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rządkiem mróz próbuje wszak ożywić sylaby i 
utrwalić się na płótnie. Zmiana w naturze na-
znacza swym piętnem czas, nabiera zgoła 
eschatologicznego wymiaru.  

Ptasia nadzieja, wolność, radość w wierszu 
Marty Męcińskiej Lot jest „skażona” ludzkim 
bólem, okrucieństwem, tym, co przyziemne. 
Jest tu jakaś dwoistość natury ptasiej i ludzkiej, 
ślad metaforycznej metamorfozy – wszak „zła-
mane skrzydła” dotyczą tak człowieka, jak i 
ptaka. Ów cień złamanych skrzydeł dorosłości 
daje się zauważyć w interesującym wierszu 
córki Marty – Natalii Męcińskiej, pod tytułem 
Stalowa. Obraz „nieżyjącego” miasta po pół-
nocy, w którym pustoszeje skatepark, opusz-
czony przez „ostatnich rozbitków”, słychać od-
głosy karetek i kół na podmokłym asfalcie, zo-
stał zestawiony z uciekającą „w mrok” młodo-
ścią, przemijaniem beztroskich „miodowych 
lat”. Obraz tej dorosłości znajdziemy w wierszu 
Przemijanie, napisanym przez tatę Natalii – 
Grzegorza Męcińskiego. Spojrzenie na młode 
lata jest zbliżone do tego z wiersza Adama Mic-
kiewicza Polały się łzy. To wprawdzie nie lata 
„górne i durne”, ale „stracone na hulankach”, w 
szaleństwach młodości. Teraz podmiot mó-
wiący, obserwując oznaki starzenia się u siebie, 
dostrzega to, co dobrego przyniosło mu życie, 
ale poczucie zmarnowanego i uciekającego 
czasu (również innym – czy to jednak pociesze-
nie?) go nie opuszcza. Poczucie uciekającego 
czasu, w swej metaforycznej i symbolicznej od-
słonie, pojawia się i w wierszu Ryszarda Mści-
sza U wrót zimy. Frazeologiczne i związane z 
wieloznacznością słów skojarzenia związane z 
zimą łączą się nie tyle z dojrzewaniem, co z no-
wymi czasami, w których wiele rzeczy zatraciło 
się, zostało „zamrożonych”. Z późną jesienią łą-
czy się natomiast wiersz Anny Nowakowskiej 
Listopadowa cisza. W tytułowej ciszy, która 
kryje w sobie wiele smutku, trosk i dramatów 
(bywa „grobowa”, „wieczna”, myśli w niej 
„krzyczą” a ptaki zostawiają „niemy ślad”), 
„czas kamienieje”. Jednak wiersz kończy obraz 
wiosny, która nadejdzie ze „śpiewem”, a cisza 
staje się okazją do refleksji, rozmowy z sobą. 
Dzięki Wiktorii Serafin, za pośrednictwem jej 
wiersza „Kończy się lato”, możemy cofnąć się 
od zimy poprzez jesień ku końcu lata. Ten opi-
sowy wiersz ukazuje uroki natury, ale także tę 
porę roku łączy z wyciszeniem i zamyśleniem. 

Urokliwe metafory – „zielone spojrzenia 
(…) drzew”, „błoga cisza się (...) zieleni”, „wśród 

fioletów myśli niczyje błądzą” – prowadzą do 
refleksyjnej natury duszy ludzkiej, która znaj-
duje w owym ciepłym pięknie ukojenie, wy-
tchnienie i odczucie błogości.  

Wśród bajkowych, dziecięcych wierszy 
Marty Sienkiewicz znajdziemy także utwór po-
ważny, przeznaczony dla dorosłego odbior-cy 
– Testament matki. Mądre nauki, życiowe prze-
strogi matki dla jej dzieci dobitnie wy-brzmie-
wają w wigilijny wieczór, kiedy jej już nie ma. 
Matka wierzy w opiekę Dziecięcia Jezus nad jej 
dziećmi, bo sama poleciła swe pociechy Jego 
opiece, a przestrogi i rady łączy z życzeniami, 
które tradycyjnie przecież przy tej okazji są wy-
powiadane. Małgorzata Sobkiewicz jeden ze 
swoich wierszy dedykuje Matce Bożej. Piękne 
wyobrażenie Maryi z wiersza Piszę Cię, Niebie-
ska Matko zaczyna się słowami: „promieniem 
złotego słońca, / srebrną kroplą wiosennego 
deszczu / piszę Cię jak ikonę”. Smutna, nasy-
cona cierpieniem Matka ma wysłuchać modli-
twy podmiotu obdarzonego swoimi „cier-
niami”, obserwującego ludzi o „zamkniętych 
sercach”, „brudnych duszach”, których uśmie-
chy są „podszyte kpiną”. Podmiot mówiący po-
zbył się dziecięcej naiwności, owej uskrzydlo-
nej wiary, ale ta „ikoniczna” Matka jest dla 
niego oparciem, źródłem sił do życia. Matka po-
jawia się także w wierszu Bogdana Stangrodz-
kiego Sen o Matce. Ma być ona dla podmiotu – 
w swej dobroci i wielkiej miłości – źródłem do-
broci, wręcz świętości. Poszukuje tej inspirują-
cej matki wszędzie: zarówno w „zgiełku ulicz-
nym” jak i „u bram raju”. Jej bliskość to dla niego 
źródło mocy i ocalenia.  

Obraz życia w wierszu Beaty Sudoł-Kochan 
Teatr w znacznej mierze odbiciem odwiecz-
nego motywu theatrum mundi. Podmiot li-
ryczny traktuje to odniesienie życia do teatru 
zarówno w wymiarze metaforycznym, jak i do-
słownym. Trzeba więc dla „widowni” ubrać 
„nową sukienkę / żeby ładnie wyglądać”, „ode-
grać rolę życia”, ale też kupić bilety, zasiąść w 
teatrze, poczekać aż podniesie się kurtyna i roz-
koszować się spektaklem. Jesteśmy wszak w 
życiu zarówno aktorami, jak i widzami przed-
stawienia – wszak teatr to życie (jak w piosence 
rzeszowskiego zespołu RSC i wbrew temu, co 
odnajdziemy w wierszu-piosence Edwarda 
Stachury).  

W wierszu Marty Zawrotniak Nadzieja na 
miłość wybrzmiewa pragnienie o spotkaniu ko-
goś, z kim będzie można iść przez życie 
„wspólną drogą”. Ma to być ktoś, kto zawsze 
poda rękę, z kim przez wszystkie życiowe za-
kręty i trudy będzie można śmiało podążać. Dla 
podmiotu mówiącego wiersza miłość ma mieć 
nie tylko wymiar wspólnoty serc, ale być 
czymś, co wskaże prawdziwy wymiar życia, na-
pełniając go sensem i ratując przed zaurocze-
niem tym, co materialne. Szczęście i miłość w 
wierszu Małgorzaty Żureckiej Wystarczy wyła-
nia się z pięknego metaforycznego obrazu: 
tętno serca galopuje / przez trakty spełnionych / 

pragnień”. Obrazowo zostaje miłość zderzona z 
„cierpliwością kota”, który chce „położyć łapę / 
na rozgrzanym ciele.  

Wszystko to w jakiś sposób ilustruje pe-
wien miłosny paradoks, lęk: kiedy ona „eksplo-
duje”, na dnie duszy, w zakamarkach serca błą-
dzi pytanie: „nie za dużo tej miłości / czy nie za 
dużo?”  

Podobnie jak w poprzednich almanachach, 
finalnym akcentem „Wierszy znad Sanu” są afo-
ryzmy Mirosława Osowskiego, w których obja-
wia się cała różnorodność egzystencjal-nych 
refleksji i doznań, mądrości, której życie jest na-
uczycielką, odkrywczynią. Twórca obna-ża tu 
między innymi przywiązanie człowieka do rze-
czy mało ważnych, iluzoryczność i ograniczo-
ność pięknego świata z książek, który wszak 
świata nie zmienia. Twórca mówi o walcu hi-
storii, meandrach polityki i myśleniu, które cza-
sem prowadzi na manowce.  

Zaproponowany zaczątek lektury (nawet 
w omawianych wierszach można odnaleźć 
więcej, a inne utwory przynoszą kolejne twór-
cze odsłony autorów) to pewien rys nadsań-
skiej poezji, prezentowanej przez 21. autorów 
obecnych w trzecich „Wierszach znad Sanu”. 
Każdy musi znaleźć własne poetyckie „ślady”, 
dokonać subiektywnych odkryć w sporym 
zbiorku, który zawiera ponad 100 wierszy i po-
nad 50 aforyzmów. Wierzmy, że ta twórcza ini-
cjatywa Mirosława Osowskiego, która zdaje się 
coraz wydajniej owocować, przyniesie jeszcze 
sporo poetyckich „wcieleń”.  
 

Ryszard Mścisz 
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„Wiersze znad Sanu. Almanach poetycki 3”. Pod re-
dakcją Mirosława Osowskiego. Projekt okładki: 
Edyta Lisek. Wydawca: Związek Literatów Polskich 
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