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Zasługą dwóch wydawców - lwowskiego i radomskiego - jest publikacja tej 

interesującej i ładnej edytorsko poetyckiej książki, tomu z wielu względów niezwykłego i 

godnego uwagi. Autorami są kobieta i mężczyzna. Ukrainka i Polak. Młoda dziewczyna i 

doświadczony mężczyzna w średnim wieku. Anna Bagriana i Wojciech Pestka. Wiodą oni 

liryczną rozmowę po polsku i po ukraińsku. I nawzajem tłumaczą swoje wiersze. 

Anna Bagriana (rocznik 1981) to po¬etka z pokolenia debiutującego po 2000 r., 

autorka kilku zbiorów wierszy, dwóch dramatów, szeregu nowel, opowiadań i jednej 

powieści. Jest z wykształcenia filologiem, ma za sobą karierę dziennikarską w radiu i 

telewizji. działa w Związku Pisarzy Ukrainy; redaktor naczelna pisma literackiego 

„Granosłowije". Jej wiersze i opowiadania tłumaczono i publikowano w polskich 

periodykach. 

Wojciech Pestka (rocznik 1951) - sądząc z biografii - to twórca „wędrowny"; 

ukończył matematykę w Lublinie, należał do grupy „Samsara" uprawiającej twórczość 

kolektywną, długo szukał swego miejsca, by wreszcie osiąść na wsi w Jedlni. Poeta, prozaik, 

tłumacz. Przygotowuje do druku książkę Do zobaczenia w piekle - reportaże o losach 

mieszkańców Kresów, Ukrainy i Białorusi. Publikuje także w ukraińskich pismach: 

„Literaturna Ukraina", „Granosłowije", „Berezil". 

Wspólny tom pod tytułem Spacer po linie jest lirycznym zapisem odwiecznej historii 

o miłości. Miłości kruchej i z wielu powodów niełatwej, bo na jej drodze staje czas i 

przestrzeń, elementy Obcego, które trzeba oswoić, aby mogło dojść do zbudowania poczucia 

wspólnoty ponad - wszelkimi - granicami. Czytamy o fascynacji i różnych fazach uczucia; 

głosy męski i żeński przeplatają się i dopełniają, czasami brzmią podobnie, proponują własne 

wersje tych samych motywów: światła, tańca, powitania, wybaczania. 

Obie relacje budują liryczny nastrój, pokazują, że w dzisiejszym, znów nie 

najlepszym ze światów, uczucie potrafi nie tylko połączyć, ale też na moment „wyłączyć" z 

rzeczywistości złej i niepięknej. Służy temu podobna dykcja obojga twórców: delikatność w 

prowadzeniu tematu, liryzm, ciepło i tkliwość. Nie znaczy to wcale, że nie natrafimy tu na 

utwory pokazujące zagrożenia, sprawy niełatwe, różnice między dwojgiem, które trudne są 

czy będą do pokonania, świadomość, że za drzwiami chwilowego spotkania czai się inna jawa 

i trudniejsza realność. 

Na razie - wydają się stwierdzać poetka i poeta - niech ta chwila cudowności trwa i 

pięknie upewnia w istnieniu, wszak do szczęścia tak niewiele potrzeba: 

garstka światła - 

to dość 

aby 

na opadłym liściu kasztana  

napisać do Ciebie  

dwa słowa  

w nich - tyle światła 

można cały świat  



oświetlić 

(Anna Bagriana: *** latareczką maleńką...) 

Dawno nie czytałem wierszy tak czysto lirycznych, w których brzmią jasne głosy, 

budujące - wreszcie - pozytywny obraz międzyludzkiego związku. Warto na tę lekturę 

poświęcić trochę uwagi, bo proponuje dobry wariant ludzkiego losu, pokazuje udaną próbę 

dialogu prowadzącego do akceptacji i porozumienia. q 

Anna Bagriana, Wojciech Pestka MANDRIVKA LINVOU = SPACER PO LINIE 

/ przeł. z pol. Anna Bagriana ; przet. z ukr. Woj¬ciech Pestka. - L'vi'v: „Kamenar"; 

Radom: „Skaut.Pl", 2008.-93 s.; 21 cm 821.162.1-1+821.161.2-1] =162.1=161.2 


