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Niewidzialne 
Objęci jesteśmy wszyscy niewidzialnym. W ten sposób rozszerzam nieco metaforyczny sens zawarty w jednym  

z wierszy w tej książce. Tak, wszystkich nas otacza to, czego nie widzimy, nawet jeśli gwałtownie szukamy oparcia 

w oczywistości. Jakże przejmująco brzmi choćby sekwencja powszednich epifanii we wierszu Zygmunta 

Krukowskiego: 

mam ciepłą dłoń  

i koszulę z szorstkiego lnu  

pod murem rosną pokrzywy  

rośnie wrzawa kąpieliska 

ponad nieruchomym upałem  

W podwórzu kobieta rozwiesza prześcieradła  

w ich obliczu  

mężczyzna prowadzi kozę 

w kontekście rozpoczynającej utwór sentencji (tezy) – Ciemność nie jest ciemnością / jeśli o niej wiemy – i świa-

domości, że wszystko to, tak wyraziste, nie jest tutaj bezpośrednim widzeniem (nawet jeśli zostało zobaczone), ale 

raczej występuje fantomatycznie, w sensie „widzeń”, jest pojęciowo ogarnięte ciemnością. Jest być może 

wspomnieniem, może zaistniało wraz z następującym po nocy dniem, ale zarazem – wszechmocną decyzją autora – 

staje się cząstką owej ciemności, jaką ustanawia pierwsze jego słowo, inkantacja wiersza, jakby sugerując, że  

„na początku była ciemność” (ta z początkowych wersetów „Genezis”). Po owych zwyczajnych obrazach poeta 

wraca do siebie, wraca do domu, lecz również „przychodzi do siebie” psychicznie. Cała rzeczywistość – pierwotnej 

ciemności i zaistniałego świata (tego co świeci) – okazuje się tylko odmiennymi stanami jaźni (powracając  

do incipitu: jednością tego, co się wie), jest zatem w intersubiektywnej sferze niewidzialna…  
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Samo słowo epifaneia w grece oznacza skórę. Można więc powiedzieć, iż poezja jest wzmożoną wrażliwością naszej 

powłoki psychicznej na zanurzenie w zewnętrzności, ale także (nadal w zgodzie z innym pierwotnym znaczeniem 

tegoż wyrazu) na dotknięcie „tamtej strony”. Jeśli jeszcze uświadomimy sobie, iż autor przytoczonych słów jest 

jedynym spośród tworzących tę książkę, który już nie żyje, to poczujemy dodatkowy jeszcze rodzaj obejmowania nas, 

właściwy poezji. Dzięki niej zaczynamy pojmować inaczej czyjąś, zdawało by się ostateczną, nieobecność – i obec-

ność własną, i przenikającą nasze istnienie inną (realną choć niczyją!) obecność w najpospolitszym na pozór świecie.  

Sporo jest znikania, a w odniesieniu do naszego ludzkiego losu – śmierci, we wierszach wszystkich prezentowanych 

w tym tomie autorów. Tak jak cień zawsze towarzyszy światłu, od chwili, kiedy opuści ono swoje źródło. Podczas 

gdy góry zdają się zintensyfikowaną w swej naturze, pomnożoną w możliwości wyrazu ziemią, za sprawą poezji, 

zwielokrotniającej moc naszej percepcji, staje się coraz bardziej widoczne – i dotykalne – co jest poza tą krawędzią 

krajobrazu, która zazębia się z niebem. Pewien geolog powiedział o Górach Sowich, skąd wyrusza ku czytelnikom ta 

publikacja, że trwają odwiecznie w centrum, jako prastara formacja stanowią oparcie dla wypiętrzeń skorupy 

ziemskiej następujących w epokach późniejszych, nawet na odległych terenach kontynentu. Są wprawdzie niewielką 

cząstką Europy, lecz zarazem elementem fizycznie ją konstytuującym. Analogicznie poezja, to słowo nad słowami, 

pozwala nam zgruntować w bezmiarze tego, co poza widzialnym.  

Antoni Matuszkiewicz 
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Neviditelné 
Všichni jsme obklopeni neviditelným. Tím způsobem rozšiřuji poněkud metaforický význam ukrytý v jedné z básní 

obsažených v této knize. Tak nás všechny obklopuje to, co nevidíme, dokonce tehdy, když naléhavě hledáme oporu  

ve viditelném. Jak pronikavě zní třeba jen část všedních epifanií v básni Zygmunta Krukowského:  

mám teplou dlaň 

a košili z hrubého lnu 

pode zdí rostou kopřivy 

nad nehybným úpalem 

roste vřava koupaliště 

Na dvoře žena rozvěšuje prostěradla 

při nich 

muž vede kozu 

v kontextu počáteční sentence (téze) básně – Tma není tmou / když o ní víme – a vědomí toho, že vše tady tak zjevné 

není bezprostředně viditelné (dokonce když bylo zahlédnuto), ale spíš vystupuje fantomaticky, ve smyslu „vidění”, 

je pojmově zastřeno temnotou. Je možná vzpomínkou, možná se ukázalo spolu se dnem, nastoupivším po noci, ale 

zároveň – všemocné rozhodnutí autora – se stává částí té temnoty, jakou vytváří jeho první slovo, inkantace básně, 

že „na počátku byla tma” (ta z počátečních veršů „Genezis”). Po oněch obyčejných obrazech se básník vrací k sobě, 

vrací se domů, ale zároveň „přichází k sobě” psychicky. Celá skutečnost – prvotní tmy a nastalého světa (toho, co 

svítí) – se jeví jen různými stavy jáství (navracejíce se k incipitu: jednotou toho, co se ví), je pak v intersubjektivní 

sféře neviditelná… 

Samotné slovo epifanie v řečtině znamená kůra, slupka. Dá se tedy říci, že poezie je zvýšená citlivost našeho 

psychického obalu na vnější působení, ale také (stále ve shodě s jiným prvotním významem téhož výrazu) na dotek 

„tamté strany”. Jestliže si ještě uvědomíme, že autor citovaných slov je jediný z autorů této knížky, který už nežije, 
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ucítíme ještě dodatečný způsob vlastní poezii, kterým nás objímá. Díky ní začínáme jinak chápat čísi, zdánlivě 

definitivní nepřítomnost – a přítomnost vlastní, a pronikající naši existenci jinou (reálnou ač ničí!) přítomností  

v zdánlivě nejvšednějším světě. 

Je mnoho zániku a ve vztahu k našemu lidskému osudu – smrti, v básních všech prezentovaných autorů tohoto 

sborníku. Tak jako stín vždy doprovází světlo, od chvíle, kdy opustí svůj zdroj. Zatímco se hory stávají ve své 

podstatě zintenzivněnou, v možnostech výrazu umocněnou zemí, prostřednictvím poezie, znásobující sílu našeho 

vnímání, stává se stále viditelnější – a hmatatelnější – co je za tou hranou krajiny, která se snoubí s nebem. Jistý 

geolog řekl o Sovích horách, z nichž putuje ke čtenáři tato publikace, že od věků zůstávají v centru, jako prastará 

formace tvoří oporu pro další vrstvení zemské kůry v pozdějších epochách, dokonce na odlehlých částech kontinentu. 

Jsou sice nevelkou částí Evropy, ale zároveň element fyzicky ustavující. Analogicky poezie, to slovo nad slovy, nám 

dovoluje od základů prozkoumat to, co je v nekonečnu za viditelným. 

Překlad Věra Kopecká 
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spłoszenie świata 

úlek světa 

 

CZESŁAW BORSOWSKI  

* 1947 

Mieszkaniec ziemi kłodzkiej (Nowa Ruda, Polanica), liczne publikacje poetyckie  

w prasie regionalnej i ogólnopolskiej oraz almanachach dolnośląskich, autor zbiorów 

poezji „Tężenie w słowie” (1983) i „Przeźroczysty instrument” (2014), nagrody  

w konkursach o „Złotą, Srebrną i Brązową Lampkę Górniczą” w Wałbrzychu 

 i na Wałbrzyskich Ścieżkach Literackich, w roku 1982 nagrodzony za „Dziennik 

poetycki stanu wojennego” na Spotkaniach Literackich w Lądku Zdroju. 

Obyvatel země kladské (Nová Ruda, Polanica), často publikuje v regionálním a celostátním tisku a v dolnoslezských 

almanaších, autor sbírek poezie „Tężenie w słowie” (1983) a „Przeźroczysty instrument” (2014), ocenění v sou-

těžích o "Zlatý, stříbrný a brounzový hornický kahan" ve Valbřichu a na Valbřišských literárních stezkách, roku 

1982 oceněný za „Dziennik poetycki stanu wojennego” na Literárních setkáních v Lądku Zdroj. 
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*** 

Otwieram własne dłonie 

jak plan dobrze znanej Nowej 

Rudy w której dziewczyna 

z gałązek uliczek 

rozpala nocą dwa 

Ognie 

 

Słońce na skakance 

Odczytuję schody do ogrodu 

Pokaleczony świat upadłych zegarów 

Spopielony 

dom dzieciństwa mojej matki 

tkwi kominem przy orzechu włoskim 

Nie mogę dosięgnąć okna 

spopielonych wierszy W oddali 

płoną wzgórza. Wróżba rozdaje wiatr 

na jutro 

Na roztrzaskanej maszynie 

do pisania obmyślam ucieczkę 

przez skakankę z kolczastego drutu 

Horyzont 

który porzuciło pokaleczone słońce 

Trwa tragiczne rozproszenie 

Rodziny Zapominalność nie istnieje 

*** 

Otvírám své dlaně 

jako plán dobře známé Nové 

Rudy v které dívka 

z větví uliček 

rozpaluje v noci dva 

Ohně 

 

Slunce na švihadle 

Odpočítávám schody do zahrady 

Poraněný svět padlých hodin 

Zpopelněný 

dům dětství mé matky 

tkví komínem u vlašského ořechu 

Nemohu dosáhnout na okno 

zpopelněných básní V dálce  

planou návrší. Věštba rozdává 

zítřejší vítr 

Na rozbitém psacím 

stroji promýšlím útěk  

přes švihadlo z ostnatého drátu 

Horizont 

který opustilo poraněné slunce 

Trvá tragické rozptýlení 

Rodiny Zapomnětlivost neexistuje  
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Przeźroczysty instrument 

Lśni siekierka Skrzypienie szkiełek 

potłuczonej żarówki Skaleczenia bieli 

Płatki Bezwietrze Pod powietrzem 

ręka łapie oddech Bandaże Gojenie ran 

Klosz nut Całe: zebrane obłoki 

Skrzypiąca poduszka Ekranizacja lotu 

strzały eleaty W bezruchu noc 

opada na termometr: mroźno 

Pośpiech słońca Zastyganie do 

przezwyciężenia na bieżąco 

Krótka struna przeźroczystych skrzypiec 

Rozerwana rzeka Wtargnięcie: 

                                              echo w jaskini 

Tunele Góry Sowie 

przychylne 

 

*** 

Mówisz nie poznając 

słowa w codziennej praktyce 

swego ciała 

Jak kibic który wie Lepiej 

tego nie mówić 

Průzračný instrument 

Sekerka se leskne Skřípot sklíček 

rozbité žárovky Poranění bělosti 

Plátky Bezvětří Pod povětřím 

ruka lape dech Bandáže Hojení ran 

Poklop tónů Celá: nahromaděná oblaka 

Skřípějící poduška Zfilmovaný let 

střely eleaty Noc v nehybnosti 

padá na teploměr: mráz 

Spěch slunce Ztrnutí 

v neustálém přemáhání se 

Krátká struna průzračných houslí 

Rozervaná řeka Vtrhnutí: ozvěna v jeskyni 

Tunely Hory soví 

nakloněné 

 

*** 

Mluvíš a neznáš 

slova v každodenní praxi  

svého těla 

Jako kibic který ví Raději 

o tom nemluvit 
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Aureole 

Chodzę tam gładzić kamień 

swego serca 

wznawiać strumienie myśli 

poszukać lepszych okoliczności 

życia 

Usunąć błędne słowa z krawędzi 

wierszy 

Znikam pośród znaków zapytania 

zdobywam ciągle tą samą górę 

by widzieć więcej 

Gdy piję wodę u źródła 

widzę aureole wokół głowy 

Wznoszę ducha 

W kościółkach z gałęzi 

staję przy swoim 

by jeszcze przez chwilę nie żegnać się 

z Wami  

 

 

 

Aureoly 

Chodím tam hladit kámen 

svého srdce 

obnovovat prameny myšlenek  

hledat lepší příležitosti 

života 

Odstranit chybná slova z hrany 

verše 

Ztrácím se uprostřed otazníků 

dobývám neustále tu samou horu 

abych viděl víc 

Když piji vodu u pramene 

vidím svatozář kolem hlavy 

Povznáším ducha 

V kostelících z větví 

stojím na svém 

abych se ještě chvíli neloučil 

s Vámi 
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Odgłos jaskini 

Ptaki zamilkły  

brzęczą jeszcze nieliczne owady 

Nagłe spłoszenie i zaciekawienie  

świata: 

tajemnicze echo góry spod 

tąpniętej ścieżki trafia  

do poezji 

Przyjmuję pokarm bukowego 

rezerwatu 

Słońce poraża mnie 

przy próbie udźwignięcia głazu 

Mimo upływu lat fotografia 

dokumentuje tamtą wyprawę 

na Kalenicę 

Wśród bukowych proporców czuję się 

zdobywcą  

 

 

 

Ozvěna jeskyně 

Ptáci zmlkli 

ještě bzučí nepočetný hmyz 

Náhlý úlek a zvědavost 

světa: 

tajemné echo hor z pod 

pukající stezky vstupuje  

do poezie 

Přijímám pokrm bukové 

rezervace 

Slunce mě ochromuje 

když se pokouším uzdvihnout balvan 

Kromě míjení let fotografie  

dokumentuje onu výpravu 

na Kalenici 

Uprostřed bukových praporů se cítím 

dobyvatelem 
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nic trwalszego niż chwila 

nic trvalejšího než chvíle 

 

ELŻBIETA GARGAŁA  

* 1956 

Urodzona w Zgierzu, mieszka w Wałbrzychu. Absolwentka polonistyki na Uniwer-

sytecie Wrocławskim, dziennikarka związana przede wszystkim z „Tygodnikiem 

Wałbrzyskim”, którego była redaktorem naczelnym. Laureatka międzynarodowej 

nagrody dziennikarskiej. Wielokrotnie nagradzana na  konkursach poetyckich. Jest 

współautorką tomu pt. „Kareta dam” i autorką tomiku „Woda pragnień”. Publikuje 

wiersze w prasie i w antologiach, również czeskich. 

Narozená ve Zgierzu, žije ve Valbřichu. Absolventka polonistiky na Vratislavské univerzitě, novinářka spojená 

především s Valbřišským týdeníkem („Tygodnik Wałbrzyski”), jehož byla šéfredaktorkou. Laureátka mezinárodní 

ceny novinářů. Mnohokrát oceněná v básnických soutěžích. Je spoluautorkou sbírky „Kareta dam” a autorkou sbírky 

„Woda pragnień”. Verše publikuje v tisku a v antologiích, také českých. 
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Chwila 

miłość 

wystarczy 

że trwa chwilę 

a chwila 

jest wiecznością 

prawdziwą 

w morzu dni 

jak opal 

jak diament 

krystalizujący wielki 

w morzu ziemi 

który trwa wiecznie 

jak kropla złota 

zastygła 

w morzu wyobraźni Boga 

niezniszczalna 

nie ma nic trwalszego 

niż chwila 

kiedy dwie dusze 

kapią ku sobie 

w jeden klejnot 

chwila 

przenikająca wszystkie światy 

jak powietrze 

na zawsze 

Chvíle 

láska 

stačí 

že trvá chvíli 

a chvíle 

je věčností 

opravdovou 

v moři dní 

jako opál 

jako diamant 

krystalizující velký 

v moři země 

který přetrvá věčně 

jako kapka zlata 

ztuhlá 

v moři představ Boha 

nezničitelná 

není nic trvalejšího 

než chvíle 

kdy dvě duše 

lnou k sobě 

do jediného klenotu 

chvíle 

pronikající všechny světy 

jako vzduch 

navždy  
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Anioł 

kurtkę tylko weźmie do ręki 

plecak przyzwyczajenia na ramię 

i wyjdzie bez pożegnania 

a potem pójdzie 

przed siebie 

po śmiertelnym śniegu 

w dół ulicy 

jak we śnie 

zimno poza nim 

i wszelkie czucie 

czołem rozgarnie powietrza 

droga rozstąpi się przed nim 

nikt nie zastąpi mu przejścia 

i pójdzie po Ziemi 

anioł bez nieba 

 

 

 

 

Anděl 

jenom si vezme bundu do ruky 

na záda batoh přizpůsobení 

a vyjde bez požehnání 

a pak půjde  

před sebe 

po smrtelném sněhu 

dolů ulicí 

jako ve snu 

za ním je chlad 

a všelijaké pocity 

čelem rozhrne vzduch 

cesta se před ním rozestoupí  

nikdo mu nezabrání přejít 

a půjde po Zemi 

anděl bez nebe 
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Wiersz o bezmiarze 

rozlegam się gładkością ciszy po horyzont 

piaskiem suchym serca 

nie ma małego kwiatka 

słone źródła nie rodzą kwiatów 

pustynią rozkładam się myśli bolących 

aż po nieba krawędź 

pustynia zawsze 

kończy się w niebie 

jestem dwubarwna 

piasek i niebo 

każde ziarnko tego piasku 

urodziło się we mnie 

jestem Pustynia 

pusta i pełna naraz 

płaska i uniesiona w niebo 

pozbawiona siebie i odnaleziona 

Pustynia jestem 

bez życia i drżąca każdym ziarenkiem 

takie nic i taki bezmiar 

dwie słone krople 

nawet głowy nie chcę unieść pagórkiem 

dobrze mi być niczym 

nie pamiętam swojego imienia 

nie przypominasz mi go 

pustynia i niebo w obietnicy 

pustynia z niebem w sercu 

pustynia obietnica nieba 

pustynia jestem 

samotna 

nie ma mnie 

 

*** 

przychodzi czas bez słów 

kiedy szloch mieszka w oddechu 

nie czyta się już listów 

tylko idzie po wodę do rzeki 

śpi trochę pod stroskanym okiem gwiazd 

stawia kroki 

które pozostały do postawienia 

mimo wszystko 

ziemia jest przecież dobra 

nie zasługuje na pogardę odchodzenia 

tylko jak zbudować drogę 

skoro nie ma śladu stóp 

żaden kompas nie określa południa 

pod nogami powietrze  

wokół mgła 

nad głową odległe niebo 

jak budować drogę we mgle 

kiedy nadszedł czas bez słów  
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Báseň o nekonečnu 

rozkládám se hladkostí ticha po horizont 

suchým pískem srdce 

žádný malý kvítek 

slané prameny nerodí květy 

rozkládám se pouští bolavých myšlenek 

až po kraj nebe 

navždy pouští 

končící v nebi 

jsem dvoubarevná 

písek a nebe 

každé zrnko písku 

se narodilo ve mně 

jsem Pouští 

pustou a zároveň plnou 

plochou a k nebi pozvednutou 

pozbavenou sebe a znovu nalezenou 

Pouští jsem 

bez života a chvějící se každým zrníčkem 

takové nic a takové nekonečno 

dvě slané kapky 

dokonce ani hlavu nechci pozvednout  

                                                        jako pahorek 

je mi dobře být ničím 

nepamatuji si své jméno 

nepřipomínáš mi ho 

poušť a příslib nebe 

poušť s nebem v srdci 

poušť slibující nebe 

poušť jsem 

osamělá 

není mě 

 

*** 

nadchází čas beze slov 

kdy se v dechu zabydlel vzlyk 

už se nečtou dopisy 

jenom chodí pro vodu do řeky 

trochu spí pod ustaraným okem hvězd 

dělá kroky 

které zbylo dokončit  

kromě všeho 

země je přece dobrá 

nezaslouží si pohrdání odchodu 

ale jak vybudovat cestu 

když nejsou ani náznaky stop 

žádný kompas neukáže jih 

pod nohama vzduch 

kolem mlha 

nad hlavou vzdálené nebe 

jak budovat cestu v mlze 

když nastal čas beze slov 
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nie oglądając się 

neohlížejíce se 

 

DANUTA GÓRALSKA-NOWAK 

* 1953 

Urodziła się w Morągu, mieszka w Wałbrzychu, współautorka zbioru poezji „Kareta 

dam”, autorka tomików wierszy:  „Pijana Venus” i „Nic się nie stało”, zbioru próz 

poetyckich „Droga do domu” oraz tomu opowiadań pt. „Szpicbergen”. Laureatka 

wielu konkursów literackich i turniejów jednego wiersza. Otrzymała główną nagrodę 

w Konkursie na Autorską Książkę Literacką Świdnica 2010 a także nagrodę starosty 

wałbrzyskiego za osiągnięcia artystyczne. 

Narodila se v Morągu, žije ve Valbřichu, spoluautorka sbírky „Kareta dam”, autorka sbírek poezie „Pijana Venus” 

a „Nic się nie stało”, sbírky poetických próz „Droga do domu” a sbírky povídek „Szpicbergen”. Laureátka mnoha 

soutěží a turnajů jedné básně. Získala hlavní cenu v soutěži O autorskou literární knížku Svidnice 2010 a také cenu 

valbřišského starosty za umělecké úspěchy. 
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Kochanek ich matki  

Znów mnie obudzili 

o drugiej w nocy 

widocznie im włam nie wyszedł 

Za trzy dni wigilia 

wieczorem pisałam wiersz  

o schronisku pod Wielką Sową  

i o spadającej gwieździe  

Takiego to tylko w mordę lać  

śpi z ich matką 

a pieniędzy 

dać nie chce 

Powiedziałam sobie 

śpij, głupia 

niech się pozabijają 

w końcu i tutaj 

cicha noc będzie 

 

 

 

 

 

Milenec jejich matky 

Znovu mě vzbudili 

ve dvě hodiny v noci 

zjevně se jim rabování nevyvedlo  

Za tři dny jsou vánoce 

večer jsem psala báseň 

o chatě pod Velkou Sovou  

a padající hvězdě 

Takovému jenom dát přes hubu 

spí s jejich matkou 

a peníze 

nechce dát 

Řekla jsem si 

spi, hloupá 

ať se pozabíjejí 

nakonec i tady 

bude tichá noc 

  



23 

 

Nie  

Nie odwzajemnię się 

nie zaproponuję ci herbaty 

Wczoraj zaparzyłeś mi zieloną 

chociaż piję tylko czarną 

liczyłeś, że raptem  

zwinę się w listek 

Jestem zajęta, muszę oczyścić paprotkę 

tyle się tego nazbierało 

Pędy jak sznurki, nie korzenie już 

tylko próchno 

Pakujesz swoje rzeczy 

sądzisz, że się przestraszę, 

będę symulować samobójstwo 

Ani mi w głowie jakaś herbata   

daje tyle, co umarłemu kadzidło 

 

 

 

 

 

 

Ne 

Neoplatím ti 

nenabídnu čaj 

Včera jsi mi zalil zelený 

přestože piji jen černý 

domníval ses, že se prudce 

svinu v lístek 

Nemám kdy, musím očistit osladič 

tolik se toho nasbíralo 

Odnože jako šňůrky, už ne kořeny 

jenom troud 

Balíš si své věci 

myslíš si, že se vyděsím, 

budu simulovat sebevraždu 

Ani mi nenapadne nějaký čaj 

dá tolik, co mrtvému kadidlo 
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Posprzątam po sobie 

Wyjdę i nie wrócę 

Bez obaw, wszystko posprzątam 

Nie zostawię nawet piasku 

z pięt na pumeksie 

w tym rozedrganym domku 

nad skrzyżowaniem ulic  

krzyczących głosem 

karetek pogotowia 

Wszyscy jesteście tacy sami 

Że też nie macie nic innego do roboty   

tylko tak umierać i umierać! 

 

 

 

 

 

 

 

Uklidím po sobě 

Odejdu a nevrátím se 

Bez obav, všechno uklidím 

Neponechám ani písek 

z pat na pemze 

v tom roztřeseném domku 

nad křižovatkou ulic 

křičících hlasem 

spěchající záchranky 

Všichni jste stejní 

Také nemáte nic jiného na práci 

jen tak umírat a umírat! 
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W szpitalu 

Nie oglądając się na nas  

odchodził 

wyciągał ręce przed siebie 

z kimś się witał 

Kiedy jedną nogą wrócił 

mówił: 

„Matka dobrze wygląda, 

spaceruje korytarzem. 

Niech usiądzie, 

zawsze miała słabe nogi. 

Zawołajcie ją, 

inaczej się obrazi 

i znowu umrze.” 

 

 

 

 

 

 

V nemocnici 

Neohlížeje se na nás 

odcházel 

natahoval ruce před sebe 

s kýmsi se vítal 

Když se jednou nohou vrátil 

říkal: 

"Matka vypadá dobře, 

prochází se po chodbě. 

Ať se posadí, 

měla vždycky slabé nohy. 

Zavolejte ji, 

jinak se urazí 

a znovu umře." 
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jež zpívá a krvácí 

co śpiewa i krwawi 

 

VĚRA KOPECKÁ  

*1951 v Turnově 

Od roku 1992 žije na Broumovsku. Píše, překládá a vydává poezii, 20 let organizuje 

mezinárodní setkání básníků – Dny poezie v Broumově a posledních sedm let mezi-

národní malířské plenéry v Křinicích. Vydala více než dvě desítky sbírek, její verše byly 

přeloženy do několika jazyků, publikuje ve sbornících a antologiích v Čechách i za hra-

nicemi, především v Polsku. Fotografuje, měla řadu výstav a fotografiemi ilustruje 

knížky své i svých přátel. 

Od 1992 roku mieszka na ziemi broumovskiej. Pisze, przekłada i wydaje wiersze, od dwudziestu lat organizuje 

międzynarodowe spotkania poetów – Dny poezie w Broumovie, a we wsi Křinice, gdzie mieszka, międzynarodowe 

plenery plastyczne. Wydała ponad dwadzieścia tomików, jej wiersze zostały przetłumaczone na kilka języków, 

publikuje w almanachach i antologiach w Czechach i za granicą, przede wszystkim w Polsce. Fotografuje, miała 

wiele wystaw i zdjęciami ilustruje książki swoje i swoich przyjaciół.  
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Nejbližší 

Když ticho si vypráví 

s trávou a se stromy 

a slunce pije rosu 

Když staré jívy 

pokroucené větrem 

důstojné v zadumání 

obrostlé lišejníkem a mechem 

zamlčují čas i rány 

Vracím se na ta místa 

Věřím stromům 

Zraněným Zohýbaným 

Jsem z nich 

Nestýskám si 

i když se mi stýská 

Pohladím strom 

a on mi odpoví 

neviditelným objetím 

Procházím les 

abych se zemi uklonila 

Když hřiby sbírám 

 

 

Jsem ticho 

Jsem strom 

Jsem víra 

 

 

Ráno v horách 

Mlha v údolí 

umocnila ticho 

na chorál 

Jenom krůpěje 

na pavučině utkvělé 

tichounce zvonily 

Světlo našlapovalo  

po špičkách 

rozkvétající alejí 

listím spadaným 

Šel za mnou stín 

Zněl ve mně hlas 

nenapsaných knih 
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Najbliższe 

Gdy cisza sobie gwarzy  

z trawą i z drzewami 

a słońce rosę pije 

Gdy doświadczone wichrem  

stare iwy 

dostojnie w zadumie trwają 

obrośnięte mchem i porostami 

czas przemilczają i rany 

Powracam na te miejsca 

Wierzę drzewom 

Zranionym Zginanym 

Z nich jestem 

nie złorzeczę 

nawet złem dotknięta 

Pogłaszczę drzewo 

a ono odpowie 

objęciem niewidzialnym  

Przechodzę lasem 

abym się ziemi pokłoniła  

Choćby grzyby zbierając  

 

 

Jestem cisza 

Jestem drzewo 

Jestem wiara 

 

 

Ranek w górach  

Mgła w dolinie 

wzmogła ciszę  

w chorał 

Tylko krople 

uwięzłe w pajęczynie 

cichutko dzwoniły  

Światło stąpało  

na palcach 

rozkwitającą aleją 

opadłym listowiem 

Szedł za mną cień 

Brzmiał we mnie głos 

nienapisanych książek 
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Les 

Toulám se ve stopách 

jelenů a srn 

Za ruku vítr mě vodí 

jak neposlušné dítě 

Jako dítě 

jsem srostlá s lesem 

Semínko ze zahrad 

vánkem zanesené 

Léčí mé nemoci 

bolesti zklamání 

můj zpovědník 

milenec otec můj 

můj bůh 

les 

 

Noc na horách 

Nebe je tak blízko 

že rukama sbírám 

stříbrné plody 

ze stromu noci 

A tichem bloudí 

nevyslovené 

Las  

Błąkam się wśród tropów 

jeleni i saren 

Wiatr mnie prowadzi za rękę 

jak nieposłuszne dziecko 

Jako dziecko  

zrosłam się z lasem 

Nasionko wiatrem 

zaniesione z ogrodów 

Leczy moje choroby 

cierpienia zawody 

mój spowiednik 

kochanek ojciec mój 

mój bóg 

las 

 

 Noc w górach 

Niebo tak blisko 

że zbieram rękami 

srebrne owoce 

z drzewa nocy 

A niewypowiedziane 

błądzi ciszą  
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*** 

Plné  

kapsy kamenů 

Tak si mě drží zem 

česká i polská 

abych neodlétla  

Za sluncem 

Za slovem básně 

Za měsícem 

když cestou utajených slov 

vyštěrkovanou hledáním 

vracím se  

do katedrály mlčení 

 

Vesnice v horách 

U kostela pod kopcem 

kamenný Kristus 

přelomený kříž 

zavátý sněhem 

leží na zemi  

Ještě z mrtvých vstane? 

A pravdy nevyslovené 

nedopovězené 

zakázané...? 

*** 

Pełne 

kieszenie kamieni 

Tak trzyma mnie ziemia 

czeska i polska 

abym nie odfrunęła 

Za Księżycem 

Za Słońcem 

Za słowem wiersza 

gdy ścieżką sekretnych słów 

wypolerowaną poszukiwaniem 

powrócę 

do katedry milczenia 

 

Wieś w górach 

Pod kościołem pod górą 

Chrystus kamienny  

przełamany krzyż 

śniegiem zawiany 

leży na ziemi 

Jeszcze zmartwychwstanie? 

I prawdy niewypowiedziane 

niedocieczone 

zakazane...?  
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Můj domov 

Nedostala jsem větší dar 

než ten že jsem 

součástí české krajiny 

lípa za domem 

jarní bříza na stráni 

u potoka vrba plačící 

rybník zarostlý 

žabincem rákosím 

pěšina letním borůvčím 

v trávě modrý rozrazil 

A českou řeč 

dostala jsem 

jež zpívá  

a krvácí 

do ticha do bouří 

a hoří jasným plamenem 

když cesty jsou 

ve tmě ponořené 

Nedostala jsem větší dar 

než lásku rodné země 

 

 

Moja ojczyzna 

Nie dostałam większego daru 

niż ten że jestem  

cząstką czeskiej krainy 

lipa za domem 

brzoza wiosenna na stoku 

nad potokiem wierzba płacząca 

staw zarośnięty 

gwiazdnicą i trzciną 

ścieżyna w letniej borowinie 

w trawie niebieski przetacznik 

I mowę czeską  

dostałam 

co śpiewa 

i krwawi  

do ciszy do burzy 

i jasnym płomieniem gorzeje 

gdy drogi są 

pogrążone w ciemności 

Nie dostałam większego daru 

niż miłość rodzinnej ziemi 
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Malé zázraky 

Dnes ráno 

vzpínalo slunce 

k nebi ruce 

Dva ohnivé plameny 

slunce obepínaly 

dva úlomky duhy 

dva střepy z vitráže 

zapíchnuté v zemi 

čněly pohádkově 

odvážně 

k modré obloze 

Čtyři ohně vzplály 

na hraně 

mrazivého dne 

 

*** 

Na bílé plátno polí 

promítá slunce stromy 

Jako básník  

na bílé stránky knih 

tajuplné příběhy 

Małe cuda 

Dziś rano 

wznosiło Słońce 

ramiona w niebo 

Dwa gorejące płomienie 

obejmowały tarczę 

dwa odpryski tęczy  

dwa odłamki witraża 

wbite w ziemię 

jarzyły fantastycznie 

odważnie 

w błękitne niebiosa 

Cztery ognie zabłysły  

na krawędzi 

mroźnego dnia  

 

*** 

Słońce wyświetla drzewa  

na białe płótno pól  

Jak poeta 

ukryte zdarzenia 

na czyste lico stron 
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potknięcia ciszy 

klopýtání ticha 

 

ZYGMUNT KRUKOWSKI 

*  1951 

+ 2013 

 

Poeta, felietonista, dramaturg i tłumacz. Były pracownik Kopalni Węgla Ka-

miennego „Nowa Ruda”. Laureat konkursów poetyckich i dramaturgicznych. 

Debiutował w prasie literackiej w latach 70. ubiegłego wieku. W 1993 r. 

opublikował arkusz poetycki „Kosztowna esencja” (Noworudzki Klub Literacki 

„Ogma”). Tłumacz poezji rosyjskiej, francuskiej i angielskiej. W roku 2012, w Sopocie, w ramach Biblioteki 

„Toposu” ukazał się jego zbiór wierszy „Rzeczy R”. 

Básník, fejetonista, dramatik a překladatel. Bývalý pracovník Kamenouhelného dolu Nová Ruda. Laureát básnických 

a dramatických soutěí. V literárním tisku debutoval v 70. letech minulého století. V roce 1993 publikoval básnický 

list „Kosztowna esencja” (Noworudzki Klub Literacki „Ogma”). Překladatel poezie ruské, franzouzské a anglické. 

V roce 2012 v Sopotech v rámci Knihovny „Toposu” vyšla jeho sbírka básní „Rzeczy R”. 
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Przebudzenie 

Bratu 

Pora koguta 

Poranek nad dachami rozleglejszy niż echo 

– przestronna izba w której oddycham 

W środku powietrza gołębie 

oblatują pierwszą pogodę 

Rosną głosy 

dalekie i bliskie 

Dźwięczy blaszka światła 

o posadzkę błękitu 

– taki pogłos słońca 

Budzę się we wnętrzu echa 

z obcą ręką – drętwą 

odrzuconą poza ciepłą żywość 

reszty ciała 

Widzę przez otwarte okno: 

drzewo urodziło ptaka 

 

 

 

Probuzení 

Bratrovi 

Čas kohouta 

Ráno nad střechami rozlehlejší než ozvěna 

– prostorná místnost v které oddechuji 

Uprostřed vzduchu obletují  

první pohodu holubi 

Rostou hlasy 

daleké i blízké 

Do podlahy blankytu 

buší čepel světla  

– takové echo slunce 

Budím se uvnitř ozvěny 

s cizí rukou – ztrnulou 

odhozenou za teplou živost 

zbytku těla 

Otevřeným oknem vidím 

strom porodil ptáka 
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Miasto pod innym niebem 

           Zdzisławie Zalewskiej 

Kula ciemności toczy się z trzaskiem 

po asfalcie nieba 

Staje w zenicie nad kamiennym miastem 

w którym umierają echa 

Na wzgórzu mury organy i wieża 

na rzece popiół 

W ulicy zmarłe drzewo 

kiosk i liszaj śniegu 

Na ścianie chore światło 

fasady w zaciekach po niedawnym deszczu 

Jest to pierwsza niedziela po środzie 

                                                    popielcowej 

i pierwsza radość po minionym smutku 

 

 

 

 

Město pod jiným nebem 

                                     Zdislavě Zalevské 

Koule tmy se točí s třeskem  

po asfaltu nebe 

Stojí v zenitu nad kamenným městem  

v kterém umírají ozvěny 

Na kopci zdi varhany a věž 

na řece popel 

V ulici zemřelý strom 

kiosek a lišej sněhu 

Na stěně nemocné světlo 

fasády s mapami po nedávném dešti 

Je to první neděle po popeleční středě 

a první radost po minulém smutku 
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Lada co nas pociesza 

                   Panu Markowi Garbali 

Ciemność nie jest ciemnością 

jeśli o niej wiemy 

Miewam taka wiedzę 

ale teraz leżę 

w kopule nocy 

nasłuchując potknięć 

ciszy 

Próbuję rozważać 

z czego o świcie 

jasna rzygowina brzozy 

Chodzę kopię kamień 

mam ciepłą dłoń 

i koszulę z szorstkiego lnu 

pod murem rosną pokrzywy 

rośnie wrzawa kąpieliska 

ponad nieruchomym upałem 

W podwórzu kobieta rozwiesza 

                                           prześcieradła 

w ich obliczu 

mężczyzna prowadzi kozę 

 

 

dziecko śpi w cieniu 

matka robi na drutach 

pachnie racuchami 

Wracam do siebie 

do następnego zwątpienia 

jestem pocieszony 
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Ledacos nás těší 

Panu Markovi Garbalovi 

Tma není tmou 

když o ní víme 

Mívám takové vědomí 

ale teď ležím 

v kopuli noci 

naslouchaje klopýtání 

ticha 

Pokouším se rozvažovat 

z čeho je za svítání 

jasná blivanina břízy 

Chodím kopu kámen 

mám teplou dlaň 

a košili z hrubého lnu 

pode zdí rostou kopřivy 

nad nehybným úpalem 

roste vřava koupaliště 

Na dvoře žena rozvěšuje prostěradla 

při nich 

muž vede kozu 

 

 

dítě spí ve stínu 

matka plete 

voní lívance 

Vracím se k sobě 

do další malomyslnosti 

jsem potěšený 
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Na białym tle wyjazd z miasta pamięci 

Nowej Rudzie 

Kiedy umarł Monsieur  Piszko, 

rozpoczął się jego wieczny taniec 

udeptywacza kapusty, w gaciach, 

z nogami wyparzonymi do białości. 

Gryzowsky był kapitanem 

na morskim statku… 

Es ist vorbei. 

Teraz nie żyje: 

stoi na balkonie, 

pyka fajkę. 

Modest Dobrodin z jasną kozą 

wchodził na wzgórze, znikł w zieleni: 

wyszedł spod góry, stanął w słońcu. 

Żydzi w tym czasie wyjeżdżali 

do Izraela, zostawiając 

w podwórzach kanapy 

wypchane włosami swych bród. 

I wielu, którzy przyszli 

do mojej pamięci 

i nie chcą jej opuścić… 

 

 

 

Co sobie myślą, opuściwszy miasto, 

zabawkę Czasu i Przestrzeni? 

Co sobie myślą? Koniec złudzeń… 

Ja nic nie mogę: głuche dudnienie jabłek 

o suchą ziemię… A po jesieni 

tylko zima. 
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Na bílém pozadí výjezd z města paměti 

Nové Rudě 

Když zemřel Monsieur Piszko, 

začal jeho věčný tanec 

šlapače zelí, v gatích, 

s nohama vypranýma do bělosti. 

Gryzovský byl kapitánem 

na zámořském parníku… 

Es ist vorbei. 

Teď nežije: 

stojí na balkóně, 

bafá fajfku. 

Modest Dobrodin se světlou kozou 

stoupal na pahorek, zanikl v zeleni: 

vyšel zpod hory, stanul ve slunci. 

Židé v té době vyjížděli 

do Izraele, nechávajíce  

ve dvorech pohovky 

vycpané vousy svých brad. 

Hodně těch, co vešli  

do mé paměti 

a nechtějí ji opustit… 

 

 

 

Co si myslí, opustivše město, 

hračku Času a Prostoru? 

Co si myslí? Konec iluzí… 

Já nemohu nic: hluché bubnování jablek 

o suchou zem… A po podzimu 

jenom zima 
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twarz wsunięta w mrok 

tvář ponořená do šera 

 

KAROL MALISZEWSKI 

* 1960 

Poeta i prozaik, krytyk literacki, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Ko-

munikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował kilkanaście 

tomów wierszy, liczne utwory prozatorskie i szereg zbiorów tekstów kry-

tycznoliterackich, m.in. „Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy”, „Rozproszone głosy. 

Notatki krytyka”, „Wolność czytania”, „Poezja i okolice”. Aktywny uczestnik 

ogólnopolskiego życia literackiego i autor bardzo licznych publikacji w krajowej 

prasie kulturalnej. Mieszka w Nowej Rudzie.  

Básník a prozaik, literární kritik, odborný asistent v Institutu žurnalistiky a veřejné komunikace na Vratislavské 

univerzitě. Vydal více než desítku sbírek poezie, mnoho prozaických děl a řadu souborů literárně-kritických textů, 

kromě jiných „Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy”, „Rozproszone głosy. Notatki krytyka”, „Wolność czytania”, 

„Poezja i okolice”. Je aktivním účastníkem celopolského literárního života a autorem četných publikací  

v celostátním tisku. Žije v Nové Rudě. 
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Jesień 

Nie dawano szans na ciebie 

w prognozach, słońce moje, życie, 

zachmurzenie ciągłe, grząski niż, 

który ma zrodzić pustkę, więcej nic. 

W prognozach, słońce moje, życie, 

nie miało cię być, może tylko duchem, 

który ma zrodzić pustkę, więcej nic, 

nie przewidywano żadnej niespodzianki. 

Nie miało cię być, może tylko duchem, 

który wychodzi na nielicznych zdjęciach, 

nie przewidywano żadnej niespodzianki, 

rysa paznokciem na najczulszej z klisz. 

Który wychodzisz na nielicznych zdjęciach, 

proszę, nie módl się za nami, 

nie przewidywano żadnej niespodzianki 

w mowie, piśmie, niejasnych uczynkach. 

Proszę, nie módl się za nami, 

chcemy pozostać poza tym językiem 

w mowie, piśmie, niejasnych uczynkach, 

nieporuszeni, nawet nie schwytani. 

 

 

 

Chcemy pozostać poza tym językiem, 

tu nas odnajdziesz w senne popołudnie, 

nieporuszeni, nawet nie schwytani, 

jeśli zrozumiesz, darmo i trudno. 

Tu nas odnajdziesz w senne popołudnie, 

zachmurzenie ciągłe, grząski niż, 

jeśli zrozumiesz, darmo i trudno, 

nie dawano na ciebie szans. 

 

 

 

Pan śp. 

Bóg śpi na wzgórzach; 

jak dojść do niego 

przez trawy, chaszcze? 

W zamkniętym kościele szelest, 

szczury coś piszą na posadzce. 
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Podzim 

Nedávali ti žádnou šanci 

v předpovědích, živote, mé slunce,  

neustále zamračeno, bahnitá níže,  

která má zrodit prázdnotu, nic více. 

V předpovědích, živote, mé slunce,  

neměl jsi být, snad jenom duchem, 

který má zrodit prázdnotu, nic více, 

neočekává se překvapení žádné. 

Neměl jsi být, snad jenom duchem, 

který se objeví na nečetných fotografiích, 

neočekává se žádné překvapení, 

rýha nehtem na nejcitlivější folii. 

Který se objevíš na nečetných fotografiích, 

prosím, nemodli se za nás, 

neočekává se žádné překvapení 

v rozmluvě, písemnostech, nejasných činech. 

Prosím, nemodli se za nás, 

chceme zůstat za tím jazykem  

v rozmluvě, písmnostech, nejasných činech, 

nehybní, dokonce nezachytitelní. 

 

 

 

Chceme zůstat za tím jazykem, 

tady nás najdeš v ospalém odpoledni,  

nehybní, dokonce nezachytitelní, 

jestli rozumíš, zbytečně a obtížně. 

Tady nás najdeš v ospalém odpoledni,  

neustále zamračeno, bahnitá níže,  

jestli rozumíš, zbytečně a obtížně,. 

nedávali ti žádnou šanci. 

 

 

 

Pan sp. 

Bůh spí na návrších; 

jak k němu dojít 

travami a křovím? 

V zavřeném kostele šelest, 

krysy něco píší na kamenech. 
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Ścieżką 

w kierunku Góry Świętej Anny 

Agnieszce i Kornelowi 

Sam, po waszych śladach, 

więc już nie sam, stokroć samotniejszy* 

mglista wspólnoto, rozpoznawana 

po kształcie kalenic, zapadających się 

w czasie i mgle; 

może na wiosnę ruszymy miejsce 

z miejsca, może przesadzimy, by 

doznać, nie wiem; może 

wzbudzimy zaufanie do szczątków 

poddających się dalszej obróbce, 

podających się za. 

Nie sądzę, żeby coś stało się jasne, 

w mroku widzimy więcej, 

szeroko otwierając zeszyty 

----------------------------------- 
 nie potrafię przytoczyć źródła 

 

 

 

 

ale dokąd niby mielibyśmy dojść 

na wiosnę, ruszając już teraz, 

po starych śladach, tak ładnie 

wyciętych w śniegu; teatr pytań, 

publiczność wstaje z miejsc, idzie 

ławą, za świerkiem świerk. 

 

Bojaźń i drżenie 

Drży deska, 

po której wjeżdża się taczką 

z piaskiem po brzegi. 

Pamiętasz, jak to się robi? 

Pamiętam. 

Byłem tą deską. 

Skwir zmarzniętych ptaków 

tuż za betoniarką.  
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Cesta směrem k hoře Svaté Anny 

                                     Agnieszce i Kornelovi 

Sám, ve vašich stopách, 

totiž už ne sám, stokrát osamělejší*, 

mlhovitá pospolitosti, rozlišitelná 

podle tvaru hřebenů, propadajících se 

v čase a mlze; 

možná na jaře pohneme místem 

z místa, možná přesadíme, aby 

poznat, nevím, možná 

vzbudí důvěru k pozůstatkům 

vydávajícím se k dalšímu opracování, 

vydávajícím se za. 

Nemyslím, že by se něco stalo jasné, 

v přítmí vidíme víc, 

otvírajíce doširoka sešity, 

plné sypoucích se cestiček 

z neuskutečněné mandaly; 

--------------------------------------------- 
 nedokáži určit zdroj 

 

 

 

ale kam bychom jakoby měli dojít 

na jaře, dávaje se do pohybu už teď, 

po starých stopách, tak pěkně 

vyřezaných ve sněhu; divadlo otázek, 

obecenstvo vstává z místa, jde 

zástupem za smrkem smrk. 

 

Bázeň a chvění 

Chvěje se deska 

po níž se vjíždí kolečkem 

s pískem ke kraji. 

Pamatuješ si, jak se to dělá? 

Pamatuji. 

Byla jsem tou deskou. 

Štěbetání promrzlých ptáků 

hned za míchačkou. 
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Piosenka o przymierzaniu 

Czarna ziemio, przymierzę twe ciuchy, 

kilka fałd nie podoba mi się; 

ojciec w mig uporałby się z nimi, 

mrucząc do siebie, radia i ścian. 

Kilka bruzd nie podoba mi się 

na twarzy wsuniętej w mrok, 

gadając do siebie, radia i ścian, 

do rodzinnej tradycji dodałem długopis. 

Na twarzy wsuniętej w mrok 

czyta się w pośpiechu i tylko rękami, 

do rodzinnej tradycji dodałem długopis, 

stąd wiecznie poplamione palce. 

Czyta się w pośpiechu i tylko rękami, 

przyjdzie taka chwila, że już całym ciałem, 

stąd wiecznie poplamione palce, 

którymi przebieram, żeby dać świadectwo. 

 

 

 

 

 

 

Przyjdzie taka chwila, że już całym ciałem 

zapragnę ciebie, każdą z twoich fałd, 

wśród których przebieram, żeby dać 

                                                        świadectwo, 

ale mam wrażenie, że niczego nie dam. 

Zapragnę ciebie, każdą z twoich fałd, 

czarna ziemio, przymierzam twe ciuchy, 

ojciec w mig uporałby się z nimi, 

przenicowałby na szaro, na jesienny zmierzch 
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Písnička o přiměřování 

Černá země, vyzkoušej si své hadříky, 

několik faldů se mi nelíbí; 

otec by se s nimi ve chvíli vypořádal, 

mruče do sebe, rádia a zdí. 

Několik vrásek se mi nelíbí 

na tváři ponořené do tmy, 

mluvím k sobě, rádiu a zdem, 

k rodinné tradici jsem přidal propisovačku. 

Na tváři ponořené do šera 

čte se v rychlosti a jen rukama, 

k rodinné tradici jsem přidal propisovačku, 

odtud stále umazené prsty. 

Čte se v rychlosti a jen rukama, 

nastane taková chvíle, že už celým tělem, 

odtud stále umazené prsty, 

kterými přebírám, abych podal svědectví. 

 

 

 

 

 

 

Nastane taková chvíle, že už celým tělem 

zatoužím po tobě, každém z tvých záhybů, 

uprostřed kterých přebírám, abych podal  

                                                              svědectví, 

ale mám pocit, že nic nepodám. 

Zatoužím po tobě, každém z tvých záhybů  

černá země, zkouším si tvé hadříky, 

otec by se s nimi ve chvíli vypořádal, 

převrátil by je na šedé, na podzimní přítmí. 
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Październik 

Zobaczył śmierć swoją w śmierci 

Zygmunta*, nagusieńką, zebraną 

z pól (istne dożynki), 

i do wyboru kilka figur 

retorycznych; wybrali gońca, 

bo kłopot z koniem, 

wozem, skokiem w bok, 

a potem milczeli, nie mając 

nic do stracenia, 

prócz wcześniej straconej pozycji; 

coś chwiało się ku zachodowi, 

zachodziło bez zmierzchu 

w puste wspólne niebo, 

jak to w październiku. 

-------------------------------------------- 

*Zygmunt Krukowski 

 

 

 

Říjen 

Uviděl svou smrt ve smrti 

Zikmunda*, nahoučkou, sebranou 

z polí (opravdové dožínky), 

a k výběru několik řečnických 

postav; vybrali posla, 

protože měli potíže s koněm, 

vozem, skokem do strany, 

a potom mlčeli, nemajíce  

o co přijít, 

kromě dříve ztracené pozice; 

cosi se chvělo k západu, 

zacházelo bez soumraku 

do prázdného společného nebe, 

jak už to bývá v říjnu. 

------------------------------------------ 

*Zikmund Krukowský 
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 [mówię za] 

mówię za siebie 

jakbym mówił przed kimś 

kto stoi za mną 

murem 

 

[modlę się] 

modlę się z tobą, deszczu 

do tego, czego jeszcze 

nie było, nie będzie 

ale jest wszędzie 

 

[na poezję] 

w razie zbyt niebieskiego 

pociągnij za czarne 

 

 

 

[mluvím za] 

mluvím za sebe 

jako bych mluvil před někým 

kdo stojí za mnou 

zdí 

 

[modlím se] 

modlím se s tebou, dešti 

k tomu, co ještě 

nebylo, nebude 

ale je všude 

 

[na poezii] 

v případě přílišné modře 

zatáhni za čerň 
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znikąd z miłości 

odnikud z lásky 

 

ANTONI MATUSZKIEWICZ 

* 1945 

Urodzony we Lwowie, mieszkaniec Świdnicy, Starego Gierałtowa potem 

Martínkovic w Czechach, poeta (m.in. „Wiersze o ziemi i niebie” 2017), prozaik 

 i dramaturg, redaktor antologii regionalnych, autor eseistycznej pracy 

„Bezustanny. Wobec pisarstwa Mariana Jachimowicza” oraz wywiadu  

z Andrzejem Szyszko-Bohuszem „Świadomość światła”. W 1981 roku twórca 

wałbrzyskiego „Niezależnego Słowa” NSZZ „Solidarność”. Przekłada z języka 

czeskiego i jego wiersze były tłumaczone na język czeski.  

 

Narozený ve Lvově, obyvatel Svidnice, Starego Gierałtowa a poté Martínkovic v Čechách, básník (m.j. „Básně  

o zemi a nebi” 2017), prozaik a dramatik, redaktor regionálních antologií, autor eseistické práce „Bezustanny. 

Wobec pisarstwa Mariana Jachimowicze” a rozhovoru s Andrzejem Szyszko-Bohuszem „Świadomość światła”.  

V roce 1981 zakladatel valbřižského „Niezależnego Słowa” NSZZ „Solidarność”. Překládá z češtiny a jeho verše 

byly přeložené do češtiny. 
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*** 

Wciąż się wznosimy wyjeżdżamy 

na przełęcz wchodzimy na piętro  

ciasną niską izbę wypełnia głęboki 

świeży aromat obnażonej sięgając 

pod sufit pod szybę okna w górze 

jakby zapach tamtej bieli światła 

kondensowanego co spada na szkło    

zaledwie kilka milimetrów od nas     

27. 09. 2017 

 

*** 

Asymetryczne od operacji jedna 

niby młodsza jednakowo napięte 

w chłodnym przeciągu milczeniu 

skupionym w grudkach różowego 

kwarcu pomijają mnie mierząc do  

mojego ciała czekające skrzesania 

płomienia czuję jakby palił daleki 

ogień spostrzeżony na wzgórzach  

31. 10. 2017 

 

*** 

Neustále se povznášíme vyjíždíme 

do průsmyku vcházíme do patra 

těsnou nízkou místnost vyplňuje hluboké 

svěží aroma obnažené sahající 

ke stropu pod sklo okna v hoře 

jakoby vůně tamté běli světla 

kondenzovaného co padá na sklo 

sotva pár milimetrů od nás 

27. 09. 2017 

 

*** 

Asymetricky od operace jedna 

jakoby mladší stejně napnuté 

v chladném průvanu mlčení 

soustředěné v hrudkách růžového 

křemene přehlížejí mě směřujíce do 

mého těla čekajíce vykřesání  

plamene cítím jakoby pálil daleký 

oheň zahlédnutý na kopcích 

31. 10. 2017 
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*** 

W ciemności ryk jeleni 

opitych światłem nisko 

przechylonego Księżyca  

moment kiedy się zdaje   

wargą dotykamy kruszcu  

chłodu niedotykalnego 

na bezkresnych kresach  

dzieli światy wzajemna 

moc niewiedza istnienia 

 

 

*** 

Czerń i białość o świcie 

tak jak pierwsi rodzice 

w każdym z nich barwy  

wszystkie świata skryte 

gnozy gór labiryntów 

obłapia śnieżna Świteź 

 

 

 

*** 

Ve tmě řev jelenů 

opilých světlem nízko 

skloněného Měsíce 

okamžik kdy se zdá 

rty se dotýkáme kovu 

nedotknutelného chladu 

na bezmezných mezích 

dělí světy vzájemná 

síla nevědomost bytí 

 

 

*** 

Čerň a bělost za úsvitu 

tak jako první rodiče 

v každém z nich všechny 

barvy světa ukryté 

poznání hor labyrintů 

objímá sněhová Świteź 
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*** 

Droga oddech zamarły bez końca cicha 

taka jakby zaraz spod niej fanfary kotły 

nietknięta aż się wyłoni ramię anielska 

dłoń z gorejącym sercem pod śniegiem 

kosmiczna czerń Getsemani noc ciemna  

lub biczowania najjaskrawsza czerwień  

dokoła nastroszone świerki biel aż taką  

szpilki poczęte z kropli krwi spod cierni  

dźwignąć na biały papier siebie z ziemią 

całą niebem całym Bogiem kochać tylko 

pamiętając jak wszystko wciąż od nowa 

się staje tutaj znikąd z miłości z niczego  

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Cesta odumřelý dech bez konce ticho  

taková jakoby náhle pod ní fanfáry kotle 

netknutá až se objeví rámě andělské 

dlaň s hořícím srdcem pod sněhem 

kosmická čerň getsemanská noc temná 

nebo nejjasnější červeň bičování 

kolem rozčepýřené smrky až taková běl 

jehličí počaté z kapek krve zpod trní 

na bílý papír položit sebe se zemí 

celou nebem celým Bohem milovat jenom 

pamatujíce jak všechno stále znovu 

se rodí tady odnikud z lásky z ničeho 
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*** 

Powoli pada śnieg 

ktoś z rozwagą kładzie 

kamyki mozaiki 

wysokie smukłe 

postaci z Rawenny 

postąpiły w przód 

w każdej swej barwie 

na sam jej kraniec 

obejmuje cię zewsząd 

skupiona czerń źrenic  

 

 

*** 

Zatrzymują w drodze 

góra arki góra tablic 

z kamienia góra krzyża 

to co stare góry 

strącają w przepaść 

 

 

 

*** 

Pomalu padá sníh 

kdosi rozvážně klade 

kamínky mozaiky 

vysoké štíhlé 

postavy z Ravenny 

vystoupily dopředu 

v každé své barvě 

až k samému kraji 

objímá tě odevšad 

soustředěná čerň zřítelnic 

 

 

*** 

Zadržují na cestě 

hora archy hora tabulí 

z kamene hora kříže 

to co staré hory  

shazují do propasti 
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*** 

Zdruzgotany las 

cienkie czarne 

pnie w linijkach 

ocalałych gałęzi 

śnieg żałobne 

wersety psalmów   

 

 

*** 

Nie mogę podnieść słowa 

otwartą ku niebu  

zostawiam dłoń głęboko 

odciśniętą w śniegu 

 

 

 

 

 

*** 

Roztříštěný les 

tenké černé 

kmeny v přímkách 

zachráněných větví 

sníh smuteční 

sloky žalmů 

 

 

*** 

Nemohu povznést slova 

k nebi otevřenou 

dlaň ponechávám hluboko 

otisknutou ve sněhu 
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*** 

Coś powiedzieć prosto 

w świeży śnieg 

jak ze śniegu do śniegu 

ja i on jesteśmy 

spadającym Bogiem 

przychodzimy do siebie 

w łzach przejrzystych 

do niewidzialnego  

 

 

*** 

Ślady 

stopa za stopą 

stop 

ciała i ziemi 

 

 

 

 

 

*** 

Říci něco přímo 

do čerstvého sněhu 

jako ze sněhu v sníh 

já i on jsme 

padajícím Bohem 

přicházíme k sobě 

v slzách průzračných  

až do neviditelnosti 

 

 

*** 

Stopy 

stopa za stopou  

stop 

těla a země 
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w czystym świetle 

v čistém světle 

 

ZOFIA MIRSKA 

* 1944  

Urodzona w Twierdzy koło Lwowa. Dzieciństwo i wczesną młodość spędziła  

w Cieplicach, potem mieszkała w Kłodzku. Po studiach na Uniwersytecie 

Wrocławskim pracowała jako animatorka kultury i uczyła języka polskiego. 

Wydała dziesięć zbiorów poezji, w 2014 roku ukazał się tom „tam i z powrotem. 

wiersze zebrane”. Posiada wiele publikacji w antologiach (również lwowskich  

i czeskich), pismach kulturalnych i prasie regionalnej.  

Narozená v Twierdzy u Lwowa. Dětství a mládí trávila v Teplicích, později v Kladsku. Po studiích na Vratislavské 

unversitě pracovala v kultuře a učila polský jazyk. Vydala deset sbírek poezie, v roce 2014 vyšel výbor z její poezie 

„tam i z powrotem. wiersze zebrane”. Publikovala v řadě antologií (také lvovských a českých), v kulturních 

časopisech a regionálním tisku. 
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Wspinanie na Waligórę 

każde drzewo 

o oddech wyżej 

każdy kamień 

o krok niżej 

wreszcie zdeptana 

biorę górę 

i walę w dół 

jak w dym 

 

 

Ptak myśli 

wystarczy jakieś wzniesienie 

by odwzorować w sobie 

to co w dole 

a niebieski ptak myśli 

nakarmi się słowem 

i nasyci mową 

która daruje widok 

 

 

 

Výstup na Valihoru 

každý strom 

o nádech výš 

každý kámen  

o krok níž 

nakonec uchozená 

beru horu 

a valím dolů 

jako dým 

 

 

Pták myšlenek 

stačí nějaká vyvýšenina 

abychom pojmenovali v sobě 

to co je dole 

a modrý pták myšlenky 

se nakrmí slovem 

a nasytí řečí 

která daruje pohled 
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Sceny myśliwskie 

kiedy dzień 

odrywa się od tygodnia 

niebo od ołowiu 

czoło od spraw 

oczy od kałuż 

kiedy pod słońcem jednym się staje 

lasów bursztyn, maść zeschniętych traw 

spłoszona sarna, pamięć odeszłych 

pokutny krzyż, moje istnienie 

zieleń rzepaku i popiół skib 

kiedy październik świętuje 

w garbach Śnieżnika 

czy za zapłatę wystarczy 

kasztanów rudo-biały śmiech 

 

 

 

 

 

 

 

Myslivecké scény 

když se den 

trhá od týdne 

nebe od olova 

čelo od práce 

oči od kaluží 

když se pod sluncem spojí vše v jedno 

jantar lesů, barva uschlých trav 

vyplašená srna, paměť odešlých 

smírčí kříž, moje bytí 

zeleň řepky a popel brázd 

když říjen oslavuje 

v hrbech Sněžníku 

vystačí k zaplacení 

rudo-bílý smích kaštanů? 
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Dolina Jodłownika 

skulona w łożysku kotliny 

zasłaniam oczy barwą traw 

myśli zakleszczam między zboczami 

byle jak 

odebrana innym 

koczuje w cierniach tarniny 

otwieram oczy na skiby pól 

byle gdzie byle tu 

dolina stała mi się wieżą 

w jej niepokojach uczę się 

rozpoznawać ptaka po śpiewie 

zdrowie sąsiada po kaszlu i 

szaleć za wszystkim co się błąka 

 

 

 

 

 

 

Údolí Jedlovníku 

schoulená v lůžku kotliny 

zacláním si oči barvou trav 

myšlenkami se zachycuji úbočí 

všelijak 

odebraná jiným 

kočuji v černi trní 

otvírám oči na brázdy polí 

kdekoli jen aby tady 

údolí se mi stalo věží 

v jejích nepokojích se učím 

rozpoznávat ptáka po zpěvu 

zdraví souseda po kašli a 

šílet po všem co se toulá 
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Spacer z Epikurem 

z uładzonej chłodnej podłogi 

uciec w rozpalony październik 

rdzą upadłych liści 

poszeleścić sobie po świecie 

zaschnąć na macie traw 

zaufać oczom 

otwartym i zamkniętym 

zawładnąć objawionym rajem 

wreszcie po jarach wykrotach 

wdrapać się na wzniesienie 

w czystym świetle zobaczyć trwanie 

i psie oczy pełne myśli 

 

 

*** 

im wyżej 

im bliżej szczytu 

tym mniejsze przewiny 

a cięższe 

milkniemy 

nie osądzamy 

oddychamy 

Procházka s Epikurem 

z uklizené chladné podlahy 

utéci do října rozpáleného  

rzí opadaných listů 

pošelestit si po světě 

zaschnout na rohoži trav 

svěřit se očím 

otevřeným i zavřeným 

opanovat objevený ráj 

konečně se po vývratech roklí 

vydrápat na pahorek 

v čistém světle uvidět trvání 

a psí oči plné myšlenek 

 

 

*** 

čím výš 

čím blíže vrcholu 

tím menší provinění 

a těžší 

umlkáme 

neodsuzujeme 

oddechujeme  
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*** 

z gór samotności 

w dolinę ludzi 

z kamiennych wodospadów 

na estradę 

ścieżką 

którą nie wrócę 

już idę 

 

*** 

Jestem wodnikiem 

w większości 

zbudowanym z wody 

bywam parą i ulatuję 

uwalniając się od błędu istnienia 

w odczarowany złudny świat 

bywam lodem dopóki w słońcu 

nie pękną we mnie 

lodowe kry abstrakcji 

bywam samotnym strumieniem 

pływam by rozpoznać 

kim jestem poza wodą 

*** 

z osamělosti hor  

do doliny lidí 

z kamenných vodopádů 

na estrádu 

pěšinou 

bez návratu 

už jdu 

 

*** 

Jsem vodník 

z větší části 

tvořený vodou 

bývám párou a odlétám 

osvobozujíc se od bludu existence 

do odčarovaného klamného světa 

bývám ledem dokud ve mně  

na slunci nepuknou  

ledové kry abstrakce 

bývám osamělým pramenem 

plynu abych poznala 

kým jsem kromě vody 
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