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Wiesław  Sokołowski  tylko  z  pozoru  osoba  peryferyjna,  
w rzeczywistości człowiek z samego Centrum Działania, tego, 
co najważniejsze. Przez dwadzieścia lat z zapamiętałością 
kornika drążył swoje codzienne zapisy w dębowych kłodach  
i te nieliczne własnoręcznie uwiecznione pokazywał na żywych 
spektaklach, reszta wierszy wędrowała do olbrzymich pudeł. 
Ile zapisów wierszem może powstać przez dwadzieścia lat, gdy 
poeta wyznaje zasadę „wiersz napisany/dzień nie 
zmarnowany”.  Krocie.  Tysiące  zapisów  trwania  zapadło  
w nicość, bez nadziei, że kiedykolwiek będą stamtąd 
wydobyte. Taki los musiał spotkać wiersze pisane „pod 
dyktando sumienia”, nie schowane za modne style.Wykonywał 
Wiesław Sokołowski swoje codzienne pensum, nie przerywał 
zapisów zabrany do Białołęki, w sądzie, gdy o jego życie los był 
rzucany.   Gdy  trzeba  było  rozróżnić  pomiędzy  człowiekiem  
a oprawcą ludzkich skór. 

Tak powstał zbiór „Trwanie – Pomimo”, jako zwycięska modlitwa 
Wiesława  Sokołowskiego.  Nic  z  tego  nie  ocalałoby,  także  
w przypadku, gdyby poeta osunął się w siebie – w zbiorową 
mogiłę. Postawił na odwagę, która rodzi moralność. W chwilach 
słabości także zapierał się siebie, jak w tym wierszu, gdy lęka się 
snu proroczego, w rodzaju mane thekel... – „komunizm piecem 
krematoryjnym ludzkości”. 

Dziś, Wiesław Sokołowski jest prawowitym gospodarzem swoich 
wierszy.  Będąc  sam  sobie  wydawcą,  przesiał  tysiące  zapisów,  
by wybrać najważniejsze. 

W ten sposób powstała książka warta, by jej słowa przeniesiono 
w materiał przynajmniej tak trwały jak dębowe kłody, by jak to 
ujął Emir „dojść do mistrzowskiej w swej zwięzłości formy 
paraboli, wstrząsającej dokumentalnym niemal katastrofizmem, 
krótkiej i drapieżnej jak błysk ostrza”. Amen.  

Zygmunt Trziszka 
„Trwanie pomimo”
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„Filozofia twórcza” Sokołowskiego jest na wskroś polska, 
wyrastająca  z  tradycji  romantycznej.   Oparta  jest,  jak   
u Mickiewicza, na wierze w narodową solidarność, na 
systemie wartości chrześcijańskich, które służą krajowi  
i człowiekowi i regulują nasze bytowanie ku szczęściu  
i pożytkowi wszystkich. Ale jest przy tym po staropolsku 
szeroka, jak mazowieckie równiny, otwarta na 
rzeczywistość i na współczesność. Nie toleruje jednak 
narodowej zdrady, zaprzaństwa, zakłamania. Dlatego jest 
niewygodna i pewnie dlatego bywa przemilczana. Jest ta 
poezja  także  niepodatna  na  mody,  polityczne  zakręty  
– i na kolejne „etapy” w literaturze. 

Takich twórców jak ci skupieni w „ZA” było wielu w całej 
Polsce. Nie wszyscy byli tak głośni i utalentowani jak 
Andrzej Bursa, Rafał Wojaczek, Edward Stachura, Ryszard 
Milczewski Bruno czy inni. Socjalizm realny niszczył 
wszystkich, którzy odbiegali od schematu, nie mieścili się 
we wzorcach, nie chcieli służyć propagandzie i kłamstwu, 
nie stali się cynicznymi i sprzedajnymi sługusami systemu, 
jakich był w PRL-u legion. Chcieli być inni, niezależni, 
niepodlegli. Byli – jak pięknie napisał poeta Jerzy Juliusz 
Emir – „wykonawcami własnego losu”. I niezależnie od 
ustroju, od okoliczności politycznych będą swój los 
wykonywać nadal. 

Zdzisław Antolski  
„Obumarli”
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Jest autoświadomość własnej przypadkowości,  
a nawet zbędności, co rysuje  w wierszu 44: 

życie może  

toczyć się bez 

mojej woli 

bez mojej 

pamięci bez 

moich wierszy 

Znam poetę Sokołowskiego: rzeczywiście dożył wieku 
dojrzałego, osiągnął porę życia sprzyjającą dokonywaniu 
syntez,  pogłębił  się  w  nim  stoicki,  olimpijski  spokój.  
Z przejawów doświadczenia poety, jakimi są wiersze, 
można sądzić, że jest poetą starym. Tak naprawdę nie jest 
starym ani młodym, starą czyli wielce dojrzałą okazała się 
jego sztuka. 

Stanisław Stanik 
„Lubię” 



8

 

 
Rok wydania: 2004 

ISBN 83-89027-07-0 

Wymiary: 20,5 na 14,5 cm 

str. 120 
 
Wydawca: Zrzeszenie Artystyczne ZA oraz Związek Twórczych 
Pisarzy Polskich – Region Mazowsze 
 
Projekt okładki: Agnieszka (Jaga) Sokołowska

Boże chroń 
poetów



9

Wracając  do  Sokołowskiego  -  mamy  do  czynienia  
z autorem, który nie pisze po to, żeby w ogóle pisać, tylko 
pisze dlatego że musi, że dyktat rzeczywistości go tak 
miażdży, maceruje, niszczy, że on się zachowuje 
adekwatnie do tej sytuacji, do tego położenia, że po 
pierwsze chce przetrwać ten okres, no, koncentracyjny. 
Przede wszystkim to wmawia sobie, że nie jest tak 
strasznie, bo przecież jak ktoś jedzie kolejką WKD, a jego 
kolejka w stronę Rawki podobna jest do WKD. To nie były 
warunki okupacyjne, że nagle ktoś leży, ktoś zabity, ktoś 
roztrzaskany – i właściwie mord psychiczny, to jest 
podstawowa   forma   morderstwa,   która  uprawiana   jest  
w c z a s a c h w y s p e c j a l i z o w a n e g o, a b e z m a ła 
skomputeryzowanego totalitaryzmu. 

Zygmunt Trziszka  
„Boże chroń poetów” 
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„Niepokorni Szlaku Królewskiego” Wiesława Sokołowskiego to 
edycja  niezwykła  i  głęboko  poruszająca.  Chodzi  bowiem  
z jednej strony, o zapis wieloletnich poszukiwań twórczych 
grupy ludzi związanych ze Zrzeszeniem Artystycznym ZA,  
z drugiej zaś, ich determinacji i samotnej walki o godność oraz 
prawo głoszenia własnych idei i poglądów niezależnie od 
stanowiska władz czy koniunkturalnych mód środowiskowych, 
jakim Sokół i jego przyjaciele nigdy nie chcieli się poddać. 

Dla Niepokornych Szlaku Królewskiego - inwigilowanych przez 
służbę bezpieczeństwa, żyjących często na granicy minimum 
egzystencji i skazanych na niebyt poprzez odcięcie ich od 
mediów, przy jednoczesnej niechęci do wiązania się ze 
zinstytucjonalizowanymi strukturami PRL-owskiej opozycji - 
niezłomność w pokonywaniu przeciwności losu bywała 
źródłem głębokiej traumy, ale zarazem stanowi przykład 
wielkiej  siły  ducha.  Ducha,  którego  nigdy  i  nigdzie  nie  są  
w stanie złamać ani odgórne nakazy i zakazy, ani 
środowiskowe  mechanizmy  kreacji,  wywyższające  jednych  
i pomniejszające innych tylko dlatego, że nie są z układu. 

W tym kontekście ukute kiedyś przez Sokoła pojęcie Trzeciego 
obiegu zyskuje szczególnie wyrazisty wymiar. Dzieje się tak 
zarówno wtedy, gdy autor książki, odwołując się do własnych 
poetyckich metafor, mówi o socjopatach, za których 
przyzwoleniem słońce wschodzi i zachodzi, jak i wówczas, 
kiedy jego przyjaciel Jerzy Juliusz Emir w jednym z najbardziej 
przejmujących spośród znanych mi wierszy, pisze: bat, który 
sprawnie dzierżycie nad stadem/równie mnie tyczy jak i psia 
obroża/ bo ja nie batem a językiem władam/świetlistą ciszą na 

krawędzi noża / i nie zwykłem aby iść za śladem / lecz 
pozostawiam ślady na bezdrożach.  

Z Niepokornych Szlaku Królewskiego - książki, której autor 
operuje niebywale plastycznym, a jednocześnie do bólu 
gorzkim  językiem  -  dowiadujemy  się  więcej  o  przeszłości  
i kształtujących ją mechanizmach, niż są w stanie przekazać 
rutynowe wspomnienia. 

Pozostaję pod wielkim, dojmującym wrażeniem tego,  
co przeczytałem. 

Marek Rymuszko 
„Przecież Milczę. Niepokorni Szlaku Królewskiego”  
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Wiesław Sokołowski jest jednym z najciekawszych polskich 
poetów, a ja poświęciłem mu kiedyś, jeden ze swoich 
najważniejszych reportaży. Nosił tytuł „Trzynasty Krąg Sokoła”  
i został opublikowany w 1988 r. w tomie „Schody”, za który 
dostałem wyróżnienie „Życia Literackiego”. 

Marek Rymuszko 
PRZYPADKI METAFIZYCZNE,  

2002 

Sokołowski ceni tradycję i ufa trwałym wartościom (...) 
Wspinając się ku górze, pragnie unieść również świat. Aby jak 
Atlas podtrzymać rozwój najmniejszych nawet istot. 

Stanisław Stanik 
BOŻE CHROŃ SOKOŁOWSKIEGO 

Miesięcznik literacki Akant (nr 6), 
2003 

Czy Sokołowski jest męczennikiem za sztukę? Wskazywałoby 
na to blisko 40 lat ustawicznej walki o jej pryncypia i tyleż lat 
wyniszczającej (w każdym wymiarze) opozycyjności. Jednak  
w jego wygłosach niewiele jest kombatanctwa, więcej zaś 
poczucia powinności artystycznej, wierności sztuce i samemu 
sobie. Pośród żyjących obecnie w Polsce, aktywnych twórców 
poetów, niewielu może szczycić się podobną konsekwencją 
koncepcji dzieła poetyckiego oraz wizji posłannictwa 
człowieka sztuki, co uparty „samotnik” z Rawki. 

Paweł Kubiak NORMALNOŚĆ KONSEKWENTNA 
Miesięcznik Literacka Polska (1-2), 2003 

Wiesław Sokołowski - jeden najwybitniejszych współczesnych 
polskich poetów. Urodzony w 1944 r. W latach 60 i 70 był 
organizatorem  niezależnego  środowiska  twórców  ZA.  
Przez długie lata inwigilowany przez PRL-owską służbę 
bezpieczeństwa. 

Redakcja Nieznany Świat  
1/2007
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WIESŁAW SOKOŁOWSKI 

Polski poeta i organizator niezależnego, ogólnopolskiego 
środowiska poetów, malarzy, rzeźbiarzy ZA, działający na Szlaku 
Królewskim w Warszawie w latach 60. i 70. XX wieku, a następnie 
w rodzinnej Rawce - dzielnicy Skierniewic. Autor książek 
poetyckich, redaktor, poeta-kronikarz, obrońca i promotor 
artystów zepchniętych na margines przez oficjalną politykę 
kulturalną.  Jest  prezesem  Zrzeszenia  Artystycznego  ZA  
i dyrektorem Festiwalu Sztuki Najnowszej ZA. Od roku 1986 
wydaje i redaguje pismo literackie „Trwanie”. 

(…) Sokołowski  realizuje  swoją  działalność  z  okruchów,  
z  odpadów,  z  przeoczeń,  niedopatrzeń.  Osoby  biorące  udział  
w jego realizacjach to nie tylko uczestnicy, ale także żywe znaki 
jego obecności. Bez nich zatarto by wszelki ślad jego aktywności, 
dlatego z takim wręcz  pietyzmem zbierał ich nazwiska, wpisywał 
w zaproszenia, w foldery, w plakaty, umieszczał na afiszach. 
 
Czy dziś ktoś jest w stanie uwierzyć, że przez blisko pół wieku 
działał bez przerwy - i nie istniał - choć wędrując po Szlaku 
Królewskim w Warszawie poznawał „możnych tego świata” (…)  

Wiktor Czarniecki,  
„Głos spod murawy” 

W 2010 roku w Belwederze został odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi 
w promowaniu polskiej sztuki współczesnej” oraz w 2018 roku  
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowym 
medalem Gloria Artis  w dziedzinie literatury. 



WIESŁAW 
SOKOŁOWSKI 
WYBRANE 
TEKSTY 



Wiktoria Iljin w słowie Wiesława Sokołowskiego 

 
Wika – Wiktoria Iljin – odeszła od nas trzy miesiące temu. 
Dzisiejszy wieczór poświęcony jest jej pamięci – wieczór ten 
można poprowadzić różnymi drogami; ja wybrałem ścieżkę „ZA” 
bowiem dziś jesteśmy w gronie twórców „ZA”. I może nie wszyscy 
wiedzą, jednak faktem jest, że Wika była członkiem założycielem 
„ZA”. Była naszym filarem, filarem solidnym, mocnym, zdolnym 
inspirować, pobudzać naszą wyobraźnię.   

Każda śmierć jest faktem smutnym, niechcianym; mnie śmierć 
Wiki w szczególny sposób dotknęła – gdyż mieliśmy wspólne 
plany artystyczne – n a s z     t e a t r . Wprawdzie w kilku moich 
misteriach uczestniczyły rzeźby Wiki, jak i teraz są przecież rzeźby 
jej w naszej wędrującej wystawie „Trwanie” – jednak zamierzenie 
zbudowania widowiska w oparciu o jej prace a moje wiersze, to 
zamierzenie jest niezrealizowane, może tylko w naszej wyobraźni 
jest spełnione.  

Wika reagowała wprost, widząc możliwość wznoszenia swojej 
nadziei – rozmawiała, proponowała. Pamiętam, jak po moim 
działaniu pt. „Wyobraźnia Granicą Strachu” w roku 1978 napisała 
kartkę pocztową tuż po premierze, a w niej trzy słowa: „Misterium 
było wspaniałe”. Tak więc moje działanie parateatralne to właśnie 
Wika nazwała misterium – i tak przez kilkanaście lat w różnych 

sytuacjach w różnych miejscach realizowałem „Misteria 
Bolimowskie”.  

Takich zdarzeń, takich trafnych wypowiedzi było wiele. I to 
powodowało, że wędrowałem śladami Wiki i że znalazłem się  
np. w roku chyba 1987 w Białymstoku, raz w czasie wernisażu na 
wystawie jej prac,  a  drugi  raz,  w  dniu  uroczystego  otwarcia  
stałej  galerii w  kościele  pod  Białymstokiem  w  Radulach.  
Gdy byłem w Warszawie, wpadałem do jej pracowni na 
Natolińską – i znów rozmowy i znów nowe pomysły, i znów 
budowanie takiej hierarchii, w której sztuka jest sprawą 
najważniejszą. Wika zawsze wyciągała jakieś nalewki, by poprzez 
kilka kieliszków alkoholu rozluźnić się, wytrzeźwieć dla sztuki z tej 
koszmarnej PRL-owskiej rzeczywistości.  

Mówiliśmy godzinami o szumie morza, mówiliśmy godzinami  
o poezji, mówiliśmy godzinami o potrzebie budowania takiej 
przestrzeni, która byłaby tą prawdą wrastania człowieka w siebie. 
Różnice wieku gdzieś ulatywały, Wika była ot, koleżanką, 
dowcipną, zdolną w sposób błyskotliwy określić sens naszej tu 
obecności.  

Mówiła o sobie, o swojej samotności, o swojej wizji rozumienia 
sztuki, rzeźby, a przede wszystkim w sposób ostry i zdecydowany 
broniła autonomii naszej. Bowiem tolerancja według jej – to 
także tworzenie takiej hierarchii, w której człowiek myślący 
powinien dobrze się czuć, a nie być systematycznie obdzierany ze 
swojej wrażliwości. Może te słowa wypowiedziane teraz brzmią 
banalnie,  nieprawdziwie,  ale  we  mnie  zapadały  głęboko, 

Sama jak palec 
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pozwoliły mi tu w Rawce przetrwać. Nie uciekać, nie dać się 
żywcem udusić przez alkohol czy narkotyki – ale przede 
wszystkim szukać swojego miejsca, w swojej własnej wyobraźni 
nawet bez grosza przy duszy, nawet przy pustym stole. 

Moja praca więc nad książką o Wice – o jej pracowitości – już się 
zaczęła. Książka ta opowie także o tych obszarach obecności 
naszej, która w tak bezwzględny sposób była i jest zwalczana  
i zniesławiana przez naszych oponentów uzbrojonych w środki 
finansowe i  władzę polityczną. Nam oni mówią wprost,  
że jesteśmy przeznaczeni na zatracenie, ponieważ ich jest racja: 
ich prawica, ich lewica, ich niebo, bóg i ziemia. Oni tu decydują  
o  życiu  i  śmierci  nie  tylko  naszej  sztuki.  A  racje  te  wyrażają  
w różny sposób – np. Wika przez ponad 20 lat działalności w „ZA” 
miała jeden zakup i to groszowy. Wstydzę się za tych „nadzorców”, 
bo tak trzeba o nich powiedzieć, tych   inteligentów z awansu, 
którzy opanowali naszą administrację, dla których dyshonorem 
jest myśleć samodzielnie. Zresztą o czym tu mówić.  
 
Ale wracajmy do nas, do tej rzeczywistości w której forma jest 
oddechem naszym. By scharakteryzować Wikę, jej osobowość, 
może opowiem o jednym z wielu wydarzeń. Kiedyś byliśmy całą 
zwartą grupą u niej w pracowni na Natolińskiej. Rozmowa toczyła 
się  swoim  rwącym  potokiem,  przy  wiwatach,  przy  toastach,  
w  końcu  muzyka  stanęła  przed  nami  otworem.  Tak, że 
wszyscy znaleźliśmy się na warszawskiej Jesieni na Lutosławskim. 
Wika w tym wszystkim tak znakomicie uczestniczyła, że ja 
dopiero po kilku dniach uświadomiłem sobie, że Wika ma 
poważne trudności ze słuchem – źle słyszy. Nikt tej jej ułomności 
nie zauważył, co więcej była pełna werwy i pomysłów wręcz 
dalekosiężnych.  

W życiu możliwe, że kierowała się słuchem, ale tym 
wewnętrznym, duchowym – on był bowiem motorem naszych 
poczynań, pozwolił nam być razem, istnieć i przeżywać siebie 
nawzajem.  
 
Takich  momentów  było  wiele,  mam  to  w  sobie  i  pamiętam  
– i wierzę, że opatrzność pozwoli mi tak napisać książkę o niej,  
by była ona naszym wspólnym zwycięstwem.  
 
Wika pisała od 7 lat, notowała siebie w słowie właściwie przez 
całe  życie,  a  przeżyła  lat  77.  Wiele  miesięcy  jest  przede  mną,  
by zebrać te utwory, nauczyć się ich. Drugim nurtem – będą 
rzeźby, a jest ich kilkaset. Odszukać, prześledzić, przeanalizować 
jej drogę. Trzecim nurtem to jej książki, jej biblioteka; ponad 1000 
książek, te ulubione książki były w sposób specjalny jej ręką 
znaczone. Przeczytać w zderzeniu z rzeźbami, z wierszami jej 
autorstwa. Innymi słowy nam kilka lat pracy, cierpliwej, mrówczej 
ale przecież mnie wznoszącej, uskrzydlającej. Wreszcie jej 
wielomiesięczne pobyty w ciągu roku nad morzem bałtyckim; 
przemierzyć te szlaki, dzikie plaże, samotne, opuszczone wydmy. 
Mam listy Wiki opisujące oszalały Bałtyk. 
 
Tak, Wika to osobowość wadząca się przede wszystkim ze sobą; 
dla innych wyrozumiała, głęboko wierząca w posłannictwo 
artysty, choć widząca śmieszność takiej roli w PRL-u, wśród 
„stachanowskiej inteligencji”. Dlatego tak bardzo rozumiała i tak 
bardzo ceniła wszelkie próby budowania naszego środowiska. 
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O sobie tak pisała:  

Pracę swoją staram się uczynić pasjonującą przede 
wszystkim   dla   siebie  samej.   Pracuję   bez   szkiców,  
bez  przekuwania  z  gipsowego  modelu  –  tnę  od  razu  
w drzewie – najchętniej małą, skandynawską siekierką.  
Ale kompozycja długo dojrzewa w mojej wyobraźni, zanim 
zacznę ją realizować. Jest to doskonała „gimnastyka 
mózgu” – realizacja zaś jest zaciekłą pogonią za własną 
wizją, pasjonującą przygodą – pełną zmagań z materiałem  
i z własną fizyczną słabością. 

(dalej)  

Praca jest bardzo ciężka, zważywszy, że nie mam 
odpowiedniego warsztatu ani mechanicznej pomocy 
technicznej – drzewo jest materiałem trudnym, a sznury 
pochodzące  z  harcerskiego  żaglowca  „Zawisza  Czarny”  
są sztywne i ciężkie od soli morskiej. Ale im więcej przeszkód 
do pokonania – tym większy zapał.  

Rzeźby moje – niezależnie od tego jakie rozwiązuje 
problemy formalne staram się przepoić problematyką 
ludzką i jeżeli uda mi się znaleźć oddźwięk u ludzi – uważam 
to za swój największy osobisty sukces.  

(dalej)  

Powinniśmy raczej poszerzać swój kąt widzenia, a nie 
ograniczać się do poznania jednego tylko aspektu prawdy –  
 
Dlatego nie oddzielam formy od treści – jedna 
podbudowuje drugą a obie powinny się równoważyć.  
 
Sztuka   powinna   być   domeną   całkowitej   swobody  
– wyrastająca z naszych własnych korzeni i z naszej 
psychiki. Z kierunków światowych bierzemy problemy 
ogólnoludzkie – a nie sposób ich rozwiązywania – te muszą 
wyjść z nas samych i na bazie naszej rzeczywistości. Dlatego 
wszelkie niewolnicze nawiązywanie do nowatorstwa, które 
powstało gdzie indziej, w łonie innej cywilizacji – uważam 
za nieporozumienie.  

Wika miała życie trudne nie dlatego, że nie miała gdzie mieszkać  
i co jeść. Wika miała życie trudne bo żyła wśród wilków, a one 
eliminowały ze swoich szeregów nieprawomyślnych artystów. 
Była inna bo miała obcą wilkom wrażliwość. Uważała, że nagrodą 
największą dla niej jest to, że jest obdarzona przez Boga, darem 
kreowania swego świata, i że ten świat potrafi żyć swoimi 
własnymi problemami, swoim własnym życiem. To, że praca jej 
jest daleka od wydeptanych traktów, to powodowało,  że żyjąc  
w  centrum  stolicy,  w  ogromnej  pracowni  na  Natolińskiej,  
była sama jak palec. 
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Przeszłość akowska, rodzina rozgoniona, wyrżnięta, tak jak 
większość zasłużonych dla narodu polskiego rodzin, takie 
wspomnienia potęgują samotność. By unaocznić bardziej moją 
myśl, pozwalam sobie przytoczyć pewien dokument:  

Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych przyznaje uprawnienia  
kombatanckie  Wiktorii  Iljin  za  udział  
w Powstaniu Warszawskim.  

Jeden tylko szkopuł, że przyznano powyższe uprawnienia kilka 
miesięcy przed śmiercią (dokładnie 4 miesiące) natomiast 51 lat 
po Powstaniu Warszawskim.  
 
Tu tak się dzieje, że jedni są „niezwykli”, „wspaniali”, uznani przez 
wszystkie monitory i przepisy, inni mimo swojej niezaprzeczalnej 
wielkości, przekreślani, przeoczani, systematycznie zniesławiani.  
I nie chodzi tu o sprawiedliwość przez duże S czy równość przez 
duże R, ale o zwykłą ludzką przyzwoitość.  

***  

Dzisiejszy wieczór zatytułowałem: Są Granice Poniewierki. Bardzo 
bym prosił, byście Państwo zwrócili uwagę – gdy będziecie 
oglądali te skromną wystawę – na szary karteluszek, napisany 
ręką Wiki:  

są granice  
 

poniewierki  
 

których  
 

nawet Bóg  
 

przekraczać  
 

nie powinien  

 

 
(Powyższy tekst został odczytany na wernisażu wystawy „Są 
Granice Poniewierki”, w dniu 29 września 1995 roku w Autorskiej 
Galerii „ZA” w Rawce. Wieczór poświęcony był pamięci Wiktorii Ilin) 

20



21

Wiesław Sokołowski o Jerzym Juliuszu Emirze 

1.  
Świat kurczy się – zwęża. Emir w sonetach tworzy miarę naszego 
zaniedbania, upadku:  
 
nie my miastami – nami rządzą miasta 
nie my zmieniamy – lecz nas wszystko zmienia 
w plewach dogmatów żadna myśl nie wzrasta 
rola poety to zapis milczenia  
 

(fragment sonetu dedykowany Jurremu Zielińskiemu. Rok 1972, Warszawa) 
 

2. 
Rzeczywistość stwarza ograniczone wybory. Jaką drogą iść? 
Komu ufać, w jaki sposób określać niezależność sądów swoich, 
opinii, niezależność swego indywidualnego istnienia?  
 
Wyborów różnych dokonuje przecież każdy, jednak samowiedza 
poety jest niewspółmiernie większa od normalnego zjadacza 
chleba. Dlatego ciąży na nim szczególny ciężar w i d z e n i a 
siebie, ciebie, nas. Emira sonety są właśnie tymi wyborami:  
 
i żadna wizja tak zmysłów nie skupi 
i żadna książka nie spojrzy tak w oczy  
 
żaden filozof choćby i niegłupi 
granic myślenia nigdy nie przekroczy 

a głosem można jak niebem się upić 
jeśli go tylko tęczą słów roztoczyć 
 
(fragment sonetu dedykowany Krzysztofowi Świętochowskiemu. Rok 1987, Warszawa) 
 

3.  
Emir pisze: Poezja nie umarła i nie może umrzeć. Umierają 
natomiast poeci – dławieni i deptani przez rzeczywistość. Więc 
podczas gdy jedni wydają coraz więcej swoich oficjalnych nie 
czytanych tomików poezji, na innym biegunie wznoszona jest 
twórczość,  ta  spychana  na  margines,  niechciana  i  pomijana.  
I dopiero o d e j ś c i e  p o e t y może wydobyć ją z mroku 
lekceważenia: 
 
trzeba się zakraść w obojętność stada 
trzeba je rozgrzać choćby psim szczekaniem 
trzeba rozumieć za siebie i za nie 
karmić je trzeba lecz również i badać 
 
(fragment sonetu dedykowany Barbarze Herman. Rok 1988, Warszawa) 
 
 

4. 
Jeden wiersz nosi się nieraz w sobie latami. Emir niszczy złe 
wiersze,  bądź  dla  zabawy  i  pieniędzy  pisze  różne  rymowanki  
i sprzedaje je jako piosenki. Przecież z czegoś musi żyć. I może 
dlatego wiele głupstw kojarzy się z Emirem, ale przecież utwór 
„Wier zę w cz łowiek a” sta ł s ię pr zebojem w latach 
siedemdziesiątych, ale przecież „Gwiazda nad tobą” wyśpiewała 
na festiwalu w Sopocie w roku 1978 nagrodę krytyki. Emir poeta 
stojący  nie  ze  swego  wyboru  na  uboczu,  wyrzucony  z  radia  
w latach siedemdziesiątych, gdzie realizował audycje poświęcone 

ODWAGA WPISANA W FORMĘ 
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poezji,  żyje  w  maleńkim  mieszkanku  przy  ul.  Wiktorskiej  
w Warszawie. W Jego z dnia na dzień trudniejszym życiu pisanie 
wierszy może jest jedynym sensownym zajęciem. Wtedy forma 
jest czymś tak oczywistym, że aż niezauważalnym dla poety; 
bierze ją by sens swojej tu obecności zatrzymać, związać, 
ograniczyć – a więc uwolnić się od niego – przezwyciężyć: 
 
nie umiem bowiem nic, co nie jest ponad 
więc za to zginę w codziennym niebycie 
 

(fragment sonetu dedykowany mamie - Annie Przewoskiej. Rok 1989, Rawka) 
 

5. 
Z Emirem przewędrowałem kawał swego życia. To on mi zrobił 
debiut radiowy wierszy, to z nim pisaliśmy statut Zrzeszenia 
Artystycznego „ZA”, to z nim wędrowałem po Krakowie, po 
Sopocie, po Szlaku Królewskim w Warszawie. Emir niezmierzoną 
ilość razy odwiedzał nas w Rawce, wspierał w różnych 
przedziwnych sytuacjach. Innymi słowy byliśmy razem na dobre  
i złe – i realizowaliśmy absurdalne pomysły. Np. przez kilka 
miesięcy szukaliśmy na Krakowskim Przedmieściu najmniejszego 
wzrostem działacza, aktywistę. I oczywiście znaleźliśmy go przy 
ul. Smolnej w Zarządzie Głównym ZMS na 4 piętrze. Działacz ten 
miał około 150 cm wzrostu, był bardzo ruchliwy, biegał z aktówką 
z piętra na piętro.  

Był tak zajęty, że nie udało nam się nawiązać z nim „piwnego” 
dialogu. Natomiast na Ordynackiej wielokrotnie otarliśmy się  
np. o Kwaśniewskiego i innych nadludzi - ale to był już inny, 
bardziej wyszczekany garnitur - już przyuczany do „wielkości”  
i tego całego postkomunistycznego splendoru.  

6.  
Wiem, że poezją świata się nie zbawi, ale … 

w jasności niebios wykąpie się cała 
zmywając życia osad gruboskórny  
 
A potem z Bogiem będzie rozmawiała 
jak pousuwać skazy z mej natury 
 
(fragment sonetu dedykowany Janowi Jaworskiemu. Rok 1988, Warszawa) 
 

Idąc  ku  niebu  Emir  własnymi  rękoma  kopie  dół  w  ziemi.  
To rozdarcie wewnętrzne poety jest widoczne prawie w każdym 
jego wierszu; Emir w swoim bytowaniu ziemskim ogranicza się 
do kilku paczek dziennie papierosów, które z nabożną 
starannością wypala. Mówi, że papieros smakuje mu najbardziej 
w samym środku zdrowego, dzikiego lasu. Nałogi te 
pieczołowicie  hodował,  podsycane  mitem,  chronione  bólem,  
to piekło sprowadzane jakby z zaświatów na zamówienie losu 
jest faktem, ale... 
 
słowo jest niczem, lecz gdy wzbierze w zdanie 
lawiną spadnie i drogi ci przetrze 
i przeogromną otworzy ci przestrzeń 
 
(fragment sonetu dedykowany Henrykowi Pawlakowi. Rok 1988, Warszawa) 
 
 

7. 
Krwawienie jest ciągle obecne w poezji Emira, jest obecne w jego 
wolnym, coraz bardziej powolnym wędrowaniu po tym ugorze 
europy:
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dziś metod wiele a każda ważniejsza 
tylko grad bije po polach pszenice 
komputer nawet przemawia do wiersza 
a wszystko razem obraca się w nice 
 

(fragment sonetu dedykowany Andrzejowi Góralskiemu. Rok 1980, Warszawa) 
 

Nasze  pokolenie,  pokolenie  „Solidarności”  ma  na  co  dzień  
do czynienia z bylejakością. Powstała ogromna maszyneria 
tandety: z bibliotekami, galeriami, domami kultury, teatrami. 
Ale... 

nie łam się jasiu – jeszcze nie te czasy 
które nam karki rozczepią na dwoje: 
jeszcze nas każą przywezwać w pokoje 
a może nawet zaprosić do kasy  
 
na razie jeszcze nie bardzo się boje 
że mógłbym na to okazać się łasy 
bo zbyt mnie nuży szczenięca gra w klasy 
nie wiedząc czemu nazwana ustrojem 
 

(fragment sonetu dedykowany Jankowi Cholewińskiemu /Pysiowi/ Rok 1988. Warszawa – Rawka) 

8.  
W  poezji  nie  ma  granic,  gdy  w  odwagę  wpisana  jest  forma.  
Czyż bowiem nie jest odwagą, właśnie sonetem, tą wysłużoną 
łodzią poezji wypływać w huragan XX wieku: 

czego dokonać kiedy kona gwiazda 
gdzie szukać sensu jeśli sensu nie ma 
 

(fragment sonetu dedykowany Jurremu Zielińskiemu. Rok 1978, Warszawa) 

Tak więc człowiek jest takim miejscem, miejscem uświęconym  
bo przeznaczonym do samorealizacji: 
 
na niczym spełzną intencje najlepsze 
jeśli oddychać płucom się zabrania: 
to najpodlejsza z możliwych tyrania 
i najdotkliwsze nieszczęście wśród nieszczęść 
 
(fragment sonetu dedykowany Wiesławowi Sokołowskiemu. Rok 1989, Warszawa) 
 

Dno naszej egzystencji zafundowali nam władcy z pod znaku 
swastyki, młota i sierpa oraz ci następni... Nawet poezja, 
dotycząca przecież niewielu, nielicznych, miała być etosem czynu 
rewolucyjnego i świetlanym orężem w walce ras i klas: 
 
lecz gorzej jeszcze gdy ktoś bezrozumny 
albo nikczemny zatruje ten padół 
 
jeśli namówi oszukane tłumy 
do swobodnego zażywania jadu 

 
(fragment sonetu dedykowany Wiesławowi Sokołowskiemu. Rok 1989, Warszawa) 

Sonety Emira są kroniką naszych czasów, kroniką bolesną, 
chwilami okrutną, mówiącą o dramacie naszego pokolenia. Także 
obecna  przestrzeń  nie  usynowiła  Jerzego  Juliusza  Emira ...  
Dla takiego więc temperamentu twórczego i dla takiego formatu 
myśli jaki reprezentował Jerzy Juliusz Emir czas jego żywota tu, to 
wyrok skazujący, wydany bez ławy przysięgłych, bez procesu; 
wyrok skazujący na samozniszczenie, wykonywany w ciszy 
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różnych gabinetów, rozdzwonionych telefonów, wydany 
zaocznie przez świat pełen tandety, sprzedajności i hipokryzji. 
Czy tylko taki świat nam tutaj został?  

Rawka 1985 – 1991  

*** 

Starość, ta schorowana z bliska jest nie do zniesienia. 
Pamiętam, dokładnie pamiętam to pierwsze nasze spotkanie:  

Jestem Królem Modelów, syneczku. Przedstawił się.  
 
Był serdeczny, a serdeczność takich ludzi nie zna granic. 

Jak nie masz co z sobą zrobić, to mieszkaj u mnie. Jestem sam. 
 
Jakież to szczęście, że los odbierając ci jedyną kobietę, daje ci  
w zamian, jakby dla  ochłody, rozpadającego się starca z którym 
sam nie wiem dlaczego, sypiałem w wielkim rodzinnym łożu, 
wsłuchując się aż do utraty świadomości, w jego charczący 
oddech. Stąd patrząc na niego wydawało mi się, że dotykam ją,  
i czułem, że we mnie dzieje się coś ważnego, coś ogromnego  
i nieprzemijającego. 

Syneczku, ja na Akademi Sztuk Pięknych już od 30 lat. Znam 
wszystkich i oni mnie wszyscy znają. Każdy z nich to sława,  
za to ja syneczku, tu, jedyny Król. 

 
Odtąd brud i zaduch starczy, mieszany z alkoholem, cierpieniem  
i lekarstwami, stał się jakby fakturą mego słowa. Jednak myśl 
nadal była pochylona ku niej, tak jak korona kwiatu zwrócona 
wiernie ku słońcu. 

Od wojny, syneczku, noszę w lewej nodze kulę, która 
zatruwa mi każdą chwilę. Dzisiaj czuje się lepiej. Jednak czym 
jest, syneczku, moje życie? 

 
Piliśmy, o i to jak piliśmy. 

Życie to kurwa, syneczku - płakał. Żebyś nie wiem jak siebie 
zadowolił zawsze cię ono, syneczku, w ostateczności wyjebie. 

*** 
 

- Ignac tyś żyw, a ja myślałem, że już po tobie. 
- Syneczku, że mną nie tak łatwo. Kostucha swoje a ja swoje. 
Spotkałem go na szlaku, a moje zdumienie jego obecnością 

było tak wielkie, że klepnęliśmy się po ramionach śmiejąc się 
serdecznie i radośnie. 

 
   Ciężko mi syneczku. To ta cholerna zima dała mi się tak we 
znaki. Wiesz zresztą jak tam u mnie jest. Z dołu i z góry 
wszyscy, jak przysłowiowe duchy poznikali, mnie tylko nie dali 
mieszkania. Takie u nas skurwysyństwo. 
 
 

KRÓL MODELÓW 
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Zostałem więc sam na czwartym piętrze. Rury kanalizacyjne 
popękały, nie miałem co pić, nie miałem gdzie szczać.  
Ciepła - o syneczku - jak ja pragnę ciepła ... 

Na dłuższą metę trudno słuchać podobnych tekstów. A gadał 
wtedy, gadał niemożliwie dużo. 
- Głupiejesz na stare lata, Ignac. Byś lepiej się ożenił.  

Bo o rurach, sam wiesz, nie mówi się w towarzystwie,  
tym bardziej gdy myśli się o dziewczynach. 

- Och ty skurczybyku roześmiał się. Zapraszam na jednego,  
a powiem ci coś więcej. 

„Hopfer” o porze wczesnego popołudnia nie był jeszcze polem 
walki, jednak już czuło się  pulsujące wrzenie powietrza. 

 

Patrz to ona, syneczku. Poznałem ją niedawno.  
Bola ma na imię. Zresztą całkiem, całkiem jeszcze ...  
Och, syneczku, przecież i ja muszę  tutaj jakoś żyć. 

To niemożliwe – pomyślałem. A patrząc na fotografię starowinki 
płci pięknej w skurczonych i trzęsących się dłoniach starca, 
drgnęło coś we mnie, coś nowego: 

Czyś ty Ignac na głowę upadł. Zresztą, zresztą ... 
Co tu gadać, gratuluję. 
Och, jaka ona piękna. 
Ależ z ciebie szczęściarz. 
Pijmy, pijmy za zdrowie Boli. 

Tak to jest, los płata niejednemu figla. 

Jestem zaręczony 
Rozumiesz mnie syneczku 
Ja Król Modelów 
Czy słyszycie czy wszyscy mnie słyszycie 
Ja jestem już zaręczony. 

Szaleństwo Ignaca przeniosło się na sąsiednie stoliki. A że go 
wszyscy znali, stąd wszyscy wznosili toasty na vivat młodej pary. 
„Hopfer” huczał, Ignac ledwo żywy słaniał się od jednego  
do drugiego stolika, pełen radości, z oczami pełnymi łez. 

***  

Jutro znów przyjdę tutaj i znów wszystko zacznie się od nowa: 

 
Syneczku, ja na Akademi Sztuk Pięknych już od 30 lat.  
Znam wszystkich i oni mnie wszyscy znają. 
Zresztą widzisz kto do mnie przychodzi. 
Każdy z nich to sława, za to ja syneczku, tu, jedyny Król. 
 
Życie, syneczku, to pipka. 
Żebyś nie wiem jak siebie zadowolił 
Zawsze cię ono okpi. 

Rawka, wrzesień, 1972 rok


