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Fundacja Kultury

AFRONT
XQGDFMD.XOWXU\$)5217]DMPXMHVLÛNXOWXUÇLV]WXNÇ1LH]DP\NDP\VLÛZJUDQLFDFK]LHPLRONXVNLHMDF]NROZLHNVWÇGVLÛZ\ZRG]L
P\URG]LQQHJRPLHMVFDVLÛQLHZVW\G]LP\LFKFHP\E\QDV]DG]LDăDOQRěÉZ\SURPRZDăDWXWHMV]\FKWZµUFµZLLFKG]LHăDZ3ROVFH
DQDZHWSR]DMHMJUDQLFDPL0DP\]DSDăLFKÛFL1LHERLP\VLÛZ\]ZDąQLHJURĸQHQDPZV]HODNLHU]XFDQHSRGQRJLNăRG\ERěP\
SU]\]Z\F]DMHQLDSR]DW\PZLHP\ĺHGHWHUPLQDFMÇLXSRUHPF]ăRZLHNMHVWZVWDQLHSRNRQDÉNDĺGÇSU]HV]NRGÛ-HĺHOLQLH]JDG]DFLH
VLÛ]HVWZLHUG]HQLHPĺHNXOWXUDLV]WXNDVÇQLHSRWU]HEQHĺHVÇDIURQWHPZREHFWDNLFKOXG]NLFKSRWU]HEMDNSHăQ\EU]XFKLSXVWD
JăRZDMHěOLFKFHFLHG]LDăDÉ]DSUDV]DP\GRZVSµăSUDF\

F

Cele Fundacji:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

']LDăDOQRěÉQDU]HF]NXOWXU\LV]WXNL
:VSLHUDQLH HGXNDFML DUW\VW\F]QHM L NXOWXUDOQHM RUD] ZV]HONLFK G]LDăDą ]PLHU]DMÇF\FK GR UR]ZRMX L SURPRFML V]HURNR SRMÛWHM NXOWXU\
SRSU]H]SURPRZDQLHLQLFMRZDQLHLNUHRZDQLHG]LDăDąQDLFKU]HF]
3RGWU]\P\ZDQLHWUDG\FMLQDURGRZHMěZLDGRPRěFLQDURGRZHMUHJLRQDOQHMLNXOWXURZHM
']LDăDOQRěÉQDU]HF]Z\PLDQ\NXOWXURZHMSURPRFMLNXOWXU\SROVNLHM]DJUDQLFÇNXOWXULQQ\FKQDURGµZZ3ROVFHLQWHJUDFMLHXURSHMVNLHM
RUD]UR]ZLMDQLHNRQWDNWµZLZVSµăSUDF\PLÛG]\QDURGRZHM
:VSLHUDQLH DUW\VWµZ WZµUFµZ L V]HURNR SRMÛWHM G]LDăDOQRěFL DUW\VW\F]QHM ,QWHJUDFMD WZµUFµZ G]LDăDF]\ SRGPLRWµZ NXOWXUDOQ\FK
LWXU\VW\F]Q\FKRUD]MHGQRVWHNVDPRU]ÇGXWHU\WRULDOQHJR
,QLFMRZDQLHLZVSLHUDQLHG]LDăDOQRěFLVăXĺÇFHMUR]ZRMRZLWXU\VW\NL
3U]HFLZG]LDăDQLHSRSU]H]NXOWXUÛLV]WXNÛSUREOHPRPVSRăHF]Q\PLZ\NOXF]HQLRP
2FKURQDG]LHG]LFWZDQDURGRZHJRLNXOWXU\PDWHULDOQHM

Wesprzyj nas!

Fundacja Kultury AFRONT
1,3
5(*21
.56
1D]ZDEDQNX%DQN3HNDR6$
1XPHUUDFKXQNXEDQNRZHJR
1DUDFKXQNXSURVLP\RSRGDQLHLQIRUPDFMLQDMDNLFHOZSăDFDMÇ3DąVWZRGDQÇNZRWÛQS
ɝ FHOHVWDWXWRZH)XQGDFML
ɝ ]DNXSNZDUWDOQLNDɚ$IURQWə QUɞ 
ɝ ]DNXSNVLÇĺNL SRGDÉW\WXăNVLÇĺNLZ\GDQHMSU]H])XQGDFMÛ 

Fundacja Kultury AFRONT – kontakt:
%XNRZQRXO:LěQLRZD$
WHO
HPDLODIURQWIXQGDFMD#ZSSO
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Marek Krystian Emanuel Baczewski

3RHWDSUR]DLNNU\W\NOLWHUDFNL5µĺQHĸUµGăDSRGDMÇUµĺQHGDW\MHJRXURG]HQLD RGGRP\RSWXMHP\]D %DF]HZVNLɒWRMHJRSVHX
GRQLPOLWHUDFNLQDZLÇ]XMÇF\GR]QDQHMSU]HGZRMHQQHMPDUNLZµGHNSURGXNRZDQ\FKZH/ZRZLH)HOLHWRQLVWDSLVPDɚ2SFMHəRUD]LQWHUQHWRZHM:L
WU\Q\&]DVRSLVPWZRU]\UµZQLHĺVăXFKRZLVNDUDGLRZH/DXUHDWQDJURG\SRHW\FNLHMZSLHUZV]HMHG\FMLNRQNXUVXLP505LONHJRRUJDQL]RZDQHJR
SU]H]VRSRFNLHF]DVRSLVPRɚ7RSRVə  /DXUHDWNRQNXUVXɚ7\VND=LPD3RHW\FNDəZZ\QLNXNWµUHJRRSXEOLNRZDQ\]RVWDăWRPLNɚ$QWRORJLD
ZLHUV]\QLHěPLDă\FKə:PDMXUQRPLQRZDQ\GR1DJURG\/LWHUDFNLHM*G\QLD]DNVLÇĺNÛɚ0RU]HLLQQHPRU]Də.VLÇĺNL)RUWHSLDQ%DF]HZVNLHJRLLQQHNRQVWUXNFMH 3ăRFN  7DQLHFSLµUHP  .DVDQGUDLG]LHSU]\SXGURZDÉQRVHN .UDNµZ :LHUV]HĺHEUDQH .UDNµZ 
:\EµUZLHUV]\ 6RSRW  $QWRORJLDZLHUV]\QLHěPLDă\FK 7\FK\ 0RU]HLLQQHPRU]D 0LNRăµZ SRHPDWµZ %\WRPɒ.DWRZLFH
 '\NWHU\MNLR%RJXSU]\MDĸQLLZLHOEăÇGDFK RSRZLDVWNL%\WRPɒ.DWRZLFH )RUWHSLDQLMHJRFLHą ZLHUV]H]HEUDQH3R]QDą 
%\ăDVRELHNVLÇĺND HVHMH0LNRăµZ  =ăRWHP\ěOLVDPREµMF]H HVHMH0LNRăµZ i 3URMHNW2UIHXV] 0LNRăµZ 0LHV]NDZ=DZLHUFLX

Agnieszka Cebo

8URG]RQDZ2ONXV]XDOHPLHV]NDZ.UDNRZLH:\UµĺQLRQDZ;,,2JµOQRSROVNLP.RQNXUVLH3RHW\FNLPLP.D]LPLHU]D5DWRQLDZU

Olgerd Dziechciarz

8URG]RQ\ZUZ2ONXV]X3RHWDSUR]DLNIHOLHWRQLVWDEORJHUG]LHQQLNDU]$XWRURěPLXWRPLNµZSRHW\FNLFKPLQ8E\W   $XWRěZLDW  :LHUV]H S UµĺQH   *DOHULD+XPEXJ   0QLHMQLĺ]ăR  3U]HZUµFRQDµVHPND  ]ELRUµZRSRZLDGDą
0DVDNUD   0LDVWR 2GRUNµZ   SR0D]DQLHF   3DNXVND   RUD] SRZLHěFL :LHONRSROVNL   L 0DăRSROVNL  
3XEOLNXMHWHĺSRGSVHXGRQLPHPɒ7\WXVĹDOJLUGDV:LHUV]HRSRZLDGDQLDLIUDJPHQW\SRZLHěFLSXEOLNRZDăPLQZɚ$NFHQFLHəɚ2GU]Hə
ɚ&HJOHəɚ7RSRVLHəɚ)UD]LHəɚĚOÇVNXəɚ5LFLH%DXPəɚ$UWHULDFKəɚ6]DуHəɚ+HOLNRSWHU]Həɚ2SFMDFKə7ăXPDF]RQ\QDMÛ]\NLDQJLHOVNLQLHPLHFNL
LVHUEVNL

Robert Robur” Feszak
“
8URG]RQ\ZU3RHWDуQDOLVWDNRQNXUVµZLP.U]\V]WRID.DPLOD%DF]\ąVNLHJRL.D]LPLHU]D5DWRQLD=Z\FLÛ]FD9,,0LÛG]\QDURGRZHJR
.RQNXUVX3RHW\FNLHJRLP-DQXV]D5µĺHZLF]D1DJURGD*ăµZQÇE\ăRZ\GDQLHMHJRGHELXWDQFNLHJRWRPLNX :QÛWU]DJµU.VLÇĺNDWD]RVWDăD
Z\UµĺQLRQDZ;,,2JµOQRSROVNLP.RQNXUVLH/LWHUDFNLPLP$UWXUD)U\]DQDQDMOHSV]\SRHW\FNLGHELXWNVLÇĺNRZ\ZU0LHV]NDZ%LHOVNX

Piotr Gajda

8URG]RQ\ZUZ7RPDV]RZLH0D]RZLHFNLP3RHWDDXWRUNVLÇĺHNSRHW\FNLFK+RVWHO ĂµGĸ =ZăRND ĂµGĸ 'HPROXG\ 0L
NRăµZ *ROHP 0LNRăµZ LĚUXED$UFKLPHGHVD ĂµGĸ .U\W\NPX]\F]Q\ZVSµăSUDFRZQLNɚ$UWHULLəRUD]*D]HW\/LWHUDFNLHM
ɚ0LJRWDQLDə:LHUV]HSXEOLNRZDăPLQZɚəɚ7\JOX.XOWXU\əɚ2SFMDFKəɚ7RSRVLHəɚ)UD]LHəɚ*D]HFLH:\ERUF]HMəɚ2GU]Həɚ&HJOHəɚ5LFLH
%DXPəɚ&]DVLH.XOWXU\əRUD]ZSLVPDFKLQWHUQHWRZ\FKPLQɚV=$)Dəɚ+HOLNRSWHUəɚ)UDJPHQWəZDQWRORJLLăµG]NLFKGHELXWDQWµZ1DJUDQL
ĂµGĸ RUD]ZDQWRORJLDFK3RFLÇJGRSRH]ML,QWHUFLW\ .XWQR :Û]ă\VXNLHQNLĺDJOH1RZDSRH]MDRMF]\]QDLG]LHZF]\QD .XW
QR 3U]HZRGQLNSR]DPLQRZDQ\PWHUHQLH :URFăDZ $QL]LHPLDMDăRZDDQLRELHFDQD:HGHUZ¾VWHV/DQGQRFKJHOREWHV
'RP/LWHUDWXU\ZĂRG]L /DXUHDW1DJURG\2WRF]DND6W\SHQG\VWD)XQGXV]X3RSLHUDQLD7ZµUF]RěFL=$,.6ZURNX-HJR
ZLHUV]HSU]HWăXPDF]RQRQDMÛ]\NQLHPLHFNL3URZDG]LEORJD+RVWHOɒKWWSSJDMGDEORJVSRWFRP

Magdalena Gałkowska

8URG]RQDZ3R]QDQLX3RHWNDODXUHDWND;,9HG\FML2JµOQRSROVNLHJR.RQNXUVX3RHW\FNLHJRLP-%LHUH]LQD  7\VNLHM=LP\3RHW\FNLHM
 3XEOLNRZDăDPLQZɚ2GU]Həɚ3RJUDQLF]DFKəɚ7\JOX.XOWXU\əɚ&]DVLH.XOWXU\əLɚ$UWHULDFKə$XWRUNDNVLÇĺHNSRHW\FNLFK)DEU\ND
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WDQLFKEXWµZ ĂµGĸ.ZDGUDWXUD 7RFD *QLH]QR=HV]\W\3RHW\FNLH )DQWRP 7\FK\7HDWU0Dă\ 6W\SHQG\VWND0DUV]DăND
:RMHZµG]WZD:LHONRSROVNLHJRZG]LHG]LQLHNXOWXU\]DURN:VSµăSUDFXMH]SLVPHP,17(5JG]LHSURZDG]LUXEU\NÛɚSRJRWRZLHSR
HW\FNLHə3URZDG]LWHĺEORJOLWHUDFNLZZZIDEU\NDWDQLFKEXWRZEORJVSRWFRP0LHV]NDLSUDFXMHZ3R]QDQLX

Rafał Gawin

8URG]RQ\ZUZĂRG]L3RHWDNU\W\NOLWHUDFNLUHFHQ]HQWUHGDNWRU.ZDUWDOQLND$UW\VW\F]QR/LWHUDFNLHJRɚ$UWHULHə1RPLQRZDQ\GR
QDJURG\JăµZQHMLODXUHDWQDJURG\SXEOLF]QRěFLZ2JµOQRSROVNLP.RQNXUVLH3RHW\FNLPLP-DFND%LHUH]LQD  :ODWDFKL
X]\VNDăGUXJÇQDJURGÛDZSLHUZV]ÇZ7XUQLHMX-HGQHJR:LHUV]DR&]HNDQ-DFND%LHUH]LQD/DXUHDWJăµZQHMQDJURG\92JµOQRSRO
VNLHJR.RQNXUVX3RHW\FNLHJRLP7DGHXV]D6XăNRZVNLHJR:\GDăDUNXV]3U]\PLDUNL %LXUR/LWHUDFNLH:URFăDZ LNVLÇĺNÛSRHW\FNÇ
:<&,(&=., 262%,67(  &2'( 2) &+$1*( 2)) 3UHVV  =HV]\W\ 3RHW\FNLH /RQG\Q ɒ *QLH]QR   3XEOLNRZDă PLQ Z ɚ2GU]Hə
ɚ2SFMDFKəɚ.UHVDFKəɚ)UD]LHəɚ:\VSLHəɚ&HJOHəɚV=$)LHə0LHV]NDZĂRG]L

Roman Honet

8URG]RQ\ZU3RHWDZODWDFKɒUHGDNWRUGZXPLHVLÛF]QLNDɚ6WXGLXPəRUD]NVLÇĺHNSXEOLNRZDQ\FKZELEOLRWHFHWHJRSLVPD
:\GDăWRP\DOLFMD   3µMG]LHV]V\QXGRSLHNăD   VHUFH  EDZVLÛ  PRMD ZLHUV]HZ\EUDQH  SLÇWHNUµOHVWZR
 ěZLDWE\ăPµM  5HGDNWRUDQWRORJLL3RHFLQDQRZ\ZLHN  L3RăµZ3RHW\FNLHGHELXW\ :VSµăUHGDNWRU$QWRORJLLQRZHM
SRH]MLSROVNLHMɒ  1RPLQRZDQ\GR1DJURG\/LWHUDFNLHM1LNH  :URFăDZVNLHM1DJURG\3RHW\FNLHM6LOHVLXV  
RUD]1DJURG\/LWHUDFNLHM*G\QLD  /DXUHDW1DJURG\LP:LVăDZ\6]\PERUVNLHM  -HJRZLHUV]HWăXPDF]RQRQDMÛ]\NLDQJLHOVNL
GXąVNLKLV]SDąVNLOLWHZVNLQLHPLHFNLQRUZHVNLURV\MVNLVăRZHąVNLVăRZDFNLZăRVNLWXUHFNLXNUDLąVNL3URZDG]L]DMÛFLDZ6/$QD:\
G]LDOH3RORQLVW\NL8-

Łukasz Jarosz

8URG]RQ\ZU3RHWDPX]\NQDXF]\FLHO/DXUHDWZLHOXSUHVWLĺRZ\FKNRQNXUVµZSRHW\FNLFK PLQLP..%DF]\ąVNLHJR5:R
MDF]ND505LONHJR =DVZµMGHELXWDQFNLWRP6RPD  RWU]\PDă,QDJURGÛZ.RQNXUVLH0ăRG\FK7ZµUFµZLP:*RPEURZLF]D
RUD] , 1DJURGÛ Z ,,, 2JµOQRSROVNLP .RQNXUVLH /LWHUDFNLP ɚ=ăRW\ ĚURGHN 3RH]MLə   /DXUHDW , HG\FML 1DJURG\ 3RHW\FNLHM LP :
6]\PERUVNLHM]DWRP3HăQDNUHZ   H[DHTXR].U\VW\QÇ'ÇEURZVNÇ :W\PVDP\PURNX]QDOD]ăVLÛZуQDOH1DJURG\3R
HW\FNLHM2UIHXV]'ZXNURWQLHQRPLQRZDQ\GR1DJURG\/LWHUDFNLHM1LNHZ]DWRPĚZLDWу]\F]Q\  Z]DWRP.DUGRQLD
L)DEHU  3HUNXVLVWDZRNDOLVWDLDXWRUZLÛNV]RěFLWHNVWµZ]HVSRăµZ/HVHUV%HQG&KDRWLF6SOXWWHU.DWLO)HUPDQ0JăRZFHL=]LD
MDQL3RU\ZDF]H0DNRZFµZ$XWRUNLONXWRPLNµZSRHW\FNLFKPLQ6RPD %LXUR/LWHUDFNLH:URFăDZ 0LPLNUD %LXUR/LWHUDFNLH
:URFăDZ 3HăQDNUHZ =QDN.UDNµZ ĚZLDWу]\F]Q\ =QDN.UDNµZ .DUGRQLDL)DEHU %LXUR/LWHUDFNLH:URFăDZ
 ĚZLÛWRĺ\Z\FK %LXUR/LWHUDFNLH:URFăDZ-HJRZLHUV]HE\ă\WăXPDF]RQHQDMÛ]\NLDQJLHOVNLZăRVNLQLHPLHFNLLFKRUZDFNL
0LHV]NDZSRGRONXVNLHMĹXUDG]LH

Maciej Melecki

8URG]RQ\ZUZ0LNRăRZLH'HELXWRZDăZUDUNXV]HPSRHW\FNLP=DFKRG]HQLH]DVLHELH-HVWDXWRUHPNVLÇĺHNSRHW\FNLFK
PLQ%HUPXG]NLHKLVWRULH  =DZV]HZV]ÛG]LHLQG]LHMɒZ\EµUZLHUV]\  3U]HVWHU  6]HUHJ]HUZDą  3RODWRNX
 ,QZHUVMH  RUD]WRPX]DSLVNµZ*G]LHQLHJG]LH  :LHUV]HSXEOLNRZDăZHZV]\VWNLFKZDĺQ\FKSLVPDFKOLWHUDFNLFKZNUDMX
PLQɚ7ZµUF]RěÉəɚ.UHV\əɚ2GUDəɚ$NFHQWəɚ6WXGLXPəɚ&]DV.XOWXU\əɚ7\JRGQLN3RZV]HFKQ\ə RUD]ZZLHOXDQWRORJLDFKSRHW\FNLFK
-HVWZVSµăDXWRUHPVFHQDULXV]DGRуOPXɚ:RMDF]HNə  UHGDNWRUHPWRPXQLHSXEOLNRZDQ\FKZF]HěQLHMZLHUV]\5DIDăD:RMDF]ND5HV]WD
NUZLɒZLHUV]HQLH]QDQH  LZVSµăUHGDNWRUHPWRPXNU\W\F]QRZVSRPQLHQLRZHJR.WµU\MHVW5DIDă:RMDF]HNZRF]DFKSU]\MDFLµă
NU\W\NµZLEDGDF]\  :URNXZUD]].RQUDGHP:RMW\ăÇRSUDFRZDăSXEOLNDFMÛ5DIDă:RMDF]HN1LHWHF]DV\8WZRU\QLH]QDQH-HJRZLHUV]HE\ă\WăXPDF]RQHQDMÛ]\NLDQJLHOVNLF]HVNLQLHPLHFNLVăRZDFNLIUDQFXVNLVăRZHąVNLLVHUEVNL-HVWUHGDNWRUHPSLVPD
ɚ$UNDGLDəF]ăRQNLHP6WRZDU]\V]HQLD3LVDU]\3ROVNLFKLG\UHNWRUHP,QVW\WXWX0LNRăRZVNLHJR0LHV]NDZ0LNRăRZLH3UH]HQWRZDQHZLHUV]H
SRFKRG]Ç]SU]\JRWRZ\ZDQHJRWRPX%H]JUXQW

Bogdan Prejs

8URG]RQ\ZU3RHWDLSUR]DLN$XWRUNLONXDUNXV]\SRHW\FNLFKWU]HFKWRPµZZLHUV]\VPVGROXGRĺHUFµZ  FHKD  LɕELHUQLN
 RUD]NLONXNVLÇĺHNPLQɚ6XENXOWXU\PăRG]LHĺRZH%XQWQLHSU]HPLMD L :LHUV]HSXEOLNRZDăPLQZɚĹ\FLX/LWHUDFNLPə
ɚ7\JRGQLNX.XOWXUDOQ\PəɚĚOÇVNXəɚ$NFHQFLHəɚ/DPSLHəɚ5LFLH%DXPəɚ)$DUFLHə0LHV]NDZ0LNRăRZLH
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8URG]RQ\ZUZ:µOFH.URZLFNLHMN/XEDF]RZD3RHWD$EVROZHQWуORORJLLSROVNLHM80&6'HELXWRZDăZQDăDPDFKSLHUZ
V]HJRQXPHUXNZDUWDOQLNDɚ.UHV\ə2GUPLHV]NDZ:DUV]DZLHRGUMHVWF]ăRQNLHP6WRZDU]\V]HQLD3LVDU]\3ROVNLFK6NXSLHQL
ZRNµă SLVPD ɚ+DDUWə PăRG]L NU\W\F\ SRěZLÛFLOL 7NDF]\V]\QRZL'\FNLHPX NVLÇĺNÛ -HVLHą MXĺ 3DQLH D MD QLH PDP GRPX. (XJHQLXV]
7NDF]\V]\Q'\FNLLNU\W\F\3RH]MD'\FNLHJRF]HUSLH]WUDG\FMLSROVNLHMSRH]MLEDURNRZHML]HZVSµăF]HVQ\FKG\NFML:ěUµGF]\WHOQLNµZ
]DIDVF\QRZDQ\FKWÇSRH]MÇ]QDOD]ăVLÛWDNĺH&]HVăDZ0LăRV]NWµU\RVRELěFLHQDJURG]LăSRHWÛ.VLÇĺNL1HQLDLLQQHZLHUV]H /XEOLQ 
3HUHJU\QDU] :DUV]DZD 0ăRG]LHQLHFRZ]RURZ\FKRE\F]DMDFK :DUV]DZD /LEHUPRUWXRUXP /XEOLQ .DPLHąSHăHQ
SRNDUPX.VLÛJDZLHUV]\]ODWɒ .UDNµZ 3U]HZRGQLNGODEH]GRPQ\FKQLH]DOHĺQLHRGPLHMVFD]DPLHV]NDQLD /HJQLFD
  =DSOHF]H SUR]D/HJQLFD   'DOHNR VWÇG ]RVWDZLăHPVZRMHGDZQHLQLHGDZQHFLDăR .UDNµZ 3U]\F]\QHNGRQDXNL
RQLHLVWQLHQLX /HJQLFD ']LHMHURG]LQSROVNLFK :DUV]DZD 3RH]MDMDNRPLHMVFHQD]LHPL ɒ:URFăDZ 3LRVHQNDR]DOHĺQRěFLDFKLX]DOHĺQLHQLDFK :URFăDZ 5]HF]\ZLVWHLQLHU]HF]\ZLVWHVWDMHVLÛMHGQ\PFLDăHPZLHUV]\ :URFăDZ
  2GGDPZLHUV]HZGREUHUÛFH ɒ:URFăDZ ,PLÛL]QDPLÛ :URFăDZ 3RGDMGDOHM 3R]QDą .RFKDQND
1RUZLGD :URFăDZ 1LHGDPFLVLHELHZĺDGQHMSRVWDFL .UDNµZ -HGHQ]QDMF]ÛěFLHMQDJUDG]DQ\FKSROVNLFKSRHWµZ1DJURGD
LP.D]LPLHU\,ăăDNRZLF]µZQ\  1DJURGDLP-µ]HID&]HFKRZLF]D  1DJURGD/LWHUDFNDLP%DUEDU\6DGRZVNLHM  1DJURGD
1LHPLHFNR3ROVNLFK'QL/LWHUDWXU\Z'UHĸQLH  1DJURGD/LWHUDFND*G\QLD  ]DWRP']LHMHURG]LQSROVNLFK+XEHUW%XUGD3UHLV
 1DJURGD/LWHUDFND*G\QLD  ]DWRP3LRVHQNDR]DOHĺQRěFLDFKLX]DOHĺQLHQLDFK,1DJURGD/LWHUDFND1LNH  ]DWRP3LRVHQNDR]DOHĺQRěFLDFKLX]DOHĺQLHQLDFKQRPLQDFMDGR:URFăDZVNLHM1DJURG\3RHW\FNLHM6LOHVLXV]DWHQVDPWRP:URFăDZVND1DJURGD
3RHW\FND6LOHVLXV  ]DWRP,PLÛL]QDPLÛQRPLQDFMDGR1DJURG\3RHW\FNLHM2UIHXV]  ]DWRP.RFKDQND1RUZLGDQRPLQDFMD
GR1DJURG\/LWHUDFNLHM1LNH  ]DWHQVDPWRPQRPLQDFMDGR1DJURG\3RHW\FNLHMLP:LVăDZ\6]\PERUVNLHM  ]DWRP 1LHGDPFL
VLHELHZĺDGQHMSRVWDFL.

Radosław Wiśniewski

8URG]RQ\ZUZ:DUV]DZLH3RHWDNU\W\NOLWHUDFNLZVSµă]DăRĺ\FLHOLUHGDNWRUQDF]HOQ\NZDUWDOQLNDɚ5HGə ɒ $EVROZHQW
8-Z.UDNRZLHSRQDGWRVWXGLRZDăZ2SROXL7RURQWR:VSµă]DăRĺ\FLHOLDNW\ZQ\F]ăRQHNG]LDăDMÇFHMZ%U]HJXJUXS\SRHW\FNLHM6WRZD
U]\V]HQLHĹ\Z\FK3RHWµZ%\ăMHGQ\P]JăµZQ\FKWZµUFµZZ\GDZDQHJRSU]H]WÛJUXSÛZODWDFKɒDUW]LQDɚ%UHJ$UWə:ODWDFK
ɒE\ăVWDă\PZVSµăSUDFRZQLNLHPSLVPDɚ8QGHUJUXQWəZODWDFKɒQDF]HOQ\LMHG\Q\UHGDNWRUɚ,QIRUPDWRUD.XOWXUDOQHJR
2SROV]F]\]Q\ə2GUHGDNWRUUHDNW\ZRZDQHJRDUW]LQDɚ1RZ\%UHJ$UWə-HVWODXUHDWHPZLHOXZ\UµĺQLHąLQDJUµGOLWHUDFNLFKPLÛG]\
LQQ\PL/LWHUDFNLHM1DJURG\0ăRG\FKLP0DUND-RGăRZVNLHJR  2JµOQRSROVNLHM/LWHUDFNLHM1DJURG\0ăRG\FKZDUV]DZVNLHJRRGG]LDăX
=/3  DWDNĺH1DJURG\0DUV]DăND:RMHZµG]WZD2SROVNLHJRGODDQLPDWRUµZNXOWXU\  6W\SHQG\VWD0LQLVWUD.XOWXU\L']LHG]LF
WZD1DURGRZHJRZURNXRUD]ZURNX%\ăLQLFMDWRUHPDNFMLDUW\VW\F]Q\FKSRGKDVăHPɚ3RHFLGOD7\EHWXə ZODWDFKL 
$XWRUPLQ1LNW]SU]\GRPNLHP 8QGHUJUXQW7RUXą $OEHGR =LHORQD6RZD.UDNµZ NeoNoe )XQGDFMD3RJUDQLF]H6HMQ\
 $EG\NDFMDɒZLHUV]H]DDQJDĺRZDQHLQLH 0X]HXP:LWROGD*RPEURZLF]D:VROD ,QQHEOXHV\ *DOHULD%:$2ONXV]%LEOLR
WHNDɚ)UD]\ə2ONXV] 3VDOPGRěZ6DELQ\ 6WRZDU]\V]HQLHĹ\Z\FK3RHWµZ%U]HJ 0LHV]NDZ%U]HJXSUDFXMHZH:URFăDZLX

Konrad Wojtyła

8URG]RQ\ZU3RHWDG]LHQQLNDU]NU\W\NOLWHUDFNLZLFHSUH]HV)XQGDFMLLP6ăDZRPLUD0URĺND:\GDăSLÛÉWRPµZSRHW\FNLFKRVWDWQLR
PRĺHERĺH /XEXVNL:DZU]\Q/LWHUDFNL L&]DUQ\ZRGHZLO  :UXND]DăDVLÛMHJRNVLÇĺND5HZHUV\5R]PRZ\OLWHUDFNLH
3U]HăRĺ\ă]MLGLV]QDSROVNLQLH]QDQHZLHUV]H(OLDV]D5DM]PDQD]HEUDQHZWRPLH0HFKSăRQÇF\(2015):VSµăUHGDNWRUNVLÇĺNL5DIDăD:R
MDF]ND1LHWHF]DV\8WZRU\QLH]QDQH (2016).

AFRONT Kwartalnik literacko-artystyczny
6LHG]LEDUHGDNFML%XNRZQRXO:LěQLRZD$
WHO
ZZZDIURQWRUJSO
DIURQWIXQGDFMD#ZSSO
2OJHUG']LHFKFLDU]ɒUHGDNWRUQDF]HOQ\
$JQLHV]ND=XEɒVHNUHWDU]UHGDNFML
-DURVăDZ1RZRVDGɒUHGDNWRU
5HGDNFMD]DVWU]HJDVRELHSUDZRGRVNUDFDQLDUHGDNF\MQHJRRSUDFRZDQLDRUD]]PLDQW\WXăµZQDGHVăDQ\FKPDWHULDăµZ
1DGV\ăDQHGRGUXNXWHNVW\L]GMÛFLDSXEOLNRZDQHVÇQLHRGSăDWQLH
3URMHNWRNăDGNL3DZHă*DUZRO
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Pochwała

BEZSENSOWNOŚCI!
LQDVZVSLHUDOL-DNĺHMHVWHěP\ZDPZG]LÛF]QLGURG]\$XWRU]\ĺHRE
GDU]\OLěFLHQDV]DXIDQLHPLSRGDURZDOLěFLH$)52172:,VZRMHWHNVW\
7HUD]FKRG]LRWRE\]QDOD]ă\RQHVZRLFKF]\WHOQLNµZ:LHU]\P\ĺH
G]LÛNLLFKMDNRěFLRUD]G]LÛNLRWZDUWHMIRUPXOHQDV]HJRNZDUWDOQLND
EÛG]LHP\F]\WDQL3RWRVLÛFK\EDSLV]HGRMDVQHMFKROHU\

]\ěZLDGRPRěÉĺHDQJDĺXMHP\VLÛZFRěFRGODZLÛN
V]RěFLOXG]LQLHPDVHQVXZFRěFRQDSHZQRQLHSU]\
QLHVLHNRU]\ěFLFRGRGDQDPQDVWÛSQ\FKRERZLÇ]NµZ
LREDUF]\NROHMQÇSRUFMÇVWUHVXF]\WDNDěZLDGRPRěÉ
SRZLQQDQDVSRZVWU]\PDÉRG]URELHQLDWHJRFRVRELH
]DPLHU]\OLěP\"1DWXUDOQLHĺHQLHERJG\E\ěP\URELOL
W\ONRWRQDFRLQQLQDPSR]ZDODMÇLFRVLÛRSăDFDQLH
E\ăRE\SRVWÛSXěZLDWQLH]QDăE\SRMÛFLDDOWUXL]PX
DV]WXNDɒVXUUHDOL]PX=UHV]WÇNWRZLHF]\QLHVLHG]LHOLE\ěP\GRG]Lě
Z]LPQ\FKMDVNLQLDFKDOERQDJDăÛ]LDFK]NWµU\FKNLHG\ěMDNDěPDăSD
]HV]ăDQD]LHPLÛPLPRĺHUHV]WDMÇRVWU]HJDăDɒ1LHVFKRGĸ7XMHVW
GREU]H1LHU\]\NXM3U]HFLHĺWREH]VHQVX=REDF]\V]]DUD]FRěFLÛ
]HĺUHDOERLJRU]HM$OHNWµU\ě]QDV]\FKSU]RGNµZSRSDWU]\ăQDW]Z
ZXMNDGREUÇUDGÛLRGSDUăɒ&KFHV]WRVRELHVLHGĸLQLFQLHUµEMD
]DU\]\NXMÛDFRPLWDP,GÛ

C

3UHPLHURZ\QXPHU$)52178SU]\]QDMHP\MHVWGRěÉHNOHNW\F]Q\
:ăDěFLZLHQLHPDZQLPWHPDWXZLRGÇFHJRDOHLE\ÉQLHPRĺHERQLH
FKFLHOLěP\ĺDGQHJRQDU]XFDÉVDPLWHĺɒ]GDU]DVLÛɒSLV]HP\LZLHP\
MDNLPZVWUÛWHPQDSDZDQDVɚWZRU]HQLHQD]DGDQ\WHPDWə0RPHQWDOQLH
RGHFKFLHZDVLÛSLVDÉPDORZDÉU]HĸELÉF]\OLɞĺ\É=GUXJLHMVWURQ\
JG\NWRěEDUG]RQDOHJDăPµZLOLěP\QLHFKWHPDWHPEÛG]LHDIURQW$FR
WRMHVWDIURQW":V]\VWNRMHVWDIURQWHP.XOWXUDMHVWDIURQWHPZREHFU]H
F]\ZLVWRěFL:ăDG]DWUDNWXMHNXOWXUÛMDNRDIURQW.XOWXUDMHVWDIURQWHP
GODQLHQDZLěFLQLHWROHUDQFMLLJăXSRW\%RNXOWXUDGHQHUZXMH%RNXOWXUD
Z\ěPLHZD%REH]NXOWXU\DQLUXV]$MHěOLVLÛNRPXěZ\GDMHĺHPRĺQD
EH]QLHMĺ\ÉWRZVSµăF]XMHP\LQLHFKFHP\]QDÉ

&µĺWR]DFXGRZQDFKZLODJG\F]ăRZLHNVNDF]HQDJăÛERNÇZRGÛ
GRGDWNRZRPDMÇF]DZLÇ]DQHRF]\&µĺ]DHPRFMH$MHěOLMHV]F]HSR
P\ěOLP\VRELHMDNZLHOXOXG]LĸOHQDPĺ\F]\LLOX]QLFKEÛG]LHZNXU]R
Q\FKMHěOLQDPVLÛXGDɒWRGRSLHURMHVWPRELOL]DFMD2GMDNLHJRěF]DVX
Vă\V]\P\ɒ=ZDULRZDOLěFLH"3RFR"1DFR".WRZDVGRWHJRQDPµZLă"
3U]HFLZNRNRPXWRURELFLH"$PDFLHNDVÛ"1LHXGDVLÛZDP

&]DVRSLVPDNXOWXUDOQHVÇMDNZXONDQLF]QHZ\VS\ɒSRMDZLDMÇVLÛ
]QDJăDZZ\QLNXHIHNWRZQ\FKHUXSFMLE\F]ÛVWRNURÉ]QLNQÇÉUµZ
QLHV]\ENRFKRÉQDRJµăMXĺEH]ZLGRZLVNRZ\FKHIHNWµZ%\ZDĺH
SU]\SRPLQDMÇWXOLSDQ\Z\FKRG]ÇFHZLRVQÇVSRG]LHPLNWµUHSLÛNQLH
]DNZLWDMÇE\QDVWÛSQLHSU]HMěÉZID]ÛXNU\WÇZMDNLHěWUZDQLHJG]LHě
ZJOHELH F]\WDMQLHDNWXDOL]RZDQDZHUVMDHOHNWURQLF]QD 0RĺHP\WDN
]DF]ÇÉDOHQLHFKFHP\WDNVNRąF]\É

$P\ZL]XDOL]XMHP\VRELHVFHQÛ]ɚ=LHPL2ELHFDQHMəɒ7DNMDQLH
PDPQLFW\QLHPDV]QLFRQQLHPDQLFɒ]DěPLDăVLÛJăRěQRɒ7R
UD]HPZăDěQLHPDP\W\OHZVDPUD]W\OHĺHE\]DăRĺ\ÉɞNXOWXUDOQH
F]DVRSLVPR

1LHPRĺHP\RELHFDÉĺH]URELP\ZV]\VWNRĺHE\SU]HWUZDÉERWRE\
R]QDF]DăRSµMěFLHQDNRPSURPLV\DP\]DEDUG]RFHQLP\VRELHQLH
]DOHĺQRěÉLDSROLW\F]QRěÉE\VNăDGDÉWDNGDOHNRLGÇFHLSDFKQÇFHQD
NLORPHWUNRQIRUPL]PHPGHNODUDFMH2ELHFXMHP\MHGQDNĺH]URELP\FR
ZQDV]HMPRF\E\$)5217QLHSRG]LHOLăORVXZLHOXDPELWQ\FKSURMHN
WµZNWµUH]QLNQÛă\WDNVDPRV]\ENRMDNVLÛSRMDZLă\○

1LHSRU\ZDP\VLÛMHGQDN]PRW\NÇQDVăRąFHER]GDMHP\VRELHVSUD
ZÛ]RJURPXSUDF\MDNDQDVF]HNDLQLHZ\PDJDP\V]\ENLFKHIHNWµZ
-HVWWDNLSLÛNQ\V]PRQFHVRW\PMDNWRVSRWNDăRVLÛGZµFKĹ\GµZ
MHGHQ]QLFKPLDăSLHQLÇG]HDGUXJLGRěZLDGF]HQLH,]DăRĺ\OLVSµă
NÛSRWHPWHQSLHUZV]\PLDăMXĺGRěZLDGF]HQLHDWHQGUXJLZUHV]FLH
]GRE\ăSLHQLÇG]H0\PDP\MXĺGRěZLDGF]HQLHDɒZEUHZSR]RURP
ɒQDSLHQLÇG]DFKQDPQLH]DOHĺ\MHěOLEÛG]LHWU]HEDZ\GREÛG]LHP\MH
FKRÉE\VSRG]LHPL1DMZDĺQLHMV]HMHVWGODQDVWRĺHE\ěFLH]QDPLE\OL

%ÇGĸFLH]QDPL)URQWHP]$)5217(0
5HGDNFMD
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I Przed akcją
spotkałem w lesie kobietę
i mężczyznę nic o nich nie wiem
lecz podaję im pernazynę
żeby mogli wyjść z lasu przed akcją
we wszystkich okolicznych wsiach
mówi się o akcji (o przedsiębranej przeciwko
nam akcji) matka boi się kolejnej
wywózki suszy chleb worki zasuszonego chleba
wymieniam na pernazynę tylko tak
można przetrwać w tych niepewnych czasach
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II
moja matka banderówka przeszła
przez piekło (wraz ze mną
i beze mnie) ciotka Marinka zaś
odleciała w Lisich Jamach
nie umiem tego inaczej
nazwać (wraz ze mną
i beze mnie) odleciała w Lisich
Jamach i po niej po jej
piosenkach zapisanych wprawdzie
w mojej pamięci ale coraz mniej
od siebie wymagam Bukita również
odjechał na białym koniu

III
moja matka banderówka odleciała
nieco później i po niej (po jej
piosenkach) gdyby nie poezja w której
robię nie byłoby zagadnienia
otóż nie byłoby zagadnienia
gdyby dziadek rezun przepraszam
nie zaciukał m.in. Kąkola:
z wnukiem pana Kąkola
bawiłem się na jednym podwórku
choć matka Andrzeja (dziś ją
rozumiem) nie mogła na mnie patrzeć
przepędzała mnie z podwórka

IV
moja matka banderówka
przeszła przez piekło i ciotka
Marinka (siostra Bukity
co się okrzyknął Wernyhorą)
odleciała w Lisich Jamach
w opustoszałej rozpadającej się
chatce i nikt jej nie pomógł
tamten świat już się skończył
z tamtych imion (do których dorzucam
własne imię) nie będzie jutra
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V Akcja
w lesie Kuczary pozostawiam dziadka
rezuna którego nigdy nie odwiedziłem we wsi
pod Węgorzewem gdzie się zakonspirował
po 1947 roku (ale wcześniej upozorował własną
śmierć z rąk Polaków) nic o nim
nie wiem i nie chcę wiedzieć
nie dam mu listka pernazyny szkoda
tabletki która ma dla mnie
pierwszorzędne znaczenie cip cip malutka
w lesie Kuczary pogrzebiemy
przeszłość cip cip maleńka nie każ mi dłużej
czekać pod umówionym jaworem

10
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jeżeli brak trwać może, trwa zawsze –
ten brak, który nas ochrania
od zmierzchu, ziemi, nieznający snu,
mowy ani milczenia, jak istota
powstała z samych oczu
i dlatego ślepa. lekki jak iskra skamieniała w palcach
lub śmierć nieznanej osoby,
nieważne gdzie, nieważne – nagła
czy po chemioterapii, w ogniu
albo w wodzie, tam gdzie ryby zawodzą
psalm w morskim języku
brak nosi tarczę każdemu
dla ocalenia przed czułością źrenic, pozostawieniem
śladu palca na tapecie, skórze,
z której biorą się dzieci albo wiosna.
a ponad nimi lśni ciemne jezioro.
pamięć staje się niczym
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kobieta w radiu
jest głos, co idzie z wiatrem
i zagęszcza się, wisząc na gałęziach,
klamkach, wręczając żyletki
pływakom wody barwnej. nieodwracalność
wraca do początku, tak aby zamykając
oczy, zamknąć lato, zegary
do miażdżenia krwi razem
z całymi naręczami mleczy. kiedy nie wrócił, minęły miesiące,
zakopałam wszystkie jego ubrania
w ogrodzie – to kobieta w radiu
o zaginionym synu, kiedy ten,
już nieważne, daleko czy blisko,
słyszy i myśli: wróciłbym po moje,
lecz moje było jedno: życie –
i spełzło na niczym

litość, ptak z betonu
im głębiej śpię, tym biją mnie
mocniej, plują w twarz, kopią
w głowę – ta kotwica z neuronów,
skręconego śniegu, kobiety –
nie zdarzyły się nigdy,
ale – pozostały. albo
je przyciągnęły liny holownicze,
albo je litość stawia
przed oczami sama. inaczej:
noc nie wybiera snów, tak w drewnie,
jak i w ziemi, a litość, ten ptak, chociaż z betonu,
wie, że śpiewać musi.
i tak to idzie:
nigdzie, czyli tu,
nic – nowy początek
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Ars Poetica LIV:
Czysta kartka, zastrugany ołówek
ten wiersz pisałem przez lata
wiedziałem że nikt na niego nie czeka
mogłem pozwolić sobie na doskonałość
przez dwa lata strugałem ołówek
kto struga ołówek jubilerską szlifierką?
mogłem sobie na to pozwolić
ostry ołówek mówi prawdę
dwa ostre ołówki mówią dwie prawdy
przez osiem lat czytałem Księgę Wyjścia
mogłem sobie na to pozwolić
kto dzisiaj czyta Księgę Wyjścia?
dzisiejsze księgi nie są żadnym wyjściem
szukałem po wszystkich kątach
wołałem: przyjdź! jesteś potrzebny!
odezwij się! powiedz mi siebie!
mogłem sobie na to pozwolić
ale wiersz ma prawo do odmowy zeznań
ma prawo do spotkania z adwokatem
a to co powie może być użyte przeciw niemu
rzadko się zdarza że mówimy na próżno
przez dziesięć lat czekałem na ten wiersz
mogłem sobie na to pozwolić
czasami warto troszkę poczekać
kiedy zaczynasz pisać tracisz szansę
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czasami ważna jest chwila wahania
między jednym słowem a drugim
jakby wiersz chciał nas nauczyć
że nie wszystko musi się zdarzyć
bo przecież sam nie dochodzi do skutku
Jezu! oni naprawdę myślą
że książki to poważna sprawa!
no cóż niechaj będzie i tak
ale wiersz jest po prostu mechanizmem
bardziej się o nim pamięta wtedy kiedy nie działa
przez dziesięć lat starałem się żyć
pisanie nie jest dobrym zajęciem dla nieżywych
mogłem sobie na to pozwolić
dziesięć lat by stać się czystą kartką
długo czekałem na ten wiersz
w końcu straciłem wiarę w jego przyjście
mogłem sobie na to pozwolić
nie znajdziesz rozwiązania póki wiążesz nadzieje
może pukał w drzwi pod naszą nieobecność
może szukał schronienia przed deszczem
może chciał pożyczyć łyżkę soli
może tak jak my wszyscy szukał swojego autora
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Reklama
Pij zieloną herbatę!
Budda pił zieloną herbatę.
Kiedy pijesz zieloną herbatę,
różnisz się od Buddy
tylko tym, że nie jesteś Buddą!

Filozof
Rozwodzono się nad tym w gazetach. Młody filozof odbiera sobie życie po definitywnym rozstaniu z kochanką. Przy zwłokach znaleziono list samobójczy
następującej treści:
Istotą naszego chodzenia ze sobą było moje leżenie z tobą. Istotą twojego zerwania ze mną jest moje wiszenie tutaj. Miłość to uczucie pełne sprzeczności”.
“

Quia absurdum
Więc tak było naprawdę?
Nie odpowiedziałaś, ponieważ
nie zapytałem, i tamtego wieczora
poszła do kosza cała metafizyka.
Zmęczeni ludzie całują się z wiatrem
i noszą szale, żeby nie oszaleć.
Więc było blisko, jesteś pewna,
i mówisz, że ludzie, gdy idą się kochać,
zostawiają w domu wszystkie odległości.
Ale gdzie jest wszędzie? Może jeszcze nie tu.
Na zawsze. Ale jeszcze nie dziś.
I nie jutro. Być może wczoraj,
może w innym wierszu. Tylko kiedy?
Za dwa lata. Wtedy będziemy wiedzieli,
co będzie za dwa lata. A jeśli nie?
Może trochę później. Może
w następnym odcinku. Może,
gdy będę gotów. Ale dlaczego? Bo.
Z moją miłością jestem sam.
Ale ty i ja? To już matma.
To można mnożyć, dzielić,
sprowadzać do wspólnego wołacza.
I nie mów, że wrócisz, bo nie wrócisz.
I nie mów, że przyjdziesz, bo jesteś.
Ty jesteś ty i ja.
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Romans A-moll
Byłem turystą stojącym na moście,
z brodą wbitą w pięść, gdy spostrzegł mnie wystrzał.
I po co to potrzebne – po trzydziestce,
czterdziestce, po osiemdziesiątce,
że ten sam, na tym samym moście,
że Heraklit był w błędzie?
A jakie wtedy solidne wyrabiali chmury!
To nie to, co dziś. Jedna z nich, wełnisty,
blady hipopotam, trzyma straż nad topolą,
która gubi liście – te nowe, nie tamte.
Tamte pozostaną. W międzyczasie, widziałem,
paliły się morza, wędrowały góry. Ale tu
nic nie płynie. Pyszne niebo naszych czasów
przerdzewiało, już trzyma się na jednej nitce

Powiedz to książce

i tyle zmęczenia wokół. I nie wiem,
co robi w kieszeni niepotrzebny bilon

Najdłuższa noc świata,
kiedy dwa ciała są tak blisko,
że dzieli je tylko przecinek.

– wycofana z obiegu dziesięciozłotówka.
I zielona książeczka z napisem: LUDOWA”.
“
Historia jest pilną uczennicą codziennie
zaskoczoną jakąś nową wiedzą.
I choć zużywa się w tej sprawie papier,
świat staje się codziennie coraz bardziej ten sam.

Nagrobek uwodziciela
Truł jej dupę przez dwa miesiące.
W końcu zgodziła się, żeby zrobił jej minetę.

Kurs wymiany
Źle ulokowałaś uczucia,
na szczęście były to złe uczucia,
więc się nie zmarnowało.

Podczas pisania tekstów składających na niniejszą
publikację autor korzystał ze stypendium
Miasta Zawiercie w dziedzinie kultury.
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Klasztor
POEZJA

Wspinaliśmy się ścieżką przy stacjach drogi krzyżowej.
Aniołek po wrzuceniu monety do jego brzucha, piszczał:
Dziękuję bardzo. Wewnątrz oglądaliśmy habity w gablotach,
ślizgaliśmy się w kapciach po posadzce. Dzień nadymał się:
słońce sunęło blisko twarzy, jakby chciało nas pochłonąć,
w jego blasku muchy dźwigały sens i brud.

Łukasz

Rozłożeni nad strumykiem jedliśmy ogórki, tłuste,
smaczne zwierzęta, nasza krew namnażała się jak wirusy
i gwiazdy. Dziadek częstował ojca papierosami, wiatr tasował
ciemny papier jego skóry, kiedy podawał mi chleb.

Jarosz

Południe. Niedługo słońce znajdzie się w tym miejscu,
co wówczas. Niedługo moja córka będzie w tym wieku,
co ja wtedy. Właśnie przed chwilą tu przyszła i mówi:
Szatan to ktoś, kto nie kocha Pana Boga, ale chce z nim być.

Pogrom

Piosenka noworoczna

Dlaczego ludzie nie wpadają w obłęd,
gdy patrzą w niebo, czarny wszechświat
zatrzymani w swoich ciałach, z oczami,
które patrzą ich mózgiem?

Piliśmy na boisku szkoły zawodowej –
krótkie, zimne łyki nakłuwające gardło.
Mróz piszczał jak suchy flamaster, który nas
nakreślił – małe, zziębnięte postacie z krwią,
która pragnie wydostać się z ciała. Ryby, które
nie znalazły się w arce, a płynęły za nią.

Czekamy w kolejce do teleskopu,
dotykamy kilkunastotonowego dzwonu.
Boję się, by nie zerwał się ze starej beli
i nie zmiażdżył wieży od środka.
Potem wychodzimy. Na trawniku pies
szczerzy żółte kły, biją się pijacy,
targając sobie włosy i kurtki.
Tak Bóg przychodzi do swoich dzieci.
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Tunel

Jednym tchem

Zima się spóźnia, liście zwijają się w cygara.
Wczoraj film Ciemności skryją ziemię, dziś
jako opiekun na konkursie kolęd i pastorałek.
Córka koleżanki boi się wystąpić, płacze.
Jej usta przecina łza – kropla na gałązce.

Palę choinkę, wróbel uderza o szybę.
Prostując się, przypomniałem sobie,
jak podniosłem powiekę śpiącego przyjaciela –
było jak dzisiejsze niebo: wapienne, nieobecne oko.
Palę choinkę, zsuwam z parapetu w krzaki martwe
ptasie ciałko. Bez wieczności ta chwila to jedyne, co mam.
Co może dać szczęście. Prostuję się, sąsiad odjeżdża
spod domu. Gdy auto znika za budynkami, przenoszę
wzrok na czubki drzew, odległy, biały dym z cegielni.
Ta chwila to jedyne, co mam.

Odwracam twarz: przestańmy złem się bawić,
niewolników syny, maleńką miłość chrońmy z lękiem.
Przysypiam, na trawnikach między blokami czernieją
krecie kurhaniki. Na koniec chłopak z saksofonem,
wielki królewicu i jego głos nad rynnami,
piorunochronem, unosi, ożywia mnie.
Jak każda śmierć, każda świętość.

Odpowiedź

Panorama

Betonowe dreny i cień mojej wyciągniętej
z aparatem ręki. Za wcześnie się obudziłem,
popatrzyłem w słońce, które ścina takich białasów jak ja.
Przypomniałem sobie twoje słowa: człowiek
rozkłada się w grobie w ciągu pięciu lat. I twój śmiech,
to, jak zasłaniałaś dłonią ubytek w zębie.

Oglądam z uczniami ekranizacje powieści.
I oni inaczej wyobrażali sobie głównych bohaterów.
Alojzy niszczący sekrety pana Kleksa, Pinokio
zabijający świerszcza, blondynek, który
jest za słaby, by go bić – wykąpcie go”.
“

Parcieje sznur studni, światło ścina. Niszczy, buduje
cały ten bezmiar, nędzę. Mój ojciec zakochał się w żydówce,
krył się pod pierzyną przed uderzeniami babki.
Też byłem krwią, wodą, świszczącym kamykiem.
Kochałem, nie zawiodłem.

Byłem podmiotem zdarzeń. Pisałem.
Zakochany chciałem umrzeć, by w hałasie
dzwonów złożono mnie do grobu. Teraz dziczeję,
nie odbieram telefonów, starzeję się – od tylu lat
nie uderzyłem człowieka. Spóźniony,
cały w nerwach stoję na przejeździe;
nadjeżdża pociąg i zasuwam szyby.
Jestem podmiotem zdarzeń, okna wagonów
jak taśma filmowa. Nie notuję już nic –
szyny podsypane kamieniami, dudniący świat
podsypany kamieniami. Kamień nieba,
płuco nieba, płuco Nemeczka.
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Świat nieobecny

Czynności i stany

Zrobiło się zimno, kobieta, którą codziennie mijam,
też zmieniła kurtkę. Idę, gadam do siebie, głupieję
i zmniejszam się – tu czy po śmierci tak samo sam.

Pamiętam arrasy przedstawiające świętych, na kolumnach
malowidła, za szybkami ukrzyżowane owady i rośliny,
przyrodniczy cmentarz. Pamiętam słabnące głosy rodziców,
gdy zasypiałem na tylnym siedzeniu auta, opowieść o kobiecie,
która uciekając, gdy szli Niemcy, nie wiedziała, co zabrać ze sobą,
chwyciła więc miotłę i wybiegła z domu. Pamiętam grubą gałąź nieba,
z której osypywały się deszcz i śnieg, światło, co wyrównuje
krzywizny. Zwierzęta, drzewa wydane na pastwę natury.

Szczęśliwie zapominam, że jestem; dusza odchodzi
i biegnie tam, gdzie czasem zabiera mnie alkohol, miłość.
Zimno, kobieta wsiadła do autobusu. Notuję cicho,
na szybach, dworcowych blachach. To, co najskrytsze
urywa się z ciała i sunie, gdzie zostawiłem cień,
zrobiłem kroczek, przeskoczyłem kałużę.

Przyjeżdżam do chaty w lesie, myszy pogryzły papier, mydło.
Rozpalam w piecu, kładę się na lewym boku, ugniatając serce.
Bóg tu przyjdzie, kiedyś powróci.
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WLOT
Dachy mają kły i szczerzą się w oczodół poranka czarną krawędzią,
Odejmując, tym samym, powagi każdemu, kto biegnie, żeby pod
Nimi się skryć. Szum łamanych badyli. Zapadnie usterek podtrzymują
Zanik. Trzaski na podświetlonej skali, kumulacja zejść. Podziemne
Przejścia przedzierzgają się w miejskie węzły i tworzą biegnące w szary

Maciej Melecki

POEZJA

Głąb szwy. Trwamy w tym brzęku, kasłamy chlorem, odpluwamy
Gęsty żwir, i na schodach zakwita perz, by nieco bardziej pachniały
Gaszonym wapnem ściany, wącha się więc ich kąty, przetyka odpływ,
Wyjmuje z niego wodniste placki mazi, odpowietrzone niebo wycieka
Resztką ługu i scala się na powrót w kałuży. Druty ciągną się aż po
Cięcie horyzontu. Rozwijam kolejny worek, nakładam go na kubeł
I wypełniam treścią wiotką formę. Na oblodzonym pagórku mikry
Bałwan, zamiast garnka, ma postrzępiony kosz, miotła to rozszczepiona
Łopata, chwalmy więc uroczyska, nim zawieje fetor nowych dni,
Zjawi się rozkład jak rowerek śmigły, nie obiecuj tedy już nic, złóż
Się jak kolba. Taki jest ten stały wlot – migoczący zewsząd ku nam,
Ssący i odtrącający, przenikający najgrubsze warstwy ukrycia,
Byśmy mogli jeno zaznać wiecznej ucieczki przed ubojniami tego
Społecznego życia, w rozsunięciu dali mieścić swój blady wrzask, znosić
Cierpliwie swoje szczeble, stawiać cudze kręgle, mieszkając naprzeciw
Otworu lufy, i przy zaginięciu dowodów sklecać bramki nowych przygód,
Ażeby twardy stukot każdego, niewidzialnego ruchu wyprężał nieco
Mniej plecy, pielęgnując skrawki odraz, jak nieliczne, wielorodne amulety,
Składane parawany, przechodnie osłony nieprzechodnich aktów klęsk,
Namacalnych porażek i niepochwytnych, ważkich niczym błędny trop rojeń,
Co do prędkiego ustania na koniuszkach serca siarczystych zamieci,
Rozpękłych miejsc, przeciążonych od pustych wnikań. Supeł nogi to wyżymana
Szmata, którą usiłuje się ścierać odnawialne ślady na sinych tablicach
Przeznaczonych do wiecznej nauki, gdzie wyrzynane wzory szturchają
Rozpędzone neurony myśli, wzory mające grążyć rozpyloną dookolnie
Wiedzę o licznych podstawach, domniemaną jak udar słońca w lutym.
Widły każdego widoku wycelowane są w gipsową przyszłość, nie mającą
Wiele wspólnego z tą szadzią gorzkiej dawki chwili, wcieraną w skronie
Jak talk, dławią więc niejeden przełyk obmierzłego świtu, kiedy kości są
Jeszcze luźno wypełnione anemicznym szpikiem i nagłe pługi rozpychają
Zatory w żyłach nowych śnień o wskrzeszeniu parodniowej kolonii, gdzieś
Poza południkami ciasno łowiącymi miejsce chwilowego przelotu, we
Wnękach piwnicznego szumu, skraplającej się w tętnicach wilgoci, na której
Hodowane jest mrowienie w zakątkach gestu, potnego widzimisię, suchych
Drgań ściąganych przez stronę, do której nie chciałoby się już na stałe wracać.
Zaciek rdzy emituje spierzchłe dni. Dziury trawią kneble. Grabią się wzajem
Wytykane ułomnie racje, zagrzebuje się cień za cieniem, w tym mgielnym maglu,
Gdzie usztywnia się każda porcja otuchy, płynną prasą doprowadzając do
Cierpkiej skruchy, pogorszenie zwyżkuje. Nikomu nie dość poświęcać innych,
Nikomu nie przychodzi już nic innego, bo nie mieć to nie być. Kłębi się swąd.
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ROZSTAW OSI
Suma wszystkich kątów, kiedy pobywało się w swej poniewierce tych wątłych
Dat, równa się wciąż zeru. Wychodzi z niej linia długa, jak ciekły rów
Biegnący na ślepo przez każdy splot, jako ta linia życia. Kolejna pusta
Krata. Kolejne twoje urodziny poza drenem tchu, migoczące płomykami przez
Trójkątne oczodoły wydrążonej dyni. Kropisz niczym wiąz. Uchodzisz z
Grobu. Nie ma cię ani tu, ani tam. Wyciągnij do mnie jeszcze raz dłoń
Z trzema palcami, która była szybsza niż niejedna, podetknięta pięść. Mika
Spadu. Slalom między sprzętami. Trasa codzienna jak zgorzel, krótka
Przejażdżka po zapętlonej kwadraturze, zbitej jak kokon chmury sufitu, pod
Którą kryliśmy się jednako, przechodnim był tylko niż, ów kawałek suchego
Poletka, gdzie odkładaliśmy drabiny. Przerwa, jaka coraz bardziej dzieli,
To jedyny już odczuwalny ślad, znamię na okorowanej czaszce wspólnych,
Czterdziestu czterech lat, choć mieszkałeś w szpitalnych złogach, śpiąc na
Tamtejszych korytarzach lub pod rozeschniętym oknem w sali, która była
Zatęchłym hangarem skupiającym dobytek z wszelkich strat, narastającym
Rozstawem osi, prowadzącym twoje koła po kanciastych metrach trzech pokoi,
Zatrzymując przy wyciągniętym nagle z zasuwy na drzwiach łańcuchu.
Rewir tego stanu kurczy się we mnie jak wsadzona do wiadra pomyj ręka,
Podtrzymując niepełnoletniość do śmierci, i ciągnie dusznie na pasku
Zwidzenia w niedopękłą otchłań najmniejszego wejrzenia, abym mógł się
Wciąż przetaczać między matrycami brakującego oddalenia, wyczekiwanego
Usłyszenia zahoryzontalnej ciszy, gdzie można by było osiąść, jak muł na
Wystających korzeniach przybrzeżnych drzew. Nie dożywamy prawie zawsze
Tego, co klekocze w tym lejowatym teraz, choć czujemy ten tuman w mózgach
Innych, wierzących w obecny czas, jego przyobiecanie, szeroki wjazd,
Którym będą mogli szybko dopełzać do swych robaczywych szyszek, dających
Im możliwość zerwania każdej zachcianki, jak marchewki z jednego końca
Kija, by prędko oddalić od siebie drugi jego koniec. Plandeka mroku opina nas
Szczelnie. Rzadkie w niej otwory to kanały przyszłych zdławień, biegnące w
Piwniczny grunt. Glina i piasek twardnieje w płaski trakt. Rozstrój szczerbi gwint.
Tryb powolnieje. Powój wyrasta z szeregu gałek. Nie ma takiej sieci, przez którą
Byś przeszedł, nie otarłszy się o dno. Każdy wierzchołek świeci czarną dziurą.
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ZNIKĄD
Bezsporny czas oddalania się w konkretny niebyt, kiedy chodzisz dookoła
Swojej niewidzialnej osi, do której jesteś przytroczony danymi kwestiami,
Jest niewątpliwie szybciej mierzony i podlega częstszym przesunięciom wobec
Tego, co nigdy nie uszło uwadze, bo stawało się zarzewiem niejednego
Oparu, unoszącego się jak bezwonny czad nad wlotami do przepastnych
Chwil trwania w byle czym, rozruszniku każdego progu, gdyż jakakolwiek
Możność ginęła w pochopnej wiedności ściągającej bezbrzeżny smutek,
Opalizujący szumny nawiew bieżących poczynań. Rośniemy względem
Siebie tylko w poprzek, unieważniając wszelki tonaż poprzednich dni
Szybkimi grymasami, i nagle drzewa wychodzą do nas swoimi korzeniami,
Jakby zawieja była stałym przylądkiem, na którym rozgrywa się ta
Sekwencja kolejnej odsłony dramatu, z bagażem wszelkiego upomnienia,
Zadawanych razów, cichych odmów i westchnień. Nie możemy się
Nigdzie przebić. Stoimy w jednym punkcie, choć strzałka drga na siatce
Sinej tarczy. Położenie jest identyfikowalne tylko z chmurami, a kolejny
Zaprzęg sprowadzanych jak nieszczęście poczynań rozszerza bezładny strumień
Trosk i poleceń. Odbij się od ściany tego kaprawego stanu. Wzleć ponad
Uskokami pobieżnych zwarć, rozładowując napięcia na liniach łączących
Cię z wytraconym punktem obecnej jaźni, pokawałkowanej pałatki drogi,
Przez którą musisz się przedzierać jak przez kordon upadłych gwiazd,
Ażeby na tym pustkowiu każdy, wyłoniony z niego, kształt był cienistą
Oznaką bliskiego zejścia w najbliższą zapadlinę mroku. Szwung ostatnich
Wydarzeń to plankton dla znudzonej biomasy. Bohaterowie mają wymazane
Oczy i dławią się kolejnymi tłumaczeniami, dzięki czemu usensacyjnia się
Na moment ten mroźny tydzień, i koryta przyszłych położeń nie wyglądają
Już najgorzej. Wchodzi się zawsze do tej samej rzeki i w jej mule koczuje
Się aż po brzask, nurty czuwania puchną od wędrownych wirów i mrowienie
Przenika przez najdalszy załom śnień o innych układach zniesień z pokładów
Zakrzywiających niejeden maszt, wyszczerbiwszy go jak kabłąk horyzontu.
Donikąd doprowadzi cię ta zawiesina i nie podniesie cię wyżej najsmuklejszy
Pion, pod stertą rupieci będziesz mógł niekiedy spocząć i wypatrzyć z okna
Pociągu tę wciąż nienachodzącą na siebie dal, gdyż nie zamieszkasz w żadnym
Ogarku już na stałe, i rozkwitając jak perz, na krótko będziesz strąkiem dla
Wskazania czyimś palcem, lotną gazą przytkniętą do czyichś, ścierpłych ust.
Każdy odchodzi tylko swym cieniem, nikt nie powraca z naręczem wniosków,
I wijące się na czołach gniazda są rozgrzebanym zbiorowiskiem mniemań o
Innych torach cudzych myśli. Wypal haustami mrozu swój następny szlak.
Mechaniczna zastoina pleni się u podnóża każdego przejawu zdrętwiałej woli,
Więc tylko jednostronnie możesz obchodzić się z kimś, nie dając mu za
Wygraną żadnej nadziei na przyszły zwrot. Osuwają mnie dźwięki z otwartych
Podwórek, chrobocze wyciągnięty pęk kluczy, i spokojny, miarowy głos
Zapowiada bliską odwilż, ażeby zaiskrzyły zawiasy w zagrodach przepełnionych
Zbłądzonymi, ulicznymi przechodniami, poszczególnymi ofiarami swojego ja.
Ziszczenia są tylko w biciu zegara. Pola są zaś łakomie i bezzębnie puste. Ich
Wypełnianie kończy się zawsze szeregiem. Gnilna kadź. Znikąd żadnego oderwania.
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hiperwentylacja

Magdalena Gałkowska

POEZJA

Ours is the fire, all the warmth we can find,
He is a feather in the wind.
Led Zeppelin
podobno Donald Trump molestował kobiety, a nas kto
pokocha? zimna pinda z kanciastą bryłką w środku,
niedostępny redaktor w fazie emocjonalnego pobudzenia?
podziemne przejście śmierdzi moczem i już wiem, że tam
nic mnie nie spotka, mogę spokojnie krwawić i odkażać
alkoholem drobne rany, boskie, rany, julek nie daruję
ci tej nocy, ani następnych, bo przychodzisz zawsze,
gdy pragnę innego, a upośledzony sąsiad wyzywa matkę
od kurew. zainspirowany debatą kandydatów na prezydenta
stanów, jednoczących we wspólnej destrukcji. więc kto
pierwszy położy dłoń i złorzeczenie? to jedynie niewielkie
nacięcia, all of my love, więc miejcie się, na baczność.

miłość
zakochani ludzie chcą patosu,
ja się staram być przyziemny
i mam na to sposób
Taco Hemingway
jutro deszcz i zachmurzenie w całym kraju,
deszcz i zachmurzenie, smutne piosenki
prosto z radia. ja cię kocham, a ty śpisz,
ty mnie kochasz – ja się budzę głodna
i smażę jajecznicę, zaspokajam kolejną
potrzebę. obiecałam ojcu, że będę dbać
o siebie i nie będę przeklinać, ale ktoś
na klatce wyjebał ogłoszenie o zamykaniu
drzwi o dwudziestej, jakby nie wiedział,
że niszczy życie seksualne mieszkańców
tego zadupia, gdzie wszyscy są i nikogo
nie ma, gdzie nawet Stephen King w końcu
bredzi jak Coelho, a wiersze o miłości
brzmią jak oda do mielonki z promocji
w Lidlu. tanie kochanie, tylko nie mów
sąsiadom, bo się zlecą i zabraknie. dla nas.
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las maquinas roads
de la muerte
I patrzę na ciebie sobie, zaczyna mi się spieszyć
Daj mi się w końcu jakoś pocieszyć
Kazik
I
z matką nie rozmawiam. od roku trwa embargo
na garsonki, szpilki i bieliznę korygującą
panie po czterdziestce. nadal mają prawo
do dresowych spodni i błędów w wyborach.
nie maluję paznokci, od dwudziestu lat
kocham jednego faceta, to jedyna stałość,
na jaką mnie stać, bo nic nie kosztuje
więcej niż nie stracone złudzenia. banał
i znudzeni żonkosie z zaburzeniami erekcji
hojnie stawiają licząc na rewanż. okupują
portale i gdy mają szczęście, pękają w szwach,
i z dumy, że gładko, że bez konsekwencji.
II
wiesz, tato? dziś myślę, że to musiał być
Rilke, bo kto inny rozgryzłby nas i rzucił?
mam twój upór, jedyne dziedzictwo i nic więcej.
masz takie oczy niebieskie, a przez moje – zielone

kolce

bóg w pełnym rynsztunku bezkarnie
przejeżdża na czerwonym. mnie
spada łańcuch, a tak naprawdę
kołysze się na zajechanej zębatce.

pękamy jak łupiny kasztanów.
nasze lśniące, brunatne wnętrza
rozpychają szczeliny,
już widać fragment,

przerzucam słowa, oczko po oczku,
dopóki nie trafią – nie zaskoczy
i nie będzie się kręcić. Jadźka
jestem, mam sześć dych – oznajmia

już
wystawiamy się na dotyk
miękkich dłoni kobiet,
szorstkich mężczyzn.

żona boga, zaliczając kolejne słupki.
jej łańcuch nie przeszkadza, chroni
przed dwupasmówką i nocą, gdy sex
“
on fire” to jedynie wspomnienie.

Czekamy
aż ich dzieci
nadadzą nam kształt.
przy pomocy kolców i zapałek.

jak ten gość na murku, kolega boga
zwracający to, co nienależnie przyjął,
na co się załapał, czego długo
nie zapomni, choć nie będzie pamiętać.
przerzucam oczko po oczku i zaskakuje
i kręci się, choć nie wiem jak
zmieścić nas wszystkich w jednym
miejscu, wierszu, wieczorze.

kilku oszalało. rzuciło żony, kochanki i teraz ma
pretensje, bo od dwudziestu lat kocham jednego faceta,
a wiersze próbują mnie z tym pogodzić. trwa embargo
na obce ciała i pospieszną miłość, więc zgaś moje oczy.
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[hokus]
Zaczynamy od nicości, więc obejdzie się bez początku
na końcu. Głos w beznoc wabiący rozchodzi się po okolicy,
a zatem wedle wiary waszej niechaj się stanie to coś
– w uszach, zgięciach kolan, zakolach i łuskach. Pewnie
już wiesz, oto jestem; poślij mnie. Mów, że

Konrad Wojtyła

POEZJA

dylemat wypić szampana czy włożyć kominiarkę zwiastuje
dialektykę grzechu; że ręce sprytne jak ból zawsze znajdują cel;
że oczy oczywiste, usta ustawicznie otwarte na zamknięcie;
bo rana rani, broda brodzi, bo krew w brew, że brew wbrew.
Pewnie już wiesz, oto jestem; pośliń mnie. Sklej, Mów, że
powłóczyste spódnice prowokują powłóczyste spojrzenia.
Martwe ryby z nieprawego morza, że wszystko w sam las.
Za kotarą lędźwi szelest łamanych rąk i gałęzi, cisza wytrącona
z gniazda, że czar opętań wabiący w bezdeń. Ptak pikuje,
o tak.

[pestki i poroża]
Pestki. Wisienki krwi w zardzewiałych trumienkach
hełmów. W nocy sen bez scen. Niewiasty – płaczące i te
nie; Księżyc turla się ze śmiechu z zachodu na wschód.
Ślepe plamki nieba, dziwożony w piekło wzięte. Sok w noc
z lodem i bez; samogon – tu nie mówi się, czym jest śmierć.
Nie sposób bronić się; strzel w twarz, ostatni toast – na raz.
Była wojna. Raz pierwsza, raz druga; potem nie. Już tylko
kości, bunkry, struktura żałobna traw i pędów, zboża i poroża.
Proporczyki proletariatu i kryształki, barbiturany i hiacynty,
łopiany i tulipany. Kobiety muszą wyjść za mąż, zanim zaczną żyć.
Wesela winne i niewinne miny; i kaprysy i grymasy, dąsy i pląsy.
Żałobne kokardy i meczety, ulotne spojrzenia do góry oczkami.
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[znów tak]
Między zwrotnikami wisimy łaskawie
podatni na zamazywanie śladów – w pełni
przesileń i wstrzymań – może wreszcie z braku
czasu wrócimy do swoich zajęć i obejdzie się
bez pytań, wiadomości tekstowych, połączeń
z zastrzeżonego numeru i głosu, co nic nie mówi,
nawet o nas samych. Znów udajemy, że się obyło
bez szkód najmniejszych, że nie potrąci się nam
nic z polisy wzajemnych zależności. Ofiary
nie zgłoszą się w przyszłości i przedawnią się
prawomocnie wymuskane wyroki.
Odchodzimy pełni ruchów pozornych i gładkich;
półżywi i na wpółmartwi – gramy na czas, każdy
do swojej bramki; skazani na kolonie karne
w odosobnieniu, biegi na dezorientację, turnusy
z dala od brzegu i sztormów; inwersje pulsu
i ekstatycznych drgań. Kartografowie wymazują nas
z obiegu i wszystkich map – jeszcze kilka miejsc
i skreśleń ust; potem wypuszczę cię z rąk i nic
w nas się nie zapali, nikt nie będzie gasił pożarów.
Inny czytać cię będzie bez przykrości – wciąż
i od nowa nieaktualnie.

[skrywanie]
Oto dyliżans i rewolwer z cukru; a to konik
bujany, na którym uciekamy od siebie –
misternie jak w westernie; potem wyśnimy
znów wszystko, co czarne. Już chlupot podków
ku światełku, nietwarze w powietrzu i fantazmat
błękitu. Droga kefirowa, co wije się i zwija
w groteskowym kontekście bakterii. Nie sposób
skryć się ani zbiec. Znów coś drwi z nas w kółko
i krzyżuje – gwoździ nie więcej niż siedem. Już
znaki nieczytelne – martwe kukułki w papierkach
zegara, wskazówki bez podpowiedzi i czas, co gra
na czas przeciw nam. Zakon twój wyrasta z powieki
i lęk, co owija nas bawełną wokół martwych
palców. Opląt i ostatni obrzęd. Kokony i kokoty
w półcieniach; pokoty słoneczne i sploty przeciwciał.
Larwy chruścików i niemych motyli. Diamenty
na kątowniku, gdy wychodzisz z mgły na muśnięcie ręki.
Wiersze z przygotowywanego tomu Znak za pytaniem (WBPiCAK 2017)
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Chorągiewki
Więc po co? Pytanie z końca przenoszę
na początek, jeżeli od zawsze było wiadomo,
że prolog zostanie zmielony wraz z epilogiem,
tworząc apologię drapieżnych ssaków,
których siedem miliardów wobec rozszerzającego się
kosmosu, przypomina pieprzyk na ciemnej karnacji

Piotr Gajda

POEZJA

Arvinda Jayashankara. Na razie nadążasz?
Asem ukrytym w rękawie jest zanik w mrowiu,
słuchawka w uchu, przenosząca ryk kakofonii,
komunikacja miejska wożąca mnie znikąd do nigdzie
przez lej w ziemi, jakim jest to miasto
wraz z trupami swoich zasłużonych obywateli
usypanymi w kopce, spod których wołają językiem
piachu niczym trwale upamiętnieni zombi,
mój posag do dalszych rozliczeń, rozmów i czynów.
Ropiejemy, bracia! Robaczejemy! Czym więcej są Indie
niż cuchnącą odleżyną? Czym jest wszechświat,
jeśli nie mokrym prześcieradłem, nasiąkniętym
krzykiem ze wszystkich ziemskich rzeźni?
Łopoczącym w próżni jak nóżki dziecka z Litzmannstadt,
skrzydła hodowanego na mięso brojlera albo łeb
cielęcia podróżującego linią do uboju. To raczej pewne,
że znamię okaże się rakiem skóry rozciągniętej
do swoich granic, podobnie jak komory sztucznych
serc stymulowane nieludzką aparaturą.
Nasze sztuczki, nasze domki z kart. Nasze obsesje
i opresje, podlegające przemysłowej miniaturyzacji,
żeby je nazywać niegroźną opryszczką. Oceany
przelanej krwi, sprowadzane do zaschniętego kleksa.
Nasz zbrukany sztandar. Więc po co go prać?
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Wszyscy nie istnieją

Znalazłeś się w punkcie, z którego nie ma
odwrotu. To nie pęd ku zatraceniu, to oficer

L – jak lina, linia. Na przykład życia. Jakie
to banalne, ale czy oprócz „banalności”
doświadczasz czegoś więcej? Wszak to ona
jest forpocztą schyłku, awangardą

polityczny opowiada na ucho, iloma pociskami
załadował magazynek. Szepce. Sączy słowa

pogardy do samego siebie, skoro najmocniej
jesteś przywiązany do długotrwałego
marszu na przeciwległą stronę. Jak woltyżer
kroczący po linie rozwieszonej na niebie.

jak cykutę. Zimny cyngiel. Uwielbia zapach
napalmu o poranku. Wszędzie wokół śmierdzi
ludzkimi prochami. Zdołałyby w całości
wypełnić mundur i głowę, podobną do księżyca

Jak marionetka umocowana do linki.
Zważ na nierozerwalne zasady. Lina
falowała na kształt sinusoidy, a nieostrożny
skoczek poruszał się po literze L.

w nowiu. W rozsypce niczym dźwięk
na rozstrojonej klawiaturze. Wygląda więc na to,
że świat fałszuje, pędzi zakosami na złamanie
karku, chociaż stworzenie go było falstartem.
Toteż nikt nie powinien spieszyć się z wydawaniem
rozkazów na melodię „Wlazł kotek na płotek”.
Inaczej różne totalitaryzmy znowu szczękną na raz
jak pistolet startowy.

Król Moher
Korona z głowy mi spadła. Nosiłem na strzelnicy
berecik z antenką, aż trafili w nią śrutem, choć
celowali w brzuch. Utraciłem więc nie tylko prawa
wyborcze, ale poniekąd i męskość, która była mi
języczkiem u nadwagi. Teraz mam figurę butelki
lejdejskiej i jeden jedyny ładunek elektryczny.
Ostatni strzał do tarczy słońca, która z każdym
rokiem coraz bardziej upodabnia się do łysienia
plackowatego. Tak, ustąpiłem wrogowi placu,
lecz przede wszystkim czasu. Całe życie nosiłem go
na ręce, a on sobie tam tykał. Byłem na to głuchy.
Poniosłem wielkie zwycięstwo, ale nie uniosłem beretu.
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Radosław Wiśniewski

POEZJA

ZENON KAŁUŻA BUDZI SIĘ ZE ZŁEGO SNU I ZADAJE
WIELE NAIWNYCH Z POZORU PYTAŃ, NA KTÓRE NIE
MA ODPOWIEDZI, UKŁADAJĄC TYM SAMYM
KWESTIONARIUSZ SMOLEŃSKI
ɚ3DQPLQLVWHU 0DFLHUHZLF]ɒUHG SRGMÇăGHF\]MÛDĺHE\DSHOVPROHąVNLSU]\NDĺG\FKZDĺQ\FKXURF]\VWRěFLDFKSU]\DSHODFKSROHJă\FKE\ăRGF]\W\ZDQ\8ZDĺDP
ĺHWRMHVWEDUG]RSLÛNQDGHF\]MDXKRQRURZXMÇFDW\FKNWµU]\QDVăXĺELHGODRMF]\]Q\
SRQLHěOLěPLHUÉ>ɞ@ə
%HDWD6]\GăRSUHPLHU53Z\SRZLHGĸ

ɚ ɞ 0LOF]ÛMXĺZLÛFHM ɞ 

.U]\V]WRI6]F]HUVNLSRVHăQDVHMP53Z72.)0SRF]ÇWHNURNX

Ja uważam, że to jest piękna decyzja, żeby przy każdym apelu honorować tych,
którzy ponieśli śmierć. Chociaż nie do końca rozumiem, dlaczego uhonorowywać
a nie po prostu honorować, uhonorować, oddać honor? To tak, jakby króla ukoronowywać,
zamiast po prostu koronować. I chyba w służbie ojczyzny, a nie na służbie. Ale co do
zasady w pełni się zgadzam, że trzeba przypominać o tych, którzy w służbie ojczyzny
ponieśli śmierć. Nie rozumiem tylko, dlaczego ofiary katastrofy trzeba honorować
przy wszystkich innych upamiętnieniach, w których uczestniczy asysta honorowa
Wojska Polskiego. Czy to oznacza, że ludzie, którzy tragicznie zginęli 10 kwietnia
2010 roku w rozbitym samolocie pod Smoleńskiem, zginęli nie tylko pod Smoleńskiem?
Bo skoro wbrew weteranom można wepchnąć apel smoleński na obchody rocznicy
Powstania Warszawskiego, wybuchu Drugiej Wojny Światowej, to dlaczego nie na
polach grunwaldzkich? Albo pod Cedynią? Albo nad Bzurą? Bo może przynajmniej
część tych ofiar zginęła zawsze i wszędzie? I co tylko zginęli na jednym polu chwały,
to zaraz ginęli na innym? Ledwo zginęli w 2010 roku, a już ginęli w Powstaniu Warszawskim?
Albo styczniowym? Albo nie ginęli, ale ktoś chce sprawić takie wrażenie, że ginęli?
Albo jak nie ginęli, to jest prawie tak, jakby zginęli? Albo polegli? Bo to na jedno
ostatnio wychodzi, czy poległ, czy zginął. A skoro tak, to jak urzędnik mianowany
umrze na zawał w pokoju na ostatnim piętrze urzędu, to poległ na służbie, czy tylko
umarł? Może zatem chodzi o to chodzi o to, że w Smoleńsku zginął Prezydent, czyli
Pierwszy Obywatel R.P. Tylko dlaczego w takim razie przy każdej smoleńskiej
uroczystości nie wyczytuje się Prezydenta Gabriela Narutowicza zamordowanego
z zimną krwią w Zachęcie przez narodowego działacza Eligiusza Niewiadomskiego?
A z drugiej strony, skoro chodzi o upamiętnianie osób, które oddały życie za ojczyznę,
albo zginęły na służbie dla ojczyzny, to dlaczego na uroczystościach smoleńskich
nie odczytuje się imion i nazwisk wszystkich żołnierzy poległych pod Monte Cassino?
Na przykład porucznika Ludomira Białeckiego, którego czołg wyleciał na stosie min
w tak zwanej Gardzieli, a on sam wydostał się z płonącego czołgu i umierał kilka dni,
bez nadziei na wyleczenie, bo jedyne niepoparzone miejsce było pod kolanem. W to
miejsce lekarze wstrzykiwali morfinę, a on przez wszystkie dni powiedział podobno
tylko: “Piecze jak cholera". Dlaczego w takim razie na kolejnych miesięcznicach
smoleńskich nie wyczytywać polskich żołnierzy poległych pod Narwikiem, albo gdzieś
na morzu, tych, co nie mają grobu jak załoga ORP “Orzeł”, albo ORP “Orkan”?
Dlaczego nie wyczytuje się na kolejnych miesięcznicach smoleńskich żołnierzy
kapitana Raginisa, broniących się w siedmiuset pod Wizną przez trzy cholernie
upalne wrześniowe dni? Dlaczego nie wyczytuje się żołnierzy 76 pułku piechoty
z Lidy, którzy o świcie piątego września ruszyli do ataku na szosę piotrkowską
z lasów nad Luciążą, nie wiedząc, że po pięciokrotnej zmianie planów dowódca
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armii jednak odwołał natarcie i oddalił się z pola bitwy? Nie wiedzieli i poszli prosto
w bok niemieckiej dywizji pancernej i do południa zostali wybici do niemal nogi.
618 zabitych z dwóch batalionów, część rannych Niemcy rozstrzelali razem
z mieszkańcami Milejowa. Podobno weterani Pierwszej Wojny Światowej, kiedy
widzieli pobojowisko 76 pułku, nie wierzyli własnym oczom, że trup w walce
może słać się, aż tak gęsto. Rozumiem, że wyczytanie 618 imion i nazwisk
wydłużyłoby apel smoleński o jakieś dwie godziny, gdyby przyjąć dwanaście
sekund na każde imię i nazwisko. Jakby doliczyć kapitana Raginisa i jego żołnierzy
spod Wizny, to by się zrobiły ze cztery godziny. Być może dlatego nie wyczytuje się
też żołnierzy pułkownika Dąbka, broniących do końca Kępy Oksywskiej. W ostatnim
meldunku pułkownik wyliczył zabitych na około tysiąc siedmiuset pięćdziesięciu.
To kolejne sześć godzin. A jakby doliczyć żołnierzy II batalionu 6 pułku piechoty
rzuconych 2 września do kontrataku na czołgi, bo dowódca dywizji nie miał innego
odwodu, a czołgi rozjeżdżały właśnie dywizyjną artylerię? A przecież tych pól bitewnych
w samym 1939 roku było dużo więcej. Kilkaset starć oddziałów wielkości większej
niż batalion. A gdyby wyczytać jeszcze Powstańców Warszawskich, na przykład z baterii
Kuba", do której nie dotarł rozkaz, że atak na Okęcie jest odwołany? A gdyby tak
"
doliczyć cywilów, którzy nie za bardzo mieli wybór, a zginęło ich ponad sto tysięcy,
może nawet dwieście tysięcy? A skoro Ich też, to także mieszkańców wsi Michniów
wymordowanej w lipcu 1943 roku za pomaganie partyzantom ze zgrupowania majora
“Ponurego” – razem dwieście cztery osoby, w tym pięćdziesiąt cztery kobiety
i czterdzieścioro ośmioro dzieci rozstrzelanych, zatłuczonych kolbami, spalonych
żywcem. A przecież tych wsi było bardzo dużo, niejeden Michniów był po drodze.
I dlaczego w takim razie nie wyczytuje się też przy okazji rozmaitych uroczystości
smoleńskich obywateli polskich wyznania mojżeszowego? Już nie mówię, żeby
wyczytywano żydowskich sąsiadów mieszkańców Jedwabengo, Radziłowa, Szczuczyna,
Wąsosza. Ale dlaczego nie wyczytuje się Berka Joselewicza, Antoniego Jeziorańskiego,
Jana Krysińskiego, Michała Landego? I dlaczego nie wyczytuje się w takim razie ośmiuset
pięćdziesięciu tysięcy obywateli polskich wyznania mojżeszowego zagazowanych w
Treblince? Wyczytanie wszystkich ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy imion i nazwisk,
przyjmując dwanaście sekund na każde imię i nazwisko, zajęłoby sto siedemdziesiąt
tysięcy minut, czyli w przybliżeniu ponad dwa tysiące osiemset trzydzieści godzin,
czyli około sto osiemnaście dni i nocy bez przerwy. A gdyby dołożyć do tego Sobibór,
Bełżec, Chełm nad Nerem, wyszłoby dwieście siedemdziesiąt dni i nocy bez przerwy.
Nie licząc Majdanka, Auschwitz, Płaszowa, Stutthofu, Gross Rosen, Getta w Warszawie,
Krakowie. Wilnie i Otwocku. I jakby doliczyć jeszcze cywilów, którzy zginęli we wszystkich
powstaniach, oblężeniach, ofensywach, rozpaczliwych kontruderzeniach, tylko dlatego,
że dom, kamienica, piwnica były na trajektorii lotu pocisku jednej lub drugiej strony
frontu, to mogłoby się okazać, że trzeba byłoby czytać imiona i nazwiska przez cztery
albo pięć lat, dzień po dniu, noc po nocy, a i tak by było mało czasu i pozostałyby białe
plamy. Do takiego czytania trzeba by zorganizować strasznie dużo ludzi. A do słuchania
takich apeli pewnie więcej niż do czytania, bo to trochę głupio, kiedy czytających jest
więcej niż słuchających. I gdyby do takich odczytów dochodziło, to pewnie byliby ludzie,
którzy by umierali w trakcie. Czytania albo słuchania. I trzeba by ich było dopisywać
do tego apelu, bo ostatecznie zmarli podczas słuchania albo czytania apelu tych, którzy
oddali życie na służbie ojczyźnie. To prawie tak, jakby zmarli na służbie. I ta lista będzie
rosnąć. I coraz mniej ludzi będzie pracować, uczyć się, zajmować się domem, ogrodem,
uprawą, rolą, warsztatem, wszyscy będą upamiętniać, a w tym upamiętnianiu nie będzie
komu przepychać kanalizacji, wywozić śmieci, udrażniać rowów melioracyjnych, leczyć
chorych, bo coraz więcej osób będzie do upamiętnienia. I w końcu wszyscy wyginiemy
i już nie będzie komu upamiętniać tego wyginięcia. To może jednak warto milczeć już
więcej? Bo przecież żyć można, a nawet trzeba. Chociażby dlatego, że tamci już

nie mogą.
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burza, nadzieja
podobno nadal umierasz. wczoraj napisałaś nowy wiersz,
zastanawiasz się, czy już ostatni, trochę żałujesz, bo wena
od jakiegoś czasu odwiedza cię o świcie częściej niż wtedy,
kiedy każde słowo było jeszcze przesiąknięte krwią. drżysz,
że pewnego dnia zastąpi ją siostra snu, a przecież dopiero
co wyrosłaś z komunijnej sukienki. panienka z chudą dupką,

Bogdan Prejs

POEZJA

panna poborowa. przestań pytać, czy nadal mam ten mały
kamyk z przylądka dobrej nadziei; to jakiś żart? ściskam go
zawsze przed kolejną burzą; gładzę, poleruję.

lubię budzić się obok
ciebie nie da się zwieść byle słowem. ej, mięso,
mięso, zero nabiału, nie służy ci mleko (laktoza
ewentualnie do kawy). lody na patyku ostre jak
nóż. ba! leron. oraz biała (grillowa), krakowska
lub śląska, ewentualnie absolutnie zwyczajna.
polemika? w mojej głowie tkwi wegetarianizm.
rano, gdy wciąż dramatyzowałem swój koszmar,
wyszeptałaś, że w naszych stosunkach jest rów
no, w takiej chwili trudno się oprzeć wrażeniu

prima aprilis
nie zastanawialiśmy się, czy cudzołóstwo zacznie
być karane śmiercią, bo czym prędzej zdjąłem ci
wyszczuplające majtki (rano znalazłem je w misce
na pranie, na podłodze złamaną zapinkę kolczyka,
nawet nie zauważyłaś, kiedy ci spadł). najbardziej
wartościowi są mężczyźni potrafiący sprawnie
wkręcić żarówkę, z reguły są to: elfy, krasnoludki
lub ojcowie, lecz z nimi nie da się przeżyć, odejdą
pierwsi, prawo systemu bezwzględne jak ulotność
rzeczy martwych. przekonanie, że dobro jest dobre
wyłącznie dla słabych. poza tym trzeba zetrzeć kurz
z tronu. puste mogą być tylko oczy, słowa i gniazdo
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już nie
wyciąganie logicznych wniosków
z niekonsekwentnych przesłanek
nie prowadzi z kobietami do niczego
Stanisław Dygat
już nie staniesz się młodsza i piękniejsza, twoi kolejni
będą coraz sławniejsi i coraz bardziej skurczeni. taka
tam ad hoc sporządzona impresja na temat wolności,
small emocjonalny szantaż poniewczasie; można go
rozpisać na wszelkie dostępne głoski, wykpić do cna,
zszargać, sponiewierać, zmienić w farsę. nic nowego
nas nie czeka, jedna zjawa jaskółki nie rodzi, raczej
zwiastuje kolejną burzę nie do ogarnięcia, po której
wszystko stanie się inne; da się wskrzesić z gruzów
dom, tylko po co, jaki sens sklejać ruinę bez opoki

oraz akty nierządne
gdyż nie należy być kutasem, a trudno nim nie zostać, jeśli całe
lata było się mopem; pragnienie odegrania się na wszystkich ce
cha zaczyna przeważać nad absolutnie zasadniczym poczuciem
przyzwoitości. spokój, tylko cicho sza. coś się udało? nareszcie.
teraz podstawa to nie gwałcić te boże krówki przekonane, choć
nieuświadomione w błogobycie, niemym kwadransie warhola,
w toalecie, w wucecie, na czacie, z telefonem na patyku. gdzieś
między złem i dobrocią (martyna jakubowicz). na całe szczęście
nigdy nie będę starą kobietą, rozlanym mlekiem, wyschniętym
fiołkiem, zdechłym chomikiem. północ dawno minęła, a przecież
bez reguły zwykle po niej wytaczaliśmy działa przeciw sobie - ty
we mnie, ja w ciebie. po co komu wojna? po co komu niedziela
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Ćwiczenia ze stawiania trafnych hipotez
względem zaobserwowanych uczuć
Próbuję odgadnąć uczucia mężczyzn walczących z parasolami
wyginanymi przez wiatr.
Wyciągam wnioski z wyrazu twarzy.

Agnieszka Cebo

POEZJA

Widzą siebie w korzystnym profilu, w zbliżeniach bez plam na honorze,
jak w obejrzanym niedawno kasowym hicie, gdzie według krytyków
trafnie sportretowano śmierć za idee.
Wbrew pozorom jest to łatwiejsze
od odgadywania uczuć towarzyszących
stylizowaniu kanapeczek serwowanych
na pewnych wydarzeniach kulturalnych.

Odwyk
Zaledwie chwilę nas tu nie było
a już bombardują
dziwne proporcje nadrzecznych zarośli
powstałe w wyniku samozalesienia
logiem Nike, Adidas®.
Mnożenie przez to samo
razi w oczy jak
głośne mówienie rzeczy
przez kogoś, kogo nie chce się słuchać.

Voyage, voyage, czyli przesyłanie pozdrowień z kurortu
Nieskończone pasmo zwielokrotnionych ciał
i getry naciągnięte na plastikowe nogi
jedna obok drugiej;
Papież Polak w otoczeniu mew
zrywa z utrwalonym w pamięci portretem papieża Polaka w górach.
Zawsze były mi obojętne wzniesienia
z bursztynów błyszczące
gofry i smażone ryby.
Najskuteczniejszą bronią jest sypanie piasku na ręcznik,
wtedy zmultiplikowane ciała tracą czujność,
a hipnotyzujący ruch materii zaciera ślady istnienia.
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Ikar
Kompulsywnie kreśli nogą koła na śniegu.
Nigdy nie był dobry w zwalczaniu nawyku
pielęgnowania nerwic.
Coś zaczęło w nim drgać dopiero wtedy, gdy
podglądając zwierzęta, nabrał przekonania,
że istotą życia jest pozostawianie śladu.
Bez prób.
Bez doświadczeń w pielęgnowaniu wspomnień
z czasu spędzonego w towarzystwie ojca.
Spłonie od uciekania wzrokiem pod spódnice,
Do źródła cierpień.
Bez prób.

Anno Domini
W sobotę mieszkańcy gromadzą zapasy,
wyrywając sobie przecenione towary
(ani żadnej rzeczy, która jego jest).
Dziewczynka znudzona czekaniem
ciągnie matkę za rękaw i pyta, czy
gdy wreszcie babcia umrze, będzie mogła
zająć jej pokój
(ani żadnej rzeczy, która jego jest).
Jest zbyt mała, by wiedzieć, że
w przestrzeniach po zmarłych
zostają kalendarze i przetwory
zdatne do użycia
(ani żadnej rzeczy, która jego jest).
Ale wola jest wolna.

Sezon
Pulsujące światło roweru
i jej nieskończone nogi
były początkiem pozornych objawień.
Na przykład:
patrzenie z odpowiedniej wysokości
pozwala uchwycić jednorodność plastyczną świeżo wylanego betonu.
Być może to nie jej wina.
Czasem nietrzeźwość brutalnie mnożyła nam metafory
i narażała na kontuzje doświadczanie świata.
Ale analizowanie bilansu przegranych zakładów
jest ważniejsze od poprawnie sformułowanej odpowiedzi
(gdzie widzisz siebie za pięć lat?).
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Księżyc w cieniu słupa zakończonego neonowym M
Relacje między nimi noszą
fizyczne ślady zużycia.
Bezpowrotnie utracone lata
rozdzielności majątkowej i segregowanych odpadów.
On:
bada próg możliwości bez potrzeby polerowania tłumaczeń
Ona (przeczuwając):
ze strachu przed redukowaniem znaczeń
pokłada nadzieję w czerwonym kolorze
sprezentowanej przez niego puszki kiszonych śledzi.

Portret na tle piosenek zespołu ABBA puszczanych
w radiu na nieznanej mi częstotliwości
Twoja twarz wpisana w koło,
idealna.
Mimo fiksacji na reumatyczne bóle
(wywołanych obniżonym ciśnieniem atmosferycznym)
wyraźnie widać,
że dbasz o spożywanie odpowiedniej ilości wody.
Wbrew własnej woli przyglądam się z bliska,
twój zapach ma coraz większy zasięg.
Projekcja na długość ramion,
mam pewność, że przy następnym spojrzeniu
polegnę.
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Robert Robur" Feszak
"
Pod lodem
Zauroczenie
Mężczyzna stawia swoje kroki na zamarzniętym jeziorze.
Wie, że lód jest gruby, że nic złego nie może się zdarzyć.

Na szyję opada kosmyk ciemnych włosów.
Tuż przy uchu wokół palca owija sznurek

Patrzy w stronę bladego słońca, wyciąga telefon i dzwoni
do kobiety w głębi lądu. Nad otworami wybitymi w lodzie

od okularów. Palce drugiej ręki z wprawą
uderzają o klawiaturę. Sylwetka pochylona.

zgarbieni wędkarze w skupieniu obserwują jak w mroku,
pod lodem, znikają żyłki. Obok nich wiaderka i sieci.

Noga założona na nogę. Na monitorze
zmieniają się cyfry i tabelki. Wszystko

Tak mnie wtedy pamięć utrwaliła. Dlaczego ten moment,
i właśnie z tej, a nie z innej perspektywy? Może to sprawa

musi do siebie idealnie pasować. Inaczej
nie zadziała. Tak to jest skonstruowane.

tamtego światła, powietrza, może wypowiedzianych
do telefonu słów, albo przez tamto rodzące się uczucie?

Logiczna pustka to jedyny Bóg, którego
znam. Patrząc potem w ten sam, ale już

A może było jeszcze coś, czego nie wiem, co teraz
upomina się, skupia na sobie całą moją uwagę?

zgaszony ekran, myślę o chwili,
która mnie zauroczyła.

Jabłka

Na szczycie góry

Żółte jabłka przy drodze, w mokrej trawie, których
nikt nie zbiera. W tle blokowisko. W ciemne okna
uderza sierpniowy deszcz. Idą zmoknięci, wtuleni
w siebie, parasole mają złożone. Obracam się
za nimi i kiedy znikają, zsuwam z głowy kaptur.

Śnieg zasypał wszystkie ślady. Zniknęło miasto u podnóża góry.
W parę minut i zostałem sam z widokiem na wyciągnięcie ręki.

Deszcz odkleił od drzwi klepsydrę, którą
ktoś od nowa przykleił papierową taśmą.
Dziś o szesnastej, dziś o szesnastej ceremonia
– powtarza stary mężczyzna. I patrzy
na mnie tak, jakby moja obecność
była obowiązkowa.

w którą teraz należy iść stronę? I niespodziewanie wyłonili się
oni, razem z wiatrem, z ciemności, z GPS-em na resztce prądu.

Choinki wygięte przez wiatr do samej ziemi. Brak wskazówek.
Każda ze stron świata podobna do siebie. Moment wahania,
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Tekturowe okręty

Ötzi

I

Nie wiadomo, przed czym ucieka, nie wiadomo, kto go ściga.
Może obraził ówczesnych bogów, może popełnił zbrodnię.

Ojciec przynosi z pracy w słoiku butapren.
Podoba mi się jego gęsta konsystencja.
Za patykiem ciągną się lepkie nici. Wciąż
zdzieram ze stołu i palców tłuste grudki.
Sklejam statki z tektury. Najbardziej lubię
te z czasów wielkich geograficznych odkryć;
nieznane lądy, sztormy, dzikie plemiona…
Od tego zapachu, choć okna podchylone,
mam zawroty głowy. Ale nic nie mówię.
Za oknem świat, którego już niema.
Wyjrzeć teraz przez nie, oprzeć łokcie
na blaszanym parapecie, krzyknąć
– czekajcie, gdzie idziecie,
idę z wami.

Albo zwyczajnie miał pecha. Zlany słonym potem, otulony
w futra, ostatni raz patrzy na śnieg pod stopami i na góry.
Przy boku torebka z węglem drzewnym do rozpalania ognia.
Ostatni jego posiłek – mięso jelenia i zboża. Oprócz tego
we wnętrzu ciała znaleziono pyłki sosny, a to znaczy, że była
wiosna, albo wczesne lato, po zębach i kościach, że to
pięć tysięcy lat temu. Ostrze wroga przebija bok. Wzrok
mętnieje. Ostatni głęboki oddech. Może myśli o tym,
co robił rano, może o dziecku, albo… To nie ma sensu,
bo prawdy nie dojdziemy. Jakakolwiek to była myśl,

II
to nic już nie znaczy. Więcej mówi teraz jeden, jedyny
paznokieć, który ocalał. W śniegu, tak samo jak dziś,

W tamtą stronę idzie się po rurach, które
wychodzą z ziemi i w ziemi nagle znikają.
Pod rurami krzaki, pokrzywy i duże liście
łopianu. Trzeba być ostrożnym, bo łatwo
można się potknąć. W dole jest rzeczka
o mulistym dnie. W niej, odkąd pamiętam,
dużo śmieci. Rzeczka wpływa pod most,
po którym jeżdżą pociągi, wtedy jeszcze
do Czechosłowacji. W wilgoci, w mroku
skuleni chłopcy trzymają przy ustach
foliowe worki, które rosną i maleją.
Z każdym wdechem i wydechem
rodzą się i umierają światy. Ich oczy,
kiedy stamtąd wychodzą, są zamglone.
Nieobecne. Jakby nie wiedzieli,
skąd i gdzie przybyli.

świecą gwiazdy. Szczelina ukrywa ciało. Twardnieje
lodowe wieko, które odcina od tlenu i światła,
od spojrzeń zwierząt i ludzi. I tu dla ciebie wielka cisza.
Nawias. Na górze słychać skrzypienie. Mrok w tobie,
ten sam, który krąży między niebem i ziemią. Śnieg odtajał.
Turyści znaleźli cię w dolinie Venosta, wtedy zapewne
ta dolina nazywała się inaczej, albo w ogóle nie miała
nazwy. Na granicy Austrii i Włoch. To pewnie dla Ciebie
też dwa obce słowa. Dali ci nową twarz, nowe włosy,
a przede wszystkim nowe imię, bowiem wszystko,
co istnieje, a nawet to, co chcielibyśmy, by istniało,
musi się jakoś nazywać. Zrobiono, co było w mocy,
by wyrwać cię ze świata, który żyje w słowach
i wyobraźni. Teraz szukamy podobieństw.
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Podsumowanie Poetyckie

Bez tajemnic
z do połowy pustym barkiem.
Ciąg dalszy podsumowania
roku 2016 w polskiej poezji
Napisałem podsumowanie roku 2016 w poezji polskiej na pozabranżowego
bloga (gawin.liberte.pl) w celach popularyzatorsko-integracyjnych
(niech nas zobaczą i niech wiedzą, że coś takiego w ogóle istnieje)
i oczywiście pominąłem nie tylko kilka wartościowych pozycji, do których
nie dotarłem, ale również takie, o których niewybaczalnie zapomniałem.
Nadrabiam te zaległości w nowym miejscu, nie licząc na wyrozumiałość
ani inne formy taryfy ulgowej. Nisza poezji jest zbyt wąska, by pozwalać
sobie na podobne przemilczenia.
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SR]RUQDDOHQLHF]DVLPLHMVFHE\UR]ZLMDÉWHQZÇWHN LMDNĺHGRWNOLZLH
XGRZRGQLÉĺHSU]\JRGD]ZLHUV]HPRGE\ZDVLÛZ\ăÇF]QLHZQLP
ZMHJRMÛ]\NXLWRZDU]\V]ÇF\FKPX ZěZLDGRPRěFLLSRGěZLDGRPR
ěFLRGELRUF\ HFKDFK7UHěÉLIRUPDVSODWDMÇVLÛZăDąFXFKSDOLPSVHVW
VDPRVWDQRZLÇF\VLÛLVDPRZ\NOXF]DMÇF\]DUD]HP7REXGXMÇFHLVLOQH
GRěZLDGF]HQLHZHSRFHSRVWSUDZG\QLHPDOĺHSU]\F]\QHNGRQRZHM
SU\ZDWQHM PLWRORJLL$UDF]HMɒSRSLOFKRZVNXJG\WHQJHVWGXEOXMH
'\FNLZW\PWRPLHɒɚZFKXMQDVµEəSU]\F]\QNµZ'\FNLQLH]PLHQQLH
]DWU]\PXMHLMXĺSRUD]GUXJL]PXV]DGRSRU]XFHQLDZ\JRGQ\FKER
ZLHORNURWQLHZ\UµZQ\ZDQ\FKěFLHĺHNLQWHUSUHWDFML,WRMHVWQDMZLÛNV]D
]DOHWDWHJRWRPX-HJRQLHSRNRMÇFDQLHXFKZ\WQRěÉ

F]\ZLěFLHFRZROÛQDZVWÛSLHSRGNUHěOLÉWRMHG\QLH
VXSOHPHQWVXELHNW\ZQHJRSU]HZRGQLNDSRPHDQGUDFK
Z\GDZQLFWZSRHW\FNLFK]XELHJăHJRURNX6NUµWRZ\
SU]\F]\QNRZ\EH]ZLÛNV]\FKDPELFML7DNDZ\SDG
NRZDSROVNLHMNU\W\NLOLWHUDFNLHMRVWDWQLFKODWPDUWZHM
LGU\IXMÇFHMZSXVWFHQDZHWPLPRSHZQHJRIHUPHQ
WXMDNLZ\ZRăDăRFRUD]JăRěQLHMV]HXSRPLQDQLHVLÛ
RVZRMHĺDUOLZLH]DDQJDĺRZDQ\FKZSROLW\F]Q\PRGHO
ZLHUV]DLZ\V]XNLZDQLHJRQLHW\ONRXMHJRNUHDWRUµZ 6]F]HSDQ.R
S\WL7RPDV]%ÇNRNWµU\FKZ A % , CL>EHHS@*HQHUDWLRQSLVDăHPQD
EORJX DOHLX%RJXGXFKDZLQQ\FK3LRWUD3U]\E\ă\-DNREH0DQV]WDM
QDF]\ PLPRZV]\VWNR ,ORQ\:LWNRZVNLHM Z\PLHQLHQLQLHRJăRVLOL
ZPLQLRQ\PURNXSUHPLHURZ\FKNVLÇĺHN]ZLHUV]DPLSLVDăHPRQLFK
ZUHFHQ]MLDQWRORJLL=HEUDăRVLÛěOLQ\]DPLHV]F]RQHMZɚ%L%/LRWHFHə 7R
MDNLěURG]DMSRP\VăXQDSRGHMěFLHGRQDMQRZV]HMSRH]MLMHGQDNĺHSµNL
FRɒ]E\WWHQGHQF\MQ\E\WUDNWRZDÉJRSRZDĺQLH

O

7\OHW\WXăHPZVWÛSX2F]\ZLěFLHSRQRZQLHQLHXZ]JOÛGQLăHPNVLÇ
ĺHNZNWµU\FKPDF]DăHPSDOFH ]ELRU\Z\GDQHSU]H]'RP/LWHUDWXU\
ZĂRG]LZNRRSHUDFML]H6WRZDU]\V]HQLHP3LVDU]\3ROVNLFK2GG]LDă
ZĂRG]L %UDNXMÇF\FKSR]\FMLZ]HVWDZLHQLX]QRZXQLHXV]HUHJRZDăHP
ZMDNLěNRQNUHWQ\VSRVµEDOHɒMDNZSU]\SDGNX3URMHNWXɚ2UIHXV]ə
0DUND%DF]HZVNLHJRɒQLHEH]SU]\F]\Q\UR]SRF]\QDPRGQDMZLÛNV]HJR
QLHREHFQHJRSLHUZV]HJR]HVWDZLHQLD(XJHQLXV]D7NDF]\V]\QD'\FNLHJR

'DUHN)RNVMDN]Z\NOHVRELHLJUD,JUDEH] WDQLFK HIHNWµZ1LHGRěÉ
ĺHQLHRSDWU]QLHREHMU]Dă:Ră\ą 6PDU]RZVNLHJR WRMHV]F]HSUµEXMHPX
]DVHUZRZDÉěZLDWRZHJRVXSHUERKDWHUD:UDPDFKXSUDZLDQHMSU]H]
VLHELHSROLW\NL DQW\ KLVWRU\F]QHMDNFMÛWRPX:Ră\ą %RXUQHɖD 5D\PRQG
46NLHUQLHZLFH XPLHV]F]DZQLHGDOHNLHMSU]\V]ăRěFLMHGQRF]HěQLH
SU]\SLVXMÇFVRELHZLHOH]DVăXJSRGURG]H YLGHQRWDQDF]ZDUWHMVWUR
QLHRNăDGNL FRXF]\LEDZLMHGQRF]HěQLH PăRG]LLVSLÛFLZăDěQLHWDNL
G\VWDQVMHVWSRWU]HEQ\E\URELÉOLWHUDWXUÛ 6SUDZD]DZDUWRěFLWRPX
Z\GDMHVLÛMDVQDMDNZROQ\U\QHNLMHJRFRUD]PQLHMQLHZLG]LDOQDUÛND
:Ră\ąZUDFDGRSROVNLFKUÇNDOHMXĺ]RVWDăJOREDOLVW\F]QLHVSU\ZDW\
]RZDQ\%RXUQHW\ONRFKRG]LLVSLVXMH MDNSRGPLRWDXWRUZHGăXJĺRQ\
ZNXOWRZ\PZLHUV]X.U]\V]WRID-DZRUVNLHJR DP\GRVWDMHP\NROHMQ\
JăRVZG\VNXVMLRWRĺVDPRěFLQDURGRZHM WDNQLHP\OLÉ]ZLHUV]DPL
'\FNLHJR ĺDUăRF]Q\PNDSLWDOL]PLHLNUÛFHQLXUµZQLHĺуOPµZ.XSXMÛ
WDNLHQLH]RERZLÇ]XMÇFH]DDQJDĺRZDQLHLQLH]DPLHU]DPJRVSLHQLÛĺDÉ
7RFK\EDMHGHQ]QDMMDěQLHMV]\FKSXQNWµZZWZµUF]RěFLVNLHUQLHZLFNLH
JRSLVDU]DRGF]DVXSU]HMěFLDQDPLQLPDOL]PLZLWWJHQVWHLQL]P

'\FNLMDN]Z\NOHSUµEXMHV]RNRZDÉZLÛFVLÛJDSRQHREDURN7DN
PµJăE\VLÛ]DF]\QDÉMHGHQ]VHWHNDUW\NXăµZQDWHPDWQDMF]ÛěFLHM
QDJUDG]DQHJRLRSLV\ZDQHJRSROVNLHJRSRHW\RVWDWQLFKODW QLHOLF]ÇF
RF]\ZLěFLHQREOLVWµZ ,WRNWµU\ě]F\NOXLURQLF]QR]DF]HSQ\FKPRĺH
QDZHWZSHZQ\PVWRSQLXSUµEXMÇF\FKQDěODGRZDÉVW\ODXWRUD1LH
GDPFLVLHELHZĺDGQHMSRVWDFL /RNDWRU.UDNµZ OXEUDF]HMSU]H]WHQ
VW\OSU]HMÛW\FKLRSDQRZDQ\FK7DNZăDěQLHVLÛG]LHMH]ɚG\FMÇəWHJR
SRHW\ɒMHVWQDW\OHVXJHVW\ZQDĺHZUÛF]QDU]XFDVLÛVDPDZV]HONLHM
PDěFLEDGDF]RPQDZHWW\PDNDGHPLFNLP7\ONRLOH]WHJR]RVWDMHGOD
QLFK"-XĺVDPW\WXăQDMQRZV]HJR]ELRUX'\FNLHJRVNXWHF]QLHRGELMD
SLăHF]NÛ7RMDNE\GUXJL SLHUZV]\PMHVW.RFKDQND1RUZLGD WRP
ZNWµU\PDXWRUOHNFHZDĺ\VRELHNU\W\NµZ]]DFLÛFLHPELRJUDуF]Q\P
SRV]XNXMÇF\FKZNROHMQ\FKMHJRNVLÇĺNDFKKLVWRULLSUDZG]LZLHVWUDV]
Q\FK,WDNLHRGěZLHĺHQLHSU]H]LQQ\EDUG]LHMNSLDUVNLURG]DMLURQLL

3RODWDFKG]LDăDąQDSRUWDOX1LHV]XфDGDZNRąFX]DGHELXWRZDăD=\WD
%ÛGNRZVND'ZDFKXWRU\ 0DPLNR1RZD5XGD QLHSU]\QRV]ÇUHZR
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SLVDÉGODQDJUµGLɚSRGəMDNLHNROZLHNNDSLWXă\GZLHQRPLQDFMHGR1LNH
]GHF\GRZDQLH]DVăXĺRQH PRJă\XěSLÉMHJRF]XMQRěÉ8PODXW\WRE\ăD
ěFLDQD:SU]\SDGNX3RVSRăXRZV]HPZLGDÉZWHMěFLDQLHSÛNQLÛFLD
DOHSU]HZDĺDMÇJX]\SUµEXMÇFHJRVLÛSU]HELÉ:W\PSRU]ÇGNXZLHUV]D
LěZLDWDSU]HGVWDZLRQHJRɒQDGăXĺV]ÇPHWÛEH]VNXWHF]QLH

OXFMLERSU]\QRVLÉQLHPRJÇDQDZHWZUÛF]QLHPDMÇWDNLFKDPELFML
7RGRěÉVHQVRZQLHVNRPSRQRZDQ\LGRěÉREV]HUQ\ MDNQDGHELXW 
Z\EµUZLHUV]\]ODWɒ]DPLHV]F]DQ\FKQDZVSRPQLDQ\P
SRUWDOXSRGGDQ\FKQLHZLHONLHPXUHWXV]RZL&KDUDNWHU\]XMÇF\FKVLÛ
SU]HGHZV]\VWNLPV]F]HJµOQ\PSRWUDNWRZDQLHPPRW\ZµZUXVW\NDO
Q\FK OHNV\ND QDZHWLQWU\JXMÇFRDSU]\W\PVXEWHOQLH]GHU]DQ\FK
]UµĺQHJRURG]DMXQDZLÇ]DQLDPLW\SXSRVW=DNRąF]RQ\FK SU]HZDĺQLH 
PRFQR]DDNFHQWRZDQÇSXHQWÇ*ăµZQLHNUµWNLFK]GDQLRZ\FKSUHF\
]\MQLHQLHSU]HJDGDQ\FK$OHF]\ɒMHGQDNɒPRPHQWDPLQLHQD]E\W
ɚZDUV]WDWRZ\FKə"ɚ3DSLHURZ\FKə"ɚ:\NRQF\SRZDQ\FKə"7RUDF]HM
WHQGHQF\MQ\]DU]XWSRMDZLDMÇF\VLÛZNRQWHNěFLHNVLÇĺHNDXWRUµZ
SRSXODUQ\FKZVLHFLGăXJRVWURQLÇF\FKRGSDSLHUX,W\SRZ\JU]HFK
WDN]ZDQ\FKSµĸQ\FKLGRMU]Dă\FKGHELXWµZ'UXJLPE\ZDZăDěQLH
QDGPLDUZLHUV]\WXWDMW\ONRQLH]QDF]QLHGDMÇF\VLÛZH]QDNL*ăµZQD
1DJURGDZɚ=ăRW\PĚURGNX3RH]MLəGODWRPXQLHE\ăDQLH]DVăXĺRQD
,QLHEDZLÛVLÛWHUD]ZG\SORPDFMÛW\ONRGRFHQLDPWÛNVLÇĺNÛUµZQLHĺ
QDWOHVLOQHMNRQNXUHQFMLPăRG\FKLF]ÛVWRJQLHZQ\FK 'DZLG0DWHXV]
'DPLDQ.RZDO-RDQQDĹDEQLFND5DGRVăDZ-XUF]DN.DURO.HW]HU:LW
3LHWU]DN$GDP/HV]NLHZLF]F]\0DUFLQ7RPF]DN 

5DGRVăDZD:LěQLHZVNLHJR3VDOPGRěZ6DELQ\ 6WRZDU]\V]HQLH
Ĺ\Z\FK3RHWµZ WRFK\EDSRSURVWXURG]DMURG]LQQHJRKRăGX
ZW\PSU]\SDGNXXWRĺVDPLDQLHRVRE\PµZLÇFHMZWHNěFLH]DXWRUHP
MHVWZUÛF]SRĺÇGDQH LMDNRWDNLEURQLVLÛSURZDG]RQ\ɒPRĺQDSR
ZLHG]LHÉZSHZQ\PXSURV]F]HQLXɒ]JRGQLH]UHJXăDPLJDWXQNX%H]
IDMHUZHUNµZLSRHW\FNLHJRV]SDQRZDQLDPXVNXăDPLWXG]LHĺLQQ\PL
VăDERěFLDPLFLDăDLGXFKD7RRGZDĺQ\LJRGQ\SRG]LZXJHVW1LH
W\OHU\]\NRZQ\FRZNRQWHNěFLHUR]ZRMXQDMQRZV]HMSRH]MLSROVNLHM
ɒGDUHPQ\3U]\]QDMÛV]F]HU]HĺHRVRELěFLHZROÛDXWRUDZNUµWV]\FK
LEDUG]LHM]ZDUW\FKIRUPDFKMDNLH]DSUH]HQWRZDăFKRÉE\ZZ\GDQ\FK
GZDODWDWHPX,QQ\FKEOXHVDFK  :LHP]EOLVNLFKPLĸUµGHă
ĺHWRQDVWÇSLQLHEDZHP]DVSUDZÇSRZRăDQHJRSU]H]:LěQLHZVNLHJR
=HQRQD.DăXĺ\

:5XMDFKLZ\FLV]HQLDFK :%3L&$.3R]QDą 0DUFLQ2VWU\FKDF]
SRVWDZLăQD]E\WQLÇ L]E\WJUXERFLRVDQÇ GRVăRZQRěÉ]SRJUDQL
F]DWHMFKDUDNWHU\VW\F]QHMGOD6]F]HSDQD.RS\WD]MHGQHMD7RPDV]D
%ÇND]GUXJLHMVWURQ\7\OHĺHWHQSLHUZV]\ZQDMOHSV]\FKZLHUV]DFK
SRWUDуXZLHěÉ QLHQLHQDEDU\NDG\PµZLÛRHURW\NDFK DQDZHW
ZQDMVăDEV]\FKPDHQHUJLÛSDVMÛLфRZ7\OHĺHWHQGUXJLZQDMOHS
V]\FKZLHUV]DFKSRWUDуFHOQLHZ\ěPLDÉZROQRU\QNRZHPHFKDQL]P\
LMHV]F]HDXWRLURQLF]QLH]UHNRQVWUXRZDÉZQLFKSRGPLRWOLU\F]Q\
DQDZHWZQDMVăDEV]\FKQLHEUDNXMHPXSRF]XFLDKXPRUXLěZLHĺ\FK
MÛ]\NRZ\FKSRP\VăµZ$OHWRW\ONRMHGQDVWURQDPHGDOX7\PF]D
VHP2VWU\FKDF]QLHW\ONRGRSRZLDGDWDPJG]LH]GHF\GRZDQLHQLH
PXVLDOHMHV]F]H]DFLHPQLDWDPJG]LHMXĺZ\VWDUF]DMÇFRKHUPHW\F]
QLHNOXF]\ MDNE\WURSDPL*µU\QLHW\ONR]1LFKDOHLZF]HěQLHMV]\FK
WRPµZ]ZăDV]F]DLFKOLWDQLMQ\FKF]ÛěFL ,MHV]F]HJG\E\WRNOXF]HQLH
E\ăRMÛ]\NRZRFLHNDZV]HDF]DMÇFHVLÛSRGMHJRSU]\NU\ZNÇWDMHP
QLFHEDUG]LHMLQWU\JXMÇFRQLHUR]ZLÇ]\ZDOQHWRGRVWDOLE\ěP\WRP
NWµUHPXUµZQRF]HěQLHPRJOLE\SDWURQRZDÉ%LHąNRZVNLLZVSR
PQLDQ\*µUD1RZÇMDNRěÉPRĺHQDZHWLSROLW\F]QÇ$WDNPDP\
NRQVWUXNFMÛZSURFHVLHSµăSURGXNWSµă]DDQJDĺRZDQ\6]NRGDER
EDUG]RRELHFXMÇF\GHELXWDXWRUD]DRVWU]\ăDSHW\WQDZLÛFHM]DSHZQH
QLHW\ONRPµM

.U]\V]WRI.OHV]F]Z3DąVNLPSăDV]F]X .ZDGUDWXUDĂµGĸ SRVWDQRZLă
]RVWDÉSRHWÇSUDZLFRZ\P1DV]F]ÛěFLHQLHGRNRąFDPXVLÛWRXGDăR
2SUµF]PRFQRG\VNXV\MQHJR ]UDFMLEDUG]RVXELHNW\ZQHMSHUVSHNW\
Z\SRGPLRWX ZLHUV]DR0DULL3HV]HNSRHWD]RNROLF7RPDV]RZD0D
]RZLHFNLHJRNRQW\QXXMHVZRMÇOLQJZLVW\F]QÇNUXFMDWÛEH]HSDWRZDQLD
SROLW\F]Q\P]DDQJDĺRZDQLHP1DZHW%µJPDWXZ\GĸZLÛNMHG\QLH
PHWDу]\F]Q\-HĺHOLMXĺFRěJRGUDĺQLUR]SUDZLDVLÛ]W\PQDSR]LR
PLHQHRORJL]PXJU\MÛ]\NRZHM]GHU]HQLDNLONXLGLRPµZLSU]\VăµZ
ERQPRWXɒMDNVDP]Z\NăRNUHěODÉQDMLVWRWQLHMV]HIUD]\Z]ELRU]H7R
U]HF]\ZLěFLHVZRLVWDNRSDOQLDMÛ]\NRZ\FKSRP\VăµZNWµU\PLUD]SR
UD]DXWRUZUÛF]ERPEDUGXMHɒ]Z\NOHZVHULDFKPRFQ\FKSXHQWDFK
QDJURPDG]HQLXSRGREQLHEU]PLÇF\FKVăµZMHGQRV\ODERZ\FK WRWDNL
MHJRNRQLNQDELHJXQDFK ,]ZUµFLNWRěXZDJÛĺHWDNDPHWRGDMHVW
NUµWNRZ]URF]QDĺHWDNDĺRQJOHUNDSURZDG]LQDSR]QDZF]HPDQRZ
FHQLH]DOHĺQLHRGQLHZÇWSOLZ\FKXPLHMÛWQRěFLWHFKQLF]Q\FK.OHV]F]D
$MHGQDNWDN]EXGRZDQHFDăRěFL FKRÉF]ÛVWR]RULHQWRZDQHQDRG
ELµUIUDJPHQWDU\F]Q\Lĺ\F]HQLRZ\W\SXɚELRUÛGZD]GDQLDDUHV]WÛ
XQLHZDĺQLDPə FDăNLHPSă\QQLHVLÛSU]\VZDMD%DZSHZQ\PVHQVLH
RSRZLDGDMÇKLVWRULHRZLHONLHMVDPRWQRěFLZěZLHFLH]ă\FKPHGLµZ
2JU]HF]QLHREXU]RQ\FKXăRĺRQ\FKRE\ZDWHODFKNWµU]\V]XNDMÇF
ZLÛNV]\FKLJăÛEV]\FKSU]Hĺ\ÉRGNU\ZDMÇĺH]EUDNXLQQHMNDWDVWURI\
WUDXPÛPRĺHZ\ZRăDÉEXVWU]ÛVÇF\VLÛQDQLHUµZQRěFLDFKSRZLDWR
ZHMGURJL,QLHPXVLP\VLÛWXWDMRGZRă\ZDÉGRWHRULLGROLU\NLPDVNL
0µZLÛWREH]FLHQLDLURQLL3DąVNLSăDV]F]]JUDEQLHOHĺ\QLHW\ONRQD
DXWRU]HDZ\VWDMÇF\VSRGQLHJRZLHV]DNIRUP\SU]HV]NDG]DMHG\QLH
ZQLHZLHONLPVWRSQLX

7RPDV]3LHWU]DNFK\EDQLHVWHW\SU]HJDGDăVZµMWHPDW*G\E\QLH
ZF]HěQLHMV]HKLVWRU\F]QRURG]LQQH5HNRUG\  L8PODXW\  
WRSUDZGRSRGREQLH3RVSµă ,QVW\WXW0LNRăRZVNL Z\EU]PLDăE\
PRFQLHMMDěQLHMEDUG]LHMěZLHĺR$WDNɒMHVWNROHMQ\PHOHPHQWHPXNăD
GDQNLQLHMDNRF]ÛěFLÇUR]SLVDQHMQDWRP\RSRZLHěFLNWµUHMVSHF\уND
SROHJDQDW\PĺHZSRGREQ\PQHRNODV\F\VW\F]Q\PVNXSLRQ\PLVSR
NRMQ\PZ\GDQLX]GREU]HLNRQVHNZHQWQLHDOHSU]H]WRLPRQRWRQQLH
SURZDG]RQHMFDăRěFLSRNLONXOHNWXUDFKQDSRZLHU]FKQL]RVWDMÇW\ONR
QDMOHSV]HZLHUV]H:FRUD]PQLHMV]HMOLF]ELH3LHWU]DNSRGMÇăZ\]ZDQLH
]DSHZQHěZLDGRP\U\]\NDQDPLDUÛ8URERURVD 7DNWDNF\NOLF]QRěÉ
LREVHV\MQRěÉZSRH]MLWRPRĺHE\ÉSURFHVPDMÇF\VZµMNUHVZQLHVNRą
F]RQRěFLF]\OLQLJG]LH 1LHPQLHMFKRÉRF]\ZLěFLHQLNWQLH]DPLHU]D

7\OHUHWURVSHNFMLX]XSHăQLHąLXGHU]HąVLÛZSLHUě1DVWÛSQ\PUD
]HPRLOHWDNRZ\QDVWÇSLVNXSLÛVLÛQDVDP\FKQRZRěFLDFK%DăG\JD
%DUWF]DN%U]RVND)DGR0DFLHU]\ąVNL0DOHN0LFKDOF]DN2ZF]DUHN
3ăXVD3RGJµUQLN6RVQRZVNL7RPLFNL7RSROVNL:LOF]\N:LěQLHZVNL
:ROQ\+DPNDăR:RĸQLDN=DMÇFL=DZDGDɒWRW\ONRJDUěÉQD]ZLVN
DXWRUµZNWµU\FKSUHPLHURZHNVLÇĺNLZăDěQLHVLÛXND]Dă\EÇGĸXND]XMÇ
6]XNDMFLHLFKFLHUSOLZLH']LÛNXMÛ]DXZDJÛ○
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Recenzje Poetyckie

Ratoń
2016
Paweł Podlipniak został laureatem pierwszej nagrody
XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 19 listopada 2016 roku
w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu.

.D]LPLHU]5DWRą
)RW(UD]P&LRăHN

40

AFRONT
R

›

Kwartalnik literacko-artystyczny

›

Nr 1(1) 2017

RUJDQL]DWRURPPDWHULDăQDWRPLNZLHUV]\ MDNGRWÇGW\ONRMHGHQQD
JURG]RQ\DXWRUZ\ăDPDăVLÛ]WHM]DVDG\ɒSµĸQLHMĺDăRZDă .VLÇĺNÛ
Z\GDMÇZVSµOQLHNZDUWDOQLNɚ)UD]DəLRуF\QD*DOHULL/LWHUDFNLHMSU]\
%:$Z2ONXV]X:W\PURNX]DV]F]\WSURPRZDQLDVZRMHJRWRPXSU]\
SDGăZXG]LDOH0DULL7RPF]\N0DU\RQ3RHWNDQDFRG]LHą]DPLHV]NDăD
Z1RUZHJLLRGF]\WDăDGXĺÇSDUWLÛEDUG]RFLHNDZ\FKZLHUV]\]QRZR
Z\GDQHJR]ELRUX6WRSDUE\WµZ.

U]\SRPQLMP\2JµOQRSROVNL.RQNXUV3RHW\FNLLP.D]L
PLHU]D5DWRQLDRGE\ăVLÛSRUD]SLHUZV]\ZURNX
3LHUZRWQDLQLFMDW\ZDZ\V]ăDRGWU]HFKRONXVNLFKSRHWµZ
ɒ2OJHUGD']LHFKFLDU]D6ăDZRPLUD(OVQHUDLĂXNDV]D
-DURV]Dɒ]DIDVF\QRZDQ\FKWZµUF]RěFLÇ5DWRQLD LSRQLH
NÇGREXU]RQ\FKIDNWHPĺHZăDG]HURG]LQQHJR6RVQRZFD
RGPµZLă\XF]F]HQLDSDPLÛFLVZHJRZLHONLHJRNUDMDQD 
.RQNXUV]RUJDQL]RZDăD*DOHULD%:$ZVSµOQLH]SHULRG\
NLHPOLWHUDFNLPɚ)UD]DəɒWHGZDSRGPLRW\GRG]Lě]JRGQLHZVSµăSUDFXMÇ
SU]\NROHMQ\FKHG\FMDFKLPSUH]\2GMHGHQDVWXODW OLF]ÇFRGSLHUZV]HJR
UR]VWU]\JQLÛFLD NRQNXUVRGE\ZDVLÛUHJXODUQLH:W\PF]DVLH]\VNDă
ZDĺQHPLHMVFHQDOLWHUDFNLHMPDSLH3ROVNL2]DLQWHUHVRZDQLXXG]LDăHP
ZNRQNXUVLHQLHFK]DěZLDGF]\IDNWĺHZW\PURNXQDGHV]ăR]HVWDZµZ
ZLHUV]\WDN]3ROVNLMDNLVSR]DMHMJUDQLF

P

=JRGQLH]XěZLÛFRQÇWUDG\FMÇZV]HONLFKNRQNXUVµZOLWHUDFNLFKSU]HG
RGF]\WDQLHPZHUG\NWXMXURU]\RPµZLOLSR]LRPWHJRURF]QHMHG\FML]GUD
G]DMÇFUµZQLHĺQLHNWµUHWDMHPQLFHSUDF\NRPLVMLNRQNXUVRZHM7\PUD
]HPMXU\WZRU]\OL0DJGDOHQD5DEL]R%LUHN UHGDNWRUNDɚ)UD]\ə 6\OZLD
0LăNRZVND NU\W\NOLWHUDFNL L.U]\V]WRIĚOLZND SRHWD 'RZLHG]LHOLěP\
VLÛPLÛG]\LQQ\PLĺHDXWRU]\NWµU]\]QDOHĸOLVLÛZJURQLHɚ]DOHGZLHə
QRPLQRZDQ\FKWRQLHU]DGNRRVRE\]JăRV]RQHSU]H]MHGQHJR]MXURUµZ
GRSLHUZV]HJRPLHMVFDDSRPLQLÛWHSU]\UR]G]LDOHQDJUµGLZ\UµĺQLHą
]SRZRGXUµĺQLF\]GDąZWRNXREUDGNRPLVML

8URF]\VWRěÉZ%:$SRSURZDG]LăMDN]Z\NOH2OJHUG']LHFKFLDU],MDN
]Z\NOHU]HF]]DF]ÛăDVLÛRGZ\VWÇSLHQLD]DZLHUFLDąVNLHJRSLVDU]D%RJGD
QD'ZRUDNDNWµU\SU]\EOLĺ\ă]HEUDQ\PSRVWDÉSDWURQDNRQNXUVX&KR
FLDĺ'ZRUDNSRGREQLHMDN.D]LPLHU]5DWRąSRFKRG]L]=DJăÛELDDXWRUD
ɚ3LHěQL3µăQRFQ\FKəSR]QDăZ:DUV]DZLHJG]LHSU]H]ZLHOHODWPLHV]NDă
6SRURPµJă]DWHPSRZLHG]LHÉRFLÛĺNLHMV\WXDFMLSRHW\RMHJRSUREOH
PDFK]]DPHOGRZDQLHPZVWROLF\RELHG]LHFKRURELH3U]HGHZV]\VWNLP
MHGQDNPµZLăRPLHMVFXMDNLHWZµUF]RěÉ5DWRQLDSRODWDFK]DSRPQLHQLD
]\VNXMHVRELHZKLVWRULLGZXG]LHVWRZLHF]QHMOLWHUDWXU\SROVNLHM

3U]\V]ăDZUHV]FLHSRUDQDUR]GDQLHQDJUµGLɒRGF]\WDQLHQDJURG]RQ\FK
ZLHUV]\-DNMXĺE\ăRSRZLHG]LDQHSLHUZV]HPLHMVFH]DMÇă3DZHă3RGOLS
QLDNɒDXWRUNLONXWRPµZSRHW\FNLFK]NWµU\FKMHGHQɚ0DGDIDNDIDUH]ə
XND]DăVLÛZуUPRZDQ\PSU]H]RONXVNÇJDOHULÛ%:$F\NOXɚ*DOHULD/LWH
UDFNDə'RPLQDQWÇQRZ\FKZLHUV]\3RGOLSQLDNDMHVWSDWULRW\F]QDUHфHNVMD
ZWRQLHOHNNR]MDGOLZHMVDW\U\8WZRU\WHPRJÇVLÛSRGREDÉG]LÛNLуQH
]\MQ\PLJURPVăRZQ\PLEDUG]RVSUDZQHMɒDU]DGNLHMZHZVSµăF]HVQHM
SRH]MLɒU\WPL]DFML1DXZDJÛ]DVăXJXMÇUµZQLHĺODXUHDFLGDOV]\FKPLHMVFɒ
RGSRZLHGQLR0DULXV]5RSF]\ąVNLL5DGRVăDZ/DFKɒLDXWRU]\Z\UµĺQLHQL
*HQHUDOQLHSR]DSR]QDQLXVLÛ]SRNăRVLHPNRQNXUVX MDNL]WRPLNLHP
]HV]ăRURF]QHMODXUHDWNL0DULL7RPF]\N0DU\RQ RGQRV]ÛZUDĺHQLHĺH
ZQRZHMSROVNLHMSRH]MLGRNRQXMHVLÛSU]HPLDQD=DXZDĺDOQ\MHVWRG
ZUµWSRHWµZRGKHUPHW\]PXZVWURQÛNRPXQLNDW\ZQRěFL%\ÉPRĺH
ZVSµăF]HVQ\PWZµUFRPSRSURVWX]QXG]LăRVLÛF]DURZDQLHF]\WHOQLND
QDJURPDG]HQLHPVNRPSOLNRZDQ\FKPHWDIRURGHUZDQ\FKREUD]µZUR]
V\SDQ\FKHOHPHQWµZPR]DLNL=DPLDVWWHJRVWDUDMÇVLÛɒMDNWRF]\QLOL
LFKGDZQLSRSU]HGQLF\ɒPµZLÉRVSUDZDFKZDĺQ\FKZVSRVµEMDVQ\
NODURZQ\DSU]HFLHĺGDOHNLRGEDQDăXLWU\ZLDOQRěFL

)RW$JQLHV]ND=XE
6WDăÇSUHOHJHQWNÇQDUR]VWU]\JQLÛFLDFKNROHMQ\FKHG\FMLNRQNXUVXMHVW
RGNLONXODWGU0DJGDOHQD%RF]NRZVNDɒSLHUZV]\LMDNGRWÇGMHG\Q\
ELRJUDI.D]LPLHU]D5DWRQLD=MHMWHJRURF]QHJRZ\NăDGXPRĺQDVLÛE\ăR
GRZLHG]LHÉRSHZQ\FKGRěÉRGUDĺDMÇF\FKV]F]HJµăDFKFKRURE\LěPLHUFL
SRHW\5DWRąFLHUSLDăERZLHPQDJUXĸOLFÛGRGDWNRZRɚZVSRPDJDQÇə
IDWDOQ\PLZDUXQNDPLPLHV]NDQLRZ\PLLQLHVWHW\DONRKROL]PHP6Năµ
FRQ\]HěURGRZLVNLHPOLWHUDFNLPL]URG]LQÇ]PDUăQDSU]HăRPLHJUXGQLD
LVW\F]QLDZWDN]XSHăQ\PRSXV]F]HQLXĺHG]LěQDZHWQLHGD
VLÛXVWDOLÉGRNăDGQHMGDW\MHJR]JRQX:\NăDGRZF]\QL]ZUµFLăDXZDJÛ
QDMHV]F]HMHGHQQLHZHVRă\IDNWJUµESRHW\QDFPHQWDU]XZ:µOFH:Û
JORZHMQLHW\ONR]QDMGXMHVLÛZIDWDOQ\PVWDQLHDOHQDGRGDWHNPLHMVFH
]RVWDăRRSăDFRQHW\ONRGRURNX.RQLHF]QDMHVWLQWHUZHQFMDLQDF]HM
PLHMVFXVSRF]\QNX5DWRQLDJUR]LOLNZLGDFMD

-DNLHVÇHIHNW\W\FKVWDUDąɒRFHąFLHVDPL

Wyniki konkursu:

3ROHNWXU]HQDGHVăDQ\FKLVSHăQLDMÇF\FKZ\PRJLNRQNXUVRZH
]HVWDZµZZLHUV]\GHF\]MÇMXU\]URNX
,PLHMVFHRWU]\PDă3DZHă3RGOLSQLDN 5DGRP ,,PLHMVFHɒ0DULXV]
5RSF]\ąVNL 1RZ\6ÇF] ,,,PLHMVFHɒ5DGRVăDZ/DFK .RE\OQLNL 
-XU\XKRQRURZDăRUµZQLHĺWU]\RVRE\Z\UµĺQLHQLDPL-RDQQÛ)OLJLHO
%LHOVNR%LDăD 0DUFLQD.UµOLNRZVNLHJR :DUV]DZD L$JQLHV]NÛ&HER
.UDNµZXUZ2ONXV]X =Z\F]DMRZRMXU\ZVND]DăRWHĺRVRE\QR
PLQRZDQHGRQDJUµGLZ\UµĺQLHą=QDOHĸOLVLÛZěUµGQLFK*U]HJRU]
:RăRV]\Q 6WDORZD:ROD (ZD:ăRGDUVND 7\NRFLQ 0DFLHM)LOLSHN
'ÛEOLQ RUD]'RPLQLN3LRWUĹ\EXUWRZLF] %RQLQ ○

.ROHMQ\PVWDă\PSXQNWHPуQDăXNRQNXUVXLP5DWRQLDMHVWZLHF]µUDX
WRUVNL]HV]ăRURF]QHJRODXUHDWDJăµZQHMQDJURG\=DVDGÇNRQNXUVXMHVW
ERZLHPĺH]GRE\ZFDSLHUZV]HJRPLHMVFD]RERZLÇ]DQ\MHVWGRVWDUF]\É
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I Nagroda:
Paweł Podlipniak

Widokówka
z gorszego świata
Barańczakowi. Post mortem
dobrze, że cię tu nie ma. jesteś teraz w punkcie,
z którego masz codziennie najlepsze widoki,
tu świat gorszego sortu – chociaż można uciec
po zatrzaśnięciu oczu daleko w głąb głowy.
reszta? milcząca próżnia, rozdęte coś w górze,
głuche na rozpaczliwe prośby i modlitwy,
co ma nas w trzech literach, bo stworzone cudnie
przez zachłannych pasterzy tępej jagnięciny.
dobrze, że cię już nie ma. zawierasz się w słowach,
pomiędzy okładkami, wśród zbutwiałych półek,
i nie wiesz, jak to boli, kiedy nie rozmowa,
ale pięść jest środkiem do zgłębiania sumień,
a wraz z nią zwykłe kłamstwo, obrzucanie błotem
w imię najwyższych racji, absolutnej władzy
nad zwykłym strzępem sukna, wstydliwe czerwonym,
dla żartu rozpostartym pomiędzy rzekami.
dobrze, że cię tu nie ma. to rodzaj dystansu
wciąż niedostępny dla mnie. puenta to granica
za jaką jest marzenie o byciu wygnańcem
w ciepłym zakątku świata, skąd można by wysłać
widokówkę bezsłowną, zamiast komentarza
pełną jasnej przestrzeni, gdzie nikt nie zatrzaśnie
moich ust ani oczu dłonią, co zamarzła
przy lepieniu bałwanów z politycznej baśni,
co zasnęły wraz z zimą w biegnących szeregach
po mruczance chochoła. dobrze, że cię nie ma.
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II Nagroda:
Mariusz Ropczyński

III Nagroda:
Radosław Lach

Cienie i kształty

Bryła sztywna

Jezioro cichnie, paruje. Poranna mgła skrzętnie
skrywa stare odrapane czółno. Mężczyźni uwijają się
szybko, starszemu sprawia to już jednak trudność.
Oddech do granic nagina ciszę, usta chciwe chłoną sól.
Za chwilę zza trzcin wystrzeli słońce; surowe światło,
które wiernie zaokrągli cienie i kształty.
Obraz na moment otrze się o rzeczywistość.

Z łóżka warto przenosić się tylko do wanny.
Pociąga mnie nieistnienie. Zatrzymanie.
Zanik mięśni i kiwanie głową.
Kamera! Brak akcji…
Czyste formy są statyczne.
Czyste czyny nie są osiągalne.
Mam pięć stopni swobody,
ostry wzrok wbity w jeden punkt.
Odkształcam się, kiedy czytam,
wszystko rozgrywa się w umyśle,
czyli nigdzie i nawet tam
na początku nie było niczego.

Byłem tam. To wspomnienie trwa nadal. Boli,
jak żadne. Jest w tym jakiś sprzeciw, bunt, upór dziecka,
które ze złością odkłada na bok darowaną lalkę.
Nowy Sącz 8-10 IX 2016

Działać, to znaczy wprowadzać chaos,
wsadzać kij w mrowisko, grzebać w kodzie.
Aktualny stan rzeczy jest nienaturalny.
Lunatykuję, bo nie mogę wiecznie spać.
Stawiam opór wewnątrz.
Czekam na lincz.
To wszystko dzieje się zbyt szybko.
Nie chce mi się uczestniczyć,
być częścią większej całości.
Nie chcę żyć i umierać w biegu.
Zwalniam w pośpiechu. Odrywam się.
Nie interesują mnie ruchy odgórne,
ruchy oddolne, kroki taneczne.
Transporty ciał. Wędrowne cyrki.
Procesje. Akrobacje. Animacje. Transakcje.
– A wakacje? (Zapytał nieśmiało ktoś z tłumu)
Turystyką i rekreacją nie wypełnię pustki.
Jestem upokorzony przez dynamikę.
Z motoryki bawią mnie jeszcze tylko
ruchy pozorowane, obrotowe i frykcyjne.
Płytko, wybaczcie, ale nie chcę poruszać się po głębi,
mam takie same ambicje jak każdy trup,
który dojrzał do tego by wypłynąć na powierzchnię.
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Recenzje Poetyckie

Z Kariną Stempel
krążąc po Nome
W połowie roku 2015 Karina Stempel zadebiutowała zbiorem wierszy
pt. Rok Drewnianego Konia. Dodajmy: był to bardzo udany debiut.
Teraz utalentowana wolbromianka powraca z nowym tomem –
jeszcze lepszym, bardziej spójnym i… mroczniejszym.
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.DULQD6WHPSHONoc w Nome)XQGDFMD'Xĺ\)RUPDW
:DUV]DZD:LHUV]HNWµUH]ăRĺ\ă\VLÛQDNVLÇĺNÛ
]RVWDă\QDJURG]RQH,PLHMVFHP ZNDWHJRULL3R'HELXFLH 
Z2JµOQRSROVNLP.RQNXUVLHQD7RPLN:LHUV]\
RUJDQL]RZDQ\PSU]H])XQGDFMÛ

QDZLÇ]XMÇGRWRQL]PX6WURI\]UHJXă\F]WHUROLQLMNRZHFKDUDNWHU\]XMÇ
VLÛVZRERGQ\PSU]HSă\ZHP]GDąSU]H]ZHUV\]F]ÛVW\PLSU]HU]XWQLD
PL:LHUV]HVÇG]LÛNLWHPXEDUG]RPHORG\MQHDMHGQRF]HěQLHVZLQJR
ZRɚUR]NRă\VDQHəFKZLODPLSU]\SRPLQDMÇFEDUG]LHMěSLHZQLĺPRZÛ
ɚ6NUDSODVLÛFLDăRGQLD=DFKµGMHVWZRGÇSRSÛG]ODFKɒVWRMÇFÇLJÛVWÇ
.DĺG\NRORUUR]FKRG]LVLÛZQLPMDNJDODNW\ND'RW\NDPWHJRPLHMVFD
JăÛELDPDSHăQLÛLQµZə ɚ8QDFDQFLRQGHVSHUDGDə &]DVDPLMDNQSZ
ZLHUV]Xɚ&KRÉE\əSRHWNDěZLDGRPLHEDZLVLÛXU\ZDQLHPU\WPXSRSU]H]
ZSURZDG]HQLHFH]XU\

RN'UHZQLDQHJR.RQLDMHVWSRGZ]JOÛGHPNRQVWUXNFML
GRěÉW\SRZ\PWRPLNLHPXWZRUµZSRHW\FNLFK,RZ
V]HPWREDUG]RGREU\WRPLN3UH]HQWXMHGRMU]DăÇVSµM
QÇSRHW\NÛěZLDGF]ÇFÇĺHDXWRUNDPDMXĺ]DVREÇHWDS
SRV]XNLZDąZăDVQHJRɚREOLF]DəOLWHUDFNLHJR&RZLÛFHM
XZDĺQ\F]\WHOQLNZ\ăRZL]WDPWHMNVLÇĺNLJDPÛLQWHUHVX
MÇF\FKSRHWNÛWHPDWµZ1LHPQLHMMHVWWR]ELµURVREQ\FK
OLU\NµZQLHSRăÇF]RQ\FKZ\UDĸQÇP\ěOÇSU]HZRGQLÇ
PRĺHRSUµF]SRZUDFDMÇFHJRPRW\ZXU\E\]UHV]WÇNRQW\QXRZDQHJR
ZQRZ\PWRPLH 

R

5µZQLHNRQVHNZHQWQLHDXWRUNDUR]ZLMDVZRMÇFKDUDNWHU\VW\F]QÇɚGZX
VWRSQLRZÇəPHWDIRU\NÛ3UDNW\F]QLHZV]\VWNLHZLHUV]H]WRPXVÇUR]
EXGRZDQ\PLSHU\IUD]DPLSU]\Xĺ\FLXOLF]Q\FKPHWRQLPLL=WZRU]\ZD
QLHRF]\ZLVW\FKV\PEROLSRHWNDEXGXMHFLÇJLRGOHJă\FKVNRMDU]Hą1DM
SURVWV]\SU]\NăDGSU]H]FDă\ZLHUV]ɚ%OXH6N\əSRSURZDG]RQ\]RVWDă
ZÇWHNSDGDMÇFHJRLWRSQLHMÇFHJRěQLHJXZSRLQFLHVWDMÇFVLÛSDUDOHOÇGR
OXG]NLHJRĺ\FLDRJUDQLF]RQHJRZF]DVLHQDURG]LQDPLLěPLHUFLÇ=Z\NOH
MHGQDNăDąFXFK\DVRFMDFMLQLHELHJQÇWDNSURVWR'REUÇWHJRLOXVWUDFMÇ
PRĺHE\ÉOLU\NSWɚ5HIUHQə0RW\Z]LP\SURZDG]LGRREUD]XORGXF]\OL
ɚVNDPLHQLDăHMZRG\ə7D]DěFRQDMPQLHMRGF]DVµZ+HUDNOLWDE\ZDV\P

'UXJLWRPLN.DULQ\6WHPSHONoc w NomeSRWZLHUG]DZV]\VWNRFR
PRĺQDE\ăRSRZLHG]LHÉRSLHUZV]HMNVLÇĺFH SLVDăHPRQLHMQDăDPDFK
ɚ.ZDUWDOQLND3RZLDWX2ONXVNLHJRə =DUD]HPVWDQRZLěZLDGHFWZRFLÇJăH
JRGRVNRQDOHQLDOLWHUDFNLHJRɚZDUV]WDWXəSU]H]DXWRUNÛ
-XĺZGHELXFLHZ\F]XZDOQDE\ăDVNăRQQRěÉGRU\WPL]DFMLWRNXZLHUV]D
:QRZ\PWRPLHU\WPVWDăVLÛMHV]F]HZ\UDĸQLHMV]\=DOHGZLHGZDXWZR
U\ɚ&LHPQDZRGDəLF]ÛěFLRZRɚĂXVNDəRSDUWHVÇQDOXĸQHMSRZLHG]P\
ɚUµĺHZLF]RZVNLHMəU\WPLFH3R]RVWDăHZ\UDĸQLHFKRÉZUµĺQ\PVWRSQLX
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E\É]ăXGQHER]NROHLZ]DFKRGQLHMNXOWXU]HREFKRG]HQLHF]HJRěZRNµă
ɒWRREUD]ERMDĸOLZHJRXQLNDQLDVHGQD0RW\ZFKRG]HQLDZNRăRSR
ZUDFDZWRPLNXZLHORNURWQLH7DNIXQNFMRQXMHP\ZREOLF]XOÛNXSU]HG
ěPLHUFLÇDOHUµZQLHĺSU]HGɞVDPRSR]QDQLHP:LHUV]ɚ&LHPQDZRGDə
RSDUW\MHVWQDPHWDIRU]HZRG\]DOHZDMÇFHMSLZQLFÛ ]Z\F]DMRZÇDOHJRULÛ
SRGěZLDGRPRěFLDOHZOLWHUDWXU]HGRE\URPDQW\]PXɒUµZQLHĺV\PERO
NUDLQ\XPDUă\FK 'RSLZQLF\SURZDG]ÇɚGU]ZLEH]NOXF]Də F]\OLDOER
]DZV]HRWZDUWHDOERQLHXVWDQQLH]DPNQLÛWH ɚ6ÇWDNLHPLHMVFD]NWµU\FK
QLHPRĺQDSLÉFKRÉE\VăRZDSÛF]QLDă\ZQLFKMDNXVWDəɒEU]PL
SRLQWD3HZQ\FKWDMHPQLFQLHPRĺHP\EÇGĸW\ONRQLHFKFHP\RGNU\É

EROHPSU]HPLMDQLD.RQNOX]MDZSRLQFLHSRGPLRWOLU\F]Q\SRVWU]HJDVDP
VLHELHMDNRSRNU\WÇăXVNDPLU\EÛOXEV\UHQÛ
1DGÇĺDQLH]DWRNLHPVNRMDU]HąSHăQ\PFLÇJă\FKSU]HVNRNµZPRĺHSR
F]ÇWNRZRZ\GDZDÉVLÛF]\WHOQLNRZLWUXGQH'ODWHJRLVWQLHMHQLHEH]SLH
F]HąVWZRĺHQLHXZDĺQ\RGELRUFDX]QDWÛSRH]MÛ]DKHUPHW\F]QÇ&µĺ
]SHZQRěFLÇWRPLNNoc w NomeMHVWQLHFRWUXGQLHMV]\ZRGELRU]HRG
VZHJRSRSU]HGQLND:V]DNĺHMHěOLXUXFKRPLZV]\Z\REUDĸQLÛ]XZDJÇ
ěOHG]LP\NROHMQHREUD]\LJU\VăRZQHQLHGDMÇFVLÛɚXěSLÉəU\WPRZLZLHU
V]DZµZF]DVLQWXLF\MQLHFKZ\WDP\MHJRVHQV

-HGQDNWU]HFLZWRPLHW\WXăRZ\ZLHUV]RGVăDQLDFDăNLHPLQQH]QDF]HQLH
RNUÇĺDQLDU]HF]\LVSUDZ0µZLRIXQNFMRQRZDQLXZFLHPQRěFLZNWµ
UHMWU]HEDɚSDWU]HÉQDZ\FLÇJQLÛFLHUÇN]DWDF]DÉNRăDLWU]\PDÉVLÛ
ěFLHĺHNZORG]LHə1LHZLGRP\REPDFXMÇFSU]HGPLRWSR]QDMHJRSRSU]H]
GRW\NLEXGXMHZVZ\PXP\ěOHFRUD]SUHF\]\MQLHMV]\REUD]QLHZLG]LD
QHJR,GHQW\F]QLH]EXGRZDQHVÇZVSRPQLDQHZ\ĺHMFLÇJLVNRMDU]HąVWD
QRZLÇFHZV]DN]DVDGÛNRQVWUXNF\MQÇZLHUV]\.DULQ\6WHPSHO.ROHMQH
PHWDIRU\REUD]\QDSRPNQLHQLDɚNUÇĺÇəZRNRăRWDMHPQLF\3R]RUQLHQD
ZHWMHMQLHZVSRPLQDMÇFZLVWRFLHPµZLÇRQLHMFRUD]WRZLÛFHMLZLÛFHM

3UDZG]LZ\PQRYXPZSRUµZQDQLX]GHELXWHPSRHWNLMHVWQDWRPLDVW
NRQVWUXNFMDWRPX.VLÇĺNDVWDQRZLFDăRěÉFKRÉQLHQDW\OH]ZDUWÇE\
PRĺQDE\ăRQD]ZDÉMÇSRHPDWHP=DUD]HPQLHMHVWWRMXĺW\ONR]ELµU
RGG]LHOQ\FKZLHUV]\:ěZLHFLHPX]\NLQD]ZDOLE\ěP\WDNÇIRUPÛFRQ
FHSWDOEXPHPZOLWHUDWXU]HQLHSUHF\]\MQLHRNUHěODVLÛMÇMDNRɚF\NOə
3RGVWDZRZ\P]DELHJLHPQD]ZLMP\JRWDNɚVFDODMÇF\PəMHVWZSURZD
G]HQLHGRWRPXVWDăHMSRVWDFLRLPLHQLX0DW\OGDSHăQLÇFHMUROÛMXĺWR
SRGPLRWXMXĺWRERKDWHUDOLU\F]QHJRZLÛNV]RěFLXWZRUµZ2F]\ZLěFLH
QLHMHVWWRSRP\VăFDăNLHPQRZ\ZHZVSµăF]HVQHMSRH]ML]DSRF]ÇWNRZDă
JRERGDMĺH%ULDQ3DWWHQZ3ROVFHɒ=ELJQLHZ+HUEHUW3RVăXĺHQLHVLÛ
ɚ]HZQÛWU]Q\PəSRGPLRWHPɚ3DQHP&RJLWRəVăXĺ\QDMF]ÛěFLHMSRGNUH
ěOHQLXG\VWDQVXPLÛG]\ZLHUV]HPDRVREÇSRHW\6\JQDOL]XMHRGHMěFLHRG
VWHUHRW\SXɚOLU\NLRVRELVWHMəZVWURQÛRELHNW\ZL]PXZăDěFLZHJRHSLFH

0\OLVLÛWHQNWRVÇG]LĺHWRQQRZ\FKZLHUV]\SRHWNLMHVWSRQXU\1LHER
ZLHOHWXLURQLLG\VWDQVXF]DVHPVZRLVW\FKĺDUWµZ:HĸP\FKRÉE\XWZµU
ɚ0DW\OGDOHZLFXMHəRSDUW\QDJU]HVăRZQHMɚOHZLFRZDÉəɒɚOHZLWRZDÉə
JG]LHWRGUXJLHZ\GDMHVLÛE\ÉV\PEROHPSU]\MHPQHJROHF]SU]HPLMD
MÇFHJRRGHUZDQLDRGU]HF]\ZLVWRěFL =NROHLZZLHUV]Xɚ=QLHRGE\WHM
SRGUµĺ\GR&KLOHəĺDO]SRZRGXQLHPRĺOLZRěFLSR]QDQLDZV]\VWNLHJR
FRFKFLHOLE\ěP\Zĺ\FLXSR]QDÉVNU\W\]RVWDă]D]DVăRQÇăDJRGQHJRSD
VWLV]XOLWHUDFNLHJR

2SUµF]SU]HZRGQLHMSRVWDFLDXWRUNDZSURZDG]LăDZ\UD]LVWHOHLWPRWLY\
1RPHQD$ODVFHMDNRɚPLHMVFHDNFMLəOLF]QHRGQLHVLHQLDGRNXOWXU\,QX
LWµZ]DPLHV]NXMÇF\FKW\WXăRZHPLDVWHF]NRɒQLHVÇMHG\QLHHIHNWRZQ\
PLLQNUXVWDFMDPLHNVFHQWU\F]Q\PV]WDIDĺHP'ăXJRWUZDăDQRFSRODUQD
LZV]HFKREHFQ\FKăµGVWDQRZLÇPHWDIRUÛZV]HFKREHFQHMWDMHPQLF\LWR
ZDU]\V]ÇFHJRMHMOÛNX7DMHPQLFDLOÛNɒWHGZDPRW\Z\EXGXMÇV\WXDFMÛ
OLU\F]QÇSUDZLHNDĺGHJRNROHMQHJRZLHUV]D

2VWDWHF]Q\FKRGSRZLHG]LQLHPDERE\ÉLFKQLHPRĺH3U]HGWDMHPQLFÇ
QLHGDVLÛXFLHFɚ3RVWDQDZLDP\]DăRĺ\É1RZH1RPHDOH]QD]ZÇ]D
ELHUDP\HFKRə ɚ*ăRV\ə 1LHGDVLÛMHMWHĺUR]ZLNăDÉɚMÛ]\NXPDUă\FK
MHVWPDUWZ\0RĺQD]DSRěUHGQLF]DÉJREH]NRąFDQLH]QDMÇFSDUDG\J
PDWXə ɚ-Û]\NXPDUă\FKə 

3RZLHG]P\ZSURVWNoc w NomeSU]HSHăQLDREVHVMDěPLHUFL2GQLHVLH
QLDGRQLHMZZLÛNV]RěFLXWZRUµZVÇEH]SRěUHGQLHZSUDZLHZV]\VWNLFK
SR]RVWDă\FKF]DMÇVLÛJG]LHěZSRGWHNěFLH&]DVDPLFKRG]LRěPLHUÉNRQ
NUHWQHMRVRE\ɒQSɚ9HOYHW*ROGPLQHəWR]JRGQLH]W\WXăHPHSLWDуXP
GOD'DYLGD%RZLHJR1DMF]ÛěFLHMZV]DNĺHGÇĺ\VLÛWXGRXRJµOQLHQLDGR
HVHQFML-DNSRVWU]HJDP\XPDUă\FKMDNRGQRVLP\VLÛGRZăDVQHMěPLHU
WHOQRěFL"3R]RUQLHHJ]RW\F]QDNXOWXUD,QXLWµZRND]XMHVLÛQDPEOLĺV]DL
EDUG]LHMXQLZHUVDOQDQLĺFKFLHOLE\ěP\VÇG]LÉɚ-HGQRUD]RZRěÉəOXG]NLFK
LPLRQ ɚ2QHə SU]HPLOF]DQLHXPDUă\FK ɚ1LHZLQQHVăRZRQLHLVWQLHMHə
ɚ2GZUDFDP\VLÛə VăRZHPɒWDEXL]DFMDěPLHUFLMHVWF]\PěFR]QDP\
DĺQDGWRGREU]H

2VWDWQLZWRPLNXZLHUV]ɚ*HRPHWULDQLHHXNOLGHVRZDəMHVWGZX]QDF]Q\
0DW\OGDZ\FKRG]LSR]DNRăRXGDMÇFVLÛZGURJÛ1LHZLDGRPRF]\FKR
G]LRSRGUµĺHVFKDWRORJLF]QÇ WUDQVFHQGHQFMD" F]\MHG\QLHRSRĺHJQDQLH
]REVHVMÇRGPRZÛGDOV]HJRɚNUÇĺHQLDZRNµăQLHMə3R]RVWDMHF]HNDÉQD
NROHMQ\WRPLNE\SU]HNRQDÉVLÛF]\0DW\OGDSRZUµFLDMHěOLWDNWRZ
MDNLHMUROL
&]DVRF]HNLZDQLDQLHSRZLQLHQVLÛGăXĺ\É:LHUV]H]1RF\Z1RPH
Z\PDJDMÇZLHORNURWQHMOHNWXU\=DNDĺG\PRGF]\WDQLHPJăÛELHMZQLND
P\ZLFKZLHORZDUVWZRZÇPHWDIRU\NÛRGNU\ZDMÇFNROHMQHVHQV\=WÇ
NVLÇĺNÇWU]HEDSRSURVWXGăXĺHMSRE\ÉZDUWRWHĺGRQLHMZUDFDÉ

-XĺQDSRF]ÇWNXWRPX]DV\JQDOL]RZDQH]RVWDMÇGZLHFK\EDQDMLVWRWQLHMV]H
ZQLPPHWDIRU\2WZLHUDMÇF\NVLÇĺNÛOLU\Nɚ/HZDVWURQD0DW\OG\əZSUR
ZDG]DREUD]NUÇĺHQLDSRNROHOXEVSLUDOLZ]QRV]ÇFHMɚ7\PF]DVHPRQD
ZVSLQDVLÛSRVFKRGDFKDOER]QLFKVFKRG]L$PRĺHFLÇJOHNUÇĺ\SR
REZRG]LHZLHĺ\PDOXWNLHMZLHĺ\ZPDOXWNLPěZLHFLHRNWµU\PSLV]Ç
LQQLə6SLUDODZ]QRV]ÇFDMHVWPRW\ZHP]QDQ\PZNXOWXU]H2ULHQWX QS
ZLQG\MVNLHMPX]\FHVWDQRZLUHJXăÛNRQVWUXNF\MQÇUDJLZMRG]HɒV\P
EROGRVNRQDOHQLDSRSU]H]SRZWDU]DQLHÉZLF]Hą $OHZ]QRV]HQLHPRĺH

1RZ\WRPLN.DULQ\6WHPSHOěZLDGF]\RMHMNRQVHNZHQFMLZSRGÇĺDQLX
REUDQÇGURJÇ-HVWUµZQRF]HěQLHěZLDGHFWZHP]QDF]ÇFHJRSRVWÛSXQD
WHMGURG]H3U]\NăDGHPĺHUR]ZµMRVRERZRěFLWZµUF]HMQLHPXVLVSUR
ZDG]DÉVLÛMHG\QLHGRVWDăHJRGRVNRQDOHQLDWHFKQLNSLVDUVNLFK5µZQLH
LVWRWQHMHVWFLÇJăHGRRNUHěODQLHZăDVQHJRRU\JLQDOQHJRVW\OX○
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Recenzje Poetyckie

To wszystko
dzieje się naprawdę
O poezji Łukasza Jarosza

ĂXNDV]-DURV]
)RW$QGU]HM%DQDě
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1
0DPSLVDÉRZLHUV]DFKRNWµU\FKZ]QDF]QHMPLHU]HMXĺSLVDăHP7DNLH
SRZURW\VÇ]DZV]HRND]MÇGRVSRMU]HQLDW]ZɚěZLHĺ\PRNLHPəDZLÛFGR
ZHU\уNDFMLXSU]HGQLFKVÇGµZ:QLQLHMV]HMUHFHQ]MLQLHXQLNQÛZLÛF]D
SU]HF]DQLDWHPXFRQLHJG\ěQDSLVDăHPDQLWHĺSRZWµU]HQLDZLHOXZF]H
ěQLHMV]\FKP\ěOL:WDNLFKSU]\SDGNDFKMHVWWRQLHXFKURQQH

QDJUµG1LNH GZXNURWQLH L2UIHXV]DDWDNĺH]GRE\ÉQLHPQLHMSUHVWLĺRZÇ
1DJURGÛ3RHW\FNÇLP:LVăDZ\6]\PERUVNLHM$WHUD]QLHVNRąF]\ZV]\
QDZHWF]WHUG]LHVWXODWPDMXĺVZRMHZLHUV]H]HEUDQH2LOHZQDV]\FK
PDăRSRHW\FNLFKF]DVDFKPRĺQDPµZLÉRF]\PěWDNLPMDNVXNFHVSRHW\
WRWXWDMPDP\Z\MÇWNRZRMDVNUDZ\SU]\NăDGWDNLHJRVXNFHVX

1DMQRZV]DNVLÇĺNDĂXNDV]D-DURV]D]DW\WXăRZDQDĚZLÛWRĺ\Z\FKLP
SRQXMH*UXE\WRPJURPDG]ÇF\ZMHGQHMRNăDGFHFDăRNV]WDăWGRW\FKF]D
VRZHMWZµUF]RěFLSRHW\]DZLHUDSRQDGZLHUV]\/LF]EDWDRV]DăDPLD
W\PEDUG]LHMNLHG\XěZLDGRPLP\VRELHĺHµZUHWURVSHNW\ZQ\]ELµU
XND]XMHVLÛ]DOHGZLHODWSRZ\GDQLXGHELXWDQFNLHJRWRPLNX:FLÇJX
GHNDG\ɒD]DWHPZF]DVLHZNWµU\PWUXGQRZRJµOHSU]HELÉVLÛGR
OLWHUDFNLHJRěZLDWDɒĂXNDV]-DURV]]GÇĺ\ăZ\GDÉRVLHPWRPµZZLHUV]\
]RVWDÉGRVWU]HĺRQ\P PDăRWHJRSRFKZDORQ\P SU]H]F]RăRZ\FKNU\W\
NµZ]QDOHĸÉVLÛZREFRMÛ]\F]Q\FKDQWRORJLDFKE\ÉQRPLQRZDQ\PGR

&RUµZQLHĺZDUWRSRGNUHěOLÉDXWRUQLHSRSU]HVWDăQDSU]\SRPQLHQLX
ZV]\VWNLFKZLHUV]\]Z\GDQ\FKXSU]HGQLRWRPLNµZ2VWDWQLDW\WXăRZD
F]ÛěÉWRPXĚZLÛWRĺ\Z\FKSU]\QRVLQLHGUXNRZDQ\FKZF]HěQLHMXWZR
UµZ-DURV]DDZLÛFMHVWGHIDFWRQRZ\P]ELRUNLHPRGUD]XZăÇF]RQ\P
GRSU]HNURMRZHJR]HVWDZX:]ZLÇ]NX]W\PSRMDZLăDVLÛZÇWSOLZRěÉ
F]\ZăDěFLZLHQLHSRZLQLHQHPQDSLVDÉGZµFKUHFHQ]ML3LHUZV]HMNWµUD
GRW\F]\ăDE\UHWURVSHNW\ZQHMF]ÛěFLZ\GDZQLFWZD]DZLHUDMÇFHMWRPLNL
RNWµU\FK ]MHGQ\PZ\MÇWNLHP MXĺSU]HFLHĺSLVDăHP'UXJLHMɒRPDZLD
MÇFHMSUHPLHURZ\PDWHULDă

2
GODěZLą=DSDFKJRWXMÇFHMVLÛ]LHPL ɞ :UDFDPGRSUDF\Z\U]XFDP
JQµMSU]HNRSXMÛRJUµGHN'URJÇMDGÇ&\JDQLHZLR]ÇVZRMÇNUHZSRW
LG\ZDQ\əɒF]\WDP\ZZLHUV]X]DW\WXăRZDQ\Pɚ3URFKə

-HĺHOLSRSU]HF]\WDQLXFDăRěFL]UH]\JQRZDăHP]SRZ\ĺV]HJRSRP\VăXWR
QLHW\ONR]OHQLVWZD3RQRZQDOHNWXUDZV]\VWNLFKWRPµZ NWµUHSLHUZRW
QLHSR]QDZDăHPZPLDUÛXND]\ZDQLDVLÛDZLÛFZSHZQ\FKRGVWÛSDFK
F]DVRZ\FK SRPRJăDPLFDăRěFLRZRVSRMU]HÉQDWZµUF]RěÉSRHW\7R
]NROHLMHV]F]HEDUG]LHMXSU]\WRPQLăRPLIDNW]NWµUHJRLWDNRGGăXĺ
V]HJRF]DVXFRUD]EDUG]LHM]GDZDăHPVRELHVSUDZÛĂXNDV]-DURV]MHVW
PLDQRZLFLHWZµUFÇZ\MÇWNRZRNRQVHNZHQWQ\P NLHG\ěSRUµZQDăHPJR
SRGW\PZ]JOÛGHPGR]HVSRăX7KH5ROOLQJ6WRQHV *G\E\]HVSLVXWUHěFL
ĚZLÛWDĺ\Z\FKXVXQÇÉW\WXă\SRV]F]HJµOQ\FKWRPLNµZ QLHZ\ăÇF]DMÇF
QDMQRZV]HJR D]WHNVWXɒLFKVWURQ\W\WXăRZHJUDQLFHPLÛG]\NROHMQ\PL
]ELRUNDPLXOHJă\E\]DWDUFLX2ZV]HPZFLÇĺGDăRE\VLÛSU]HěOHG]LÉRF]\
ZLVWÇHZROXFMÛWHMSRH]MLOHF]QLHGRVWU]HJOLE\ěP\ĺDGQ\FKSUDZG]LZLH
UHZROXF\MQ\FKSU]HăRPµZ

5µZQRU]ÛGQ\PĸUµGăHPVW\OX-DURV]DMHVW SRNUHZQ\ZEUHZSR]RURP
Z\ĺHMZ\PLHQLRQHPX QXUWZ\ZRG]RQ\]ZLHUV]\2ɖ+DU\DUR]ZLQLÛW\
ZWZµUF]RěFLELWQLNµZRUD]OLYHUSRROF]\NµZ6]NRăDWDZQLRVăDGRZVSµă
F]HVQHMSRH]MLVNUDMQ\VXELHNW\ZL]PSHUFHSFMLɒDVWÇGUµZQLHĺ]DWDUFLH
JUDQLFPLÛG]\HSLNÇLOLU\NÇɒRUD]G\QDPL]DFMÛU\WPXZ]RURZDQÇQD
MD]]LH,VWRWQLHSUDZLHZV]\VWNLHXWZRU\ĂXNDV]D-DURV]DRG]QDF]DMÇVLÛ
U\WPLNÇLQWRQDF\MQÇ1DZHWQLHLQWRQDF\MQRVNăDGQLRZÇOLF]QHERZLHP
VÇZMHJRZLHUV]DFKSU]HU]XWQLHG\QDPL]XMÇFH D]DUD]HPSUR]DL]XMÇFH 
WRNZLHUV]D&]\WDQLHWHMSRH]MLSU]\SRPLQDVăXFKDQLHZ\SRZLHG]LSR
VSLHV]QHMQDUZDQ\PRGGHFKX1LHPDWXɚPRZ\XURF]\VWHMəMHVWPRZD
GÇĺÇFDGR]Z\F]DMQRěFL$SU]HFLHĺQLHWUDFÇFDSU]\W\PVZRLVWHMPHORGLL
XZ\GDWQLDMÇFHMVLÛV]F]HJµOQLHSU]\JăRěQHMGHNODPDFMLɚ=EOLĺDVLÛQRF
QDGăÇNDPLSR]LRPRZLVLERUGRZ\SUÛWVăRąFD'RZVLZFKRG]LSLHO
JU]\PNDLSU]\IXUWNDFK]DF]\QDMÇXMDGDÉSV\əɒWRF\WDW]XWZRUXSW
ɚ1µZə5]DGNLHDOHWHĺXGDQHE\ZDMÇɚZ\SDG\ə-DURV]DZNLHUXQNXSR
H]MLWUDG\F\MQLH]U\WPL]RZDQHMF]\QDZHWU\PRZDQHMMDNFKRÉE\ěZLHWQD
ɚ.RFKDQND*URFKRZLDNDə

-DNLPSRHWÇMHVW-DURV]"1DMNUµFHMLZXSURV]F]HQLXQDOHĺ\GRWHJRQXUWX
ZSROVNLHMOLWHUDWXU]HNWµU\ELHU]HVZµMSRF]ÇWHN]3DQD7DGHXV]DLSoQHWµZRGHVNLFK7ZRU]\]DWHPSRH]MÛQD]ZLMP\MÇWDNɚJDZÛG]LDUVNÇə
E\QDMPQLHMQLHZSHMRUDW\ZQ\PWHJRVăRZD]QDF]HQLX5HDOL]PREUD
]RZRěÉUR]PLăRZDQLHZRSLVLHZUÛF]VNăRQQRěÉGRGHOHNWRZDQLDVLÛ
U]HF]\ZLVWRěFLÇD]ZăDV]F]DMHMV]F]HJµăDPLRV]F]ÛGQHXĺ\FLHPHWDIRU
ɒRWRQDF]HOQHFHFK\WDNLHJRSLVDUVWZDɚ:JDUQNXXSDURZDQH]LHPQLDNL

3
=Z\F]DMQRěÉQLHGRW\F]\WXMHG\QLHVDPHJRWRNXZ\SRZLHG]L=Z\NăH
SRZV]HGQLHɒSU]\QDMPQLHMQDSR]LRPLHGRVăRZQ\PɒVÇVSUDZ\RNWµ

U\FKWUDNWXMHĚZLDWWHMSRH]MLěZLDWMHMSRGPLRWXOLU\F]QHJRZ]QDF]QHM
PLHU]HSRNU\ZDVLÛ]HěZLDWHPVDPHJRDXWRUDQDXF]\FLHOD]ĹXUDG\
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5RG]LQQDZLHěLSREOLVNL2ONXV]RNROLF]QHODV\MH]LRUROXG]LH]ZLHU]ÛWD
ĺRQDFµUNDURG]LFHV]NRăDLXF]QLRZLHZ\MD]G\ZJµU\DWDNĺHSU]\
NXZDMÇFHXZDJÛGHWDOHɒSOHěąQDPDU\QDFLHNăXMÇFHRNUXV]NLQDSU]H
ěFLHUDGOH]DUG]HZLDă\EUHORF]HNHW\NLHWNDQDERFKQLHFKOHEDNDZDăHN
VNRUXSNLMDMNDZV]NODQFHɒRW\PVLÛWXRSRZLDGD:LHUV]VWDQRZLURG]DM
]DSLVXPHG\WDFMLZ]HQLVW\F]Q\PWHJRVăRZDUR]XPLHQLX,QDF]HMPµZLÇF
MHVWZ\UD]HPF]\VWHMREVHUZDFML]DUµZQRWHJRFRVLÛZRNµăG]LHMHMDN
ZV]\VWNLHJRFRVLÛVDPHPXURELLRF]\PP\ěOLɚ7RZV]\VWNRG]LHMHVLÛ
QDSUDZGÛəɒNRQVWDWXMHSRHWDZSRLQFLHZLHUV]Dɚ-DGÇFVDPRFKRGHPGR
V]SLWDODSRZLDWRZHJRə

+LVWRULDQLHVWDQRZLGODQLHJRRJOÇGXɚZLHONLFKZ\GDU]Hąə]RELHNW\ZL]X
MÇFHJRG\VWDQVX2GZURWQLHɒSRGFKRG]LGRQLHMVXELHNW\ZQLHVWZDU]DMÇF
ZUDĺHQLHEH]SRěUHGQLHJRRJOÇGXDQDZHWXF]HVWQLFWZDɚ:FKRG]LəZKL
VWRULÛSRSU]H]ZVSRPQLHQLDF]ăRQNµZURG]LQ\ SRHPDWɚ'ăXJDSRGUµĺə 
]QDMRP\FK F\NOɚ2SRZLDGDQLHVWDUHJRVÇVLDGDə ZUHV]FLHɒZ\REUDĸQLÛ
JG\LG]LHRF]DV\RGOHJOHMV]H QSɚ6LF]ə -HV]F]HEDUG]LHMµZɚLQG\ZLGX
DOQ\Z\PLDUKLVWRULLəZLGDÉZɚ2SRZLDGDQLXLQQHJRFKăRSFDə:LHUV]
WHQQDSLVDQ\MHVW]SXQNWXZLG]HQLDG]LHFNDNWµUH]Z\F]DMQÇXFLHF]NÇ
]GRPXPLPRZROQLHSU]\F]\QLăRVLÛGRZ\EXFKXW]ZSRJURPXNLHOHF
NLHJR+LVWRULD]DZV]HMHVWKLVWRULÇSRV]F]HJµOQHJRF]ăRZLHND

6]F]HJµOQLHMDVNUDZ\PSU]\NăDGHPWHJRRF]\PPRZDMHVWEDUG]RV]F]H
JµOQ\VWRVXQHN-DURV]DGRKLVWRULL7R]UHV]WÇWHPDWQDRGG]LHOQ\ LE\É
PRĺHUµZQLHREV]HUQ\ DUW\NXă-HGQRWU]HED]D]QDF]\ÉSRGHMěFLHSRHW\
GRSU]HV]ăRěFLMHVWUµZQLHRVRELVWHLEH]SRěUHGQLHMDNGRWHUDĸQLHMV]RěFL

2EVHUZDFMDɒ]DUµZQRKLVWRULLMDNWHUDĸQLHMV]RěFLɒSU]HSODWDVLÛ]XRJµO
QLDMÇFÇUHфHNVMÇ=ZLÇ]HNPLÛG]\MHGQÇDGUXJÇQDMF]ÛěFLHMQLHMHVWRF]\
ZLVW\DUDF]HMVXJHURZDQ\QLH]DZV]HGDMÇF\VLÛ]GHуQLRZDÉ

4
E\ZDMÇFD]SLHFDZ\SLHN3RZUDFDVWZLHUG]HQLHɚ3RHWDMHVWVWDU\əOHF]
UR]ZLQLÛWHFDăNLHPLQDF]HMZSLHFXSRHW\SăRQLHW\PUD]HPVRVQRZ\
NRQDUDVDPSRHWD]ZLMDV]QXUHNGRZLÇ]DQLDVQRSNµZ2FRWXFKRG]L"

=WHJRFRSRZLHG]LDăHPZ\ĺHMNWRěPµJăE\Z\VQXÉZQLRVHNĺHPDP\
GRF]\QLHQLDMHG\QLH]H]UÛF]Q\PQDěODGRZFÇ-DFND3RGVLDGă\V]F]HJµO
QLHMHJRXWZRUµZ]SLHUZV]HMSRăRZ\ODW3RGREQHRGF]XFLHPµJăPLHÉ
SRELHĺQ\F]\WHOQLNZ\GDQHMZURNX6RP\GHELXWX-DURV]D8ZDĺ
QLHMV]DEDUG]LHMDQDOLW\F]QDOHNWXUDMXĺW\FKZF]HVQ\FKZLHUV]\REQDĺ\
QDPMHGQDNP\OQRěÉWDNLHJRSRZLHU]FKRZQHJRZUDĺHQLD3RSLHUZV]H
-DURV]MHVWLQQ\PSRHWÇQLĺ3RGVLDGăRLQDF]HMSRVWU]HJDěZLDWLVDPHJR
VLHELHZLQQ\U\WPXNăDGDWHĺVăRZDDSRQDGZV]\VWNRRGSRF]ÇWNXMHVW
EDUG]LHMODSLGDUQ\7RG\NFMDLVW\OLVW\NDUDG\NDOQLHRGPLHQQHRGWHJRGR
F]HJRSU]\]Z\F]DLăQDVDXWRU$U\WPLL.

0RĺOLZHĺHP\ěOZLHUV]DELHJQLHWDNLPWURSHPZ\JDěQLÛW\SLHFNRMD
U]\VLÛ]MDăRZRěFLÇ7RSU]\ZRăXMHREUD]SXVW\QLDZLÛFSLDVNX3LDVHN
]NROHLSU]\ZRG]LQDP\ěO]DLPSURZL]RZDQÇSLDVNRZQLÛSRGXUZLVNLHP
7DNLHXUZLVNDF]ÛVWRZ\VWÛSXMÇQDGU]HNDPLF]\OLELHĺÇFÇZRGÇ7D]Dě
VSURZDG]DREUD]NUDQX]OHZR]P\ZDNDSLHF\NDJU]HMÇFHJRZRGÛDVWÇG
P\ěOSU]HVNDNXMHGRSLHFDSLHNDUVNLHJR3LHF]\ZRSRZVWDMH]PÇNLNWµUHM
QLHE\ăRE\JG\E\QLH]HEUDQR]ERĺDɒVWÇGV]QXUHNGRVQRSRZLÇ]DăNL
1DSLDFKXDZLÛFLQDGXUZLVNDPLF]ÛVWRURVQÇVRVQ\ɒE\ÉPRĺHMHGQD
ZVNXWHNHUR]MLZ\EU]HĺD]ZDOLăDVLÛLZ\VFKăDNWRěMÇ]QDOD]ăSRFLÇăLQD
SDOLăQLÇZSLHFX&RWXMHGQDNURELSRHWD"

&RERGDMĺHMHV]F]HZDĺQLHMV]HĂXNDV]Z\P\ěOLăDSRWHPUR]ZLQÇăZăD
VQ\VSRVµESURZDG]HQLDSRHW\FNLHMQDUUDFML-HJRZNăDGHPZQXUWSRH]ML
RNWµU\PPRZDMHVWPHWRGDFLÇJXVNRMDU]HąZ\UDĺRQHJRSRSU]H]VSH
F\уF]QÇIRUPÛVWUXPLHQLDěZLDGRPRěFL6SHF\уF]QÇER-DURV]ɒZRG
UµĺQLHQLXRGFKRÉE\-R\FHɖDɒQLHSUµEXMH]DUHMHVWURZDÉFDăHJRSURFHVX
P\ěORZHJRSURZDG]ÇFHJRRGMHGQHMNRQRWDFMLGRGUXJLHMɚ0LQXW\UµZQR
Z\PLHU]DQH-DNSDW\F]HNNWµU\PDWNDEUDăDGRVNOHSXE\NXSLÉPL
RGSRZLHGQLHEXW\2ERNWDF]ND]]DVFKQLÛW\PFHPHQWHP6FKRG\ɒWX
SRGF]DVPUR]XPRMDVXNDXURG]LăDPDUWZHV]F]HQLÛəɒF]\WDP\ZZLHU
V]Xɚ3U]ÛG]Də:SUDZQ\PDWHPDW\NOXEу]\NSU]HSURZDG]DMÇFVNRP
SOLNRZDQHZ\OLF]HQLDQLH]DSLVXMHMXĺZV]\VWNLFKSU]HNV]WDăFHąZ]RUX
DW\ONRWHQDMLVWRWQLHMV]HSR]RVWDăHZ\NRQXMHZSDPLÛFL$QDORJLF]QLH
SRVWÛSXMHĂXNDV]=FDăHJRSDVPDP\ěORZ\FKDVRFMDFMLZ\ELHUDMHG\QLH
WHEÛGÇFHɚNDPLHQLDPLPLORZ\PLə7\PVDP\P]PXV]DF]\WHOQLNDGR
Z\VLăNX=DPLDVWSU]HMěÉSRZLHUV]XQLE\SRNăDGFHQDGUXJLEU]HJSRWR
NXPXVLP\ZUD]]SRHWÇSU]HVNDNLZDÉ]HVNRMDU]HQLDZVNRMDU]HQLHWDN
MDNVNDF]HVLÛSRZ\VWDMÇF\FK]ZRG\NDPLHQLDFK

%\ÉPRĺHɒWRW\ONRPRMDKLSRWH]DɒXWZµUWHQMHVWLOXVWUDFMÇSURFHVX
WZµUF]HJR2EUD]VWDUHJRVDPRWQHJRSRHW\SU]\Z\JDVă\PSLHFXZ\
UDĺDăE\VWDQW]ZQLHPRF\WZµUF]HMEUDNXLQVSLUDFML6DPDP\ěORW\P
Z\]ZDODMHGQDNSHZLHQFLÇJP\ěORZ\,WDNMDNZSLHFXSLHF]HVLÛFLDVWR
ZXP\ěOHWZµUF\GRMU]HZDSRHW\FNDZL]MD=ăRĺ\ă\VLÛQDQLÇZ\ZRăDQH
SRF]ÇWNRZÇP\ěOÇVNRMDU]HQLDSRGREQLHMDNZFXNLHUQLPÇNDZRGD
RSDăLWSɚVNăDGDMÇVLÛəQDNRăDF]OXEEODFKÛVăRGNLFKGURĺGĺµZHN1DJOH
SRHWD]GDMHVRELHVSUDZÛĺHQRWXMÇFFLÇJDVRFMDFMLVWZRU]\ăZLHUV]ɒFKRÉ
Z\GDZDăRPXVLÛĺHMXĺQLHSRWUDуɒLPDXF]XFLHVSHăQLHQLDMDNUROQLN
NWµU\]DNRąF]\ăSUDFÛ-XĺMHVWVSRNRMQ\ĺHZMHJRSRHW\FNLPɚSLHFXə
RJLHąQLJG\QLH]JDěQLHɒQDSRW\NDQH]GDU]HQLDLZ\ZRă\ZDQHQLPLP\ěOL
]DZV]HEÛGÇSRGV\FDă\SăRPLHą
8F]\ąP\WXWDMSHZQÇG\JUHVMÛ.LHUXQHNOLWHUDFNL]ZDQ\DXWHQW\]PHP]D
NRU]HQLăZP\ěOHQLXZLHOXWZµUFµZLQLHNWµU\FKNU\W\NµZSHZLHQV]NR
GOLZ\PLW-HVWQLPSU]HNRQDQLHRW\PMDNRE\RVRELVWHQLHSRZWDU]DOQH
SU]Hĺ\FLHVDPRZVRELHVWDQRZLăRZDUWRěÉLɞLQWHUHVXMÇF\WHPDWOLWHUDFNL
7REăÇGQDNWµU\]ăDSDăRVLÛZLÛFHMSLV]ÇF\FKQLĺF]\WDMÇF\FK:DUWRěFLÇ
GDMÇFÇVLÛSU]HWZRU]\ÉZLQWHUHVXMÇFHG]LHăROLWHUDFNLHMHVWQLHW\OHWRFR

$E\OHSLHM]LOXVWURZDÉSRZ\ĺV]HSRVăXĺP\VLÛZLHUV]HPɚĂXQDə5R]SR
F]\QDVLÛRQS\WDQLHPUHWRU\F]Q\Pɚ=MDNLHMF]ÛěFLGRVLHELHPµZLÛ"ə
RUD]NRQVWDWDFMÇɚ3RHWDMHVWVWDU\VDPRWQ\ZMHJRSLHFXZ\JDVăRə
3µĸQLHMQDVWÛSXMHăDąFXFKREUD]µZXUZLVNRQDGZ\EUDQ\PSLDVNLHP
SăRP\NZSLHF\NXJD]RZ\PQDG]OHZHPSUDFRZQLFDFXNLHUQLZ\GR
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RGVLHELH]QDMGXMÇVLÛSRV]F]HJµOQHNDPLHQLH3U]HVNRNLVNRMDU]HQLRZH
-DURV]DE\ZDMÇ]DěEDUG]RRGOHJăH-DNQDUD]LHLFKDSRJHXPQDVWÇSLăR
ZXWZRUDFKNRąF]ÇF\FKWRPLN%LDă\W\G]LHą  ɒZV]F]HJµOQRěFL
PDPWXQDP\ěOLɚ3RGUµĺQLNµZəLɚ7DQLHFĚZLÛWHJR:LWDəɒRUD]ZSUD
ZLHZV]\VWNLFK]NROHMQHJRWRPX0LPLNUD  ,VWQLHMH]DWHPGXĺH
QLHEH]SLHF]HąVWZRĺHGRVWU]HĺHP\ZW\FKZLHUV]DFKMHG\QLHFKDRW\F]
QRěÉZ\U\ZNRZRěÉZL]MLDQDZHWěZLDGRP\KHUPHW\]P7DNZăDěQLH
ɚVNÇSDăVLÛəSLV]ÇF\WHVăRZDJG\SRUD]SLHUZV]\SU]HF]\WDă0LPLNUÛ.
8]QDăHPVLÛZWHG\]DFDăNRZLFLHQLH]GROQHJRGRɚXJU\]LHQLDəWHJRWRPX
ZUH]XOWDFLHRGPµZLăHPMHJR]UHFHQ]RZDQLD FR]SRH]MÇ-DURV]DSU]\
GDU]\ăRPLVLÛMDNGRWÇGSRUD]SLHUZV]\LRVWDWQL 3U]H]NROHMQ\FKODW
XZDĺDăHP0LPLNUÛ]DɚREFHFLDăRəZWZµUF]RěFLSRHW\

MHGQRVWNRZHOHF]UDF]HMWRFRZVSµOQH1LHVDPZVRELHLQG\ZLGXDOQ\
ORVOXG]NLOHF]GRSLHURMHJRSU]HNăDGDOQRěÉQDSUDZG\RJµOQROXG]NLH
F]\QLWHNVWGRVWÛSQ\PF]\WHOQ\P7DNWHĺZăDěQLHG]LHMHVLÛX-DURV]D
-HJRɚMDLPµMěZLDWəZLVWRFLHREHMPXMHVREÇWDNĺHɚW\LWZµMěZLDWəɚRQ
RQDLMHJRMHMěZLDWəHWF:VSRPQLDQ\Z\ĺHMZLHUV]ɚĂXQDəNRąF]\VLÛ
REUD]HPSă\QÇF\FKSRQDGGRPHPSRHW\FKPXUNWµUHZěZLHWOH]DFKR
G]ÇFHJRVăRąFDZ\GDMÇVLÛSăRQÇÉ2JLHąZSLHFXSRHW\MHVWɚPLQLDWXUÇə
UµZQLHUHDOQHJRRJQLDQDQLHELH 6ăRąFH]QDXNRZHJRSXQNWXZLG]HQLD
ɒWRZV]DNQLFLQQHJRMDNRJURPQ\SLHFFKHPLF]Q\ 7DNVDPRF]\WHOQLN
PRĺHZORVDFKERKDWHUDOLWHUDFNLHJRGRMU]HÉRGELFLHVZRLFKORVµZ1DG
MHGQ\PLLGUXJLPLSăRQLHWRVDPRɚVăRąFHəRJµOQROXG]NLFKSUDZG]ZD
Q\FKDUFKHW\SDPLɒQLH]DOHĺQLHF]\DXWRUZLHUV]DOXESUR]\]GDMHVRELH
]WHJRVSUDZÛF]\QLH2GMHJRWDOHQWXXPLHMÛWQRěFLLSUDF\]DOHĺ\F]\
WRFRLQG\ZLGXDOQHEÛG]LHPRJăR]RVWDÉXRJµOQLRQH$QLHPDPZÇWSOL
ZRěFLĺHWZµUF]RěÉ-DURV]DɒSU]\FDă\PVZ\PLQG\ZLGXDOL]PLHɒMHVW
EDUG]RXQLZHUVDOQDPLPRSR]RUµZQLHNRPXQLNDW\ZQRěFL

$WRSU]HFLHĺQDGDOWHQVDPĂXNDV]-DURV]W\OHĺHSR]ZROLăVRELHQD
GăXĺV]HSU]HVNRNL-DURV]NWµUHJRSRGPLRWOLU\F]Q\GĸZLJDW\OHĺLQG\
ZLGXDOQ\ORVF]ăRZLHNDZW\PSRHW\FRZVSµOQ\ORVOXG]L'XDOL]PWHQ
]RVWDăFHOQLHXMÛW\ZZLHUV]Xɚ8ěZLÛÉVLHELHə ]U]HF]RQHJRWRPX JG]LH
SRMDZLDVLÛREUD]SLHOJU]\PDQLRVÇFHJRɚWZDUG\ZU]\QDMÇF\VLÛZăRSDWNL
JăRěQLNə QLRVăHPSDUÛUD]\WRXVWURMVWZROHNNLHZQRV]HQLXQLHMHVW 
'REUDPHWDIRUDPLHMVFDDUW\VW\LV]WXNLZɚSLHOJU]\PFHəNWµUÇMHVWĺ\FLH

3U]\SRPQLMP\P\ěOSRHW\ɚVNDF]HSRNDPLHQLDFKəLFKFÇF]DQLÇQDGÇĺ\É
PXVLP\GRNRQ\ZDÉSRGREQ\FKSU]HVNRNµZ%\]DěEH]SLHF]QLHVNDNDÉ
]NDPLHQLDQDNDPLHąWU]HEDE\ÉEDUG]RXZDĺQ\PLQDF]HMPRĺHP\VLÛ
VNÇSDÉZ]LPQLHMZRG]LH1LHEH]SLHF]HąVWZRMHVWW\PZLÛNV]HLPGDOHM

5
6ăRZDɚ&KFLDăHP]REDF]\ÉNXOLVWÇGXV]ÛěZLDWDəSRZUDFDMÇUD]MHV]F]H
ɒQDSRF]ÇWNXɚ7DąFDĚZLÛWHJR:LWDəNRąF]ÇFHJRWRPLN%LDă\W\G]LHą.
0RĺQDWHQNROHMQ\ɚVWUXPLHąěZLDGRPRěFLəZNWµU\PQDZLÇ]DQLDGR%L
EOLLPLWRORJLLL1RUZLGDPLHV]DMÇVLÛ]PLJDZNDPLQDSLHUZV]\U]XWRND
]XSHăQLHRGHUZDQ\FK]GDU]HąLV\WXDFMLSRWUDNWRZDÉMDNSUµEÛRGGDQLD
ZSRH]MLPDMDF]HąJRUÇF]NXMÇFHJRSDFMHQWD7RPRĺOLZDLQWHUSUHWDFMD
OHF]QLHMHG\QDPRĺOLZD6DPDJRUÇF]NDPRĺHERZLHPVWDQRZLÉPHWDIRUÛ
JRUÇF]NRZHJRSURFHVXP\ěORZHJRSURZDG]ÇFHJRMHěOLQLHGRXWUDW\WR
GR]DăDPDQLD OXESU]\QDMPQLHMQDGZÇWOHQLD ZLDU\UHOLJLMQHM:]DNRą
F]HQLXZLHUV]DF]\WDP\ɚ:LG]LDăHěMDNZRGDSU]HăNQÛăDG]LHFNRNRV]\N
Să\QLHSXVW\ə2EUD]G]LHFNDZSă\QÇF\PNRV]\NXMHVWSU]HMU]\VWÇDOX]MÇ
GRRFDOHQLD0RMĺHV]D3U]HGZF]HVQDěPLHUÉELEOLMQHJRSURURNDPRĺH
V\PEROL]RZDÉNRQVWDWDFMÛĺHQLHPDQLNRJRNWRPµJăE\ZLDU\JRGQLH
]DěZLDGF]\ÉR%RJX%\ăDE\WRGHNODUDFMDMHěOLQLHDWHL]PXWR]SHZQRěFLÇ
DJQRVW\F\]PX

3U]\ZRăXMÇFZLHUV]ɚ8ěZLÛÉVLHELHəW\PVDP\PRWZLHUDP\REV]HUQ\WH
PDWPRW\ZµZVDNUDOQ\FKLELEOLMQ\FKZSRH]ML-DURV]D:HĸP\FKRÉE\
VDPHW\WXă\QLHNWµU\FKZLHUV]\ɚ%LDă\W\G]LHąəɚĹ\GRZVNLNUµOəɚ1LH
G]LHOD3DOPRZDəɚ:LDUD1DG]LHMD0LăRěÉəɚ*U]HFKəɚ6ăXJD%Rĺ\əɚ'LHV
LUDHəɚ9DQLWDVəɚ-XWU]QLDəɞ
1LH]DJăÛELDMÇFVLÛQDGPLHUQLHZWHQWHPDWWU]HEDVWZLHUG]LÉMHGQR7ZµU
F]RěÉĂXNDV]DQLHMHVWSRH]MÇVWULFWHUHOLJLMQÇSU]\QDMPQLHMZWDNLPVHQVLH
ZMDNLPVÇQLÇQSZLHUV]HNV7ZDUGRZVNLHJR1LHVWDQRZLMHGQR]QDF]QHJR
Z\]QDQLDZLDU\ZMDNÇNROZLHNSRQDGQDWXUDOQÇU]HF]\ZLVWRěÉ%\ZDQDZHW
SUµEÇMHM]DSU]HF]HQLDɒV]F]HJµOQLHZHZF]HěQLHMV]\FKZLHUV]DFKɚ&KFLD
ăHP]REDF]\ÉNXOLVWÇGXV]ÛěZLDWDəɒWHVăRZD]ZLHUV]DEH]W\WXăXRWZLHUD
MÇFHJRNVLÇĺNÛ%LDă\W\G]LHąSRZWDU]DMÇVLÛZQLPGZXNURWQLHɒMDNRLQFLSLW
LSRF]ÇWHNRVWDWQLHMVWURI\3RGPLRWOLU\F]Q\ZG]LHFLąVWZLHSRV]XNLZDăɚGX
FKDZV]\VWNLHJRəɒ%RJD"ɒWDNMDNěUHGQLRZLHF]QLDOFKHPLF\SRV]XNLZDOL
ɚGXV]əVXEVWDQFMLFKHPLF]Q\FKɚGXFKDPDWHULLə-HGQDNĺHQDZHWNLHG\MXĺ
QLHERZ\V]ăRPXQDVSRWNDQLHPLDăRɚNRORUUR]NUDMDQHMZÇWURE\ə ZSµĸ
QLHMV]\PXWZRU]Hɚ:\MěFLHəSU]\ELHUDRQREDUZÛɚSVLHJRSRGQLHELHQLDə 
=DPLDVWɚGXV]\əRGQDMG\ZDăZLÛFMHG\QLHɚFLDăRə3RGNUHěODMÇWRUµZQLHĺ
W\WXă\GZµFKLQQ\FKWRPLNµZ6RPD oraz ĚZLDWу]\F]Q\.

1LHSU]HV]NDG]DWRZFDOHSRH]ML-DURV]DE\ÉPHWDу]\F]QÇɒZZLÛFHMQLĺ
MHGQ\PVHQVLH
3RQDGZV]\VWNRZLHUV]HWHVÇPHWDу]\F]QHZQDMEDUG]LHMSRGVWDZRZ\P
ɚUG]HQQ\PəWHJRVăRZD]QDF]HQLX0HWDу]\NDMHVWG]LDăHPуOR]RуL]DMPX
MÇF\PVLÛE\WHPMDNRWDNLPVDP\PIHQRPHQHPLVWQLHQLD=ELHJDVLÛWR
ěFLěOH]QDGPLHQLRQÇMXĺɚREVHUZDF\MQÇPHG\WDF\MQRěFLÇəMDNRSRGVWDZR
ZÇɚVXEVWDQFMÇəWHMSRH]MLɚ)L]\F]QRěÉəěZLDWDLE\WXQLHLPSOLNXMHSU]\
W\PEUDNXZQLFKWDMHPQLF\-Xĺ0LPLNUDZLHORNURWQLHUR]JU\ZDZÇWHN
ORFKµZLSLZQLFSU]HFLZVWDZLRQ\PRW\ZRZLěZLDWăD3µĸQLHMRWDMHPQLF\
PRZDMHVWFRUD]EDUG]LHMH[SOLFLWHɚĹ\FLHMHVWěFLDQÇ ɞ NWµUDPQLHF]\
WDNWµUÇF]\WDPəɒWR]ZLHUV]DɚĚFLDQDəXěZLDGDPLDMÇFHJRQLHSU]HQLN

3RVWU]HJDQLHěZLDWDMDNRFLDăDDZLÛFRUJDQL]PXWRWDNĺHMHGHQ]SR
ZUDFDMÇF\FKX-DURV]DPRW\ZµZ:MHGQ\P]NUµWNLFKZLHUV]\]F\NOX
ɚ:U]HVLHąZLÇ]DQLDəQDSRW\NDP\ɚOHĺÇFHZWUDZLHSăXFRLVHUFHWHJR
ěZLDWDɒSRV]DUSDQ\PLHFKSU]HSDVDQ\]ÛEDWNÇEÛEHQEHWRQLDUNLə
Zɚ3DQRSWLNXPəɚ:LDăRQDFDăÇRNROLFÛUR]UDVWDăRVLÛRVNU]HORZHGU]H
ZRə*G]LHLQG]LHM ɚ:LHUV]HPLăRVQHə ]DVLODF]JRODUNLWRɚFLÛĺNLHNZD
GUDWRZHVHUFHəĚZLDWQLHPDɚGXFKDəMHVWZVWXSURFHQWDFKɚу]\F]Q\ə
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VWDFKXURZVNLWRQ SRURGSRZLHGQLRɚ3U]\SLVGR}6NRZ\WXməLɚ6DQFWXVə 
ɚ3RQLĺHMěZLÛWHZăRV\PRMHMěSLÇFHMFµUNLĚZLÛWDěOLQDFLHNQÇFD]MHM
XVWĚZLÛWHUR]SDGQÛG]DSU]HS\FKLFLV]DəɒZWHMPLQLDWXURZHMOLWDQLL
SRHWDVHUZXMHQDPHVHQFMÛVZRMHMPHWDу]\NLĚZLÛWHMHVWWRFRNRFKD
P\DNRFKDÉQDOHĺDăRE\ZV]\VWNRɞ$OERVSµMU]P\QDMHV]F]HSµĸQLHMV]\
XWZµUɚ/XVWURəɚ6]XNDPGRMěFLDGRMH]LRUD ɞ 3RWHP]GHMPXMÛ]V]\L
FµUNLNOHV]F]DSDOÛJR]UDFKXQNLHP]DWHOHIRQ-HP\FLDVWNDZNV]WDă
FLHU\E3ă\ZDMÇZQDVə5\EDɒPRW\ZZFLÇĺSRZUDFDMÇF\ZFDăHM
WZµUF]RěFL-DURV]DɒZV\PEROLFHZF]HVQRFKU]HěFLMDąVNLHMV\PEROL]R
ZDăDMDNZLHP\&KU\VWXVD3RHWDZ\GDMHVLÛQLHRGĺHJQ\ZDÉRGWDNLFK
VNRMDU]Hąɚ5\EDNLPHZDěOHG]ÇZ]URNLHPU\EÛZ\VRNLHJR%RJDəɒ
SLV]HZɚ=DWRFHəUµZQLHĺMHGQ\P]HVZ\FKQDMQRZV]\FKZLHUV]\3U]\
WDNLHMRSW\FHV\WXDFMDOLU\F]QDVWDMHVLÛěZLHFNLPSRZWµU]HQLHP(ZDQJHOLL
SRăµZZMH]LRU]H*HQH]DUHWZ\SÛG]HQLH]ăHJRGXFKDLRGHVăDQLHJRGR
SLHNăDZUHV]FLHHXFKDU\VWLD

QLRQRěÉU]HF]\ZLVWRěFL QLE\NDPLHQLD]ZLHUV]D6]\PERUVNLHM 0RĺHP\
MHG\QLHRGJDG\ZDÉMÇREVHUZRZDÉNRQVWDWRZDÉDOHQLH]UR]XPLHP\&R
ZLÛFHMP\GODNWµUHMMHVWHěP\UµZQLHQLHSU]HQLNQLHQL
3U]\SDWU\ZDQLHVLÛěZLDWXLMHJRU]HF]RPUR]PLăRZDQLHZV]F]HJµ
ăDFK W\SRZHMDNMXĺZ\ĺHMSLVDOLěP\GODQXUWX]NWµUHJRVW\O-DURV]D
VLÛZ\ZRG]L SU]\ELHUDPLHMVFDPLSRVWDÉVZRLVWHJRUR]PRGOHQLDFR
E\ZDQDZHWH[SOLFLWHSRGNUHěODQH7DNZNDĺG\PUD]LHPRĺQDUR
]XPLHÉFKRÉE\W\WXăZLHUV]Dɚ-XWU]QLDəɒ]DSLVXZUDĺHą]HVSDFHUX
R]LPRZ\PSRUDQNX
2ZDVZRLVWDVDNUDOL]DFMDSU]\ELHUDF]DVDPLIRUPÛEDUG]RGRVăRZ
QÇZSRVWDFLGRěÉV]F]HJµOQHJRěZLHFNLHJRɒMHěOLQLHSDQWHL]PX MDN
ZXWZRU]Hɚ3UµEDěZLDWăDə WRSU]\QDMPQLHMSDQVDNUDOL]PX:HIUDJ
PHQFLHZLHUV]Dɚ7U]HFK.UµOLə-DURV]ZSDGDZUÛF]ZJLQVEHUJRZVNR

6
QLF]\PSUÇGZNRQGHQVDWRUDFKRGăÇF]RQHJRRGNRQWDNWXUDGLD ɚ2VWU]DO
QLDə ]Xĺ\ZDVLÛMDN]QRV]RQHXEUDQLH ɚ3U]HNăDGə 1D]QDF]HQLHěPLHUFLÇ
ZLGDÉZQLHZLQQHM]SR]RUXVFHQFHNXFKHQQHMRSLVDQHMZXWZRU]H]DW\
WXăRZDQ\PZăDěQLHɚĚPLHUÉəJG]LHPRW\ZHPWDQDW\F]Q\PRND]XMHVLÛ
FDăNLHP]Z\F]DMQDF]\QQRěÉNXFKDUVNDUR]ELFLHMDMND1DZHWZRGDɚ3ă\
QLHGRFKFLZHJRĸUµGăDɒZVWURQÛěPLHUFLə ɚ3ROHZLG]HQLDə :V]DNĺH
QDMGUDPDW\F]QLHMXMPXMHJUR]ÛěPLHUFLZLHUV]ɚ,PSHULXPə-DZLVLÛWXRQD
HNVSDQV\ZQ\PPRFDUVWZHPSUµEXMÇF\P]DJDUQÇÉFDă\ěZLDWɚ,PSH
ULXPVLÛUR]UDVWDLPSHULXPĺÇGDE\RQLHGEDÉE\MHNDUPLÉ=RVWDZLD
ěODG\ɒVW\F]Hą]DFKZLOÛRGVăRQLÇWDEOLFÛSRăRĺÇNZLDW\ə1LHFKRG]L
SU]\W\PMHG\QLHRVDPÇěPLHUWHOQRěÉOXG]NLHMMHGQRVWNLOHF]UµZQLHĺ
RXZDJÛMDNLHMɚGRPDJDMÇVLÛə]PDUOLRGQDVĺ\Z\FK.DĺÇE\ěP\SD
PLÛWDOLRQLFKDSU]H]WRLRěPLHUFL

2LOH%LEOLDU]HF]\ZLěFLHVWDQRZLGODSRHW\MHGHQ]HVWDă\FKSXQNWµZRG
QLHVLHQLDɒDZVND]\ZDă\E\QDWRIUDJPHQW\QLHW\ONRZ\PLHQLRQ\FK
WXZLHUV]\ɒWRPRĺQDSU]\SXV]F]DÉĺHQDMF]ÛěFLHM]DJOÇGDRQGR.VLÛJL
(NOH]MDVW\7\WXăRZ\XWZµUWRPX.DUGRQLDL)DEHUZ\JOÇGDMDNSRHW\F
NLɚNDWDORJəSU]HV]ă\FKZ\GDZDăRE\VLÛ]XSHăQLHRGHUZDQ\FK]GDU]Hą
NWµUHSR]RUQLHVSDMDZFDăRěÉMHG\QLHɚELWQLNRZVNDəDQDIRUDɚ7RZWHG\
JG\əɞ'RSLHURSRFKZLOLXěZLDGDPLDP\VRELHFRMHVWɚW\PəɒDMHVWQLP
SU]HPLMDQLH%H]VSU]HF]QLHMHVWRQRQDMZLÛNV]ÇREVHVMÇOLWHUDFNÇ-DURV]D
LFK\EDMHG\Q\PPRW\ZHPNWµU\SU]HZLMDVLÛZNDĺG\POXESUDZLH
NDĺG\PMHJRZLHUV]X
3ă\QÇFHFKPXU\Să\QÇFDPJăD]EOLĺDMÇF\VLÛ]PLHU]FKQDGFKRG]ÇFD
RGZLOĺSU]HMHĺGĺDMÇF\SRFLÇJRJLHąWUDZLÇF\GUHZQRJQLFLHPLÛVDF]HU
QLHQLH]LHPQLDF]DQ\FKRELHU]\QOXG]LHZFKRG]ÇF\GRVNOHSXLZ\FKRG]Ç
F\ZVND]µZNLQDWDUF]\]HJDUDNROHMQHěZLÛWDVDPRORWSU]HPLHU]DMÇF\
QLHERSU]\Să\Z\LRGSă\Z\PRU]DɒWDNLHLSRGREQHPRW\Z\VSURZD
G]DMÇVLÛGRMHGQHJRLOXVWURZDQLDXSă\ZXF]DVX5µZQLHĺSU]\ZRă\ZDQH
SU]H]SRGPLRWOLU\F]Q\ZVSRPQLHQLDɒG]LHFLąVWZDF]DVµZV]NROQ\FK
LVWXGHQFNLFK]DNRąF]RQ\FK]ZLÇ]NµZ]NRELHWDPL QSɚ:V]\VWNR]DFR
SRZLQQLěP\E\ÉZG]LÛF]QLə ɒSREU]PLHZDMÇW\PVDP\PěZLDGRPRěFLÇ
ĺHZV]\VWNRSU]HPLMD1DZHWWDNEDQDOQDF]\QQRěÉMDNSDOHQLHQLHSR
WU]HEQ\FKMXĺSDSLHUµZ SDWU]ɚ*DV]HOQLNə SU]\SRPLQDRW\PVDP\P

:QDMQRZV]\FKZLHUV]DFKɒW\FK]HĚZLÛWDĺ\Z\FKɒěZLDGRPRěÉWHJR
MHV]F]HPRFQLHMVLÛQDVLOD&]\WDMÇFQLHNWµUH]QLFKPRĺQDPLHÉZUDĺHQLH
ĺHLPSHULXPQLHW\OHZFLÇĺVLÛUR]UDVWDLOHMXĺMHVWZV]HFKRJDUQLDMÇFH
1LE\ZSRQXU\PVRQJX]HVSRăX7\SH21HJDWLYHɚZV]\VWNRXPLHUDə
5R]PRZD]VÇVLDGHPNWµUHJRNUHZQL]JLQÛOLZF]DVLHZRMQ\SU]\ZRG]L
P\ěOɚZMHJREU]XFKXSRGSÛSNLHPMDNSLQJSRQJIHUPHQWXMHFLHP
QRěÉə ɚ5H]HUZDWə ']ZRQUHPL]\VWUDĺDFNLHMGOD]DEDZ\UR]NRă\VDQ\
SU]H]G]LHFL YLGHɚ%LHJXQə EXG]LVNRMDU]HQLHMXĺQDZHWQLH]G]ZRQHP
ĺDăREQ\PWRSRSURVWXɚ]LPQ\FLÛĺNLZRăDF]ěPLHUFLəĚZLDGRPRěÉQD
]QDF]HQLDěPLHUWHOQRěFLÇSRZUDFDFRUD]EDUG]LHMGRVDGQLHLɒGRWNOLZLH
3U]HPLMDQLHMDNR]DSRZLHGĸěPLHUFLZLGRF]QHMHVWZV]ÛG]LH7RɚUREDNL
ZWDF]DMÇPGăHFLÛĺNLHVăRąFHQDQLHERZFKRG]LP\ZVSDVLRQÇEOD
VNLHPNUDLQÛ1RVLP\EµOLPLăRěÉăÇF]\QDVZLHF]QDěPLHUÉə ɚ5\Və 7R
ěZLDWJG]LHɚFKDV]F]HSU]\WRUDFK]DUDVWDMÇVăRąFH'U]HZRLREăRNQLH
]QDMÇOLWRěFLə%RKDWHUZLHUV]Dɚ%XUW\əɒSRGUREQ\PZJUXQFLHU]HF]\
Z\SDGNXNWµU\MHGQDNPµJăE\ÉěPLHUWHOQ\ɒNRQNOXGXMHVZHRFDOH
QLHJRU]NLPɚĚPLHUÉRGZUµFLăDWZDU]SU]\PNQÛăDRF]\OHF]QDGDO
PQLHZLG]Lə-HV]F]HPRFQLHMSUDZGDWD]RVWDMHZ\UDĺRQDZɚ$QDEDVLVə
ɚSU]H]LHUDSU]H]QDVěPLHUÉə3UµEÇɚEH]SLHF]QHJRRGZURWXə GRF]HJR
VWDQRZLDOX]MÛW\WXă RGQLHXQLNQLRQHMNOÛVNLZVWDUFLX]HěPLHUFLÇMHVW

6]F]HJµOQLHMHGQDNGRELWQLHQLHWUZDăRěÉɚU]HF]\ěZLDWDWHJRəZ\UDĺRQD
]RVWDMHJG\-DURV]SLV]HRěPLHUFLɚ-HV]F]HQDOHĺ\P\GRWHJRěZLDWD
=ZÛĺDMÇVLÛQDPĸUHQLFHJG\MH]LRURSRZWDU]DEODVNVăRąFDJG\ZRF]\
XGHU]DMDVQ\NZDGUDWRWZDUWHJRRNQDəɒWRF\WDW]EDUG]RSU]HFLHĺZF]H
VQHJRZLHUV]DɚÈP\ə6WRSQLRZRPRW\ZěPLHUFLFRUD]F]ÛěFLHMSRZUDFD
ZNROHMQ\FKWRPLNDFK1DMZLÛFHMMHVWJRZGZµFKZ\GDQ\FKZRVWDWQLFK
ODWDFKĚZLDWу]\F]Q\  RUD].DUGRQLDL)DEHU  3HăQRZQLFK
SRJU]HEµZ WU\SW\Nɚ*µUQHěZLDWăRə ZVSRPQLHąR]PDUă\FK QSɚ3LR
VHQNDNRORQLMQDə FPHQWDU]\XěZLDGDPLDQLDVRELHZăDVQHMěPLHUWHOQRěFL
7RRVWDWQLHGREU]HSRND]XMHɚ:LHUV]QDPRMHXURG]LQ\əZNWµU\P
GZXNURWQLHSRMDZLDVLÛVăRZRɚMHV]F]HəĹ\FLHMHV]F]HMHVWMHV]F]HWUZD
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WDNĺHVNXWHF]QÇEURQLÇSU]HFLZěPLHUWHOQRěFLɒRND]XMHVLÛ FRQLHMHVW
]DVNRF]HQLHPGODQLNRJRNWRF]\WDăFKRÉE\+RUDFHJR WZµUF]RěÉ:H
ZVSRPQLDQ\PZLHUV]Xɚ%XUW\əSRZ]PLDQFHRQLHGRV]ă\PěPLHUWHOQ\P
Z\SDGNXF]\WDP\ɚZVDPRFKRG]LHV]\ENR]DSLVDăHPZLHUV]QDJURGÛ
SRFLHV]HQLDə7HPDWSLVDQLDWZµUF]RěFLZRJµOHPDZW\PWRPLHV]F]H
JµOQHPLHMVFHɚ-HVWHPXZLÛ]LRQ\ZVăRZDFKPDPGXĺRPLHMVFDə ɚ3U]H
ZRG\ə OXEZUÛF]əɚ6ăRZDPQLH]URG]Lă\ə ɚ(UUDWDə ɚ3RSU]HGQLG]LHą
E\ăGREU\ɒQDSLVDăHPZLHUV]WXOLăHPĺRQÛLFµUNÛə ɚĚUµGUÛF]Hə $OER
MHV]F]HNUµFHMɚSLV]ÛERMHVWHPěPLHUWHOQ\ə ɚ:LHUV]SU]HFLZěPLHUFLə 
&KRÉLWHJRRVWDWQLHJRRUÛĺDVNXWHF]QRěÉ]RVWDMH]DNZHVWLRQRZDQDZNUµW
NLPZLHUV]Xɚ6WXOHFLHə

XSDPLÛWQLHQLHVLHELHLLQQ\FKQD]GMÛFLX$OHLWHJRVNXWHF]QRěÉSR]RVWDMH
QLHSHZQDɒZSLHUZV]HMF]ÛěFLZLHUV]DLQQH]GMÛFLH SUDZGRSRGREQLH
JD]HWRZH ]QDMGXMHP\ɚZSLDFKXQDSRPLÛW\PSDSLHU]Hə
&LÇJăDHNVSORDWDFMDPRW\ZXYDQLWDV]QDMGXMHZNRąFXGRSHăQLHQLHZQL
KLOL]PLH6WDMHVLÛWRZXWZRU]HREDO]DNRZVNLPW\WXOHɚ/XG]NDNRPHGLDə
JG]LHPLăRěÉLQLHQDZLěÉ]RVWDMÇ]UµZQDQHVSURZDG]RQHGRRZHMɚNR
PHGLLə%RZLHPɒDWRMXĺLQQ\ZLHUV]ɚ$UFKLWHNWXUDəɒɚ0LăRěÉSLăRZDăD
SLHąěPLHUFL1DSUµĺQRə0LPRWRPLăRěÉQLH]RVWDMHGRNRąFD]G\VNUH
G\WRZDQDMDNRVSRVµE]DFKRZDQLDF]ăRZLHF]HąVWZDZREHFSRZV]HFK
QHJRUR]NăDGXGHVWUXNFML,QQÇREURQÇF]ăRZLHNDZVRELHɒDE\ÉPRĺH

7
ɚ.URSNÛQDGLəVWDZLDZLHUV]ɚ1DSRPRěFLHəɒZĺDGQ\PUD]LHQLHGOD
WHJRE\E\ăMHGQR]QDF]QÇGHNODUDFMÇF]HJRNROZLHNSRSURVWXMHJRE\
WDNU]HFɚFLÛĺDUUHOLJLMQ\əMHVWERGDMQDMZLÛNV]\.ODPUÇVSLQDMÇFÇXWZµU
ɒNWµUHJRERKDWHUOLU\F]Q\SU]\JRWRZXMHVLÛGRXG]LDăXZSRJU]HELH
]QDMRPHJRɒMHVWREUD]PDUWZHMU\E\XQRV]ÇFHMVLÛQDZRG]LHɚSRG
GHVNDPLSRPRVWXə ]QµZF]\WHOQDDOX]MDGRWUXPQ\ =ZLHUV]Dɚ=DWRNDə
ZLHP\MXĺĺH-DURV]QLHRGĺHJQXMHVLÛRGZF]HVQRFKU]HěFLMDąVNLHJR
]QDF]HQLDV\PEROXU\E\-HěOLPDUWZDU\EDR]QDF]DăDE\XPDUăHJR
&KU\VWXVDXWZµUWUDNWRZDăE\RRF]HNLZDQLXQD=PDUWZ\FKZVWDQLH
7\PF]DVHPɚSRGGHVNDPLSRPRVWXU\EDDQLGUJQLHə*G\E\QDW\FK
VăRZDFKNRąF]\ăVLÛZLHUV]PRĺQDE\RGF]\WDÉJRMDNRQLHZÇWSOLZH
Z\]QDQLHɞQLHZLDU\:V]DNĺHMHVWMHV]F]HSRLQWDɚ%µJQLHSU]\V]HGă$OH
LG]LHəɒ]DWHPNZHVWLDPRĺOLZRěFL]EDZLHQLDSR]RVWDMHRWZDUWD

$MHGQDNɞ$MHGQDNGDMHRVRELH]QDÉQLHFKÛÉGR]E\WMHGQR]QDF]Q\FK
RGSRZLHG]LɒGODDUW\VW\U]HF]QLH]EÛGQD:DĺQLHMV]HRGQLFKRND]XMÇ
VLÛS\WDQLD,S\WDQLDSRZUDFDMÇQLHSR]ZDODMÇFSRGPLRWRZLOLU\F]QHPX
FKRÉQLHNRQLHF]QLHDXWRURZL SR]RVWDÉ]GHNODURZDQ\PDWHLVWÇF]\QL
KLOLVWÇ2GS\WDąɚ.RJRSRWU]HEXMÛ"'ODF]HJRLSRFR".WRV]DUSLHPQÇ
MDNSLHVG]LHZF]\QÇQDVSDFHU]H"əɒ]DF]\QDVLÛF\WRZDQ\MXĺXWZµU
ɚ3U]HZRG\ə:ZLHUV]Xɚ&KU]HVWəGREDUG]LHMEH]SRěUHGQLHJR]DS\WDQLD
RWUDQVFHQGHQFMÛGRSURZDG]DMHV]F]HMHGQRSDVPRRGOHJă\FKVNRMDU]Hą
=ZLMDQLHQDGPXFKLZDQHJREDVHQXRJURGRZHJRZNWµU\PNÇSDăDVLÛ
FµUND SU]\SRPQLHQLHFKU]WXZ-RUGDQLH" QXPHUWHOHIRQX]PDUăHMRVR
E\ɒSURZRNXMÇGRP\ěOLɚF]\NWRěSDWU]\QDQDV]Z\VRNDMDNNDPHUD
Z]QRV]RQDSU]H]GĸZLJ".WRVăXFKDNWRPµZL"ə
5R]ZDĺDąHVFKDWRORJLF]Q\FKWURFKÛQDPRGăÛJQRVW\FNÇPRĺQDVLÛ
GRSDWU\ZDÉZɚ2SDU]HəUR]SRF]\QDMÇF\PVLÛRGVSRVWU]HĺHQLDɚ%XG]Û
VLÛZVRELH:FLHOHZW\PZFRPQLHXEUDăD]LHPLDə3U]\UµZQDQLH
FLDăDGRXEUDQLDPXVLSURZDG]LÉGRS\WDąRLVWRWÛZăDVQHMWRĺVDPRěFL
MHVWHPXEUDQLHPF]\NLPěNWRMHQRVL"3\WDQLDWHQLH]RVWDMÇZ\UDĺRQH
H[SOLFLWHDOHSU]\ZRG]LMHXF]\WDMÇFHJR]DZDUW\ZGUXJLHMVWURуHRE
UD]Z\SURZDG]DMÇF\FKVLÛVÇVLDGµZNWµU]\SDNXMÇXEUDQLDGRSXGHă
:NRQWHNěFLH]DF\WRZDQHJRSRF]ÇWNXZLHUV]DSXGHăNDWHZRF]\ZLVW\
VSRVµENRMDU]ÇVLÛ]WUXPQDPL=DXZDĺP\MHGQDNĺHRSXV]F]DMÇF\GRP
QLHSDNXMÇGRQLFKVLHELHFKRÉSU]HFLHĺPRĺQDE\ăR]DPNQÇÉZLHUV]
REUD]HPQSSXGăDVDPRFKRGXNWµU\PRGMHĺGĺDMÇ%UDNWDNLHMSRLQW\
SR]RVWDZLDNZHVWLÛRWZDUWÇE\ÉPRĺHQLHMHVWHPW\ONRɚW\PZFRPQLH
XEUDăD]LHPLDə1LHFREDUG]LHMGUDVW\F]QLHSRGREQÇP\ěOXMÇăSRHWD
Zɚ3RVăRZLXəɚ3RVăDăHěSRPQLH3RWHPGXV]DMDNPLÛVRRGNRěFL
]FKU]ÛVWHPRGSUXăDVLÛRGFLDăDə

1DWXUDOQLHFHQÇWDNLHMɒSRZLHG]P\ɒDJQRVW\F]QHMSRVWDZ\MHVWEUDN
PHWDу]\F]QHJRSXQNWXRSDUFLD&K\EDZăDěQLHJRU]NDěZLDGRPRěÉWHJR
IDNWX]URG]LăDɚ.LHUXQHNə7RMHGHQ]QDMNUµWV]\FK ]DOHGZLHV]HěFLRZHU
VRZ\ D]DUD]HPFK\EDQDMOHSV]\VSRěUµGQRZ\FKZLHUV]\-DURV]D
8WZµUWHQSU]\QRVLREUD]ZÛGURZFDLGÇFHJRZ]GăXĺWRUµZNROHMRZ\FK
:ěZLHFÇF\FKQDGVREÇJZLD]GDFKZLG]LRQMHG\QLHɚSÛNQLÛWHRNRVH
PDIRUDəɒLQQ\PLVăRZ\QLHPRJÇRQHZVND]DÉNLHUXQNX3RGUµĺQLN
QLHVLHZVRELHɚGUĺÇF\NRPSDVRGGHFKNUHZJUDQDWRZÇMDNěQLHJ
]LPQÇMDNV]\QDə=.DQWRZVNLHMPDNV\P\SR]RVWDMH]DWHPMHG\QLH
GUXJDMHMF]ÛěÉ=DUD]HPZÛGUµZNDSU]HELHJDɒMDNMXĺQDGPLHQLOL
ěP\ɒɚZ]GăXĺQDV\SXəF]\OLNLHUXMHQLÇFRěVWDăHJR:OXG]NLPĺ\FLX
WDNLPMHGQR]QDF]Q\PɚNLHUXQNLHPəPRĺHE\ÉMHG\QLHF]DVɒɚSRGUµĺə
SU]HELHJDNXQLH]QDQHMSU]\V]ăRěFL

8
1D]ZDăHPWHQWRPSRGVXPRZDQLHPGRW\FKF]DVRZHMZÛGUµZNLERZÇW
SLÛE\SRHWDPµZLăRVRELHJG\Z]DP\NDMÇF\PNVLÇĺNÛZLHUV]Xɚ3ÛWODə
SLV]Hɚ7RZWHG\NLHG\FKFLDăE\Éĺ\Z\SRVWDQRZLăQLHGRSLV\ZDÉMXĺ
QLFGRěZLDWDə7DZÛGUµZNDEÛG]LHWUZDÉ○

ĚZLÛWRĺ\Z\FKVWDQRZLSRGVXPRZDQLHGRW\FKF]DVRZHMɚZÛGUµZNLəVZH
JRDXWRUDZMHMWZµUF]\PDVSHNFLH-HGQRF]HěQLHɒSRZWµU]P\UD]MHV]F]H
ɒMHVWWRNVLÇĺNDQLH]Z\NOHVSµMQDĚZLDGF]\RW\PĺH-DURV]]U]DGNR
VSRW\NDQÇNRQVHNZHQFMÇNRQW\QXXMHD]DUD]HPUR]ZLMD]DUµZQRVZµM
UR]SR]QDZDOQ\VW\OMDNLRJOÇGěZLDWD
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Recenzje Poetyckie

Pewnym krokiem
w jednej parze bytów
W 2015 roku Marta Tomczyk-Maryon wygrała konkurs poetycki
im. Kazimierza Ratonia. Zgodnie z jego regułami, kolejna edycja była
okazją do premiery tomu wierszy laureatki.
Rezultat: bardzo interesująca książeczka pod tytułem Sto par bytów.

0DULD7RPF]\N0DU\RQ6WRSDUE\WµZ.
1D]OHFHQLH*DOHULL/LWHUDFNLHMSU]\*6:%:$Z2ONXV]X
Z\GDăD'UXNDUQLD*UDISUHVV2ONXV]
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QDU]ÛG]LWRUWXUZSRVWDFLWHOHIRQµZNRPµUNRZ\FKODSWRSµZL3DGµZ
LZRJµOHĺDGQ\FKSDGµZDQLVNăRQµZQLH]DPLHU]DPZ\NRQ\ZDÉə
=QµZ]SR]RUXQLHZLQQD]DEDZDMÛ]\NRZDRGVăDQLDQLHZHVRăÇSUDZGÛ
ĺ\FLHU\WPHPELHĺÇFHMPRG\ɚE\FLHPQDELHĺÇFRəZGRZROQHMG]LHG]L
QLHĺ\FLDFRUD]EDUG]LHMSU]\SRPLQDDNUREDFMÛQLHVăXĺÇFÇMXĺQLF]HPX
NRQVWUXNW\ZQHPXVWDMÇFÇVLÛFHOHPVDP\PZVRELH&RJRUV]DFLÇJăH
GRVWRVRZ\ZDQLHVLÛGR]PLHQQ\FKWUHQGµZPRĺHRNDOHF]DÉOXG]NÇLQG\
ZLGXDOQRěÉɒMDNZɚ5R]PRZLHRPRSVDFKə5R]ZDĺDQLDQDWHPDWREFLÛFLD
SVXɚEU]\GNLHJRəRJRQDSURZDG]ÇGRS\WDQLDɚ&LHNDZHFRQDPPRĺQDE\
XFLÇÉ"ə=HZQÛWU]Q\P LGRVăRZQ\P REMDZHPWDNLHJRSRGHMěFLDGRĺ\FLD
MHVWFKRÉE\URVQÇFDSRSXODUQRěÉFKLUXUJLLSODVW\F]QHMɞ

XĺVDPW\WXăEXG]LVNRMDU]HQLD]SRH]MÇOLQJZLVW\F]QÇ,QLH
MHVWWRWURSP\OQ\ɒJU\VăRZQHVÇQLHRGăÇF]QÇFHFKÇWHM
SRH]ML1LHR]QDF]DWR]DUD]E\ěP\PLHOLGRF]\QLHQLD
]MDNLPěNROHMQ\PQHROLQJZL]PHP1LHMÛ]\NZĺDGQ\P
VHQVLHQLHMHVWJăµZQ\PWHPDWHPZLHUV]\SRPLHV]F]R
Q\FKZWRPLH=DUD]HPMHGQDN]DEDZ\VăRZQHQLHSHăQLÇ
Z\ăÇF]QLHUROLR]GREQHM1DSU]\NăDGW\WXăRZH6WRSDU
E\WµZRF]\ZLěFLHNRMDU]ÇFHVLÛ]HVWRPDSDUDPLEXWµZ
MHVWFHOQÇуJXUÇNRQVXPSFMRQL]PXɞ
3RHWNDNRQVHNZHQWQLHSRVăXJXMHVLÛW\PFRQLHJG\ě]ZDQRXQDV
ɚZLHUV]HPUµĺHZLF]RZVNLPə,QDF]HMPµZLÇFU\WPLNDMHMXWZRUµZMHVW
LQWRQDF\MQRVNăDGQLRZD]VXEWHOQÇGRPLHV]NÇWRQL]PXɚ3DPLÛWDÉDE\
MHěÉ QDMOHSLHMWU]\UD]\G]LHQQLH ]PLHQLDÉXEUDQLH SU]\QDMPQLHM
FRGUXJLG]LHą ə ɚ2VLHP (OHJLDQDRGHMěFLHSU]\MDFLHOD ə 6WURI\SLV]H
QDMF]ÛěFLHMQLHUµZQHMGăXJRěFLěFLěOHSRGSRU]ÇGNRZXMÇFMHLQWRQDFML
SRGREQLHMDNZHUV\

J

1LFG]LZQHJRĺHGăXJRWUZDă\XG]LDăZRZHMɚLPSUH]LHəSURZDG]LGR]PÛ
F]HQLD]RERMÛWQLHQLDDSDWLL.RQNOX]MÇUHфHNVMLRQDV]\PěZLHFLHZ\GDMH
VLÛE\ÉXWZµUSRG]QDF]ÇF\PW\WXăHPɚ3DUDOL]Dəɚ&DăNRZLWH]RERMÛWQLH
QLHZ]JOÛGHPU]HF]\ZLVWRěFLə]SU]HGRVWDWQLHMVWURI\OXEZ\SRZLHG]LDQD
ZSRLQFLHQLHFKÛÉGRɚNRQW\QXRZDQLDəɒWRQLHZ\UD]OHQLVWZDDQLW\P
EDUG]LHMW]Z]QLHF]XOLF\7RɒSRVăXĺP\VLÛMHV]F]HMHGQ\PF\WDWHPɒɚSR
SURVWXRGZUµFHQLHVLÛW\ăNLHPSRVWRVXQNXNWµU\MDNE\QLHE\ăRWUZDă
ODWə DɒGRGDMP\ɒRSLVDQH]DFKRZDQLHVXJHUXMHLĺQLHE\ăV]F]HJµOQLH
VDW\VIDNFMRQXMÇF\ 3RGREQH]QLHFKÛFHQLHPRĺQDZ\F]\WDÉ]ZLHUV]Dɚ1LH
GRVNRQDăRěÉə]W\PĺHWXWDM]RVWDMHRQRMXĺZ\UDĸQLHQRELOLWRZDQHMDNR
WHPDWOLWHUDFNL%RZLHPɚWăXVWHZăRV\ ]QRZXZUµFLăQDGUDQHP XVWD
QLHSRPDORZDQH QLHQDZLG]ÛWHMSUDF\ SRJQLHFLRQDVSµGQLFD GODF]HJR
WRZăDěQLHRQD]DFKRURZDăD" əɒW\WXăRZDɚQLHGRVNRQDăRěÉəɒVÇ ]XSHăQLH
MDNX*URFKRZLDND SUDZG]LZH6ÇZ\UD]HPUHDOQ\FKSUREOHPµZ=D
SU]HFLZVWDZLRQÇLPV]WXF]QÇHOHJDQFMÇVWRMÇ]DěMHG\QLHUHNODP\GDPVNLHM
PRG\1SɚLGHDOQDDODEDVWURZDFHUDəUHSUH]HQWXMHZ\ăÇF]QLHɚNRUHNWRU
фXLGSXGHUUµĺə

6NRMDU]HQLH]5µĺHZLF]HPPD]UHV]WÇV]HUV]\]DVLÛJSU]HNUDF]DMÇF\UDP\
ZHUV\уNDFML6DPRSRGHMěFLHSRHWNLGRU]HF]\ZLVWRěFLZVSµăEU]PL]WZµU
F]RěFLÇDXWRUDɚ6SDGDQLDə'RW\F]\WRV]F]HJµOQLHNU\W\NLZVSµăF]HVQHJR
ěZLDWD]MHJRPDVRZÇNRQVXPSFMÇLPDVRZÇNXOWXUÇ-HGQDN7RPF]\N
0DU\RQZĺDGQ\PZ\SDGNXQLHNRSLXMH5µĺHZLF]D7DPJG]LHRQE\ZDă
VNUDMQLHGRVDGQ\RQDRJUDQLF]DVLÛGRуQH]\MQHMNSLQ\
=ZUµÉP\XZDJÛQDSU]\ZRăDQ\MXĺZ\ĺHMW\WXăRZ\ZLHUV]:SLHUZV]HM
VWURуHF]\WDP\ɚSRVLDGDQLHVWXSDUEXWµZSU]HUDĺDPQLH F]\WRQLHWDN
MDNE\SRVLDGDÉVWRSDUE\WµZ" əDGDOHMɚXFLHNDP ɞ SU]HGPLOLRQHP
E\ X WµZNWµUHNDĺGHJRGQLDUR]SU]HVWU]HQLDMÇVLÛ]GRE\ZDMÇFFRUD]
ZLÛNV]ÇSRăDÉěZLDWD ɞ DZ\VWDUF]\ăRLFKQLHZSXV]F]DÉW\ONRW\OHə
0QRJRěÉEXWµZSU]HUDG]DMÇFDVLÛZQDGPLDUE\WµZMHVWF]\WHOQ\PQD
ZLÇ]DQLHPGRVă\QQHMVHQWHQFML2FNKDPDɒPQRĺHQLHSRVLDGDQ\FKEXWµZ
SRQDGSRWU]HEÛVWDQRZLW\ONRMHV]F]HMHGQÇHJ]HPSOLуNDFMÛWHMP\ěOL&LÇJ
VNRMDU]HąPRĺQD]UHV]WÇUR]ZLQÇÉRGF]\WXMÇFPHWDIRUÛɚVWXSDUE\WµZə
MDNRNSLQÛ]PDUNVLVWRZVNLHMWH]\LĺɚE\WRNUHěODěZLDGRPRěÉə2VWDWHF]QÇ
NRQNOX]MÇWDNLHMLQWHUSUHWDFMLE\ăDE\VFKL]RIUHQLD

:LGDÉMXĺMDNÇIXQNFMÛSHăQLÇZPHWDIRU\FH0DUW\7RPF]\N0DU\RQJU\
MÛ]\NRZH6ÇRQHZ\UD]HPVDUND]PX]MDNLPSRHWNDWUDNWXMHU]HF]\ZL
VWRěÉ7DNLHSRGHMěFLHGROLQJZL]PXăÇF]\MÇZ\UDĸQLH]1RZÇ)DOÇV]F]H
JµOQLH]SRHW\NÇ(Z\/LSVNLHM
,]QµZU]HF]QLHNRąF]\VLÛQDSRGRELHąVWZDFKF]\VWRIRUPDOQ\FK%RQD
SU]\NăDGVZRMÇĺDăREÛSR]PDUă\PSU]\MDFLHOX7RPF]\NWUDNWXMH]SRGREQÇ
DXWRLURQLÇFR/LSVNDZɚ%LDă\PNRUGRQNXə3U]HF]\WDMP\SLHUZV]ÇF]ÛěÉPL
QLSRHPDWXɚ2VLHP (OHJLDQDRGHMěFLHSU]\MDFLHOD əɚ ɞ 0RMHVHUFHVWDQÛăR
DMHGQDNQDGDOELăR0RMDěPLHUÉE\ăDQDQLE\WZRMDQDSUDZGÛ1LJG\
QLHE\ăDPPRFQD]SDUDGRNVµZĺ\FLDWHUD]F]DVSRGV]NROLÉVLÛZSDUDGRN
VDFKěPLHUFLə/XG]NLHSRGHMěFLHGRFXG]HMěPLHUFLMHVW]DWHPHJRFHQWU\F]QH
1LHNRQFHQWUXMHVLÛQDRVRELHNWµUHMěPLHUÉEH]SRěUHGQLRGRWNQÛăDOHF]QD
SRěUHGQLPɚGRWNQLÛFLXəQDVVDP\FKXWUDWÇWHMRVRE\

1LH]E\ZDOQÇFHFKÇPDVRZHMSURGXNFML LNRQVXPSFML MHVWZV]DNĺHQLHW\O
NRREуWRěÉDOHLɞSRZWDU]DOQRěÉ1LHPDZW\PQLF]ăHJRGRSµNL]DVDGD
WHGRW\F]\XU]ÇG]HąWHFKQLF]Q\FKF]\LQQ\FKSU]HGPLRWµZFRG]LHQQHJR
Xĺ\WNX*URĸQLH]DF]\QDE\ÉGRSLHURZWHG\JG\UHJXă\PDVRZHMSURGXN
FML]DF]\QDMÇGRW\F]\ÉGµEUNXOWXU\2VWUÇVDW\UÇQDWDNLVWDQU]HF]\MHVW
ZLHUV]ɚ$XWRU]\DPHU\NDąVNLFKSRZLHěFLNU\PLQDOQ\FKə8ZDJÛDXWRUD
SRSXODUQ\FKSRZLHěFLGHăSRFKăDQLDɚFLÇJăHěOHG]HQLHQRWRZDąJG\WX
WU]HEDěOHG]LÉPRUGHUFÛə:W\PSR]RUQLHEH]WURVNLPĺDUFLNXVăRZQ\P
]DZDUW\MHVWSDUDGRNVɚVHU\MQHMSURGXNFMLOLWHUDFNLHMə3RZLHěÉNU\PLQDO
QDNWµUDZ]DăRĺHQLXSRZLQQD]DVNDNLZDÉF]\WHOQLNDIDNW\F]QLHZSDGD
ZNROHLQÛVFKHPDWµZDNWXDOQHMPRG\

,QWHUHVXMÇFHĺHF]\WDMÇFɚ2VLHPəWUXGQRXVWDOLÉF]\]PDUă\PSU]\MDFLH
OHPMHVWF]ăRZLHNF]\PRĺH]ZLHU]Û=ZUDFDPQDWRXZDJÛERSRGREQLH
HJRFHQWU\F]QLHɒFKRÉW\PUD]HPDуUPXMÇFRɒSRGFKRG]LGRěPLHUFL]ZLH
U]ÛFLDERKDWHUZLHUV]Dɚ3RORZDQLHə3R]DVWU]HOHQLXQLHGĸZLHG]LDɚP\ěOLZ\
NLHUXMHNDPHUÛQDZăDVQÇXěPLHFKQLÛWÇWZDU]ə6WU]HOHFFKHăSLVLÛP\
ěOLZVNLPZ\F]\QHPJG\ĺɚMHJRVHUFHWRF]DUQDSODPDURS\ə0HWDIRUÛWÛ
QDOHĺ\FK\EDZ\NăDGDÉWDN]DELFLH]ZLHU]ÛFLDMDNRWDNLHQLHMHVW]EURGQLÇ
QDVDP\P]ZLHU]ÛFLX-HGQDN]DELFLHJRGODZăDVQHMVDW\VIDNFMLR]QDF]D
]EURGQLÛQDVDPHMQDWXU]HV\PEROLF]QHMHMɚVNDĺHQLHə

7DNLVWDQU]HF]\PXVLEXG]LÉSURWHVWFRZUDĺOLZV]\FKMHGQRVWHNLZăDěQLH
SURWHVWHPMHVWZLHUV]ɚ3RGDQLHGRɞə:WRQLHɚ2GPRZ\ZVSµăXG]LDăXə
-DFND3RGVLDGă\ LE\ÉPRĺH]LQVSLUDFMLW\PXWZRUHP SRHWNDSLV]Hɚ6WD
QRZF]RRGPDZLDPXG]LDăXZLPSUH]LH ɞ 1LHXG]LHODPPRMHMRVRE\
GRQLHNRąF]ÇFHJRVLÛSRFKRGX]ăRĺRQHJR]DUW\VWµZF\UNRZ\FKSU]H
EUDQ\FK]DNUµOµZNUµOµZSU]HEUDQ\FK]DDUW\VWµZF\UNRZ\FK ɞ 
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-HĺHOLDNFHSWDFMDWDNDSă\QLH]ZLDU\Zĺ\FLHZLHF]QHMHVWWRZLDUDREDU
F]RQDZÇWSOLZRěFLDPL:NUµWNLPZLHUV]Xɚ0DWNDəWUXPQDURG]LFLHONL
MHVWɚZLHONLPMDMNLHPəFRZ\GDMHVLÛE\É]DSRZLHG]LÇ]PDUWZ\FKZVWDQLD
3RLQWDRND]XMHVLÛZV]DNĺHDXWRLURQLF]QDɚ.LHG\MDMR]QLNDZ]LHPLZăÇ
F]DP]EDZLHQLHLěZLHFHə

3RGPLRWOLU\F]Q\GODRGPLDQ\SRU]XFDHJRFHQWU\]PQDU]HF]HPSDWLL3Uµ
EXMHZHMěÉZV\WXDFMÛ]DELWHJR]ZLHU]DRSLVXMÇFMHJRěPLHUÉMDNRSHZLHQ
SURFHV7HQVDPWURSRGQDMG]LHP\ZOLU\NXɚ3\WDPMÇɞəJG]LHɚZF]XFLHə
REHMPXMHXPLHUDMÇFÇQDQRZRWZµUNRELHWÛLɒUµZQROHJOHɒMHMPÛĺD7XWDM
SURFHVXPLHUDQLD]RVWDMHSU]HGVWDZLRQ\MDNRSU]HPLDQDZSWDND&KRUD
ɚVNU]HF]\LSRZROLUR]NăDGDVNU]\GăD MHV]F]HVLÛGRQLFKQLHSU]\]Z\
F]DLăD əSU]\V]ă\ZGRZLHFSODQXMH]EXGRZDÉGODQLHMNODWNÛ7DNLHVXUUH
DOLVW\F]QHSU]HGVWDZLHQLHURG]LQQHMWUDJHGLLW\ONR]SR]RUXEU]PLMDNQLHVWR
VRZQ\ĺDUW3WDNEXG]LSU]HFLHĺDXWRPDW\F]QHVNRMDU]HQLH]DQLRăHPNODWND
GODNRQWUDVWXSU]\ZRG]LQDP\ěOWUXPQÛOXEJURERZLHF3U]HPLDQDĺ\MÇFHM
ZXPDUăÇVWDQRZLGODQLHMLGODRWRF]HQLDSURFHVNWµUHJRQLHPRĺQDDQL
SRZVWU]\PDÉDQLQDZHWSRMÇÉ0RĺQDJRMHG\QLHDNFHSWRZDÉLREVHUZRZDÉ

2VWDWHF]QÇPDQLIHVWDFMÇWDNLHMSRVWDZ\MHVWRVWDWQLZWRPLHXWZµU
ɚ-HVWHPZF]DVLHQLHE\ă\Pə2EVHUZDFMÛěZLDWDSRZăDVQHMěPLHUFL
PRĺQDLQWHUSUHWRZDÉHVFKDWRORJLF]QLHOXEWHĺMDNRZ\REUDĺHQLHRSDU
WHQDSRZWDU]DOQRěFLOXG]NLFKORVµZĚZLDW]PDUă\FKMHVWɚRJURGHPə
ZNWµU\PɚQDWHMăDZFHVLHG]LDăDPRMDPDWND NUDNRZVNLH3ODQW\URN
 LEDEND *RUOLFHURN əɚ%\FLHZF]DVLHQLHE\ă\PəPRĺQD
SRMPRZDÉQDVSRVµE]DFKRGQLɒMDNRZ\MěFLHGXFKDOXG]NLHJRSR]DF]DV
EÇGĸMDNR]PDUWZ\FKZVWDQLH OXEWHĺZVFKRGQLɒMDNRSU]HMěFLH]F]D
VXOLQHDUQHJRZF\NOLF]Q\:VSµOQ\PPLDQRZQLNLHPEÛG]LHZV]HODNR
ZLHF]QRěÉZNWµUHMɚREUD]\]GDZQ\FKF]DVµZQLHSăRQÇ ɞ LQDZHW
JURE\RWZLHUDMÇVLÛV]HURNRSU]\MDĸQLHəɚ&LHPQÇVWURQÛəWHMGUXJLHMZL]ML
RGVăDQLDăE\MHGQDNXWZµUɚ']LHą=DGXV]Q\ə:]DGXV]NRZ\PěQLHSRG
PLRWXOLU\F]QHJRSRMDZLDVLÛɞZVSµOQHăRĺHěPLHUFLQDNWµU\PNROHMQR
XPLHUDMÇZV]\VF\]PDUOL3U]HEXG]HQLXWRZDU]\V]\NRQVWDWDFMDĺHăµĺNR
QDNWµU\PVSDăDERKDWHUNDZLHUV]DPRĺHE\ÉW\PVDP\PNWµUHVWUDV]\
ăRZVHQQ\FKZLG]LDGăDFKɞ

$NFHSWDFMDLREVHUZDFMDɞ,VWRWQLHPHG\WDF\MQRěÉɒERWDNÇSRVWDZÛZR
EHFĺ\FLD LěPLHUFL QD]ZDÉWU]HEDPHG\WDFMÇZ]HQLVW\F]Q\PWHJRVăRZD
UR]XPLHQLXɒMHVWNROHMQÇLVWRWQÇFHFKÇWHMSRH]ML&HFKÇW\PUD]HPQLHW\OH
Z\UµĺQLDMÇFÇFRGRěÉW\SRZÇGODQRZHMSRH]MLSROVNLHMSRF]ÇZV]\PQLHM
ZLÛFHMRGSU]HăRPXODW]HV]ăHJRVWXOHFLD
0HG\WDFMD ]GRPLHV]NÇDXWRLURQLL RND]XMHVLÛUµZQLHĺVNXWHF]Q\PVSR
VREHPUDG]HQLDVRELH]V]DOHąVWZHPNRQVXPSFMRQL]PX3RGPLRWOLU\F]Q\
ZLHUV]Dɚ1DG]DWRNÇZ)RUQHOOVə]MDGDZUHVWDXUDFMLKRPDUDɚ]DHXURə
ZSUDZQLHPDQLSXOXMÇFɚV]F]\SFDPLQRĺHPZLGHOFHPə3µĸQLHMUR]ZD
ĺDFRPRĺHE\ÉĸUµGăHPRJDUQLDMÇFHMJREăRJRěFLɚFHQD"FKLUXUJLF]QD
SUHF\]MD"DPRĺHWD]DWRNDRGUXJLHMSRSRăXGQLX"FRNROZLHNWRMHVWQLH
Z\PDJDRGSRZLHG]Lə=DXZDĺP\ĺHQLHPDQDWHMOLěFLHVDPHJRKRPDUD
'LDJQR]DMHVWSURVWDZSRJRQL]DGURJLPLWRZDUDPLRQHVDPHRND]XMÇVLÛ
QDMPQLHMLVWRWQHDE\ÉPRĺH]EÛGQH/LF]\VLÛVDPHQWRXUDJH$VNRURWDN
WRE\ÉPRĺHQDGEU]HJLHPSLÛNQHM]DWRNLPRĺQDE\]UµZQÇSU]\MHPQRěFLÇ
GHOHNWRZDÉVLÛSURVWV]\PSRVLăNLHP

'RWRPLNXWUDILăRUµZQLHĺSDUÛZLHUV]\VWDZLDMÇF\FKS\WDQLHRPLHM
VFH3ROVNL3RODNDZUHV]FLHSROVNLHMNXOWXU\ZHZVSµăF]HVQHM(XURSLH
7HXWZRU\SUH]HQWXMÇVLÛQDMPQLHMLQWHUHVXMÇFREÛGÇFSU]HZDĺQLHZ\UD
]HPQDURGRZ\FKNRPSOHNVµZZGRGDWNXPDăRRU\JLQDOQ\P6]F]HJµOQLH
Să\WNRZ\EU]PLHZDWRZZLHUV]Xɚ%DF]\ąVNLSU]\E\ZDGR2VORəJG]LH
ERJDWDLUµĺQRURGQDWZµUF]RěÉSRHW\]RVWDMHVSURZDG]RQDOLW\ONRGRZÇW
NµZSDWULRW\F]QRPLOLWDUQ\FK FRSURZDG]LGRUHWRU\F]QHJRS\WDQLDɚDOH
NWµĺQDV]UR]XPLH"ɒMHĸGĸF\QDV]F]XUDFKZěURGNX(XURS\NWµUDSÛG]L
ZVSRUWRZ\FKVDPRFKRGDFKə -HV]F]HQDMFLHNDZLHMZ\SDGDMÇWXɚ7U]\
NRELHW\əɒOLU\NR1RUZHĺFH6HUEFHL3ROFHɚ]MHGQRF]RQ\FKəUR]PRZÇ
SRGF]DVZVSµOQHJRSă\ZDQLDZEDVHQLH

:\GDMHVLÛZLÛFĺHSRVWDZDPHG\WDF\MQD]RVWDăDZ\EUDQDFDăNRZLFLH
ěZLDGRPLH0RJÇWRVXJHURZDÉUµZQLHĺGZDHSLJUDP\]DLQVSLURZDQH
SRE\WHPQDSµăZ\VSLH%RJGº\-HGHQ]QLFKPDIRUPÛWU]\OLQLMNRZHJR
KDLNXGUXJLɒSLÛFLRZHUVRZHMWDQNL1DZLÇ]DQLHGRPHG\WDF\MQHMSRH]ML
2ULHQWXQLHRJUDQLF]DVLÛQDWXUDOQLHGRLORěFLZHUVµZ2EDXWZRU\VÇ]DSL
VHPREVHUZDFMLɚG]LDQLDVLÛU]HF]\ə-DNNROZLHNZKDLNXZNUDGăDVLÛRGUR
ELQDPHWDу]\NLɒSRUXV]DQ\ZLDWUHPSRNURZLHFZ\GDMHVLÛVNU\ZDÉɚFRě
LQQHJRQLĺăµGĸə0HWDу]\NDMHV]F]HEDUG]LHMGDMHRVRELH]QDÉZ UµZQLHĺ
ɚPHG\WDF\MQ\Pə GZXZLHUV]Xɚ1LHZLHONLHUR]PLDU\RNQDɞə2ZRPDăH
RNLHQNRGDMHɚQDG]LHMÛĺHFLHPQRěÉ]DRNQHPQLHMHVWWDNGXĺDMDNVLÛMÇ
SU]HGVWDZLDə

1LHOLF]QHɚZSDGNLəQLHGDMÇMHGQDNSRZRGXGRQDU]HNDą6WRSDUE\WµZ
SU]\QRVLZLHUV]HF]HUSLÇFH]GREU\FKZ]RUFµZSROVNLHMSRH]MLZVSµăF]H
VQHM]ZDUWHZROQHRGZLHORVăRZLDDMHGQDNSU]\XZDĺQHMOHNWXU]HSÛF]
QLHMÇFHRG]QDF]Hą2GZUDFDMÇFPHWDIRUÛ]ZLHUV]Dɚ1LHZLHONLHUR]PLDU\
RNQDɞəPRĺQDE\SRZLHG]LHÉĺHVÇMDNPDăHRNLHQNDXND]XMÇFHZLGRN
]QDF]QLHRGQLFKZLÛNV]\1LHVÇWHĺZĺDGQ\PUD]LHSURVW\PQDěODGRZ
QLFWZHP]QDNRPLW\FKZ]RUFµZ3RHWNDF]HUSLH]QLFKDOHURELWRSRVZR
MHPXUR]ZLMDMÇFZăDVQÇZL]MÛěZLDWD

6SRNRMQHVSRMU]HQLHQDěPLHUÉMDNRSRVWÛSXMÇF\SURFHVɒWDNDуOR]RуD
]GDMHVLÛZ\Să\ZDÉ]GZµFKĸUµGHă5µZQLH]DVDGQHMHVWWXVNRMDU]HQLH
]'DOHNLP:VFKRGHPFRSU]\ZRăDQLH]DFKRGQLHJRVWRLF\]PXɚ:RGDə
ZZLHUV]XSRGWDNLPZăDěQLHW\WXăHPMHVWMDNXVWDURĺ\WQ\FK]DUD]HP
ɚDTXDYLWDHəLɚDTXDPRUWLVə7RɚZRG\SăRGRZHPRMHMPDWNLLEDENLəLɚF]\
VWDZRGDNWµUÇQDOHZDPGRV]NODQNLəDOHUµZQLHĺɚGµăZ$XVFKZLW]JG]LH
OHĺDăG]LDGHNə:RGDWRWDNĺHVNăDGQLNSRWXV\PSWRPXPLQZLHONLHJR
VWUDFKXɚQLE\QLFW\ONRF]DVHPEXG]ÛVLÛZQRF\]ODQDZRGÇNWµUD
]QDMGXMHXMěFLHZUZÇF\FKVWUXPLHQLDFKVNµU\ə$NFHSWDFMDQLHREHMPXMH
Z\ăÇF]QLHVDPHJR]GÇĺDQLDNXěPLHUFLPLHěFLVLÛZQLHMWDNĺHSREăDĺOL
ZRěÉGODZăDVQHJROÛNXSU]HGRGHMěFLHP

6WRSDUE\WµZWRGHELXWGRMU]Dă\ɒLE\QDMPQLHMQLHGODWHJRĺHSµĸQ\
-HVWSU]HMDZHPZSHăQLXIRUPRZDQHMSRHW\NLG]LHăHPDXWRUNLNWµUDZLH
FRFKFH]URELÉ]HVăRZHPLMDNPDWR]URELÉ']LÛNLWHPXMHMZLHUV]Hɒ
ZRGUµĺQLHQLXRGZLHOXREHFQLHSLVDQ\FKLGUXNRZDQ\FKɒQLHPÛF]Ç
F]\WHOQLND&]ÛVWRERZLHPMHVWG]LěWDNĺHSRHWDVDPQLHZLHGRMDNLHJR
FHOX]GÇĺDDQLNWµUÛG\DIDNWWHQSUµEXMHPDVNRZDÉ]DZLă\PNOXF]HQLHP
=0DUWÇ7RPF]\N0DU\RQQDPWRQLHJUR]L7DSRHWNDUµZQLHĺZVZHM
WZµUF]RěFLQLHPQRĺ\E\ X WµZSRQDGSRWU]HEÛ0DVZRMHXOXELRQHLLG]LH
ZQLFKSHZQ\PNURNLHP○
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GSW BWA Olkusz ogłasza XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Kazimierza Ratonia.
7HUPLQQDGV\ăDQLDSUDFXSă\ZDZU]HěQLDURNX GHF\GXMHGDWD
VWHPSODSRF]WRZHJR 8ZDJDZDUXQNLHPGRSXV]F]HQLDGRNRQNXUVXMHVW
XLV]F]HQLHRSăDW\NRQNXUVRZHM3UDFHQDGHVăDQHQDNRQNXUVQLHEÛGÇ
]ZUDFDQH-XU\ZVNăDG]LH0DJGDOHQD5DEL]R%LUHN NU\W\NOLWHUDFNLUH
GDNWRUQDF]HOQDNZDUWDOQLNDɚ)UD]Də (ZD6RQQHQEHUJ SRHWND L$GDP
:LHGHPDQQ SRHWD Z\ELHU]HQDMOHSV]H]HVWDZ\DQDJURGÇEÛG]LHZ\GD
QLH]Z\FLÛ]F\DXWRUVNLHJRWRPLNX:,HG\FMLE\ăQLP0DFLHM6DZDNWµUH
JRGHELXWDQFNDNVLÇĺNDURN6URNLXND]DăDVLÛZUDPDFK%LEOLRWHNL*DOHULL
/LWHUDFNLHM%:$2ONXV]L%LEOLRWHNL)5$=<ZU:,,HG\FML]Z\FLÛ]FÇ
]RVWDă0DUFLQ2UOLąVNLZ,,,ɒ.U\VW\QD0\V]NLHZLF] Z\GDQ\SU]H]QDV
WRPLN1DSVWU\NL]HZE\ăQRPLQRZDQ\GR1DJURG\0HGLµZ3XEOLF]Q\FK
&2*,72 Z,9ɒ,]DEHOD.DZF]\ąVND WRPLN/DUJR Z9ɒ$UNDGLXV]
6WRVXU WRPLN3U]HMěFLDSRG]LHPQH Z9,ɒ7HUHVD5DG]LHZLF] WRPLN
6DPRVLHMNLE\ăQRPLQRZDQ\GR1DJURG\LP:LHVăDZD.D]DQHFNLHJR 
Z9,,ɒ1DWDOLD=DOHVLąVND WRPLN3RăÇF]HQLD Z9,,,ɒ-DQXV]5DGZDąVNL
WRPLN&KDăZD]Z\FLÛĺRQ\P Z,;ɒ%DUWRV].RQVWUDW WRPLN']LND
NRěÉ(QF\NORSHGLDXWUDFRQ\FKV]DQVɒQRPLQRZDQ\GR:URFăDZVNLHM
1DJURG\3RHW\FNLHM6LOHVLXV Z;ɒ:RMFLHFK5RV]NRZVNLZ;,ɒ0DUWD
7RPF]\N0DU\RQ WRPLN6WRSDUE\WµZ DZ;,,3DZHă3RGOLSQLDN WRPLN
MHVWZRSUDFRZDQLX 3R]RVWDOLQDJURG]HQLRUD]Z\UµĺQLHQLRWU]\PDMÇQD
JURG\SLHQLÛĺQHLNVLÇĺNRZH1DQDJURG\SU]H]QDF]RQHMHVWRNW\V]ă

1D]GMÛFLX.D]LPLHU]5DWRąIRW(UD]P&LRăHN

2UJDQL]DWRUDPLVÇ*DOHULD/LWHUDFNDSU]\*DOHULL6]WXNL:VSµăF]HVQHM
%LXUR:\VWDZ$UW\VW\F]Q\FKZ2ONXV]XRUD]6WRZDU]\V]HQLH/LWHUDFNR
$UW\VW\F]QH)5$=$
&HOHPNRQNXUVXMHVWSRSXODU\]RZDQLHSRH]MLZVSµăF]HVQHMZVSLHUDQLH
WZµUFµZ]GRURENLHPLPăRG\FKWDOHQWµZSURSDJRZDQLHSRH]MLDPELWQHM
WUXGQHM
:DUXQNLNRQNXUVXNRQNXUVMHVWRWZDUW\GODZV]\VWNLFKWZµUFµZ]DUµZ
QR]U]HV]RQ\FKMDNLEÛGÇF\FKSR]D]ZLÇ]NDPLWZµUF]\PL
.DĺG\]XF]HVWQLNµZNRQNXUVXSURV]RQ\MHVWRQDGHVăDQLHMHGQHJR]HVWDZX
ZLHUV]\]DZLHUDMÇFHJRRGGRXWZRUµZ ăÇF]QLHRNRăRZHUVµZ QLH
SXEOLNRZDQ\FKZZ\GDZQLFWZDFK]ZDUW\FKLQLHQDJURG]RQ\FKZLQQ\FK
NRQNXUVDFKɒNDĺG\XWZµUQDOHĺ\QDGHVăDÉZF]WHUHFKHJ]HPSODU]DFK
]DRSDWU]RQ\ZJRGăR SVHXGRQLP *RGăRQDOHĺ\XPLHěFLÉWDNĺHQDGR
ăÇF]RQHMGR]HVWDZµZ]DNOHMRQHMNRSHUFLH:HZQÇWU]NRSHUW\SRZLQQ\
VLÛ]QDOHĸÉGDQHRVRE\LPLÛQD]ZLVNRDGUHVQXPHUWHOHIRQXHPDLO
ZLHNRUD]NLONDVăµZRHZHQWXDOQ\PGRURENX'RGDQ\FKRVRERZ\FK
QDOHĺ\WHĺGRGDÉNRSLÛGRZRGXZSăDW\
]ăRSăDW\NRQNXUVRZHMɒNRQWR3.2
%3
]GRSLVNLHPZW\WXOHSU]HOHZX
ɚRSăDWDQDNRQNXUVLP.5DWRQLD
Z*6:%:$2ONXV]ə 3UDFH
SURVLP\SU]HV\ăDÉ SRG DG
UHV*6:%:$Z2ONXV]X
XO 6]SLWDOQD  
2ONXV]]GRSLVNLHPQD
NRSHUFLHɚ.RQNXUV
LP.5DWRQLDə

1DJURG]HQLLZ\UµĺQLHQL]RVWDQÇSRLQIRUPRZDQLRW\PIDNFLHOLVWRZQLH
WHOHIRQLF]QLHOXEHPDLOHP
0HFHQDVDPLNRQNXUVXVÇ6WDURVWZR3RZLDWRZHZ2ONXV]X8U]ÇG0LDVWD
Z2ONXV]X2уF\QDZ\GDZFDWRPX3RH]MH.D]LPLHU]D5DWRQLDRUD]
)XQGDFMD.XOWXU\$)5217LZ\GDZQLFWZR1(213DWURQDWPHGLDOQ\
.ZDUWDOQLN)5$=$RUD]$UW\ěFLSO/DXUHDFL,QDJURG\]RERZLÇ]XMÇVLÛ
GRVWDUF]\ÉRUJDQL]DWRURP]HVWDZZLHUV]\&]ÛěÉQDNăDGXWRPLNX
]Z\FLÛ]F\EÛG]LHUR]SURZDG]DQDSU]H]6WRZDU]\V]HQLH/LWHUDFNR$UW\
VW\F]QH)5$=$
2уFMDOQHUR]VWU]\JQLÛFLHNRQNXUVXRGEÛG]LHVLÛZOLVWRSDG]LHU2U
JDQL]DWRUQLHSRQRVLNRV]WµZGRMD]GXQDJURG]RQ\FKLZ\UµĺQLRQ\FKDX
WRUµZ/DXUHDFLPDMÇ]DWR]DSHZQLRQ\EH]SăDWQ\QRFOHJZ2ONXV]X○
6]F]HJµăRZHLQIRUPDFMHRNRQNXUVLHLP.5DWRQLDXG]LHODQHVÇWHOHIRQLF]QLH  NRPOXEHPDLORZRJDOHULDRONXV]#RSSO
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Olgerd Dziechciarz

›

Felieton

Jeśli myślicie,
że poeci są łatwiejsi
w obsłudze od prozaików...
Jeśli myślicie, że poeci są łatwiejsi w obsłudze od prozaików,
to chyba nie znacie się na poezji. Kiedy otworzyłem oczy,
zorientowałem się, że jestem we własnym łóżku.
Dobrze jest – pomyślałem uradowany. Mogłem czuć satysfakcję,
bo przecież autopilot kolejny raz zadziałał bez zarzutu i doprowadził
mnie do domu, a nie gdzieś w nieznane, w jakieś, nie daj Boże,
obce łóżko. Obudziłem się jednak z przemożnym poczuciem straty.
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ɒĹ\MHV]"ɒXSHZQLăHPVLÛ
ɒĹ\MÛɒSRWZLHUG]LăPRMHSU]\SXV]F]HQLD
ɒ&RVLÛVWDăR"ɒ]DGDăHPQDMSURVWV]HQDMEDUG]LHMSRGVWDZRZHS\
WDQLH
ɒ=WHJRFRSDPLÛWDPWRG]LDăRVLÛVSRUR1DMSLHUZěZLHĺRSR]QD
QDG]LHZF]\QDRGU]XFLăDPRMÇEH]LQWHUHVRZQÇSURSR]\FMÛVSÛG]HQLD
ZVSµOQLHZLHF]RUX$PRJăRE\ÉWDNPLăRɞɒQDPRPHQWUR]U]HZQLă
VLÛɒ3RWHPVLÛ]JXELăHPV]HGăHPZGDOZQLHVNRąF]RQRěÉ5RELăR
VLÛFRUD]]LPQLHMLSRF]XăHPĺH]DPDU]DP7DNZăDěQLHSRF]XăHP
6]XNDăHPWDNVµZNLĺHE\PQLH]DZLR]ăDGRWHMEXUV\DOHFKROHUDQLH
E\ăRWDNVµZHNDMDQLHZLHG]LDăHPJG]LHMHVWWDEXUVD3UµERZDăHP
VLÛGRG]ZRQLÉGRW\FKPLă\FKQDXF]\FLHOHNNWµUHPQLH]DSURVLă\
DOHQLHSRWUDуăHPVLÛZ\VăRZLÉ0\ěOLPLDăHPSUHF\]\MQHDOHZLHV]
MDNWRMHVWMÛ]\NJLÛWNLQLHFKFLDăSRZLHG]LHÉWHJRFRP\ěODăDJăRZD
:NRąFXWHOHIRQRGHEUDăPÇĺMHGQHM]QDXF]\FLHOHN=MHFKDăPQLH
NRQFHUWRZR0µZLăĺHQLHG]ZRQLVLÛGR]DPÛĺQ\FKNRELHWRWU]HFLHM
ZQRF\2MQLH]QDFLRQĺ\FLDɞ=UHV]WÇQLHZDĺQHZDĺQHE\ăRĺH
MDXPLHUDăHPDRQPLGDZDăOHNFMÛRJăDG\LNLQGHUV]WXE\:W\P
FLHQNLPSăDV]F]\NXEH]VZRLFKUÛNDZLF]HN ]DWRQLHZLHG]LHÉVNÇG
PLDăHPSDUÛGDPVNLFKUÛNDZLF]HN]DPDă\FKMHGQDNQDPRMHGăR
QLH DXWHQW\F]QLH]DPDU]DăHP:UHV]FLHWUDуăHPQDVWDFMÛEHQ]\QRZÇ
7DPPQLHSRLQIRUPRZDOLJG]LHMHVWHPɚ-HVWSDQQDVWDFMLEHQ]\QR
ZHMə:NRąFX]QDOD]ăDVLÛWDNVµZNDNWµUD]DZLR]ăDPQLHGREXU
V\MDNVLÛSU]HNRQDăHPMHG\QHMZPLHěFLHZLÛFQLHPXVLDăHP]QDÉ
DGUHVXPRJăHPSRSURVWX]Z\F]DMQLH]DS\WDÉREXUVÛ1DPLHMVFX
]QDF]\ZWHMEXUVLHZ\QLNă\NROHMQHNăRSRW\EXUVDE\ăD]DPNQLÛWD
0XVLDăHPMDN:DăÛVDVNDNDÉSU]H]SăRWɒFXGĺHSRUWHNQLHUR]H
UZDăHPɒDSRWHPGRELMDÉVLÛGR]DPNQLÛW\FKQDJăXFKRGU]ZL3R
ZLHOXPLQXWDFKGRELMDQLDNWRěPLRWZRU]\ă1DG\ĺXUFHQLFRPQLH
QLHZLHG]LHOL0\ěOHOLĺHMXĺQLNWZLÛFHMQLHEÛG]LHQRFRZDă1LHPLHOL
QDZHWNOXF]DGRPDJD]\QX]SRěFLHOÇZLÛFVSDăHPSRGMDNLPěVWDU\P
SU]HěFLHUDGăHP5DQRXWUXG]RQ\GRZLHG]LDăHPVLÛĺHNXFKQLDMHVW
QLHF]\QQDLPXVLDăHPSLÉZRGÛ]NUDQXɞ
ɒɞ0µZLÇĺHPDP\EDUG]RGREUÇZRGÛZNUDQDFK-RQL]RZDQÇɞɒ
SRFKZDOLăHPQDV]HZRGRFLÇJL
1LHVNRPHQWRZDăMDNRěFLZRG\
ɒɞ3RWHPMDNRěVLÛZ\UZDăHP7HUD]MDGÛZSRFLÇJXɞ
=PDUNRWQLDăHP
ɒ3HZQLHPDV]EDUG]R]ăHZVSRPQLHQLD]2ONXV]D"ɒ]DS\WDăHPMDN
VÇG]LăHPUHWRU\F]QLH
ɒ&RW\"'DZQRVLÛWDNGREU]HQLHEDZLăHP&KRÉSU]\]QDPFLVLÛ
SU]H]PRPHQWP\ěODăHPĺHMXĺQDGV]HGăPµMNRQLHF
=DWU]ÛVăRPQÇ2F]DPLZ\REUDĸQLZLG]LDăHPQHNURORJLLZJD]HWDFK
ĺHSU]\V]ăRěÉSROVNLHMSRH]ML]DPDU]ăDSRGVWDFMÇEHQ]\QRZÇZ2O
NXV]X,PRMH]GMÛFLHRERNMDNRWHJRNWµU\PRĺHQLHEH]SRěUHGQLR
DOHSRěUHGQLRWRMXĺQDSHZQRRGSRZLDGD]DěPLHUÉZLHONLHJRSRHW\
:LG]LDăHPZLHONLHQDJăµZNLɚ1LNWQLHSRPµJăSRHFLHəLɚ/LU\ND]D
PLHQLRQDZGUDPDWə
:PRMHF]DUQHLZ\EROGRZDQHP\ěOLZWDUJQÇăSRGQLHFRQ\JăRVSRHW\
ɒ7RFR".LHG\PQLH]QµZ]DSURVLFLHGR2ONXV]D"
1RSURV]ÛVDPVLÛSURVLăRNăRSRW\&]\ĺQLHPDMÇUDFMLFLNWµU]\XZD
ĺDMÇSRHWµZ]DVWUDFHąFµZQDSURVWHMGURG]HNXDXWRGHVWUXNFML" ○

RV]HGăHPQDSLÛWURREXG]LÉSRHWÛ6]XNDăHPNU]\F]D
ăHPDOHSRHW\QLHE\ăRĂXG]LăHPVLÛQDG]LHMÇĺHZVWDă
ZF]HěQLHMLXGDăVLÛGRURG]LQQHJRPLDVWDEH]SRĺH
JQDQLD$PRĺHZFDOHQLHSU]\V]HGăGRPQLHQRFRZDÉ
W\ONRSRV]HGăQRFRZDÉWDPJG]LHPLDăQRFRZDÉF]\OL
GREXUV\"ɒGHGXNRZDăHP6NÇGLQÇGVăXV]QDU]HF]SR
HWDSRZLQLHQQRFRZDÉ QRPHQRPHQ ZEXUVLH3U]\
V]ăDPLGRJăRZ\WDNĺHLQQDHZHQWXDOQRěÉPRĺHMHGQD
]SU]\SDGNRZRSR]QDQ\FKZLHF]RUHPG]LHZF]\Q]DSURVLăDSRHWÛGR
VLHELHE\SU]\ěSLHZLHVNRZURQNµZUHF\WRZDăMHMVZRMHOLU\NLDOER
SRSURVWXSRWRĺHE\SRWHPPRJăDSRZLHG]LHÉNROHĺDQNRPĺHWHM
QRF\E\ăXQLHMSRHWDL]RVWDăDĺGRěQLDGDQLD",ĺHWRFRPµZLÇRSR
HWDFKWRW\ONRSµăSUDZG\DQDZHWÉZLHUÉSUDZG\ERSUDZGDMHVW
WDNDĺHSRHFLVÇERVF\"1LHZLHPĂXG]LăHPVLÛĺH]DLVWQLDăDNWµUDě
]Z\ĺHMZ\PLHQLRQ\FKRNROLF]QRěFLDQLHQDMEDUG]LHMSUDZGRSRGRE
Q\SURVWDFNLZUÛF]IDNW]DJXELHQLDSU]H]HPQLHSRHW\'RGDPSRHW\
NWµUHJRZ]LÇăHPSRGRSLHNÛ-DNMDVLÛZ\WăXPDF]ÛQDXF]\FLHONRP
NWµU\PRELHFDăHPRSLHNÛQDGSRHWÇ]DSURV]RQ\PSU]H]QLHQDVSRWND
QLH]PăRG]LHĺÇ"3DPLÛWDăHPMDNSU]H]PJăÛEăÇG]LOLěP\SRPLHěFLH
QDV]\PPDă\PPLHěFLHZNWµU\PZQRUPDOQ\FKZDUXQNDFKQLHLG]LH
SREăÇG]LÉDQDZHWQLHFKFHVLÛEăÇG]LÉ$P\ěP\EăÇG]LOLERZF]H
ěQLHMZFDOHQLHEăÇG]ÇFWUDуOLěP\GR%DV]W\ɒNQDMS\NWµUHMV]HIDNX
UDWPLDăXURG]LQ\ZLÛFSU]\JRWRZDăSUDZG]LZÇXF]WÛ%DOWD]DUD3RHWD
]DVW\JăZGU]ZLDFKJG\GRVWU]HJă]DVWDZLRQHMDGăHPLZµGNÇVWRă\
ɒ$FRWR"ɒ]DS\WDăMDNE\QLH]UR]XPLDăFRVLÛV]\NXMH
ɒ8F]WDɒMDPXQDWRɒ3UDZLHMDNX3ODWRQD
ɒ=MDNLHMRND]ML"ɒRQ]NROHL
ɒ-DNWR]MDNLHMRND]MLɒěZLÛFLHVLÛREXU]\ăHPĺHQLHUR]XPLHɒ
1DWZRMÇF]HěÉ7DN2ONXV]ZLWDSRHWµZ
8ZLHU]\FLH"8ZLHU]\ă
$SRWHPE\ăR]JµUNL3LOLěP\]DNÇV]DOLěP\G\VNXWRZDOLěP\RZV]\VW
NLPSUµF]SRH]ML,XSDGDOLěP\ERDONRKROɒMDNSRZV]HFKQLHZLDGR
PRɒMHVWĸUµGăHPXSDGNXF]ăRZLHND$ĺSU]\V]ă\G]LHZF]\Q\NWµU\FK
EUDNɒMDNF]XăHPɒGRVNZLHUDăSRHFLH7DNGDZDăZ\UDĸQLHGR]UR
]XPLHQLDĺHGRNRPSOHWX]MDGăHPLZ\SLWNÇSU]\GDă\E\VLÛQLHZLDVW\
-HGQD]QLFKSU]\SDGăDPXGRJXVWXFKRÉQDSRH]MLQLH]QDăDVLÛQL
Z]ÇE3LHUZV]\V]RN]QLµVăG]LHOQLHFKRÉWRPXVLDăE\ÉGODQLHJR
ZLHONLV]RNJG\SRZ\]QDQLXĺHMHVWSRHWÇG]LHZF]\QDQLHVSDGăD
]NU]HVăD:LÛFHMRQDVLÛQDZHW]E\WQLRQLH]G]LZLăD
ɒ&RMHVW"ɒSRSDWU]\ăQDPQLH]GXPLRQ\RF]HNXMÇFZ\MDěQLHą
ɒ:\EDF]VWDU\DOHMHVWHěZPLHěFLHDUW\VWµZLSRHWµZ5]XÉNDPLH
QLHPDWUDуV]ZSRHWÛDOEREH]URERWQHJR(ZHQWXDOQLHZRVREÛNWµUÇ
ăÇF]\WHGZDE\W\GRF]HVQH
'DOHME\ăR]JµUNL
1LHSDPLÛWDPLOHQLHSDPLÛWDPMDNGăXJR
1DVWÛSQLHE\ăDSREXGNDLGRMPXMÇF\EUDNSRHW\
ɒ3RGREQR]JXELăHěSRHWÛɞɒěPLDOLVLÛ]HPQLHQDPLHěFLH
$MDSU]HFLHĺE\ăHPQLHZLQQ\MDNNDĺGH]W\FKQLHERĺÇWHNNWµUH]D
SHăQLDMÇZV]\VWNLHZLÛ]LHQLDLDUHV]W\ěZLDWD
8VSRNRMRQRPQLHMHGQDNV]\ENRĺHSRHWDPRĺHLZQRF\VLÛ]JXELă
DOH]DWRUDQRFXGRZQLHVLÛRGQDOD]ă&Dă\L]GURZ\FKRÉEH]UÛNDZL
F]HNLV]DOLND$LFKEUDNRND]DăVLÛ]QDPLHQQ\ZWHQ]LPQ\MXĺZUÛF]
PURĸQ\OLVWRSDGRZ\ZLHF]µU
'RSLHURSRSRăXGQLXVLÛGRQLHJRGRG]ZRQLăHP

P
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Recenzje Poetyckie

Jeszcze dalej
poza ramy

Kilka lat temu, w 2011 roku, w cyklu Galeria Literacka BWA ukazał
się debiutancki tomik wierszy Marty Jurkowskiej pt. Poza ramy.
Pięć lat później, bo pod koniec roku 2016, poetka obdarowała nas
swoim drugim zbiorem poezji. Czy lepszym? Chyba tak!
$MHGQDNZRGUµĺQLHQLXRGQSWZµUF]RěFLĂXNDV]D-DURV]DQLHMHVWWR
SRH]MDW\SRZRVHQVXDOQDZ\UDĺDMÇFDVZµMVHQVZ\ăÇF]QLH]DSRěUHG
QLFWZHP]DSLVXZUDĺHą-XUNRZVNDFKÛWQLHZ\NUDF]DɚSR]DUDP\ə
1LHVWURQLFKRÉE\RGJLHUMÛ]\NRZ\FK V]F]HJµOQLHZSRLQWDFK RERN
REUD]RZ\FKDOHJRULLSU]HPDZLDPHWDIRUDPLF]\VWRVăRZQ\PLF]DVHP
SR]ZDODMÇFVRELHLQDNXQV]WRZQ\ĺDUWW\SXɚLOHNURÉSUDJQÛVQX]MDGDMÇ
PQLHEDUDQ\ə ɚ:EORNRZLVNXə]GHELXWDQFNLHMNVLÇĺNL 

HELXWDQFNDNVLÇĺHF]ND]DSUH]HQWRZDăDF]\WHOQLNRP
XNV]WDăWRZDQ\MXĺVW\O-XUNRZVNLHM-HVWRQDQDMNUµ
FHMPµZLÇFɚSRHWNÇREUD]Xə1LHSU]\SDGNRZRWRPLN
NRąF]\ăVLÛF\NOHPZLHUV]\]DLQVSLURZDQ\FKREUD]DPL
&ODXGHɖD0RQHWD$OHQLHW\ONRW\SRZ\FKHNIUD]GRW\F]\
WRFR]D]QDF]RQRZ\ĺHM3UDNW\F]QLHZV]\VWNLHXWZRU\
ɒ]DUµZQR]WDPWHMMDNL]QRZHMNVLÇĺNLɒSU]HPDZLDMÇ
JăµZQLHREUD]DPLSRHW\FNLPL$XWRUND NWµUDQRWDEHQH
MHVWUµZQLHĺPDODUNÇ ZVZRLFKOLU\NDFKEH]UR]ZOHNă\FKRSLVµZNLONR
PDFHOQ\PL]GDQLDPLEXGXMHSRHW\FNÇZL]MÛ

D

&]\WDMÇFQRZ\WRPLNSRHWNL]DW\WXăRZDQ\0LÛG]\U]HNÇDODVHP]D
NDĺG\PUD]HPPDPZUDĺHQLHĺHSLHUZV]\FKVLHGHPXWZRUµZWRMHMQDM
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V\PSDW\F]Q\F\NOɚ1DV]ODNXə:\UµĺQLDVLÛWXFKRÉE\ɚ3U]HGZLRěQLHə
]GRVNRQDăÇVWUR̎Çɚ-Û]\NLZ\VXQÇVLÛSU]HGEUDP\REOHSLÇěFLDQ\
LRNQDVÇVLDGD]PLHV]DMÇ]EăRWHPGRPəLELEOLMQÇSRLQWÇɚ&]HUZRQ\
NRJXW]DSLHMHQDDODUP]DSăRQLHNU]HZə

QRZV]HG]LHăD:NDĺG\PUD]LHPDPWDNÇQDG]LHMÛERVÇFK\EDQDMFLH
NDZV]H PRĺH]Z\MÇWNLHPEDUG]RGREUHJROLWHUDFNRDOHɚRJUDQHJRəWH
PDW\F]QLHɚ2SLXPə D]SHZQRěFLÇWURFKÛLQQHRGFDăHMUHV]W\PDWHULDăX
1DF]\PWDRGPLHQQRěÉSROHJD"3U]HGHZV]\VWNLPVÇWRXWZRU\RɚJÛVW
V]HMəPHWDIRU\FH1DGDORGZRăXMÇVLÛGRREUD]µZMHGQDNGRW\FKF]DV
E\ă\WRZL]MHRZLHOHEDUG]LHMVWDW\F]QH7HUD]SRHWNDSRVăXJXMHVLÛWHFK
QLNÇɚPRQWDĺXNUµWNLFKXMÛÉəJHQHUXMHPLJRWOLZ\FLÇJɚNDGUµZəUR]Eă\
VNXMÇF\FKOHGZLHQDFKZLOÛDSU]HFLHĺSR]RVWDMÇF\FKZSDPLÛFLLZMDNLě
VSRVµEQDNăDGDMÇF\FKVLÛQDVLHELHɚ6ăRąFHWXV]XMHQDVNµU]HěODG\]LP\
W\ONRZHZăRVDFKSR]RVWDăV]URQNWµU\REOHSLDěFLDQ\LěZLGUXMHSăX
FDəɒF]\WDP\ZRWZLHUDMÇF\PWRPLNZLHUV]Xɚ3ORWNDə

-HGQDNĺHZQLHNWµU\FK QRZV]\FK" ZLHUV]DFKPHWDIRUW\FKMHVWZLÛFHM
LVÇRQHSRMHPQLHMV]HVHPDQW\F]QLH:VSRPQLHÉWXWU]HEDFKRÉE\ěZLHW
QHɚ&]HUHěQLHəJG]LHFKRURED LQDGFKRG]ÇFDěPLHUÉ MHGQHJRF]ăRZLHND
ɚUR]OHZDVLÛəQDFDă\ěZLDWSU]\URG\ɚ3RVăXFKDMMDNGUĺ\]LHPLDSÛNDMÇ
F]DV]NLRZDGµZ=DUD]SRGăÇF]ÇWOHQEÛGÇXF]\ÉWUDZ\RGG\FKDQLDə
0QLHMɚJÛVWHəSRHW\FNRɚ3RSRZRG]LəEXGXMH]DVNDNXMÇFÇSDUDOHOÛPLÛG]\
NOÛVNÇĺ\ZLRăRZÇDSURFHVHPGRMU]HZDQLDPăRGHMG]LHZF]\Q\MHMSU]H
PLDQ\ZNRELHWÛZPDWNÛɚ:RGDV]ăDWÛG\LWÛG\V]\ăDPNRěFLHOQÇ
VXNLHQNÛJG\SU]HGQLÇNOÛNDă\MXĺ]ERĺD ɞ $WHUD]GUÇĺ\ZHPQLH
VWXGQLÛSXFKQÇPLQRJLLHFKHPRGELMDVLÛVHUFHZLHPĺHMHV]F]H
SU]\MG]LHZ\OHMH]HPQLHG]LHFNRə

=DXZDĺP\PLPRSR]RUQHJRɚV]DOHąVWZDəV]\ENR]PLHQLDMÇF\FKVLÛ
REUD]µZVHQV]DF\WRZDQHMVWURI\MHVWMDVQ\LNODURZQ\-XUNRZVNDQLH
QDOHĺ\GRW\FKSRHWµZNWµU\FKɚMÛ]\NSRQRVLəF]HJRHIHNWHPE\ZDMÇ
ZQDMOHSV]\PZ\SDGNXGăXJLHFLÇJLVNRMDU]HąDZQDMJRUV]\PɒZLHUV]H
XURNOLZHOHF]SR]EDZLRQHVHQVX7DSRHWNDRGSRF]ÇWNXGREU]HZLH
RFRMHMFKRG]L:LHUV]VZµMSURZDG]LNRQVHNZHQWQLHDĺGRNRQNOX]ML
ZW\PZ\SDGNXEU]PLÇFHMɚ'RSµNLZFLÇJDÉQDVEÛGÇKLVWRULH ɞ 
ZLHORNURWQLHSRZWDU]DQHMDNVWXNRWNµăSRFLÇJXFLÇJOHEÛG]LHP\ěOHG]LÉ
NROHMHOXG]NLFKORVµZə

1DGDOSRFLÇJDSRHWNÛKXPRUVăRZQ\MDNZFRNROZLHNVXUUHDOLVW\F]Q\P
]DNRąF]HQLXɚ.DGUX]]LPRZHJRZLHF]RUXəɚĚOHSHNRW\OLĺÇPQLHSRG
ZăRVDMDVLHG]ÛRJOÇGDPуOPR]LPLHV]NODQFHUR]ODQHMSRXOLF\ɒ
SHăQHMPOHNDə7U]HEDSU]\W\P]DXZDĺ\ÉĺHSR]LRPĺDUWµZWHĺ]QDF]QLH
VLÛSRGQLµVă2LOHMHV]F]HRZHɚNRW\əPRĺQDE\SRUµZQDÉ]ɚEDUDQDPLə
]HZVSRPQLDQHJRZLHUV]Dɚ:EORNRZLVNXəWRMXĺNRQWUDVWRZH]HVWDZLH
QLHVWHUHRW\SRZHMɚV]NODQNLPOHNDə]H]QDF]HQLHPREXVăµZZĺDUJRQLH
NLHURZFµZMHVWNROHMQ\PěZLDGHFWZHPZ]UDVWDMÇFHJRNXQV]WX

&RMHV]F]H"%\ÉPRĺHZăDěQLHWHQG\QDPL]PZL]MLMHMPLJRWOLZRěÉVSUD
ZLDĺHOLU\NLUR]SRF]\QDMÇFHWRPSHăQHVÇSRGVNµUQHJRQLHSRNRMX&]Û
VWRMHVWRQX]DVDGQLRQ\WHPDWHPZLHUV]DMDNFKRÉE\ZXWZRU]Hɚ$SR
NDOLSVDDOERQLHERQDG&]HODELąVNLHPə,QVSLUDFMÇE\ăRF]\ZLěFLHXSDGHN
PHWHRUXQD8UDOXMHGQDNW\WXăRZDDSRNDOLSVDPDZ\PLDULQG\ZLGXDOQ\
1LHFKRG]LRSDQLNÛL]QLV]F]HQLDZ\ZRăDQHSU]H]NDPLHą]QLHEDOHF]
RFDăNLHPLQQHɚQLHERZV]ÛG]LHMHGQDNLH ɞ NWµUHZNUµWFHSRPQLH
SU]\MG]LHə5HDOQDPDWHULDOQDNDWDVWURIDVăXĺ\MHG\QLH]DSUHWHNVWGRZ\
UDĺHQLDREDZF]\VWRPHWDу]\F]Q\FK

6SRěUµGɚZLHUV]\REUD]µZəZVW\OXSLHUZV]HJRWRPLNXQDXZDJÛ]D
VăXJXMHVZRLVW\ ERZĺDGHQVSRVµEQLHZ\RGUÛEQLRQ\ F\NOOLU\NµZ
ɚSRODUQ\FKə]DLQVSLURZDQ\FKSU]\URGÇ6NDQG\QDZLL6ÇRQHPRĺHPQLHM
RGNU\ZF]HRGSU]\ZRăDQ\FKZ\ĺHMOHF]ZDUWRMHSU]HF]\WDÉFKRÉE\GOD
XURNOLZHMPHWDIRU\NLɚ=LPDGRJDQLDUHQLIHU\ZLFKHUVPDJDPURĸQ\P
EDWHPSRGNXZDORGHPNRS\WDə ɚ']LND6NDQG\QDZLDə 7URFKÛVăDE
V]\PXWZRUHPWHJRW\SXMDZLVLÛɚ&KU]HVWəHSDWXMÇF\VIRUPXăRZDQLDPL
SU]HVDGQLHGUDPDW\F]Q\PL DFRJRUV]DWXLWDPFRNROZLHNZ\WDUW\PL 
=QDZLÇ]NÇZ\QDJUDG]DQDPWRZLHUV]ɚ=DELRUÛFLÛZSRGUµĺə-HVWUµZ
QLHĺREUD]RZ\DWDNĺHQDUUDF\MQ\ZUÛF]ɚPLQLHSLFNLə']LÛNLZ\ÉZL
F]RQHMXPLHMÛWQRěFLVNUµWRZHJRXMPRZDQLDNROHMQ\FKV\WXDFMLDXWRUND
RVLÇJQÛăDZQLPHIHNWɚSU]\VSLHV]HQLDF]DVXə

5µZQLHPHWDу]\F]QHMHVW]QDNRPLWHɚ1XUNRZDQLHəZNWµU\P]DJăÛELD
QLHVLÛZVHQMHVWPHWDIRUÇGÇĺHQLDGRWDMHPQLF\ɒĺ\FLD"ĚPLHUFL"%\É
PRĺHGRREXWDMHPQLFMHGQRF]HěQLH.RELHW\NWµU\PɒMDNRɚV]\EV]\P
QXUNRPəɒSRěZLÛFRQ\MHVWWHQěOLF]Q\OLU\NɚGăXĺHMSRWUDуÇZVWU]\P\
ZDÉRGGHFKNLHG\NRă\V]ÇVZRMHQLHXWXORQHSHUă\ə-HGQRF]HěQLHɚSRG
ZRGÇ ɞ RF]\V]F]\SLÇWDNVDPRMDNUDNLZĺDGHQVSRVµEQLHGD
VLÛZ\ăRZLÉVăRZDNWµUHXWNQÛăRRěFLÇZJDUGOHə3R]RUQLHEH]WURVND
]DEDZDGZX]QDF]QRěFLÇVăµZRGVăDQLDGUDPDWQLH]GROQRěFLF]ăRZLHND
GRZ\DUW\NXăRZDQLD QLHPµZLÇFMXĺRZ\MDěQLHQLX NWµUHMNROZLHN]W\FK
GZXWDMHPQLF*G\RGZX]QDF]QRěFLPRZDXZDJÛSU]\NXZDWHĺɚ3ăR
QÇFDGROLQD/XNVRUXəNWµUDZZ\REUDĸQLXZDĺQHJRF]\WHOQLNDZ]EXG]D
FRQDMPQLHMGZLH]XSHăQLHSU]HFLZVWDZQHZL]MH

3HZQÇQRZRěFLÇVÇQLHOLF]QHZLHUV]HZNWµU\FKDXWRUND]GDMHVLÛXFLH
NDÉRGREUD]RZRěFLQDU]HF]SRVăXJLZDQLDVLÛDEVWUDNWDPL6]F]HJµOQLH
Z\UµĺQLăE\PWXFLHNDZÇɚ/LWDQLÛəLMHV]F]HFLHNDZV]ÇDXWRLURQLF]QÇ
ɚ'URJÛGRVăDZ\ə7UXGQRRU]HFF]\VÇRQHZ\UD]HP]PÛF]HQLDGR
W\FKF]DVRZÇNRQZHQFMÇF]\WRW\ONRFKZLORZDRGQLHMɚRGVNRF]QLDə
&]\GUXJLWRPLN0DUW\-XUNRZVNLHMMHVWOHSV]\RGSLHUZV]HJR"3RQD
P\ěOHRGSRZLHP]GHF\GRZDQLHWDN1DMOHSV]HZLHUV]H]3R]DUDP\
SU]HQLHVLRQHGR0LÛG]\U]HNÇDODVHPE\ă\E\WXMHG\QLHɚěUHGQLDF]ND
PLə=DěQDMOHSV]HXWZRU\]QRZHMNVLÇĺNL"-HěOLFDă\WU]HFLWRPLNEÛG]LH
WDNGREU\ɞ○

'DOV]HXWZRU\ZWRPLHEDUG]LHMEH]SRěUHGQLRQDZLÇ]XMÇGRGHELXWX
FKRÉLRQH]DUD]HPVÇěZLDGHFWZHPVWDăHJRGRVNRQDOHQLDZDUV]WDWXOL
WHUDFNLHJRSU]H]DXWRUNÛ&RSUDZGDMDNZVSRPQLDQRZ\ĺHMMXĺZ3R]D
UDP\F]ÛVWR]GDU]DăRVLÛMHMLQNUXVWRZDÉVZRMHɚVăRZQHREUD]\əPHWD
IRUDPLZ\NUDF]DMÇF\PLSR]DF]\VWÇREUD]RZRěÉ,ZQRZ\P]ELRU]H
QLHEUDNXWZRUµZQDSLVDQ\FKWDNÇPHWRGÇɒZHĸP\FKRÉE\SDVWHORZH
ɚ2NQR]ZLGRNLHPəɚ=LPDFKRG]LSRNROÛG]LHəɚ5HSRUWDĺə ]HěZLHWQÇ
PHWDIRUÇɚ$PRMHP\ěOLVNXSLRQHMDNFHJăDQDVÇVLHGQLPEORNXə OXE

0DUWD-XUNRZVND
0LÛG]\U]HNÇDODVHP$XWRUVNLH*DOHULH6]WXNL
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I Ogólnopolski Konkurs Poezji

im. Pabla Nerudy
Zapraszamy do udziału w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji im. Pabla Nerudy. Pomysł jego zorganizowania zrodził się
z osobistych fascynacji organizatorek osobą noblisty, jego ponadczasową twórczością, szeroką tematyką utworów
i jej nowoczesnym ujęciem.
Naszym zdaniem Neruda zasłużył na więcej uwagi oraz na promowanie jego wyjątkowej poezji w naszym kraju.
8F]HVWQLNµZSURVLP\RQDGHVăDQLH]HVWDZXZLHUV]\QLHSXEOLNRZDQ\FKZZ\GDZQLFWZDFK]ZDUW\FK NVLÇĺNLF]DVRSLVPD LQLHQDJUDG]DQ\FKZLQQ\FK
NRQNXUVDFKRGRZROQHMWHPDW\FHZLGHQW\F]Q\FK]HVWDZDFK8WZRU\SRZLQQ\E\ÉRSDWU]RQHJRGăHP SVHXGRQLPHP :RVREQHMNRSHUFLHUµZQLHĺ
]W\PVDP\PJRGăHPQDOHĺ\XPLHěFLÉGDQHDXWRUDɒLPLÛQD]ZLVNRDGUHVPDLORZ\QXPHUWHOHIRQXNUµWNÇQRWNÛELRJUDуF]QÇ
8ZDJDRERZLÇ]XMHRSăDWDNRQNXUVRZDZZ\VRNRěFL]ă3LHQLÇG]HSURVLP\ZSăDFDÉQDNRQWR)XQGDFML.XOWXU\$)5217%DQN3HNDR6$
 ]]D]QDF]HQLHPɚ2SăDWD]DNRQNXUVLP31HUXG\ə 1LHXLV]F]HQLHRSăDW\LSU]\VăDQLH]HVWDZXQLHUHJXODPLQRZHJRSRZRGXMH
MHJRG\VNZDOLуNDFMÛ.RSLÛGRZRGXRSăDW\NRQNXUVRZHMQDOHĺ\GRăÇF]\ÉGRNRSHUW\]GDQ\PLRVRERZ\PL
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

=JăRV]HQLDSURVLP\Z\V\ăDÉQDDGUHV)XQGDFMD.XOWXU\$)5217XO:LěQLRZD$%XNRZQR
7HUPLQQDGV\ăDQLD]HVWDZµZWRSDĸG]LHUQLNDURNX GHF\GXMHGDWDVWHPSODSRF]WRZHJR 
1LHVSHăQLHQLHNWµUHJRNROZLHN]ZZZDUXQNµZMHVWUµZQR]QDF]QH]QLHXZ]JOÛGQLHQLHP]HVWDZXZNRQNXUVLH1DGHVăDQH]HVWDZ\QLHEÛGÇ
]ZUDFDQH
8F]HVWQLF\NRQNXUVXZ\UDĺDMÇ]JRGÛQDSU]HWZDU]DQLHVZRLFKGDQ\FKRVRERZ\FKZ]DNUHVLHNRQLHF]Q\PGRSUDZLGăRZHMZVSµăSUDF\]2UJD
QL]DWRUHP]JRGQLH]8VWDZÇ]GQLDRRFKURQLHGDQ\FKRVRERZ\FK ']8]USR] 

-XU\ZVNăDG]LH.DULQD6WHPSHOSRHWNDуORORJLWăXPDF]RUD],ZRQD0ăRGDZVND:DWHUVRQSRHWNDуORORJLWăXPDF]SRZQLNOLZ\P]DSR]QDQLXVLÛ
]WUHěFLÇQDGHVăDQ\FK]HVWDZµZLREUDGDFKZ\ELHU]HODXUHDWDLPDNV\PDOQLHGZµFKDXWRUµZZ\UµĺQLRQ\FK:WHJRURF]QHMHG\FMLNRQNXUVXDWDNĺH
ZNROHMQ\FKHG\FMDFK]DVLÇG]LHUµZQLHĺWU]HFLDRVREDNWµUÇNDĺGRUD]RZREÛG]LHLQQ\]DSURV]RQ\SRHWD
/DXUHDWRUD]DXWRU]\Z\UµĺQLHQL]RVWDQÇSRZLDGRPLHQLWHOHIRQLF]QLHLPDLORZR
1DJURG\ZZ\VRNRěFL
ɝ PLHMVFHɒ]ăRW\FK
ɝ Z\UµĺQLHQLDɒSR]ăRW\FK
]RVWDQÇUR]GDQHSRGF]DVуQDăX,2.3LP3DEOD1HUXG\NWµU\RGEÛG]LHVLÛZ2ONXV]XQDSRF]ÇWNXJUXGQLDURNX WHUPLQLDGUHVSRGDQH]RVWDQÇ
SµĸQLHM 2UJDQL]DWRU]\QLHSRQRV]ÇNRV]WµZGRMD]GXDXWRUµZ
1DJURG]RQHLZ\UµĺQLRQHZLHUV]HRSXEOLNRZDQH]RVWDQÇQDăDPDFK.ZDUWDOQLNDOLWHUDFNRDUW\VW\F]QHJRɚ$IURQWə
*DODEÛG]LHZ\GDU]HQLHPRWZDUW\PVHUGHF]QLH]DSUDV]DP\ZV]\VWNLFKPLăRěQLNµZSRH]MLGRZ]LÛFLDXG]LDăXZW\PZ\GDU]HQLX
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