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Baœñ literacka – okreœla siê tak opowiadania pisarzy, które posiadaj¹ cechy
i strukturê baœni. Rozwija³a siê ona równolegle do podejmowanych od pocz¹tku
XIX wieku prób naukowego podejœcia
do tradycji ludowej, a spopularyzowa³ j¹
Hans Christian Andersen. Baœñ literacka
nie jest czêœci¹ folkloru, poniewa¿ powstaje odgórnie i stanowi przyk³ad folkloryzmu. Id¹c za esejem Stanis³awa Lema „Fantastyka i futurologia” takowe
zjawisko literackie mo¿na wliczyæ do
fantastyki.
Bergerette, te¿ ber¿eretk – poetycka
lub muzyczna sielanka pochodz¹ca
z Francji.
Bildungsroman (z niem. powieœæ
o formowaniu) – gatunek powieœciowy
powsta³y w czasie oœwiecenia w Niemczech, w którym autor przedstawia psychologiczne, moralne i spo³eczne kszta³towanie siê osobowoœci g³ównego i na
ogó³ m³odego bohatera. Pojêcie bildungsromanu wywodzi siê z wyk³adów Johanna Karla Simona Morgensterna.
dokoñczenie na str. 7

      

MA£E SZKICE O WIELKIEJ LITERATURZE
Marek Wawrzkiewicz
Jeden z najwiêkszych polskich pisarzy wszystkich czasów Stanis³aw Lem
udziela³ kiedyœ telewizyjnego wywiadu
bardzo oczytanej w jego twórczoœci reporterce. Reporterka zadawa³a mu erudycyjne pytania, a pisarz niekiedy zamyœla³ siê
i odpowiada³: – Nie wiem. Tylko cz³owiek
bardzo m¹dry potrafi siê przyznaæ do tego,
¿e czegoœ nie wie. Porównajcie go do polityków, którzy wiedz¹ wszystko i potrafi¹
odpowiedzieæ na ka¿de pytanie.
Wis³awa Szymborska swoj¹ mowê
po odebraniu nagrody Nobla opar³a na
s³owach „nie wiem”. Przyzna³a siê publicznie, ¿e nie wie. Zrobi³a to nie z kokieterii, a z przekonania. Do czegoœ takiego trzeba i odwagi i szczeroœci. Nie
mówiê o niewiedzy jako o nieuleczalnym
stanie intelektualnej pustyni. S³owa „nie
wiem” mo¿e oznaczaæ tu coœ innego:
jeszcze czegoœ nie wiem – to znaczy jestem otwarty na œwiat, na problem, którego nie zg³êbi³em, na rodowód uczucia, na
pejza¿, którego nie doceni³em. Nie wspominaj¹c ju¿ o hamletowskim pytaniu,

Nie wiem
które po Szekspirze sta³o siê banalne, ale
które ka¿dy z nas kiedyœ sobie zada³.
„Nie wiem” oznacza tu aktywnoœæ, nadzieje, ¿e jeszcze wiele przede mn¹, ¿e
wiele jeszcze muszê poznaæ i zrozumieæ.
Ten imperatyw jest bardzo wa¿ny. „Muszê”, poniewa¿ jeszcze nie pojmujê. I to,
¿e nie rozumiem, ale chcê zrozumieæ, jest
tak¿e pozytywne. „Nie ten najlepiej s³u¿y, kto rozumie” napisa³ Mi³osz. A mamy
w³aœnie s³u¿yæ, a nie w³adaæ.
Jeœli to wszystko co powy¿ej jest
prawd¹, to przyjdziemy do wniosku, ¿e
wa¿niejsze jest pytanie ni¿ odpowiedŸ.
OdpowiedŸ zawiera zawsze jakieœ twierdzenie, tezê, wyjaœnienie, fakt. I mo¿e
byæ natychmiast poddane interpretacji
czy nawet negacji. O pytaniu – jeœli siê go

nie zbywa wzruszeniem ramion – mo¿na
co najwy¿ej powiedzieæ, ¿e jest g³upie.
Ale warto próbowaæ odpowiedzieæ nawet
na g³upie pytanie, ³¹cznie z tym: co autor
chcia³ przez to powiedzieæ.
Jestem za poezj¹ pytañ, a nie stwierdzeñ. Ponad opis wszechœwiata, dywagacje na temat cz³owieczej kondycji, ponad
husarski patriotyzm, ponad poezjê recept
jak naprawiæ œwiat i nasz kraj, stawiam
poezjê prostych, a nawet najprostszych
pytañ – w rodzaju tego, które zada³ kiedyœ G¹siorowski: z czego zrobiona jest
rzodkiewka. Od zadêæ wolê poezjê pewnej œwiadomej bezradnoœci.
Wybaczcie nieskromnoœæ – zacytujê
w³asny wiersz. W³asny, ale za to krótki.
dokoñczenie na str. 8

„… byæ g³upcem
dla tego œwiata”,
czyli Bogus³awa
Jasiñskiego
filozofia istnienia
Oto mêdrzec, który sta³ siê g³upcem.
Oto filozof, który porzuci³ wiedzê, by na
powrót staæ siê cz³owiekiem i objawiæ
œwiatu m¹droœæ samego bytu. „Napisane
jest bowiem: Wytracê m¹droœæ mêdrców
(…). Gdzie jest mêdrzec? Gdzie uczony?
Gdzie badacz tego, co doczesne? Czy¿ nie
uczyni³ Bóg g³upstwem m¹droœci œwiata?” – czytamy w I Liœcie do Koryntian.

M¹droœæ odzyskanego
wzroku
Organiczna a zarazem konkretna filozoficzna koncepcja ethosofii Bogus³awa
Jasiñskiego zawarta w jego dziele Tezy
o ethosofii jest owocem jego myœlowego
nawrócenia. To co proponuje autor nie
jest prostym wymyœleniem filozofii jako
takiej, ale prób¹ zerwania z starym, pojêciowym widzeniem œwiata. „Wiedzieæ”
to taka urojona forma myœlenia – wyrokuje w swojej [59] Tezie do „Sztuki poetyckiej” w ZAs³yszeniach.
dokoñczenie na str. 10
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Gala XXVI Konkursu Literackiego

Ikarowe Strofy

Do historii przesz³a ju¿ gala fina³u
XXVI Konkursu Literackiego Ikarowe
Strofy, która odby³a siê 22 listopada 2019
r. w sali widowiskowej Klubu Dowództwa Generalnego Rodzaju Si³ Zbrojnych
w Warszawie. Og³oszenie wyników konkursu poprzedzone zosta³o hymnem konkursu Wikariatka z ksiêdzem Janem
w wykonaniu Bo¿enny Szkieli i Piotra
Golli (pianino).
Kierownik Klubu DGRSZ pp³k S³awomir Borychowski przywita³ uczestników i jury konkursu oraz przyby³ych goœci. Wœród goœci m. in. znaleŸli siê przedstawiciele DGRSZ na czele z gen. bryg.
pilotem Krzysztofem Walczakiem zastêpc¹ Inspektora Si³ Powietrznych. Ponadto przybyli: z Dowództwa Pierwszej
Bazy Lotnictwa Transportowego
Agnieszka Krajewska, z Centralnej Biblioteki Wojskowej Maksym Sokó³-Potocki, z Departamentu Edukacji Kultury
i Dziedzictwa MON p³k. Pawe³ Narodowicz oraz z Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej – Jolanta Wojtasik.
Obecni te¿ byli wykonawcy z Reprezentacyjnego Artystycznego Zespo³u Wojska Polskiego.
Wiod¹c¹ w konkursie Ikarowe Strofy
jest tematyka patriotyczna, wojskowa
i lotnicza.
Patronat nad konkursem od pocz¹tku
pe³ni¹ Si³y Powietrzne.
Po uroczystoœciach wrêczenia laureatom nagród ufundowanych m.in., przez
Dêbliñski Oddzia³ Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego, Centraln¹

Bibliotekê i Inspektorat Si³ Powietrznych,
przysz³a pora na czêœæ artystyczn¹. Zaprezentowano w niej nagrodzone i wyró¿nione wiersze i opowiadania, nades³ane na tegoroczny konkurs. Towarzyszy³ temu wystêp muzyczny w wykonaniu: Stanis³awa
Górki, Bo¿enny Szkiela, Szymona Wicherka, st. sier¿. Waldemara Sobóra
i Piotra Golli, który skomponowa³ muzykê do wierszy uczestników konkursu.
W czasie gali gospodarze kolportowali promocyjne wydanie Almanachu pt.
„Szybuj¹c”, zawieraj¹cego najlepsze prace nades³ane na zesz³oroczn¹ 25 edycjê
Konkursu Ikarowe Strofy.
Konkurs z roku na rok cieszy siê coraz
wiêksz¹ popularnoœci¹. Pozostaje mi nic
innego, jak zarekomendowaæ udzia³ w nowej ju¿ XXVII edycji Konkursu Literackiego Ikarowe Strofy.
Bardzo mi³¹ niespodziankê sprawi³a
cz³onkini Warszawskiego STK Mira
Umiastowska, która otrzyma³a wyró¿nienie. Serdecznie gratulujemy!
Krystyna Rejniak
  

Jury XXVI Konkursu Literackiego Ikarowe
Strofy w sk³adzie – przewodnicz¹cy: Jan Zdzis³aw Brudnicki – cz³onkowie: Pawe³ Soroka,
Andrzej Zaniewski, na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2020 roku przyzna³o nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia:
W kategoria – Doroœli:
– nagrodê 1 stopnia dla Dawida Radziszewskiego
– nagrodê 2 stopnia dla Zbigniewa Mys³owieckiego
– nagrodê 3 stopnia dla Marii Kocot
Wyró¿nienia:
Jaros³aw Ksiê¿yk, Mira Umiastowska
i Anna Piliszewska,
W kategoria – Do lat 16:
– nagrodê 1 stopnia dla Karoliny Sornek
– nagrodê 2 stopnia dla Micha³a Jonasza
Skowronka
– nagrodê 3 stopnia dla Ma³gorzaty Sobkiewicz.
Wyró¿nienia:
Maciej Ser¿ysko, Barbara Wysk
i Aleksandra ¯ó³wiñska

Podkarpacki Salon Literacki

           

6 lutego br. w Klubie Turkus WDK
w Rzeszowie odby³a siê promocja zbioru
poezji Edwarda Bolca „Dedykacje”.
Jest to pierwszy zbiór wierszy tego zna-

nego rzeszowskiego prozaika – autora
miêdzy innymi takich pozycji jak: Bieg
po schodach, Odyseusz w poczekalni czy
Facet z nocy. Autor to w przesz³oœci re-

daktor s³ynnego ogólnopolskiego miesiêcznika literackiego „Prometej”. Nastêpnie na kanwie zaanga¿owania w ruch
Solidarnoœciowy 80. roku wyemigrowa³
do Stanów Zjednoczonych by po latach
powróciæ do Rzeszowa i mocno zaistnieæ
w miejscowym œrodowisku literackim.
Ca³oœæ spotkania poprowadzili: Danuta Pado – moderatorka Podkarpackiego
Salonu Literackiego i goœcinnie dr Jan
Wolski z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Z obszernymi fragmentami wierszy zapoznali: Maria Dañczyszyn – aktorka teatru
Maska i Stefan M. ¯arów z Regionalnego
Stowarzyszenia Twórców Kultury i zarazem cz³onek rzeszowskiego oddzia³u
Zwi¹zku Literatów Polskich. Goœæ wieczoru zaskoczy³ licznie zebran¹ publicznoœæ tematyk¹ wierszy, jak równie¿ wy-

konaniem kilku ballad, w tym i swojego
autorstwa, a indywidualna interpretacja
i dŸwiêk gitary wprowadzi³ w nostalgiczny nastrój przemijania.
Zwieñczeniem wspomnieñ o Rzeszowie, w tym opisywanej przez poetów
s³awnej „Baldachówce”, by³y wypowiedzi autora, jak równie¿ uczestników spotkania, w tym cz³onków RSTK.
Na zakoñczenie wieczoru g³os zabra³a dr Zofia Brzuchowska, recenzentka
wspomnianego zbioru wierszy, która powiedzia³a m.in.: W pamiêci poety ¿yj¹ nadal zwykli ludzie, to im autor zadedykowa³
ten zbiorek, mieszkañcom Rzeszowa. Tym,
którzy byli wœród nas, tym, których spotykamy na ulicach i czytelnikom tej ksi¹¿ki
bo przemijanie jednoczy wszystkich.
Stefan ¯arów
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Wernisa¿ wystawy „Nasze Malowanie”
i wystêp Zespo³u Artystycznego „Dragon”
wa³a ró¿norodnoœæ tematyczna, bogactwo kolorów i doskona³oœæ formy.
W drugiej czêœci wernisa¿u wyst¹pi³
Zespó³ Artystyczny „Dragon”, równie¿ reprezentuj¹cy Klub Dowództwa Operacyjnego. Zespo³em kieruje Beata Burczak –
absolwentka PSM II st. im. Fryderyka
Chopina – klasa operowa. Trzy solistki

W œrodê 26 lutego 2020 r. w Galerii
Warszawskiej Szko³y Zarz¹dzania-Szko³y Wy¿szej odby³ siê wernisa¿ wystawy „Nasze Malowanie”, prezentuj¹cej
prace malarskie cz³onków warszawskiej
grupy malarskiej „Cytadela”, dzia³aj¹cej
przy Klubie Dowództwa Operacyjnego

Rodzajów Si³ Zbrojnych. Od ponad dziesiêciu ju¿ lat, w renomowanych galeriach polskich, mo¿na zobaczyæ prace
cz³onków grupy „Cytadela”. Grupa powsta³a z inicjatywy plastyka st. chor.
sztab. Waldemara Kusala. Obrazy zaprezentowane w Galerii WSZ-SW cecho-

„Dragona”: Maria Ciecierska, Alicja Ciecierska, Daria Leleñ i jeden solista – Pawe³ Ksi¹¿ek indywidualnie lub zespo³owo
zaœpiewali popularne przeboje polskie
i zagraniczne. Ich wystêp uczestnicy wernisa¿u nagrodzili gor¹cymi brawami.
W swojej 25-letniej dzia³alnoœci Zespó³ „Dragon” wystêpowa³ na uroczystoœciach odbywaj¹cych siê pod patronatem Prezydenta RP, Ministra
Obrony Narodowej i Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. Zespó³ poszczyciæ siê mo¿e znacznym dorobkiem artystycznym, utrwalonym
m.in. na piêciu p³ytach CD, w których zawarta jest czêœæ programów
wykonywanych na koncertach.
Warto dodaæ, i¿ wernisa¿ grupy
malarskiej „Cytadela” i wystêp Zespo³u Artystycznego „Dragon” to pocz¹tek sta³ej wspó³pracy Warszawskiej Szko³y Zarz¹dzania-Szko³y
Wy¿szej z Klubem Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Si³ Zbrojnych.
P.S.

Czeœæ i chwa³a bohaterom
W dniu 15 grudnia 2019 r. w miejscowoœci Hy¿ne na Podkarpaciu mia³o miejsce wydarzenie o randze historycznej.
Miejscowa spo³ecznoœæ upamiêtni³a lokalnego bohatera Jana Staszczaka – ¿o³nierza
Placówki Armii Krajowej Hy¿ne, który
odda³ swe ¿ycie w obronie Ojczyzny.
Jan Staszczak urodzi³ siê w 1915 roku
w Szklarach. W konspiracji pe³ni³ funkcjê
instruktora strzelectwa i jako ³¹cznik
przekazywa³ meldunki. Zosta³ aresztowany pod koniec listopada 1944 r. By³ brutalnie przes³uchiwany i torturowany. Mimo to nie wyda³ towarzyszy broni. Zosta³
zamordowany w nocy z 1 na 2 grudnia
1944 r. w wieku 29 lat, pozostawiaj¹c ¿onê i 1,5 roczn¹ córkê Emiliê. Jego cia³o
ukryto w pobli¿u posterunku. Odnaleziono je dopiero w marcu 1945 r. Sprawców
nigdy nie ustalono i nie ukarano. Uroczystoœci zwi¹zane z ods³oniêciem tablicy
pami¹tkowej kpr. Jana Staszczaka oraz
osób aresztowanych oraz torturowanych
w budynku Posterunku Milicji Obywatelskiej w Hy¿nem (obecny budynek Gminnego Oœrodka Kultury), rozpoczê³a uroczysta Msza Œwiêta w koœciele p. w. Najœwiêtszej Maryi Panny w Hy¿nem, odprawiona w intencji wy¿ej wymienionych
oraz wszystkich mieszkañców Gminy
Hy¿ne, którzy polegli w czasie II wojny
œwiatowej.

       

Po nabo¿eñstwie uczestnicy zgromadzili siê przed budynkiem Gminnego
Oœrodka Kultury na drugiej czêœci uroczystoœci w asyœcie pocztów sztandarowych i Orkiestry Dêtej z Dyl¹gówki pod
batut¹ Krzysztofa Ogorzelca. Wydarzenie to rozpoczê³a Anna Lorenz-Filip –
dyrektor GOK w Hy¿nem. Po odegranym hymnie pañstwowym g³os zabra³
Wójt Gminy Hy¿ne Bart³omiej Kuchta,
który przywita³ wszystkich goœci i przybli¿y³ zgromadzonym sylwetkê kpr. Jana
Staszczaka. Uroczystego aktu ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej dokona³a Pani
Emilia Chruszczyk – córka bohatera.
O poœwiêcenie i modlitwê poproszono
proboszcza parafii Hy¿ne, ks. Marka

Gajdê. Pod tablic¹ z³o¿ono kwiaty.
Wœród licznych przemówieñ goœci mia³o
miejsce wyst¹pienie córki kaprala. Pani
Emilia dziêkowa³a za to, ¿e doczeka³a tego momentu upamiêtnienia, a tak¿e tego,
¿e walka i mêczeñska œmieræ jej ojca nie
bêdzie ju¿ tajemnic¹ tylko faktem historycznym.
Dope³nieniem uroczystoœci by³ wyk³ad pt. „Tragiczne losy ¿o³nierzy Placówki Armii Krajowej Hy¿ne w latach
1944–1945”, wyg³oszony przez dr Marcina Buka³ê – pracownika Instytutu Pamiêci Narodowej w Rzeszowie.
Po zakoñczeniu oficjalnych uroczystoœci Wójt Gminy Hy¿ne w towarzystwie Pani Emilii Chruszczyk z³o¿y³

   
       
      
   

kwiaty na grobie œp. kpr. Jana Staszczaka na cmentarzu w Szklarach. Z inicjatyw¹ upamiêtnienia kaprala Jana Staszczaka wyszli mieszkañcy Hy¿nego. Fundatorem tablicy i koordynatorem prac
zwi¹zanych z jej powstaniem by³ Instytut Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Rzeszowie.
Anna Lorenz-Filip
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XXXI Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleñ

  

Piêkne, wrzeœniowe dni 2019 roku.
Drugi zaledwie raz uczestniczy³em
w Ogólnopolskich Literackich Spotkaniach Pokoleñ, które co roku odbywaj¹ siê
w Kobylnikach, a ju¿ czujê do tego miejsca
prawdziw¹ sympatiê. W murach kobylnickiego pa³acu panuje œwietna atmosfera;
równie dobrze jest w plenerze, bo pa³ac
znajduje siê w otoczeniu parku. Nie trzeba
pytaæ, jak czuj¹ siê Ci, którzy tam co roku
przyje¿d¿aj¹ od kilkunastu, kilkudziesiêciu
lat (to by³o 31 spotkanie!). Oni wystawiaj¹
tej imprezie najlepsze œwiadectwo.
Piêkne, wrzeœniowe dni spêdzone na
autorskiej imprezie Krystyny Wulert
(Krysia reprezentuje instytucjê samorz¹dow¹, czyli: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, a tak¿e Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury) i od lat jest
wspierana przez Magdê Jagie³³owicz
(Magda reprezentuje œrodowiska lokalne).
Dzisiaj mo¿na mówiæ o twórczym duecie;
panie œwietnie siê uzupe³niaj¹, nadaj¹c
imprezie niepowtarzalnego uroku.
Piêkne, wrzeœniowe dni. Idê drog¹
w stronê Kruszwicy w towarzystwie
przyjaciela i jurora konkursu, Wojciecha
Banacha. Z Kobylnik do centrum Kruszwicy mo¿na dojœæ w kwadrans, mo¿e
dwa. Wojtek wspomina, ¿e jeszcze kilka
lat temu przemierza³ tê drogê wraz ze œp.
Mieczys³awem Franaszkiem. To by³o tak
niedawno – zdaje siê powtarzaæ. W centrum Kruszwicy mieœci siê znana kawiarnia „Pod Malwami”. A tam galeria zdjêæ
z odbywaj¹cych siê spotkañ literackich.
Na wystawionych zdjêciach dostrzegam
stoj¹cego obok mnie Wojtka, znanego mi
Mieczys³awa Wojtasika, Miros³awa
Puszczykowskiego, Tadeusza Zawadowskiego i jeszcze wielu innych. Widaæ, ¿e
w tej kawiarni spotkania literackie sta³y
siê tradycj¹. Siadamy w skromnym
ogródku. Wojtek zwróci uwagê, ¿e obok
drog¹ je¿d¿¹ tiry. Ciê¿kie wozy przetaczaj¹ siê, wydaje siê, ¿e niektóre z nich
nie mieszcz¹ siê na w¹skiej jezdni, która
biegnie wzd³u¿ kawiarni.

  

Piêkne, wrzeœniowe dni

Piêkne, wrzeœniowe dni. Spêdzamy
wiele godzin na prezentacjach i analizie
nades³anych wierszy. To istotna czêœæ imprezy. ¯ycie towarzyskie jest wa¿ne, biesiadne rozmowy, literackie wyg³upy i ¿arty s¹ w cenie, ale najwa¿niejsza jest praca nad doskonaleniem jêzyka. Wspomniany wczeœniej Mieczys³aw Franaszek
mówi³ o maestrii warsztatowej. Ka¿dy
musi do niej d¹¿yæ. Warsztat – powtarza³
to wielokrotnie – warsztat jest najwa¿niejszy. Uczymy siê pisaæ dobre wiersze
(albo skromniej: podejmujemy próbê),
uczymy siê je odpowiednio prezentowaæ.
Za to pierwsze odpowiadaj¹ dwaj znakomici poeci: Krzysztof Kuczkowski i Wojciech Kass, za to drugie, znana bydgoska
aktorka Ma³gorzata Witkowska.
Piêkne, wrzeœniowe dni. Wojtek Banach zauwa¿y³, ¿e w parku pojawi³y siê
pieczarki. Wstêpuje w nas nadzieja, bo
obydwaj uwielbiamy zbieraæ grzyby,
a przez ca³y okres kaniku³y w lesie susza.
Ale to ju¿ niedziela, czas rozstania. Cztery dni szybko zlecia³y. Niektórzy maj¹
do przejechania kilkaset kilometrów, ruszaj¹ z samego rana. Ostatni raz rzucam
okiem na nasz¹ piêkn¹, polsk¹ wieœ; potem znajomy poeta przewozi nas na dworzec PKP w Inowroc³awiu.
Piêkne, wrzeœniowe dni. Na dworcu
w Inowroc³awiu pó³ka bookcrossingowa,

          

a tam czeka na mnie Kubuœ Puchatek
w t³umaczeniu Ireny Tuwim. Ostatnio,
jak jecha³em tym poci¹giem to by³y wakacje. Pamiêtam, ¿e na stacji w Chmiel-

nikach wesz³o tylu m³odych ludzi, ¿e
nie mo¿na ju¿ by³o wepchn¹æ szpilki,
a ja mia³em problem, by wysi¹œæ na
ma³ym dworcu Bydgoszcz-B³onie.
A teraz czytam, jak biedny Kubuœ
najad³ siê miodu i nie móg³ wyjœæ
z nory Królika, ale na szczêœcie pojawi³ siê Krzyœ z grup¹ leœnych przyjació³ i oni wszyscy pomogli Misiowi.
Có¿, fajnie mieæ grono osób, które siê
nawzajem wspiera i przy tym jeszcze
dobrze siê bawi. Na organizowanych
rokrocznie w Kobylnikach Ogólnopolskich Literackich Spotkaniach Pokoleñ cz³owiek doœwiadcza w³aœnie
takiej prawdziwej wspólnoty.
Bart³omiej Siwiec
(Felieton by³ ju¿ publikowany w listopadowym „Bydgoskim Informatorze Kulturalnym”)

Krzysztof Zdunek
Laureat XXXI Ogólnopolskich Literackich Spotkañ Pokoleñ
G£UPIA WERONKA
Zagadywa³a nas czêsto z bezbronnym uœmiechem
w przerwie rozmów z kotami, kawk¹ i wróblami
tamta g³upia Weronka – nasza celebrytka,
bo znali j¹ tutaj wszyscy i wypatrywali.
Ko³ysa³a biodrami tak jakoœ po skosie
w œmiesznym pl¹sochodzie,
choæ nie pi³a niczego prócz wody z cytryn¹.
Æwierkaj¹ wróbelki od samego rana:
æwir-æwir, dok¹d idziesz czeredo kochana?
To musia³ byæ wrzesieñ i pocz¹tki szko³y,
bo spada³y z kasztanowców kolczaste papierówki.
Rzucali w ni¹ i koty br¹zow¹ kanonad¹,
gdy tak sta³a i sta³a z gasn¹cym uœmiechem.
A¿ rozpierzch³y siê na nasz widok: tornistry,
stado wróbli, rowery, deskorolki…
Uciekliœmy ze wzrokiem tak jakoœ po skosie
do spraw, telefonów i w niechybne spóŸnienia.
Znalaz³y j¹ zesz³ej zimy dwie panie z yorkami
wœród gromadki kotów i milcz¹cych gawronów.
S¹siad mówi³, ¿e to udar lub serce, prêdzej wych³odzenie.
Mnie ostatnio dogania coraz czêœciej nad ranem
nasza g³upia Weronka w dziwnym pl¹sochodzie.
Organizatorzy:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy
Wspó³organizatorzy:
• Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy
• Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanis³awa Przybyszewskiego w Kruszwicy
• „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze”
• Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddzia³ Bydgoszcz
Patronat medialny:
Polskie Rodio Pomorza i Kujaw
TVP3 Bydgoszcz
Miesiêcznik Samorz¹dowy Panorama Kruszwicka
Portal Moja Kruszwica
TV Polanowice
Dofinansowano ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodz¹cych
z Funduszu Promocji Kultury. Zadanie jest wspó³finansowane ze œrodków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Kruszwica.
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Na Literackiej Antresoli

MORD czyli za sto³em pisarza
Sam pisarz, lektorka i prezes Rady
Krajowej RSTK. To oczywiœcie Jan
Rychner, Gra¿yna Kowalska i Pawe³ Soroka. Za plecami obrazy. Na obrazach:
klaun, nietoperz z okiem, wodne krêgi,
krew, co zaczyna nadawaæ klimat jeszcze
przed rozpoczêciem wieczoru. Wyraziste
kolory: rudoœæ, czerwieñ, czerñ z obrazów wymieszane z ubiorem bohaterów
za sto³em. Za sto³em: dwie wódki marki
Krupnik, to znaczy takie butelki, bo jeszcze nie wiemy, czy to rekwizyt czy autentyk. I wyjêty zza pazuchy bohatera wieczoru: pistolet. Tetetka. Atrapa? Przez
chwilê zrobi³o siê groŸnie, bo i czapka
„oprychówka” z g³owy nie zdjêta sugeruje goœcia z Pragi. Tej naszej, warszawskiej. Ale nigdy nie wiadomo, bo na stole tytu³em do widzów stoi „Mord”.
A wœród publicznoœci Jan Zdzis³aw
Brudnicki, Andrzej Zaniewski, Aleksander Nawrocki, kole¿anki i koledzy z Klubu Nasza Twórczoœæ i Warszawskiego
Stowarzyszenia Twórców Kultury. Chyba nie bêdzie do nas strzela³? Co by móg³
sugerowaæ tytu³ najnowszej powieœci
Janka Rychnera. Tym bardziej, ¿e g³oœniki nadaj¹ muzykê z filmu „07 zg³oœ siê”.
Siedzimy. Muzyka wycisza siê i po chwili Pawe³ Soroka przedstawia dobrze znanego w krêgu literatury bohatera wieczoru Na Antresoli – Janka Rychnera.
Jan Rychner, poeta, pisarz, od 2003
roku prezes Klubu literackiego Nasza
Twórczoœæ, odznaczony Orderem Zas³u¿ony dla Kultury „Gloria Artis”; drukowany w kwartalniku „Radostowa”, miesiêczniku „Filantrop”; autor licznych tomików wierszy (Wiersze dla ciebie,
2002), powieœci (Meandry losu, 2013,
MroŸna Pani, 2017); autor felietonów
i recenzji w Kwartalniku Literackim; inicjator spotkañ literackich m. in. w Kazimierzu Dolnym czy L¹dku Zdrój; wspó³-

pracuje z Aleksandrem Nawrockim w inicjatywie „Œwiatowe dni Poezji S³owiañskiej”.... Chyba jednak strzela³ nie bêdzie.
Gra¿yna Kowalska, poetka, czyta
fragment ksi¹¿ki. Jesteœmy nad Wis³¹,
wy³awiamy coœ..., robi siê intryguj¹co.
Chocia¿ prawie od pocz¹tku, podobno,
wiemy kto zabi³ i œledztwo jest raczej
spraw¹ formaln¹. Czy znajdziemy w treœci elementy psychologii? Czy raczej klimatu swojskiej Pragi, peerelowskiego
Ró¿yckiego (gdzie szczególn¹ estym¹ liczy³ siê „swój”) i jakby odrêbnej, starej
Warszawy? Tego siê trzeba dowiedzieæ,
czytaj¹c. Sam autor zdradza, ¿e to krymina³ oparty o fakty i autentyzm klimatu lat
80-ych wraz z procedurami œledczymi
Milicji Obywatelskiej. A jako sêdzia
w stanie spoczynku, chyba wie, co mówi.

Tu zmieni³ na stole po³o¿enie broni osobistej, która wprawdzie nie trzyma na
muszce, ale... kiedy pojawia siê na pocz¹tku filmu, wszyscy wiemy, ¿e na koñcu wystrzeli. Jesteœmy grzeczni.
W miêdzy s³owach s³uchamy barda,
Jurka Do³¿yka, który doborem prezentowanego repertuaru muzycznego i swo-

Na przekór metryce

          

istym g³osem doskonale podkreœla klimat
wieczoru. S³yszymy utwory Staszka Staszewskiego: „Notoryczn¹ narzeczon¹”,
„Celinê” czy „Samotnych ludzi”.

Panowie krytycy wzmacniaj¹ treœæ
wieczoru swoimi wzmiankami na temat
twórczoœci bohatera wieczoru, a tak¿e reminiscencjami, które ta wywo³uje. Jak
ducha wspomnianego ju¿ bazaru Ró¿yckiego, który w pó³œwiatku znajomych podejmowa³ ros³em i flakami. Powsta³o nawet Towarzystwo Przyjació³ Bazaru Ró-

Ju¿ po raz trzeci w Tychach odby³a siê gala
konkursu „Senior z Pasj¹ 2019” organizowana
przez Klub Seniora „Platyna” przy Fundacji Internationaler Bund, podczas której uhonorowano
aktywnych Tyszan – tych powy¿ej 60 roku ¿ycia
za ich zaanga¿owanie spo³eczne i kulturalne.
Trzynaœciorgu nominowanym do nagrody seniorom wrêczono dyplomy. Nominowanym gratulacje z³o¿y³ z-ca prezydenta Tychów ds. spo³ecznych Maciej Gramatyka.
Nagrodê g³ówn¹ przyznano w dwóch kategoriach ¿eñskiej i mêskiej.
W kategorii kobiecej g³ówn¹ nagrodê – seniora z pasj¹ otrzyma³a Aldona Mierzejewska,
w kategorii mêskiej – Andrzej Ryszard Czerwiñski od 1997 roku cz³onek, a od 2009 r. Prezes
Stowarzyszenia Twórców Kultury w Tychach.

¿yckiego organizuj¹ce spotkania wigilijne. Wiedzieliœcie o tym? Pan Brudnicki
jako cz³owiek zwi¹zany z kultur¹, z pewnym resentymentem powraca do zderzeñ

ze œwiatem, jak to okreœla, z nizin praskich. Przytacza gawêdy z ludŸmi z tramwaju, których cytuje: „zdrucili, co mieli
zdruciæ”. Cokolwiek to znaczy...
Andrzej Zaniewski, dziel¹c siê z nami
spojrzeniem krytyka, w „MroŸnej Pani”
spostrzega „surrealistyczne zjawisko
z edenu romantyzmu”, zaœ „Mord” znajduje jako sugestywny, dynamiczny opis.
Przywo³uje „Wazê z epoki Ming” Tadeusza Kosteckiego czy te¿ „Kaliber 6,35”.
Uwa¿a, ¿e krymina³ to literatura „polebna”, bo przy niej odpoczywamy. Wspomina o kobiecie jako o wa¿nym „elemencie
tworzywa literackiego”, którym nas Jan
Rychner jeszcze „zadziwi i zachwyci”.
Podsumowanie wieczoru przenios³o
siê do kuluarów. Zniknê³a teteka ze sto³u
i dwie flaszki „Krupniku”. Prawdopodobnie powêdrowa³y do zakuluarowego laboratorium, gdzie zosta³y poddane weryfikacji autentycznoœci. Jak to u Janów bywa³o.
Mira Umiastowska
  

Nagrodzony Senior z pasj¹ powiedzia³ nam:
„Nasze drzwi do stowarzyszenia s¹ zawsze
otwarte i zapraszamy do odwiedzin i wspólnego
malowania, rozwijania innych technik plastycznych: grafika, decoupage, fusing, rzeŸba i inne
szeroko pojête rêkodzie³o. Siedz¹c w domu nie
mo¿na podpatrzeæ maluj¹cego kolegê czy zapytaæ o radê. Sporo osób (emerytów) siedzi w domu
przed telewizorem, ja staram siê ich poderwaæ
z kanapy, bo wiem jak trudno jest siê prze³amaæ
i z tego domu wyjœæ. Strach, obawa, wstyd to normalne emocje, które doskonale rozumiem, sam
przez to przechodzi³em, dziêki czemu wiem, ¿e
mo¿na sobie z nimi poradziæ. W naszym stowarzyszeniu rozwijamy swoje pasje, ale te¿ zawieramy nowe przyjaŸnie i w mi³ej atmosferze spêdzamy wolny czas. Zapraszamy do naszego grona.”
Zarz¹d STK w Tychach
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Szlakiem festiwali i salonów 2019 roku
Tradycyjnie w ostatni weekend lipca,
mia³ miejsce szturm wojsk napoleoñskich na prusk¹ Nysê i nasza „Bitwa
w tle”. W tym roku zaproszenie Stasiewiczówki przyj¹³ i spotkanie plenerowe poprowadzi³ Zbyszek NiedŸwiedzki Ravicz
– prozaik i dramaturg. Autor: Grzechu
przemilczenia, Przypadków ma³¿eñskich,
B³êkitnej to¿samoœci – powieœci o ksiê¿nej Daisy von Pless, ostatniej pani na
zamku Ksi¹¿ i w Pszczynie (o przeczytaniu, której ruszyliœmy z Viol¹ ponownie
w tamte miejsca). Zbyszek zaprezentowa³ zebranym fragmenty powieœci. Opowiedzia³ o dziesi¹tkach godzin spêdzonych nad studiowaniem epoki, wizytach
w archiwach i muzeach oraz wertowaniem starych katalogów mody. Rozmowach z ostatnimi, ¿yj¹cymi œwiadkami
pamiêtaj¹cymi „angielsk¹ pani¹”. G³os
Zbyszka zag³usza³ huk armat, r¿enie atakuj¹cej konnicy, jêki rannych. Altanê
Stasiewiczówki spowija³ gêsty dym prochowy gryz¹cy gard³o. Tylko p³ukanie
czerwonym, gronowym winem wyrabianym przez gospodarza pozwala³o prowadziæ zaciek³¹ dyskusjê. Pojawi³ siê i Napoleon, któremu szpica donios³a, ¿e przy
Orl¹t Lwowskich biesiaduj¹ literaci. Bo
w 1807 roku w czasie oblê¿enia Œl¹skiego Rzymu przebywa³ w Gdañsku.
Tydzieñ póŸniej z Jasiem Szczurkiem
ruszyliœmy na kolejny festiwal poetycki
„Po obu stronach Morawy”, przypadaj¹cy
w tym roku na S³owacji w malowniczej
choæ pe³nej kontrastów Senicy. Lubimy
jeŸdziæ przez Czechy bo w kraju naszych
po³udniowych s¹siadów czas p³ynie wolniej. Drogi dobre przecinaj¹ pagórkowate
zielonkawe zbocza, na których pas¹ siê
smutne miêsne krowy przeznaczone na
rzeŸ. Nie to co w Polsce ³aciate, mleczne,
g³askane przez hodowcê po wymi¹czku
w oczach maj¹ radoœæ i zalotnie zerkaj¹
na byczka przy miedzy. To obserwacja
znudzonego pasa¿era, gdy¿ w czasach nawigacji rola kierowcy polega g³ównie na
zmianie biegów, trzymaniu kurczowo kierownicy i pos³usznym wykonywaniu poleceñ „Zoœki” – skrêæ w prawo, skrêæ
w lewo, trzysta metrów prosto!
Wielkie s³owa uznania dla Vlado Petrovicia historyka, poety, potrafi¹cego
po³¹czyæ wieczór poetycki w Zachorskiej
Galerii sztuki wspó³czesnej z muzyk¹
klasyczn¹. Spotkanie ze starost¹ Sobotište, okraszone zwiedzaniem muzeum
bohatera narodowego Samuela Jurkovièa, prelekcj¹ na jego temat. Kosztowaniem regionalnej œliwowicy. Do dziœ czujê jej moc. Wieczorn¹ biesiadê poetyck¹
w Habañskim dworze. I prezentacj¹ liryków na œwie¿ym powietrzu. Program

bardzo napiêty, ale by³
czas na rozmowy kuluarowe. Czego owocem zaprezentowanie polskiemu
czytelnikowi
wyimka
twórczoœci bu³garskiej poetki Dimany Iwanowej.
Sierpieñ to L¹dek
Zdrój i Noc Poetów, która
w ostatniej chwili zosta³a
odwo³ana, a jednak poeci
dotarli by wesprzeæ zdruzgotanego Zbyszka Kresowatego. W kawiarni artystycznej u „Klahra” wyst¹pili: Andrzej Dêbkowski,
Jerzy Stasiewicz, Leszek
Bragiel, Andrzej Walter,
Joasia Massakowska. Barwi³ muzycznie poznañski
duet „Niebieska Trawa”.

    

     

Dwa miesi¹ce póŸniej ca³kiem przypadkiem znalaz³em siê w stolicy w czasie
48 Warszawskiej Jesieni Poezji. Zaszed³em do „Domu Literatury”. By³a akurat
przerwa. Zosta³em obdarowany przez Aldonê Borowicz antologi¹. Pozna³em czytywanego sporadycznie lecz z przyjemnoœci¹ Stanis³awa Stanika. Nazywaj¹c go
bajarzem – gawêdziarzem, z czego siê
ucieszy³. Usiad³em wœród publicznoœci,

któr¹ by policzy³ na palcach jednej rêki,
ws³uchuj¹c siê w prezentowane teksty.
W paŸdzierniku mia³em zaszczyt byæ
goœciem Nyskiego Salonu Literackiego.
Za³o¿onego przed laty na wzór salonów
Anny Dymnej przez znakomit¹ aktorkê
i krótki okres dyrektora domu kultury
w Nysie Martê Klubowicz. Od tamtego
czasu nabra³ szalonego rozpêdu. Dziœ salon swoim nazwiskiem firmuje Ma³gorza-

ta Anna Bobak-Koñcowa – poetka, malarka, ilustratorka ksi¹¿ek. Sala ma³ej sceny im. Jerzego Kozarzewskiego pêka³a
w szwach. A¿ trudno uwierzyæ, ¿e w dzisiejszych czasach jest tylu mi³oœników
poezji. Przedstawi³em utwory z ostatniego tomu: Powróci³em. Spotkanie ubarwi³
muzycznie na saksofonie Pawe³ BrzeŸnicki. Wieczorem przenieœliœmy siê do Stasiewiczówki bo poeci nie tylko s³owem
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pisanym ¿yj¹. Tu kulinarnie zaprezentowa³a siê Viola, a wypieki Danusi Zaj¹c
znika³y w oczach.
Koñcem miesi¹ca ruszamy z Joasi¹
S³odyczk¹ przygnan¹ przez dobre wiatry
z Raby Wy¿nej do Stasiewiczówki na
XX jubileuszowe Dni Poezji w Broumovie. Lubiê tu przyje¿d¿aæ do ogromnego,
posadowionego na wzgórzu klasztoru benedyktyñskiego, gdzie znajduje siê kopia
Ca³unu Turyñskiego z 1651 roku i gdzie
zosta³ napisany najwiêkszy rêkopis œwiata Codex Gigas. Relacjê na temat tej imprezy zawiera inny tekst publikowany
w tym numerze „W³asnym G³osem”.
W listopadzie na Miêdzynarodowy
Festiwal Poezji „Poeci bez granic” im.
Andrzeja Bartyñskiego do Polanicy
Zdrój œci¹gaj¹ poeci z ca³ego œwiata. Motorem tego przedsiêwziêcia jest Kazimierz Burnat, prezes Dolnoœl¹skiego Oddzia³u ZLP we Wroc³awiu. Impreza zorganizowana z ogromnym rozmachem
rozpoczyna siê od lekcji poetyckich
w szko³ach w Polanicy Zdroju, K³odzku,
Bystrzycy K³odzkiej, Nowej Rudzie.
Sk³adamy kwiaty przy pomniku Adama
Mickiewicza, recytuj¹c utwory wieszcza.
Jest Hyde Park w kawiarni Bohema. Noc
poetów po³¹czona z prezentacj¹ antologii
festiwalowej: Polanickie inspiracje nr 16
zgodny z edycj¹ festiwalu. Starannie wydana, mieszcz¹ca utwory uczestników
i goœci. Opatrzona szczegó³owymi biogramami. Najd³u¿sz¹ drogê do Ziemi
K³odzkiej przeby³ Hassanal Abdullah
urodzony w Bangladeszu, wyedukowany
na Uniwersytecie Nowojorskim, osiad³y
w USA sk¹d przyby³. Niema³o kilometrów pokona³a Maria Mistrioti zamieszka³a za wyspie Chalkida-Eubea (Grecja),
bo kraje oœcienne to prawie tutejsi.

By³y panele dyskusyjne, w tym roku
hitem by³ esej Dariusza Pawlickiego
„O bezkrytycznych krytykach”, który
rozgrza³ dyskutantów do krwistoœci
w oczach. Ciekawie zaprezentowali siê
Andrzejowie: Walter i Dêbkowski,
Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz
i Marek Wawrzkiewicz.
Szukaliœmy inspiracji w Parku Zdrojowym. Tu by³ czas na luŸne rozmowy,
wymianê ksi¹¿ek, zanotowanie kontaktów. Wieczorem biesiada artystyczna,
najbardziej luŸny punkt programu. Widaæ
kto ma zaciêcie kabaretowe, kto spokój
sumienia, a na kogo patrzeæ nie mo¿na
bo ugryzie. A wiadomo czy szczepiony?
Dusz¹ wszystkiego by³ Kazio, ale wielu,
tak¿e i ja odnieœliœmy wra¿enie jakby siê
¿egna³. Oby to by³o mylne spostrze¿enie.
W grudniu d³ugo oczekiwana promocja almanachu „Powrót do Wieszczyny”
bêd¹cego podsumowaniem zesz³orocznego pleneru poetycko-malarskiego, zorganizowanego przez niezmordowanych
animatorów kultury Teresê i Witka Hreczanuków – dzia³aczy RSTK woj. opolskiego. Do maleñkiej Wieszczyny posadowionej na granicy jak kiedyœ dysydenci ci¹gn¹ poeci i malarze z Polski, Czech,
S³owacji. Willa Frankla w Prudniku godnie przyjê³a twórców pomieszczonych
w tym wydawnictwie.
W tym samym czasie w Czechach
ukaza³a siê Návratnost nóny Františka
Všetièki. Utwory stylizowane na czeski
renesans, dziesiêciozg³oskowiec, dziewiêæ wersów, œredniówka, uk³ad rymów:
abababccb. Czeski profesor poœwiêci³ trzy
utwory polskim przyjacio³om nadaj¹c tytu³y: Kresowaty, Stasiewicz, Ossoliñski.
Tyle zesz³y rok.
Jerzy Stasiewicz

Biografia – opis ¿ycia postaci autentycznej, który mo¿e mieæ charakter naukowy, literacki lub popularyzatorski.
Gatunek wykszta³ci³ siê w staro¿ytnoœci.
Biografia mo¿e mieæ postaæ opracowania naukowego lub popularnonaukowego, jednak mo¿e przyj¹æ równie¿ formê literack¹ w postaci powieœci biograficznej – m.in. w przypadku braku dostêpnoœci wystarczaj¹cej iloœci informacji bezpoœrednio na temat danej osoby,
w celu dokonania jej analizy psychologicznej lub przedstawienia jej wp³ywu na
¿ycie epoki. Wykorzystywane s¹ wtedy
wiadomoœci na temat osób podobnych
oraz ogólne informacje z czasów i miejsc
powi¹zanych z opisywan¹ osob¹. Tak¹
form¹ biografii mo¿e byæ wtedy równie¿
film – w zale¿noœci od stopnia wiernoœci
bêd¹cy filmem dokumentalnym lub fabularyzowanym.
Specyficzn¹ form¹ biografii jest autobiografia, w której autor sam opisuje
wydarzenia z w³asnego ¿ycia lub opowiada o nich osobie opisuj¹cej jego
wspomnienia.
Carmen patrium – pieœñ ojczyŸniana, powsta³a w œredniowieczu, jej przyk³adem jest Bogurodzica.
Nawi¹zaniem do carmen patrium jest
Pieœñ o domu Marii Konopnickiej, w której autorka przy pomocy prostego jêzyka
odwo³uje siê do patriotycznych uczuæ
pojedynczego obywatela.

Centon, „potocznie” bigos literacki
– utwór literacki, g³ównie w formie poematu, skompilowany w ca³oœci z cytatów innych utworów, najczêœciej znanych i ³atwo rozpoznawalnych.
Forma popularna od póŸnej staro¿ytnoœci do baroku jako rodzaj zabawy literackiej, ale równie¿ u¿ywana w literaturze chrzeœcijañskiej.
Odrodzi³ siê w dwudziestowiecznym
kola¿u literackim, stosowanym przez futurystów, dadaistów, surrealistów
i przedstawicieli póŸniejszych kierunków
awangardowych (m.in. Guillaume Apollinaire, Thomas S. Eliot, James Joyce,
,
Julio Cortázar, Eugene Ionesco, Czes³aw
Mi³osz, Tadeusz Ró¿ewicz).
Charakter – gatunek literacki maj¹cy formê krótkiego tekstu proz¹, w którym bohater literacki ujmowany jest poza
zdarzeniami.
Bohater stanowi oœrodek kompozycyjny dzie³a, zaœ g³ównym tematem tego
rodzaju utworu jest charakterystyka bohatera. Jeœli pojawiaj¹ siê jakieœ zdarzenia, to tylko jako element charakterystyki. Charakter mo¿e te¿ prezentowaæ postawê typow¹ dla pewnej grupy ludzi.
W staro¿ytnoœci charaktery uprawia³
Teofrast. W literaturze polskiej cykl charakterów napisa³a Zofia Na³kowska.
Z. M.
Opracowano na podstawie pl.wikipedia.org

Jerzy Fryckowski
MOJE POKOLENIE
Nie wiem czy potrafilibyœmy bez smartfona i GPS-u
przedostaæ siê kana³ami na s¹siedni¹ ulicê
skoro dra¿ni nas zasrany pampers w³asnego dziecka
a najwra¿liwsi podpieraj¹cy siê wra¿liwoœci¹ Chagalla
porzygali siê przy pierwszym przewijaniu
By³ czas gdy po³ykaliœmy partyjne legitymacje
smakowa³y ja³owymi przemówieniami i ³zami matek
pielêgnuj¹cych ¿ylaki w kolejkach do miêsnego
Ojcowie potem sp³ywaj¹cym ze schylonych karków
rozcieñczali odœwiêtne piwo po niedzielnej sumie
i nie mieli ju¿ si³y podnieœæ g³owy
by obejrzeæ nasze bramki strzelone w lidze okrêgowej
Zamiast bi¿uterii zdobiliœmy palce i brzuchy naszych kobiet
piaskiem z³otych bu³garskich pla¿ albo kusiliœmy Dubrownikiem
gdy zachodzi³y w ci¹¿ê ko³ysaliœmy ich brzuchem jak kul¹ ziemsk¹
kurczowo trzymaliœmy siê trawy i gin¹cych bylin
ustami pe³nymi jêdrnych piersi wygra¿aliœmy wrogom ojczyzny
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Marek Wawrzkiewicz

Nie wiem
dokoñczenie ze str. 1

Puch
Na dziedziñcu domu Mickiewicza w Wilnie
Mówi³em przed kamerami
Wiersz o umar³ej mi³oœci
I gêsto osiada³ na mnie
Puch kwitn¹cych topoli
Zapewne jest w tym jakaœ metafora.
Jaka metafora? Ta mickiewiczowska o „kobiecie, puchu marnym”?
Ktoœ, kto powtarza zwrot wymyœlony przez innego, wielkiego poetê
jest w najlepszym razie naœladowc¹. Wiêc nie. A poza tym to nieprawda – wiele kobiet przetoczy³o siê przez nas z si³¹ i ciê¿arem walca drogowego. A zatem – co poeta chcia³ przez to powiedzieæ? Mam swoj¹
teoriê na ten temat, ale jej nie wyjawiê. Albo powiem po prostu: nie
wiem. A wy – jeœli chcecie – dochodŸcie do tego sami. I o to w³aœnie
chodzi.
Zbigniew Kosiñski, poeta i malarz, profesor ³ódzkiej akademii plastycznej napisa³ kiedyœ taki dwuwiersz:
Ca³¹ noc pada³ deszcz.
Jakby wam to powiedzieæ?
Pochylmy siê nad t¹ – i nad wszystkimi innymi bezradnoœciami.
Spróbujmy skierowaæ do siebie to pytanie: jak mam to powiedzieæ? Powiedzieæ tak jak nikt nigdy dot¹d? Spróbujmy, bo wszyscy mamy na
swym ¿yciowym koncie (oby nie debetowym!) bezsenn¹ noc. Deszczow¹. Albo gwiaŸdzist¹. Albo œnie¿n¹, albo jak¹kolwiek. Spróbujmy, bo
mo¿e siê okazaæ, ¿e liczy siê próba, a nie jej powodzenie. Próba w tym
wypadku jest intelektualn¹ aktywnoœci¹, a rezultat bywa spoczêciem na
laurach. Ale jeœli siê uda, to zachowajmy skromnoœæ i mimo wszystko
dr¹¿my temat dalej. Nie wstydŸmy siê w¹tpliwoœci, ale nie odkrywajmy te¿ oczywistoœci. Przyjmijmy do wiadomoœci smutn¹ informacjê, ¿e
Amerykê ju¿ odkryto. Choæ Kolumb nie wiedzia³ co odkrywa, a z pewnoœci¹ nie przewidzia³ jakie to bêdzie mia³o konsekwencje.
Poeta wiedzia³, ¿e ca³¹ noc pada³ deszcz – a zatem by³a to noc bezsenna. A sk¹d bezsennoœæ? Choroba? Stres? A mo¿e niemo¿liwoœæ zaœniêcia w samotnoœci. Jaka jest ta samotnoœæ i sk¹d siê wziê³a? Ona nie
przysz³a? A mo¿e odesz³a? A mo¿e jest – gdzieœ obok, blisko. Pamiêtacie – Rilke, wiersz z incipitem:
Samotnoœæ jest jak deszcz.
Z morza wyrasta aby spotkaæ zmierzch…
a koñcz¹cy siê s³owami:
… i kiedy ludzie, co siê nienawidz¹,
Spaæ musz¹ razem, jeszcze bardziej sami –
Samotnoœæ p³ynie ca³ymi rzekami.
Poezja jest zapewne sum¹ prawd indywidualnych, w³asnych, które
tylko niekiedy staj¹ siê prawdami ogólnymi. Albo: poezja mo¿e wyrastaæ z prawd ogólnie przyjêtych, ukazywaæ ich drugie dno, interpretowaæ je lub podwa¿aæ. Jeœli proza obrazuje œwiat, jego jakiœ zak¹tek lub
moment, to poezja byæ mo¿e rozœwietla go jakimœ b³yskiem, czymœ
w rodzaju b³yskawicy. Nie jest natomiast – najczêœciej – poezj¹ coœ,
z czego bije przekonanie: oto ja, którym znalaz³ odpowiedŸ na uniwersum, na wszystkie problemy œwiata, ¿ycia i losu. I jeszcze jedno: tak jak
¿ycie zmierza do œmierci, nasza pow³oka cielesna do koœci, tak poezja
zmierza do prostoty. Tak wiêc do poezji trzeba dorosn¹æ. No, to dorastajmy. Niektórzy osi¹gaj¹ to dopiero na staroœæ. Chyba ci¹gle jestem
m³odzieñcem.
Tekst wyg³oszony na seminarium festiwalu „Poeci bez granic”, Polanica 2012 r.

W£ASNYM G£OSEM NR 1/2020/110

Jubileusze Felicji
Borzyszkowskiej-Sêkowskiej
W Auli Domu Literatury w Warszawie
w dniu 29 stycznia 2020 r. odby³ siê wieczór jubileuszowy Felicji Borzyszkowskiej-Sêkowskiej z okazji 80-lecia urodzin, 60-lecia twórczoœci literackiej i 50 lat pracy naukowej.
Bohaterka spotkania jest za³o¿ycielk¹ i prezesk¹ Klubu „Kobiet Twórczych”, organizatork¹
Festiwali Fraszek, cz³onkiem Klubu Literackiego
„Nasza Twórczoœæ”, ZLP,
SAP oddzia³ II, a tak¿e Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Ma na swoim
k¹cie wydanych 36 pozycji ksi¹¿kowych. Jest
fundatork¹ nagrody ostatniego miejsca w konkursach jednego wiersza.
Przyjaciel Jubilatki Bogumi³ Wtorkiewicz –
literat i projektant, przywita³ zaproszonych goœci
ze stowarzyszeñ, których cz³onkiem jest Felicja
Borzyszkowska-Sêkowska, a tak¿e przedstawiciela rodziny Damiêckich – Damiana Damiêckiego i innych zacnych i szanownych goœci.
Mocn¹ stron¹ pani Felicji jest szeroko pojêta dzia³alnoœæ, w tym w œrodowisku twórców
s³owa pisanego – to dla nich zorganizowa³a Festiwale Fraszek z has³em: 3 x P – Piêkno Pisz¹cych Przyjació³, które obywaj¹ siê w ostatni¹
œrodê miesi¹ca.
Spod pióra Felicji Borzyszkowskiej-Sêkowskiej wychodz¹ wartoœciowe teksty, a noszone
przez ni¹ kapelusze projektu Bogumi³a Fr¹ckiewicza, wyszukana bi¿uteria i torebki, czyni¹ z jej
osoby postaæ barwn¹, nie tuzinkow¹.
Wa¿n¹ w ¿yciu pani Felicji by³a Kalina Jêdrusik, z któr¹ siê przyjaŸni³a i to ona wskaza³a
jej drogê literack¹.

Na spotkaniu Felicja Borzyszkowska-Sêkowska zaprezentowa³a swoje ostatnio wydane
ksi¹¿ki: Psychoterapia w pigu³ce, Byæ artyst¹
i prosto z drukarni Listy od Felicji – 1 i 2 czêœæ.
Na swój wieczór Jubilatka zaprosi³a œpiewaczkê operow¹ Annê Kutkowsk¹ oraz pianistk¹ Helen¹ Christienko. Aulê wype³ni³y wielokrotnie przepiêkne wykonane arie operowe. Na
zakoñczenie oficjalnej czêœci Jubilatka og³osi³a
konkurs i ze swoistym sobie poczuciem humoru, odpowiedzi na pytania konkursowe udzieli³a
sama.
Po spotkaniu Jubilatka zaprosi³a przyjació³
i znajomych do lokalu „Literatka” na poczêstunek. Pop³ynê³y ¿yczenia i toasty d³ugiego ¿ycia
w zdrowiu, twórczego pióra i dalszej aktywnoœci w œrodowiskach literackich.
Krystyna Rejniak
,

Gra¿yna Rochna-Wozniak
Ojciec w Krainie Oleandrów
jedziemy
krain¹ Oleandrów
za plecami zostawiamy Bromber i zachodz¹ce s³oñce
nad polami startuj¹ ¿urawie
u podnó¿a poniemieckiego wa³u œwiec¹ z dala bia³e pióra
nieznajomych ptaków
w zagonach œwie¿e œlady orki
zapach r¹k by³ych osadników
mijamy kuŸniê z podcieniami, m³yn i œluzê
trochê zapomniane
jedziemy
ja i mój ojciec w czarnej marynarce
obowi¹zkowym kapeluszu
bia³ych zdeptanych laczkach
(inne buty nie chcia³y wejœæ na obrzmia³e stopy}
zapomnieliœmy o kilku godzinach na „sorze”
s³uchamy melodii z Polskich dróg w Radio Pogoda
pytam: „Pamiêtasz tato ten film?”
Jak to nie?... udaje ¿e siê obruszy³
wiem,
¿e nie pamiêta

POEZJA
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Debiut
Ewa Pietraszek-Kruczek
urodzona w Rzeszowie, matka
trzech doros³ych synów, marzycielka, estetka, wielbicielka muzyki, malarstwa, ksi¹¿ek i kina,
a w szczególnoœci mi³oœniczka
cz³owieka. Mieszka w siedlisku
o nazwie „Wianki i kalosze”,
gdzie wspólnie z mê¿em Konradem stworzy³a idealne warunki by
¿yæ i tworzyæ.
Drogi Czytelniku je¿eli chcesz poznaæ mnie bli¿ej, zrobisz to czytaj¹c moje wiersze. One powiedz¹
Ci o mnie wiêcej ni¿ ja sama…

Moje wiersze

Jesieñ

Moje wiersze powiedz¹ Ci
o mnie wiêcej ni¿
ja sama…
przebywaj¹ najkrótsz¹ drogê
z duszy na papier,
omijaj¹c wszelkie konwenanse
wewnêtrznego pana cenzora
i zewnêtrznych recenzentów,
gdy piszê jestem
najprawdziwsza z prawdziwych
jestem…
moje wiersze powiedz¹ Ci
o mnie wiêcej ni¿
ja sama…

W wazonie
kruche dalie,
wyprostowane cynie,
roztrzepane astry,
po fotelach
rozsiadaj¹ siê pledy,
w kieszeni
kilka kasztanów
z porannego spaceru,
za oknem
tañcz¹ drzewa
ko³ysz¹c siê
to w prawo
to w lewo,
jak niecierpliwe
skrzyde³ka ptaków
trzepoc¹ listki,
aby odfrun¹æ
w sin¹ dal…
niebo koloru
pocztowego go³êbia
przynosi wiadomoœæ –
nadchodzi jesieñ

Spotkanie
Zaskoczy³ nas
rzêsisty deszcz
odar³ z loków
makija¿u
zbeszta³ nasze
sukienki, pozory
ukaza³ dwie
zmok³e kury
prostotê i piêkno

Maria Bednarek
Krwawe pejza¿e

Listki m³ode
Jeszcze lekko zmiête
delikatne i miêkkie
przeŸroczyste zieleni¹
listki pierwsze m³ode
przeci¹gaj¹ siê w s³oñcu
trzepocz¹c niczym
tysi¹ce motyli
uwieszone na sznureczkach
cienkich ³ody¿ek,
onieœmielone spijaj¹
z ust porannej rosy
tysi¹ce poca³unków,
bêd¹ wytchnieniem
w upalne dni
u¿yczaj¹c cienia,
uko³ysz¹ do snu
szumi¹c cichutko
ko³ysankê…
wszelkiemu stworzeniu
listki pierwsze m³ode

A4
Piszê wiersze na u¿ytym
przez Ciebie papierze,
wiele spraw przyjmuje A4
z jednej strony Twoje
umowy zestawienia bilanse,
z drugiej moje wiersze
i tak przenikamy siê
ci¹gle nawzajem
nawet gdy jesteœ
poza mn¹
poza domem

susze
tornada
powodzie
i inne anomalia,
jeszcze cz³owiek
oddechu nie zd¹¿y³ z³apaæ
a ju¿ w pierœcieniu po¿ogi
kolejne krwawe pejza¿e
nawiedzaj¹ pañstwa –
jedno po drugim…
dziœ p³onie o³tarz Australii…
jêzory ognia
zlizuj¹ domy
faunê i florê
zmiataj¹ chronione
gatunki zwierz¹t
dobra³y siê do ludzi…
Panie
co chcesz przez to
œwiatu powiedzieæ
Miej zmi³owanie
deszcz zeœlij
odsuñ ten kielich

Eufemia F¹fara
W kleszczach
anio³y lataj¹ t³umem
bez po¿egnania
nie dzwoni¹
dzwony katedralne
ani koœcielne
s¹ obojêtne
choæ podniebne
opustosza³e ulice

Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz

Myœlê wiêcej ni¿ mo¿na powiedzieæ, wielkoœæ
te¿ czasem staje siê pustyni¹, obszarem bez odwrotu,
mówieniem w ¿adnym jêzyku, niepowiedzeniem.
Nie mo¿na o tym mówiæ, a s³owa zjawiaj¹ siê zewsz¹d,
animuj¹ przewlek³ym t³umaczeniem; nie rozumiemy
ruchów warg, chyba ¿e dotykamy siê w³asnymi ustami.

rozpacz
przemawia umar³ym g³osem
Prawda ma wymiary dzienne i nocne. Od strony
wody nic siê nie zmienia, nawet po zanurzeniu
w chrzcielnicy; toczy siê jarmark, wystawia siê stragany,
œrodowisko nie zmienia koloru ani odczynu.
Odczynianie odbywa siê po zmroku,
w g³êbokim marzeniu sennym,
kiedy ³atwiej zobaczyæ cz³owieka w cz³owieku.

koœcist¹ rêk¹ œmieræ kiwa
pozostaje urna – ¿alnica
popio³y wszystkich œmierci
niech w nowe ¿ycie siê
scal¹
Kraków. Kwiecieñ 2020
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„… byæ g³upcem dla tego œwiata”,
czyli Bogus³awa Jasiñskiego filozofia istnienia
dokoñczenie ze str. 1

Punktem wyjœcia jego teorii jest ethos
i istnienie – czyli etos istnienia, który tworzy swoist¹ struktur¹ ontologiczn¹ bytu.
Jest tym, co (po prostu) jest, zgodnie
z parmenidejsk¹ zasad¹: byt jest, niebytu
nie ma. To w tym punkcie nastêpuje zwrot
ku pojmowaniu filozofii jako realnej
zmiany, indywidualnego a zarazem powszechnego doœwiadczenia samego istnienia, a tym samym odkrywania oczywistoœci swojego istnienia. Celem filozofa
jest dotarcie do samej rzeczywistoœci, rzeczywistoœci, dodajmy, skutecznie zakrytej
przez nieustannie namna¿aj¹ce siê formy
¿ycia, które stwarzane s¹ moc¹ naszego
wyzwolonego rozumu, naszych wyobra¿eñ, woli i uczuæ. Koncepcja Jasiñskiego
wyrasta, jak mo¿na przypuszczaæ, z jego
pragnienia niew¹tpienia, „nietracenia czasu na ¿ycie”, z jakiegoœ „wewnêtrznego
wzruszenia”, proœciej, jest œwiadectwem.
Analizy, owszem, syntezy, tak, rozbiory
i paralele, ale organiczne, krwiste, dysz¹ce autorem, bêd¹ce nim.
Dlatego filozof porzuca ¿ycie, które
jest pozorem utkanym przez konstruuj¹cy
rozum i jego koncepty, staraj¹c siê tym
samym wyzwoliæ od w³asnych mniemañ
teoretycznych i wyobra¿eñ o sobie samym i œwiecie. Nie chce byæ m¹drym
m¹droœci¹ tego œwiata, bo wiedza taka
jest tylko powiêkszaniem u³udy, wytwarzaniem coraz to nowych form ¿ycia.
Pragnie odnaleŸæ „zagubion¹ koniecznoœci” (etos), czyli m¹droœæ wpisan¹ w fakt
samego istnienia – czegoœ najbardziej realnego i oczywistego. Ethosofia jest wiêc
rewolucyjnym „rozbrojeniem ca³ej logiki
¿ycia” opartej na dualizmie (dobro i z³o,
byt i œwiadomoœæ, podmiot i przedmiot
zwyciêzca i przegrany,) widzeniem
wszystkiego z w³aœciwej perspektywy,
a to znaczy ju¿ nie mojej, twojej czy naszej. Jest rzeczywistym zanurzeniem siê
w œwiecie, uczestnictwem. To nade
wszystko powrót cz³owieka do samego
siebie. Albowiem rozumieæ znaczy tu byæ.

Twórczoœæ po raz pierwszy
Ethosofia jest fundamentem budowy
systemu filozoficznego, który odnosi siê
do wszystkich dziedzin ¿ycia. Szczególne miejsce autora Estetyki po estetyce
zajmuje sztuka, a œciœlej mówi¹c twórczoœæ, która najbardziej pozwala przybli¿yæ siê cz³owiekowi do istnienia. Filozof
przewartoœciowuje jednak klasyczne pojêcia „sztuki” i „estetyki” oraz towarzysz¹ce im kategorie estetyczne takie jak:
piêkno, forma, treœæ, prze¿ycie estetyczne, twórczoœæ, odtwórczoœæ, wprowadzaj¹c w³asne terminy, takie jak: proces tworzenia, estetyka procesu twórczego, po to
by wyrugowaæ – jego zdaniem – skostnia³¹, akademick¹ estetykê.

Sztuka do tej pory by³a dla Jasiñskiego iluzoryczn¹ produkcj¹ form artystycznych alienuj¹cych cz³owieka, swego rodzaju us³ug¹ dla ludnoœci, w której brakowa³o prawdziwego i twórczego doœwiadczenia. Doprowadzi³o to, zdaniem
autora Sztuka? Tylko wtedy, kiedy jestem do g³êbokiego przeœwiadczenia, ¿e
zmiana jest konieczna. Dlatego proponuje on „kierunek drugiej emancypacji
cz³owieka”, emancypacji cz³owieka od
jego wytworów, która jest tylko i wy³¹cznie zawarta w odkrywanym na nowo procesie twórczym. Skutkuje to eliminacj¹
samego pojêcia sztuki: „Nie potrzebujê
sztuki, /bo wszystko co czyniê jest sztuk¹” – czytamy w Poemacie o istnieniu
w tomiku Po drugiej stronie wiersza. Akt
tworzenia jest tym miejscem poza sztuk¹
i poza ¿yciem, w którym bierze swój pocz¹tek nie tyle dzie³o sztuki rozumiane
jako materialny efekt, estetycznie skoñczony produkt, co (samo) zapisywanie
„zas³yszanego”, rejestrowanie, dialogowanie, dzia³anie w przestrzeni; bez
wstêpnych za³o¿eñ i jakiejkolwiek kreacji, bez wyra¿ania czegokolwiek, bez
efektu finalnego, pozostaj¹c do koñca
procesem. Odpowiada ono cz³owiekowi
i jego doœwiadczeniu „tu i teraz”, jest
konsekwencj¹ okreœlonej nie-decyzji,
okreœlonego sposobu nie-myœlenia: „Im
bardziej dzie³o jest dzie³em, im bardziej
funkcjonuje jako dzie³o, tym bardziej
wymyka siê jego istotny sens i misja,
któr¹ ma do spe³nienia – tj. odkrywanie
samego istnienia” – wyk³ada w Tezach
o ethosofii.
Tworzenie nie jest dla Jasiñskiego celem samym w sobie. Tkwi ono u Ÿróde³
wszelkiej aktywnoœci cz³owieka i dzieje
siê organicznie, czyli naprawdê z siebie.
Jest siê twórczym, choæ nie wiadomo jak
i w jaki sposób. To naturalna potrzeba
w której cz³owiek sam siebie uobecnia.
Nie istnieje tu poziom wartoœciuj¹cy, nakazuj¹cy wyrokowaæ czy jest coœ dobre,
czy z³e. Nie ma tu te¿ œwiadomoœci bycia
artyst¹. „ (…) Có¿ za niedorzecznoœæ: rezygnowaæ z wiersza, /by czuæ siê lepszym od poety! To jest s³u¿ba. / Jest te¿
ofiara z³o¿ona ze sztuki. / Odklejam siê
od metafory (…) „ – notuje „poeta”
w [55] Tezie do „Sztuki poetyckiej”
w ZAs³yszeniach.

Jest tak, jak jest
Jasiñskiemu nie idzie te¿, jak by siê
mog³o wydawaæ, o bycie artyst¹ ¿ycia,
o tworzenie na swój sposób, ale o „dotkniêcie samej rzeczywistoœci”. Jego
ethosofia odnosi siê do sposobu i jakoœci
bycia jednostek. Wymaga wysi³ku „oderwania” siê od rzeczy tego œwiata. Nie
idzie wiêc o styl ¿ycia czy jego nadbu-

dówki. Konieczne jest odrzucenie wiedzy i przymusu nazywania wszystkiego
na rzecz samej rzeczywistoœci. Chodzi
o cz³owieka i jego zdolnoœæ cudownego
zapomnienia siebie samego: „Puœæ swoje
cia³o i swój umys³. / Puœæ s³owa, które
trzymasz. / A to znaczy: nie wiesz, ¿e
masz cia³o/ i nie wiesz, ¿e masz umys³. /
Ryzykujesz ¿yciem” – nawo³uje w kolejnym, [57] paragrafie Tez do „Sztuki poetyckiej”. Filozof „zmusza” nas wiêc do
porzucenia starego cz³owieka, cz³owieka
uwik³anego w ¿ycie i jego miar¹ myœl¹cego, na rzecz narodzin Cz³owieka Nowego, a tym samym odwagi wziêcia
w cudzys³ów ca³ego naszego ¿ycia, jego
porz¹dku, form i logiki, uczynienia ich
niewa¿nymi i odebrania im znaczeñ bezwarunkowych.
Paradoksalnie, zatem ani w sztuce ani
w literaturze, ani w nauce nie ma wiedzy.
Proœciej, nie ma tu rozdarcia jednostki,
gdy¿ jej stosunek do okreœlonej sytuacji
nie jest zapoœredniczony przez refleksjê.
Nie chodzi tu jednak o to by nic nie
umieæ, nic nie wiedzieæ w sensie potocznym, lecz by w ka¿dym momencie naszego ¿ycia potrafiæ odci¹æ siê od swojej
wiedzy, umiejêtnoœci, mniemañ, powinnoœci. „Nie czu³am w sobie ¿adnej szczególnej odwagi, /ale po prostu by³am naprawdê. / Jakbym odnalaz³a siebie! / Odkry³am te¿ coœ bardzo oczywistego; / ¿e
to w³aœnie jestem ja. Po prostu ja. / Nic
bardziej banalnego nie mogê powiedzieæ” – notuje Jasiñski „poeta” pod nazw¹ Zas³yszane od kobiety, która przed
chwil¹ tu by³a.

Sprawa kolektywna
Jasiñski nie od¿egnuje siê jednak od
budowania przestrzeni wspó³egzystencji.
Ethosofia jako imperatyw prawdziwego
kontaktu cz³owieka ze œwiatem, rzeczywistoœci¹, bytem ingeruje wprost w materiê ¿ycia potocznego, staje siê form¹ walki o nowe spo³eczeñstwo, w ramach którego twórczoœæ ma siê urzeczywistniaæ.
To „proces spo³ecznego dziania siê i dojrzewania do nowych celów i idea³ów” –
antycypuje w Estetyka po estetyce.
Nowy obszar twórczego doœwiadczenia jest wiêc zarazem nowym obszarem
aktywnoœci cz³owieka, która budzi nie
masy lecz jednostkê do bycia zaanga¿owan¹ w sposób jedynie konieczny. Jest
pokornym wezwaniem do stania siê bojownikiem o prawdê, nie podzielonym
i odosobnionym, lecz wiernym rzeczywistoœci i zdolnym do wspó³dzia³ania. To
swoista przestrzeñ gdzie „S³owo równa
siê czynem, / podmiot z przedmiotem/,
myœl z materi¹” – czytamy w Poemacie
o Dialogu w Po drugiej stronie wiersza.
Jasiñski proponuje alternatywê wzglê-

dem systemu spo³ecznego – „tworzenie
enklaw pe³nego rozwoju osobowoœci jednostek”. To, jak siê zdaje, wyraz têsknoty filozofa do przejrzystoœci i jednoznacznoœci w pe³ni samodzielnych spo³eczeñstw. To pragnienie pewnej wspólnotowoœci opartej na ogólnoludzkich prawach, przy jednoczesnym poszanowaniu
wzajemnej odrêbnoœci i oryginalnoœci.
Twórczoœæ, pomyœlana jako sposób istnienia praktyki spo³ecznej, w pe³ni siê tu
urzeczywistnia, kszta³tuj¹c relacje i stosunki miêdzy ludŸmi. Logiczna elegancja
takiej wspólnoty polega wiêc na tym, ¿e
nie wytwarza ona potrzeb, których nie
potrafi zaspokoiæ i pozwala z bezpiecznej odleg³oœci spojrzeæ na ¿ycie, by nie
daæ siê mu zwieœæ. W takim ¿ywym spo³ecznym organizmie nastêpuje pe³na samoidentyfikacja osoby ludzkiej oraz pe³na aktywizacja wszystkich pok³adów jej
osobowoœci.
W wizji Jasiñskiego uderza radykalizm i fascynacja bezwarunkowoœci¹ bycia, têsknota do spójnoœci miêdzy dzia³aniem a jego celami, gdzie wszelka dzia³alnoœæ ludzka nie jest wy³¹cznie œrodkiem do osi¹gniêcia jakiegoœ celu, ale celem samym w sobie. Jasiñski z budowania nowego, wolnego spo³eczeñstwa pragnie ponownie uczyniæ przygodê w pe³ni
twórcz¹. Jednoczeœnie daleki jest od roli
naprawiacza systemów spo³ecznych
w imiê skrojonego na miarê ludzk¹ doskona³ego, ca³oœciowego porz¹dku.

Otworzyæ umys³
Charakterystyczne dla projektu autora Tez o ethosofii jest pragnienie utrzymania lekkoœci nie zobowi¹zuj¹cej do
czegokolwiek, „myœli nieskrêpowanej,
która szybuje ponad ciê¿kimi konstruktami rozumu”. Si³¹ przyci¹gania tego systemu jest jego prostota, wewnêtrzna
oczywistoœæ i wyczuwalna podskórnie
autentycznoœæ. „Nie ma ¿adnej mojej lub
twojej prawdy. /Trzeba wszystko zostawiæ na swoim miejscu. /Pozostawiæ œwiat
w spokoju” – wyk³ada autor w paragrafie
[53] Tez do „Sztuki poetyckiej”.
Propozycja ethosofii Bogus³awa Jasiñskiego to, jak powiada autor ZAs³yszenia, „takie sobie badanie wolnoœci”.
Proste i oczywiste, i... poza filozoficzne.
„To zdziwienie wszystkich zdziwieñ,
czyli oczywisty fakt istnienia, przychodzi
cicho i bezszelestnie. Wcale nie w asyœcie poetyckich metafor lub filozoficznych kategorii. Wprost przeciwnie – raczej mimo nich, czyli poza nimi wszystkimi”, deklaruje we Fragmencie. Filozof
bez zadêcia i próby przekonywania kogokolwiek uprzytamnia nam, co jest naprawdê wa¿ne i „naprawdê bardziej autentyczne”. „Smak kawy przy œniadaniu,
ale wcale nie Dobro i Piêkno nabrzmia³e
wiedz¹ ksi¹¿kow¹. Droga przychodzi sama, a ja niczego nie tworzê. (…) To odejmowanie, a nie dodawanie s³ów i form.
A kto powiedzia³, ¿e chirurgiczny skalpel
jest przyjemny? ” – czytamy …
Magdalena Strza³kowska
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Krzysztof Kwasi¿ur

Discordia

Discordia – ³aciñska nazwa greckiej bogini niezgody, która ma dwa uosobienia
destrukcyjne, negatywne i ³agodne, uto¿samiana jest tak¿e z twórcz¹ niezgod¹, niepokojem, który ka¿e artyœcie ci¹gle dr¹¿yæ i szukaæ odpowiedzi na pytania.
Wielokrotnie, artysta pytany o to, co
go popycha do poszukiwañ twórczych
i ci¹g³ego eksperymentowania w dziedzinie sztuki, któr¹ przysz³o mu siê paraæ –
mówi o niepokoju, wewnêtrznym poddenerwowaniu (kielecki poeta Zdzis³aw Antolski – o „wewnêtrznej niewygodzie”,
która mu towarzyszy), do czasu, a¿ zrzuci ów ciê¿ar myœli na papier, czy inny noœnik, który pozwala wierzyæ, ¿e popchn¹³
on twórcze myœli w stronê odbiorcy.
Proces twórczy, zaczyna siê od zauwa¿enia w otoczeniu (u innych, rzadziej
u siebie) braków, b¹dŸ niedyspozycji na
które u twórcy nie ma zgody. Dopiero
wokó³ tego zaczyna siê osnówanie intrygi, obrazu, sceny.
Czasami od zauwa¿enia braku, do
rozpoczêcia osnówania intrygi mija tak
krótka chwila, ¿e jest ona niezauwa¿alna
nawet dla samego zainteresowanego. Mówi on o nag³ej iluminacji, natchnieniu,
wenie, a tymczasem to o¿ywienie twórcze
poprzedzone by³o zwykle krótszym, b¹dŸ
d³u¿szym okresem obserwacji. Po co? By
z „szumu informacyjnego”, z szaroœci
dnia codziennego oddzieliæ rzecz wart¹
uwiecznienia, czy odnotowania.
Tak dzieje siê, gdy mamy do czynienia z literatur¹ wartoœciow¹, z ostrym
piórem, niekoniecznie wybitnym, bo wybiæ siê w XXI wieku jest niezwykle trudno (ju¿ J. Tuwim w 20 wieku pisa³, ¿e:
„Aby mieæ u czytelników powodzenie,
trzeba albo umrzeæ, albo byæ obcokrajowcem, albo pisaæ perwersyjnie. Najlepszy zaœ sposób to byæ zagranicznym, perwersyjnym nieboszczykiem”, ale pochylimy siê nad tym zagadnieniem póŸniej.
Jak ju¿ pisa³em w jednym ze swoich
tekstów wczeœniejszych talent to w kilku
s³owach – umiejêtnoœæ wychwytywania
z otoczenia, z tego eteru, szumu informacyjnego – rzeczy wa¿nych i podania ich
do wiadomoœci publicznej we frapuj¹cy
sposób.
Znów napotykamy w niniejszym tekœcie na zwrot dotycz¹cy szumu informacyjnego (i przeciwleg³ego biegunu – czyli informacji istotnej).
Jakie¿ to istotne informacje zatem
winniœmy zawrzeæ, by nasz tekst nie by³
p³ytki, nic nieznacz¹cy i aby nie min¹³
bez echa? Zapewne prostota przepisu
wzbudzi sprzeciw wœród m³odych, krewkich pisarzy; piszmy TYLKO I WY£¥CZNIE o rzeczach, na których siê znamy lub poznaliœmy (wbrew pozorom pi-

sanie ksi¹¿ek sciencefiction wymaga najwiêkszej wiedzy wspó³czesnej, nie tylko
wymyœlonej). Jeœli nawet nie odkryjemy
Ameryki, to na pewno nie wzbudzimy
sprzeciwu swoimi wypocinami.
Na zdrowy rozum – literatura jest
dziedzin¹ o niebo starsz¹ od nas i jeœli nie
piszemy w³aœnie traktatu naukowego
o czymœ totalnie nowym, nieznanym –
powielamy rzeczy ju¿ istniej¹ce. Jednak
w twórcze otêpienie tak¿e nie popadajmy
z tego powodu; o ile nie piszemy kompletnych herezji, jak ka¿d¹ dziedzinê
ludzkiej dzia³alnoœci mo¿emy i tê popchn¹æ do przodu metod¹ kolejnych przybli¿eñ. Kto zarêczy, ¿e to w³aœnie nasze
przybli¿enie nie bêdzie kluczowe? Takie
dziedziny jak: poezja, rzeŸba, malarstwo
w³aœnie tak funkcjonuj¹ – metod¹ przyczynków, a nie spektakularnych odkryæ.
A Michelangelo, a Fidiasz? A wreszcie Szekspir? Czy¿ oni nie nadali rozpêdu (jeœli nie nowego biegu) dziedzinom
przez siebie uprawianym – ¿achnie siê jeden z drugim.
Owszem – zapisa³ siê Fidiasz w historii g³ównie cudownymi rzeŸbami i niejako przy OKAZJI rzeŸbienia odkry³ g³êbiê
i przestrzennoœæ rzeŸbiarsk¹, a d³uto ju¿
istnia³o, nie wpad³ te¿ na koncept wykuwania ludzkich postaci w kamieniu, czy
odlewania z br¹zu, bo na to ju¿ o wiele
wczeœniej ktoœ wpad³. Micha³ Anio³ nie
musia³ pêdzla, ani farb wymyœlaæ, bo ju¿
cz³owiek pierwotny na œcianie jaskini
ochr¹ malowa³. Za to udoskonali³ sztukê
malarsk¹ do perfekcji i podniós³ poprzeczkê dla innych pokoleñ. Podobnie
wszyscy (bez wyj¹tku) poeci od zarania
dziejów; ¿aden z nich nie wymyœli³ pisma, ani jêzyka – i jeden i drugi musia³
ju¿ wczeœniej istnieæ, by Homer, Szekspir, lub inny Mickiewicz – nadawa³ mu
doskonalsz¹ formê.
Czy – w takim razie – ka¿dy autor
pracuje na udoskonalanie jêzyka?
Nie, nie wnosi do jêzyka nic autor,
którego twórczoœæ Lech M. Jakób nazwa³
„poectwem”, gdy¿ ten typ pisarstwa
(trudno tu mówiæ o twórczoœci) zasadza
siê na odtwórczoœci. Podobnie rzecz siê
ma z twórczoœci¹ popularnie zwan¹ grafomani¹, przy czym ta ostatnia ma jeszcze dodatkowy czynnik szkodliwy, gdy¿
dociera do ogromnej liczby osób nie
umiej¹cycych odró¿niæ wartoœciowej
twórczoœci od bezwartoœciowej. Tu uwaga – grafomania jest o wiele bardziej eks-

pansywna od rzetelnej poezji, gdy¿ grafoman ma siln¹ „wewnêtrzn¹ potrzebê”
umieszczania swoich utworów wszêdzie,
gdzie to mo¿liwe, wierz¹c, ¿e to zapewni
mu przejœcie do potomnoœci.
Choæ grafomania kojarzy siê zwykle
z wierszami (œciœlej – z utworami wierszowanymi), to grafoman mo¿e sobie
„upodobaæ” równie¿ inne gatunki literackie. Czy¿ na pewno nie spotkaliœcie
w swoim ¿yciu grafomanów uwa¿aj¹cych
siê za krytyków literackich? Skupiaj¹ oni
w swojej osobie wszystkie zaprzeczenia
Dekalogu Dobrego Recenzenta i wci¹¿
maj¹ œmia³oœæ nazywaæ siê krytykami.
Czy aby na pewno nie napotkaliœcie
w swoim ¿ywocie twórcy, który pod
p³aszczykiem „felietonu” wylewa³ wiadrami pomyje na autentycznych lub domniemanych przeciwników. Czy to aby
na pewno felieton?
Obieca³em wczeœniej, ¿e zajmiemy
siê problematyk¹ „wyp³yniêcia na szerokie wody”, zyskania powodzenia u czytelników.
Czy ma to coœ wspólnego z naszym
tematem g³ównym, z niepokojem twórczym?
Mam nieodparte wra¿enie, ¿e u sporej
liczby autorów, tych, którzy wyrobili sobie ju¿ jak¹œ markê i takich, którzy ledwo
weszli na literackie tory tworzy siê jakaœ
„dr¿¹czka”, gdy od d³u¿szego czasu nie
napisali ¿adnego tekstu (a co wa¿niejsze
– nie opublikowali).
I nie ma tu znaczenia sta¿ literacki, czy
wysokoœæ piedesta³u, jaki zd¹¿yli sobie
zbudowaæ. Raczej dojrza³oœæ ludzka ma tu
wiêksze znaczenie, pospolita m¹droœæ,
której ani na studiach nie nabêd¹, ani
z ksi¹¿ek nie wyczytaj¹, raczej z wiekiem
przychodzi. Celnie (i poniek¹d b³yskotliwie) uj¹³ ow¹ m¹droœæ Hans Christian Andersen mówi¹c, ¿e „czasem przypada nam
rola go³êbi, a czasem pomników”.
Uzbrojony w t¹ myœl, bêdziesz – szlachetny wyrobniku pióra – cierpliwie czeka³ na przyp³yw weny, bez wrzucania
w czeluœcie internetu byle czego, byle
tylko o sobie przypomnieæ.
Im d³u¿ej trwa ta swoista absencja,
tym bardziej narasta w autorze niepokój,
a wreszcie nerwowe poszukiwanie tematu eseju, wiersza, felietonu.
Mo¿e skoñczyæ siê to oczywiœcie tylko na dwa sposoby – albo dostaniemy
tekst pisany pod wewnêtrzn¹ presj¹ i publikowany pod presj¹ czasu (wiêc niedo-

pracowany), tematycznie byle jaki i taki
sam jakoœciowo. Trudno odró¿niæ tysi¹ce
kiepskich lub byle jakich tekstów nawet
najlepszych literatów, od wypocin twórców pozbawionych talentu. Zreszt¹,
wk³ad w literaturê – o którym wczeœniej
ju¿ dywagowaliœmy – jest podobny u jednych i drugich; obni¿enie ogólnego poziomu literatury polskiej.
W tym miejscu zaczyna siê mój niepokój. Bo jeœli nie mo¿na mieæ pretensji
do m³odych (w znaczeniu: z ma³ym sta¿em, czy kompletnie bez doœwiadczenia),
¿e nie czuj¹ (jeszcze) zwi¹zku z literatur¹ i niezbyt im zale¿y na ogólnej jej kondycji, to ju¿ tej wymówki nie mo¿na zastosowaæ do doœwiadczonych poetów, felietonistów, wszelkiej maœci literatów...
Pozwólcie, ¿e tej myœli dalej rozwija³
nie bêdê, bo pod pióro wpychaj¹ siê s³owa nieparlamentarne, a nie chcia³ bym
obni¿aæ poziomu niniejszego tekstu.
Nawet nie dziwiê siê kolegom poetom, ¿e lawiruj¹ pomiêdzy jakoœci¹,
a iloœci¹, bo pamiêæ czytelnika nie jest
wieczna i wydaje siê, ¿e trzeba owemu
czytelnikowi siê co raz przypomnieæ, pomiêdzy jedn¹ ksi¹¿k¹, a drug¹, zanim
materia³y zbior¹ do nastêpnego tomiku.
Tylko, ¿e najczêœciej to „pomiêdzy” staje
siê tak¿e materia³em, który w tej ksi¹¿ce
znajdziemy.
W efekcie mamy œredniej jakoœci materia³ w zbiorze i podobnej jakoœci wiersze udostêpniane przez autorów jako
„wycieki”. W prostej konsekwencji –
topniej¹ce grono mi³oœników, czy choæby
zwolenników. W tym miejscu trzeba by³oby siê po raz enty powo³aæ na solidarnoœæ literatów i po raz kolejny przypominaæ ¿e „gorszy pieni¹dz wypiera lepszy”.
Jeœli ktoœ jeszcze nie zrozumia³; dzia³alnoœæ kiepskich literatów k³adzie siê
z³ym œwiat³em na pracy CA£EGO œrodowiska twórczego. Zatem w interesie
wszystkich poetów, pisarzy, krytyków literackich i innych literatów le¿y, by poczyniæ „czystki” w swoich szeregach!
Herezja? Tylko teoretycznie.
Bo nie sugerujê nikomu œwiêtej wojny przeciwko wszystkim, których uznamy za szkodników literatury.
Ja namawiam was – drodzy wspó³czeœni i przyszli literaci – jedynie do
„utwardzenia stanowiska” wobec tych,
którzy ubiegaj¹ siê o przyjêcie w wasze
szeregi. Niech najwa¿niejszym kryterium
bêdzie reprezentowany poziom (choæby
i subiektywnie oceniany), a nie iloœæ
wspólnych znajomych na Facebooku.
Krytyka Literacka, ISSN: 2084-1124, Nr. 7 – 8 (57
– 58) lipiec-sierpieñ 2014, str. 25

1

http: //www.pisarze.pl/publicystyka/6273-leszekzulinski-dekalog-dobrego-recenzenta.html (stan na
dzieñ 19.09.2018)

2

Prawo Kopernika-Greshama – Zasada ekonomiczna z 1526 r. która mówi, ¿e jeœli w obiegu jednoczeœnie pozostaje dwa rodzaje œrodków p³atniczych
(kruszcu), a jeden z nich jest lepszy (czystszy), to
lepszy (mniej oszukany) bêdzie gromadzony,
w obiegu (w u¿ytku) pozostanie zaœ gorszy.

3
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NA WARSZTACIE RECENZENTA

Ewelina Pilawa-Soroka

Janusz Sz.

Nic na zawsze

Z przyjœcia na œwiat
jeszcze nic nie wynika
bezradny p³acz
szukanie po omacku

przelotne muœniêcie warg
poœpieszny dotyk
wpó³ urwane s³owo
ulotny zapach
czyimœ wzrokiem chwycone Ÿrenice

przychodzisz o œwicie
krzycz¹ rozplecione d³onie

raczkuj¹ce dni
dawa³y kopniaki

O bez
roztrzaska³aœ g³owê
w dzieñ rozstania
tamtej wiosny

Zdzis³awa Gacek
WIOSNA 2020

Postawiliœmy
nieme miasta
œlepe ulice

kazania
bez owoców
szlifuj¹ ulice

wybudowaliœmy
luksusowe getta
odwrócone plecami
na ka¿dym rogu
wielki brat

przekazuj¹
serie s³ów

U Janusza mamy treœæ. Poeta chce nam opowiedzieæ o rzeczywistoœci, o wspó³czesnym œwiecie bitów. Chce opowiedzieæ
nam swój strach, swoje zagubienie. Jednak forma typowa dla
Ró¿ewicza nie pomaga w odbiorze. Polecam wypracowaæ
swój styl zapisu. Pisaæ swoje po swojemy – bo jest o czym.

Za wszystkie pytania serdecznie dziêkujê i zachêcam do kontaktu.
Ksi¹¿ki do recenzji proszê przesy³aæ na adres redakcji, a wiersze na maila siostrakonsumata@gmail.com

POCZYTALNIA

polecane ksi¹¿ki

Meik Wiking
Sztuka tworzenia wspomnieñ
Za³o¿yciel w Kopenhadze pierwszego Instytutu Badañ nad Szczêœciem na œwiecie
o szczêœciu wie pewnie ogromnie wiele.
O szczêœciu i jego zapamiêtywaniu, bo
przecie¿ szczêœcie to s¹ chwile. Czasem
to jest ulubiony zapach sprzed lat, czasem
ukochana piosenka czy jeden jedyny
smak piero¿ków babci. Dlaczego pamiêtamy akurat te momenty? Co za tym stoi? Czêsto wielokrotne
przypominanie i powtarzanie cennych chwil. Zapisywanie ich.
Malowanie. Tworzenie akronimów – czyli skrótów nazw, tworzenie w³asnych nazw na ulubione miejsca. Oczywiœcie ich fotografowanie i druk fotografii by nie tylko by³y cyfrowo schowane na dysku, ale cieszy³y nasze oko wisz¹c na œcianie pamiêci.
Warto zadbaæ o zapamiêtywanie i kreacjê szczêœcia.

Neill de Grasse Tyson
Kosmiczne rozterki
Poszczególne artyku³y
tej publikacji przybli¿aj¹
nam laikom zagadnienia
astrofizyki w sposób
przystêpny i nadzwyczaj
ciekawy. Kilka z tych
omówieñ dotyczy sprawy, któr¹ bagatelizujemy, a mianowicie œmierci Ziemi. Podane jest
wiele mo¿liwoœci (poza oczywist¹, ¿e za 5 miliardów lat S³oñce zamieni siê w czerwonego
kar³a) tego jak Ziemia zostanie zniszczona.
Ogrom informacji sk³ada siê na kosmiczne rozterki i zdecydowanie uwa¿am, ¿e nale¿y siê z nimi zapoznaæ.

Meik Wiking, Sztuka tworzenia wspomnieñ

Neill de Grasse Tyson, Kosmiczne rozterki

XXXI Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleñ w Kobylnikach

Radoœæ wœród zwierz¹t
A MY pytamy
o drogê prost¹
o uczciwoœæ
to¿samoœæ
zas³aniamy twarze chustami
smutku

  

zawierzamy PANU

Kraków. Wielkanoc 2020

to ty mia³eœ zostaæ
tym kimœ o którym
nic nie wiedzia³eœ

Na dobry wiersz sk³ada siê zarówno treœæ jak i wykonanie. Co
jest trudniejsze? Sama nie wiem. Bywa, ¿e czytam fenomenalny od strony formalnej wiersz o niczym – pusty, bezduszny. Jestem wtedy rozczarowana. Innym razem czytam wiersz z „brudem”, b³êdem jêzykowym, ale z g³êbi¹, treœci¹, która mnie
ociera, boli... i to jest to.

Niebo jaœnieje
promyki s³oñca wzmacniaj¹
Ziemiê
Ptactwo zak³ada
rodzinne gniazda

ze Zmartwychwsta³ym Chrystusem
wzlecimy wysoko
ponad chmury

cyfrowa matka
karmi³a bitami
aby nasze notowania
sz³y w górê

za ka¿dym razem
jak tylko chcieliœmy
wyjœæ na ³awê

***
O bez
roztrzaska³aœ g³owê
tamtej wiosny nachalnej i m³odej
a czarne rajstopy na twych bladych
³ydkach
krzycza³y przeciwko kolorom
i nie k¹pa³aœ cia³a w po³udniowym
deszczu
i nie celowa³aœ swoich oczu w s³oñce

PERSPEKTYWA

TY

Nic na zawsze – mówi³aœ
wszystko na chwilê
na moment

Nic na zawsze – mówi³aœ
wszystko na chwilê
na moment

U SIOSTRY KONSUMATY
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Oczywistoœæ ma³o pandemiczna
pozosta³o S³owo
odwieczny przekaz jego mocy
czyn sprowadzony do zaklinania rzeczywistoœci
rozsiane niedomówienia
uporczywie przenikaj¹ niedowierzanie
pomieszanie pojêæ
dominuje nad rozwart¹ przestrzeni¹ strachu
nie ma ju¿ melancholii
porzucona na bezdro¿ach dobrobytu
odesz³a w niepamiêæ pojêæ
wewnêtrznych odczuæ cz³owieka

Stefan M. ¯arów
pisane w czasie znamiennego roku przestêpnego 2020

Wiersz w czasie pandemii

pustka zagospodarowa³a przestrzeñ duchowoœci
porzucone tomy wierszy
pokry³ kurz wykluczenia
poeta podany behawioralnym napiêciom
rozwartym rowkom w zakrêtach codziennoœci
ulega deformacji
wyparty z medialnego przekazu

Pawe³ Soroka
Oaza
Przyjecha³em po okruchy poezji
gdzie czas spowolnia³
gdzie œwit jest wzlotem mew
umorusany b³otem
zapl¹tany w szuwary
poddajê siê ciszy
do której nie dotar³a cywilizacja
i gdy mam w garœci nowy wiersz
¿al mi z tej oazy odchodziæ
¿egnaæ oddalaj¹cy siê ¿agiel

Œwit

O ironio!

pochylonego poch³ania przyci¹ganie
grawitacja
wibrowanie SARS-CoV-2
myœl
zniewolenie
nieskoñczonoœæ

Szlaban przedwiosenno-pandemiczny
œwiszcz¹cy oddech
brama przejœcia
puste popêkane drobiny powietrza
wype³nia mêtna woda
znad œwiêtej rzeki Ganges

biopole przenika k¹ciki istnieñ
strukturê materii

œniête marzenia
ukoronowane bezdechem

parali¿uj¹cy strach
wyzwanie ciasnych pomieszczeñ
otwartych przestrzeni
nas¹czenie przypadkami

czerwona strefa przepe³niona pustk¹
limitem przyspieszonych zdarzeñ
uwstecznionych istot

cz³owiek zawirusowany przekaŸnik
wyzuty z przymiotu duchowoœci

Granat nocy opad³
na wyspane drzewa
obudzone chmary wron
zaæmi³y nadci¹gaj¹ce s³oñce
zgas³o œwiat³o w piekarniach
budz¹ siê podró¿ni poci¹gów
przystanki zape³nione robotnikami
krople rosy na ich butach
b³yszcz¹ jak fornir

wirus przenikaj¹cy przedwioœnie
przyobleka cierniem
wzrastaj¹ce kwiaty

Jerzy Andrzejczak
Wunderbaum

dotyk klawiatury osobistego komputera
bezpieczn¹ miêdzyludzk¹ bliskoœci¹

na bruku wspomnieñ o elegiach Owidiusza
na pustym bruku
stygn¹ce odciski ¿ycia
znamiennie pobrzmiewaj¹ s³owa Liwusza
,,Wierzcie temu, który sam doœwiadczy³”

O ironio!

O ironio!

to¿samoœæ zatraca pozytywny oddŸwiêk
ska¿one podawanie d³oni
bliskoœæ
obwarowane granice ci¹¿enia tkanek

Dni poezji Broumov, Czechy

Dawno nie tupa³em na mrozie
i nie obwiniam o to
globalnego ocieplenia
czasy takie
przyjemny nadmuch lub klimatyzacja
wunderbaum siê ko³ysze
pachnie by³ym lasem
jedyne okoliczne drzewo
i ka¿dy wiatr huraganem
ka¿de b³oto bagnem
przymrozek brzydko barwi
czubek nosa
ka¿de sto metrów maratonem
ka¿de wzniesienie Everestem
metro powinno zatrzymywaæ siê
w piwnicy
daæ siê wiatrowi wysmagaæ wybato¿yæ
tysi¹c lat temu by³o przecie¿
Œredniowiecze
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Stanis³aw Stanik

Warszawska dziewczyna
Bawi³em na dyskotece w klubie „Stodo³a” od dobrych kilku godzin. By³o póŸno w nocy, w sali migotliwe œwiat³o pozwala³o widzieæ t³um rytmicznie poruszaj¹cej siê m³odzie¿y, to wyb³yskuj¹cy
w bieli, to przepadaj¹cy w ciemnoœci. Na
szczêœcie oprócz kawa³ków techno, rozbrzmiewa³a muzyka hard rockowa, a nawet regge. Poniewa¿ lokal by³ wytworny,
w samym centrum Warszawy, o disco polo nie mog³o byæ mowy. Ale najwa¿niejsze w tym wszystkim, ¿e od czasu do
czasu sala jaœnia³a pe³nym œwiat³em
i mo¿na by³o nabraæ rozeznania, kto stoi
czy tañczy obok siebie, a nawet rzuciæ
okiem dalej – i ujrzeæ jak¹œ piêknoœæ na
odleg³oœæ.
Zauwa¿y³em w momentach pe³nego
oœwietlenia, ¿e tañczê, podrygujê i przesuwam siê obok zjawiskowej blondynki,
w krótkiej kloszowej spódniczce, doskonale uwydatniaj¹cej smuk³oœæ i proporcjonalnoœæ figury jej nosicielki. Twarz,
lekko umakija¿owan¹, te¿ mia³a – rzec
mo¿na – bosk¹. Przysun¹³em siê tanecznym krokiem do niej i spyta³em:
– Jak masz na imiê?
– Szukasz kogoœ?
– Nie, po prostu twoje imiê mi siê podoba! Agnieszka?
– Tak, Beata!
Wybuchnêliœmy œmiechem, bo nie
z prostej konwersacji, ale sposobem uda³o nam siê ju¿ w po³owie poznaæ.
– Jestem Karol – powiedzia³em.
– Bardzo mi milo.
Przysun¹³em siê do jej cia³a i staj¹c
ramiê przy jej ramieniu zauwa¿y³em, ¿e
dorównuje mi wzrostem, a wygl¹dem
przypomina szwedzkie modelki, wiadomo: z blond w³osami.
– Nie czujesz siê zmêczona? – zapyta³em.
– Trochê.
Dotkn¹³em lekko jej d³oni. By³a w¹ska i delikatna.
– Wyprowadzê ciê st¹d, jeœli chcesz.
Chcia³bym porozmawiaæ z tob¹ w pubie
klubowym. Mo¿e nawet znajd¹ siê krzese³ka, ¿eby usi¹œæ.
– Zgoda.
***
Mieszka³em na Bemowie i trzeba by³o d³ugo jechaæ autobusem przyspieszonym, ¿eby dotrzeæ do centrum miasta.
Dochodzi³a czternasta, a na szesnast¹ by³em umówiony z Beat¹, na pewno dzisiaj,
w³aœnie w centrum, bez w¹tpienia w £a-

zienkach Królewskich, tylko, jak mi Bóg
mi³y – zapomnia³em, w jakim dok³adnie
miejscu £azienek. Có¿, nerwy nie pozwala³y mi usiedzieæ w domu i postanowi³em jechaæ na to spotkanie – gdzie
b¹dŸ, byle niedaleko tropu, wietrz¹c cel
jak mój springer spaniel, który z nosem
opuszczonym do ziemi kluczy szukaj¹c
swego pana, gdy gdzieœ siê zawieruszy.
Tak, £azienki...
Jad¹c pañstwowym œrodkiem lokomocji, bo swojego jeszcze siê nie dorobi³em, w koñcu by³em studentem, rozmyœla³em, gdzie jest moja Zjawiskowa Pani,
o ile w ogóle zechce przyjœæ, bêdzie czekaæ przy Pa³acu na Wodzie? Przed Pomarañczarni¹? W okolicach Teatru Stanis³awowskiego, gdzie p³ywaj¹ królewskie ³abêdzie i staw wch³ania ciep³e ju¿ o tej porze roku powietrze? Mo¿liwe. Wysiad³em na przystanku przed Belwederem,
przeci¹³em ulicê i wszed³em do £azienek, w alejkê okolon¹ wiekowymi dêbami, grabami i p³o¿¹c¹ siê roœlinnoœci¹,
ju¿ puszczaj¹c¹ kwiaty.
– Jakie miejsce jest tutaj najbardziej
romantyczne? Jakie mog³o nam siê obojgu spodobaæ, ¿eby na nim wyznaczyæ
spotkanie?
Szed³em przed siebie. Szed³em.
Wci¹¿ na lewo szed³em, nie zapuszczaj¹c
siê w g³¹b. I przysz³o mi nagle na myœl,
a to wynika³o z kierunku mojej marszruty, ¿e najpiêkniejszym miejscem w £azienkach, mo¿e nawet w Polsce, jest pomnik Szopena, postaæ wieszcza zawirowana w ga³êziach sosny, odlana z br¹zu
i wkomponowana w czêœæ parku.
Ruszy³em szybciej. Z daleka zobaczy³em siedz¹c¹ na ³aweczce dziewczynê, która jednak dziwnie inaczej by³a
ubrana ni¿ Beata na dyskotece. Ale ju¿
innoœæ, nawet jakby obcoœæ, by³a pozorem utwierdzaj¹cym moje obawy. Na
³awce, nieopodal pomnika Szopena, tu¿
przy fontannie, siedzia³a moja, prawdziwa Beata.
– Jak siê masz – zapyta³em prosto,
boj¹c siê wydobyæ g³os bardziej serdeczny, aby nic zepsuæ w¹tlej nici wspólnej,
pocz¹tkowej dopiero znajomoœci.
– Owszem, owszem – odpar³a jakoœ
z przek¹sem. I przysz³o mi na myœl, ¿e ta
tonacja mog³a wzi¹æ siê z tego, ze dziewczyna musia³a czekaæ.
Lecz potem ju¿ wytworzy³ siê naturalny nastrój. Postanowiliœmy odwiedziæ
Ogród Botaniczny. Doprawdy o tej porze
roku nic szczêœniejszego cz³owiekowi

nie mo¿e siê przydarzyæ. Tysi¹ce roœlin,
zieleniej¹ce intensywnie i kwitn¹ce
wszystkimi kolorami i odcieniami kolorów. Tak byliœmy zaabsorbowani widokiem i opowieœci¹ o nim (bo przy³¹czyliœmy siê do wycieczki z przewodnikiem),
¿e zapomnieliœmy o Bo¿ym œwiecie i najzwyczajniej o nas samych. Zreszt¹ czy na
drugim spotkaniu mo¿na ju¿ okazaæ siê
tak interesuj¹cym, by skupiaæ ca³¹ uwagê
partnera? Wyszliœmy z tego labiryntu egzotyki, skrêciliœmy w alejkê i postanowiliœmy wracaæ. Rozmawiaj¹c zdawkowo,
raczej dowcipkuj¹c i przygaduj¹c sobie,
doszliœmy do bramy Belwederu, wyszliœmy na chodnik przy ulicy. Sta³a tu z ró¿nego charakteru gatunkami kwiatów
kwiaciarka. Podszed³em do niej. Beata
czeka³a obok, kupi³em jedn¹ czerwona
ró¿ê i wrêczy³em j¹ dziewczynie.
– Piêkna! – powiedzia³a.
– A czy w Ogrodzie Botanicznym nie
spotka³aœ kwiatów piêkniejszych?
Nic nie odrzek³a. To moje pytanie
by³o dwuznaczne: tak jak w Ogrodzie by³y piêkniejsze kwiaty, tak pewnie i wœród
znajomych mog³a spotkaæ przystojniejszych, a mo¿e i ciekawszych ch³opców
ode mnie. Chcia³em bowiem zasugerowaæ, ¿e i ja by³em kwiatem.
– Mam odprowadziæ ciê na przystanek?
– Nie – odpar³a. A wiedzia³em, ¿e
mieszka na Stegnach. Nie chcia³a wiêc
d³u¿ej przebywaæ ze mn¹? Nie chcia³a
sprawiæ wra¿enia, ¿e jest mi d³u¿na oczekiwanie?
– A mo¿emy siê jeszcze kiedyœ spotkaæ? – zawo³a³em rozpaczliwie.
– Piêkna ta ró¿a! – odpowiedzia³a nie
na temat.
– Gdzie ciê mam szukaæ? – to ja dramatycznie trzyma³em siê w¹tku.
– Masz mój telefon – powiedzia³a
wynioœle, wrêczaj¹c mi karteczkê z naniesionymi cyframi. – Wyje¿d¿am teraz
na dwa tygodnie na plener malarski – doda³a jakby mimochodem.
– Dziêki. I weŸ mój – odrzek³em –
Przy dwóch telefonach nie mo¿emy siê
zgubiæ.
***
Przez dwa tygodnie nie dzwoni³em,
ale te¿ nie dzwoni³em w trzeci i czwarty.
Po dwóch spotkaniach z Beat¹ nurtowa³y mnie zasadnicze pytania. Dowiedzia³em siê o niej coœ niecoœ, reszty siê domyœli³em, a tajemnica przyprawia³a

mnie o zdenerwowanie, jakby jak¹œ m³odzieñcz¹ tremê. Wiedzia³em, ¿e dziewczyna piêknie wygl¹da i mo¿e niejednemu siê podobaæ. Jakie s¹ moje szansê
w tym szeregu podobnym do sznura zalotników Penelopy? Czy ma sta³ego
ch³opaka? Raczej nie, bo na palcach u jej
r¹k nie dostrzeg³em pierœcionka. Kim s¹
jej rodzice? Pewnie osobami wp³ywowymi, mo¿e tylko bogatymi, skoro dali
córkê na malarstwo, do zawodu, który
przynajmniej przez d³ugie lata prób nie
daje du¿ych dochodów. Zarobi zaraz czy
póŸniej, czy w ogóle zarobi – nie jest to
jeszcze najwa¿niejsze, ale ona jako artystka pewnie chcia³aby za ch³opca artystê. A ja, student ostatniego roku fizyki?
Taki badacz przyziemnej rzeczywistoœci? Poza tym mieszka w Warszawie, na
pewno tu siê urodzi³a, a ja – prowincjusz
z urodzenia, có¿ mogê zaoferowaæ
z dóbr dziewczynie, w jakie œrodowisko
j¹ wprowadzê, przynajmniej na wymianê
grzecznoœci? Czy poza malarstwem lub
te¿ inne zajêcia, choæby pracê w kuchni?
A jeœli jest jedynaczk¹ i ¿adnej ciê¿szej
roboty nie zna, a u rodziców jest
oczkiem w g³owie nie do wydarcia, to
co?
Szed³em przed siebie na pó³ œwiadomie, myœl¹c o tym, a pamiêæ o Beacie
podsuwa³a mi i inne zagadkowe kwestie.
Ostatecznie móg³bym siê przemóc i zadzwoniæ pod numer jej telefonu, poniewa¿ jednak by³em tak zaabsorbowany pisaniem pracy magisterskiej, któr¹ w³aœnie koñczy³em, nie chcia³em dostarczaæ
sobie dodatkowych stresów. A chc¹c
uczciæ dzie³o swoich studiów, postanowi³em wypiæ, ot, tak po sobkostwu, samotnie, symboliczn¹ lampkê wina u Fukiera
na Starym Rynku. Jakoœ nim skrêci³em
do winiarni, z uspokojonymi emocjami
przechadza³em siê po rynku miêdzy go³êbiami, a¿ trafi³em pod stanowiska malarzy, wystawiaj¹cych na sprzeda¿ obrazy,
przewa¿nie pejza¿e Starej Warszawy.
Szed³em, patrza³em, a jakbym œwiata nie
widzia³, rozmyœlaj¹c; nagle ktoœ dotkn¹³
mojego ramienia i zawo³a³:
– Karol, to ty? Co tu robisz?
Oniemia³em. Przede mn¹ sta³a Beata.
***
– Przyszed³em do winiarni Fukiera,
a przy okazji przechadzam siê po rynku...
– Niesamowite. Czeka³am na twój telefon, w koñcu mnie nie wypada pierwszej dzwoniæ, a ty tu jak zjawa...
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Wies³aw Hop

DEMOKRACJA LOKALNA
– No dobrze, ja to ja, ale czemu zawdziêczaæ mam twoj¹ tu obecnoœæ?
– Nie widzisz? Oto ja, obok stanowisko z moimi obrazami, a nieco dalej, tak,
wyobraŸ sobie – mój papa.
– ? zdziwi³ siê. Po czym us³ysza³
przed sob¹:
– Papo, to mój kolega Karol Bieniasz. Wspomina³am ci...
– Witaj, m³ody cz³owieku, Wac³aw
jestem. Mo¿esz mi mówiæ po imieniu...
– Tu poda³ mi rêce i uœcisn¹³ moje.
Usprawiedliwi³ to uœmiechem. – Nie
wypada pannie, rozumiesz, samej poprzestawaæ na stanowisku handlowym.
Co by ludzie powiedzieli?
– Ojciec by³ bezpoœredni, ale mia³
staroœwieckie zasady.
– Tak, tak... Zrobi³o siê serdecznie,
niemal rodzinnie. Przygl¹da³em siê obrazom, podziwia³em je, ale chyba ich nie
rozumia³em, choæ mia³y duszê mojej
dziewczyny. Potem prawi³em jej jakieœ
komplementy, wykazywa³em szczególn¹
uprzejmoœæ papie.
A co byœ powiedzia³a – rzek³em po
pewnym czasie – gdybym zaprosi³ ciê do
winiarni? Poprosimy twojego ojca, aby
przez krótki czas pozostawa³ sam z galeri¹...
– O, dziêkujê za winiarniê. Nie mogê
nic piæ, bo mam byæ z ojcem na rynku do
osiemnastej.
– Szkoda.
– Tak, ale... mo¿emy przejœæ siê na
spacer. Ot, choæby nad Wis³ê?
– Wspaniale! Mo¿emy.
– Ojciec pozwoli³ nam iœæ. W koñcu
nie na d³ugo... Szliœmy uliczk¹ przy katedrze œw. Jana, ciasn¹, brukowan¹; by³o
cicho, kameralnie, weso³o. Potem skrêciliœmy w lewo, w uliczkê na pó³noc od
fary, znów szliœmy w milczeniu, chwytaj¹c fluidy tajemnic wieków i drgnieñ naszych serc. ZnaleŸliœmy siê przed Pa³acem Œlubów; wychodzi³a zeñ m³oda para po ceremonii zaœlubin; woko³o otacza³
ich t³umek; lecia³y w górê i spada³y na
bruk jednogroszówki i inne drobne monety, m³odzi je zbierali, aby spe³niæ
wró¿bê, ¿e staranne ich wyzbieranie
przyniesie bogactwo m³odym. Szliœmy.
W³¹czyliœmy siê w t³um. Bardzo nam siê
wszystko podoba³o. Uœcisn¹³em rêkê
Beacie. Spojrza³a mi w oczy.
– Jest cudownie – powiedzia³a. – Czy
mo¿esz mnie poca³owaæ?
– Mogê, to ma³o. Muszê.
Odchyli³em jej g³owê jednym ramieniem, drugim dotkn¹³em twarzy i tym j¹
okoli³em; wreszcie z³o¿y³em w jej gor¹ce usta ca³usa, jakiego nikomu jeszcze
nie da³em.

Bogus³aw Milczanowski by³ m³odym
so³tysem. Tego dnia pierwszy raz uczestniczy³ w spotkaniu Rady Gminy Chlewiska Ma³e i by³ bardzo podekscytowany.
Z tego powodu nie zauwa¿y³ nawet, ¿e
radni, na czele z wójtem G³ogowskim
i przewodnicz¹cym rady Polkowskim,
siedzieli przy sto³ach ustawionych
w kwadracie, twarzami zwróceni do siebie, a so³tysi, dyrektorzy szkó³ i inni zaproszeni goœcie, jakby trochê mniej wa¿ni, jakoœ niezrêcznie, zostali posadzeni za
ich plecami przy wejœciu. Poniewa¿ nie
mia³ zamiaru nic mówiæ, nie przeszkadza³o mu tak¿e to, ¿e wójt i radni dysponowali bezprzewodowym mikrofonem,
aby nie zdzieraæ garde³, który uprzejmie
podawali sobie z rêki do rêki, gdy któryœ
z nich chcia³ coœ powiedzieæ. Pozostali
uczestnicy posiedzenia, zabieraj¹c g³os,
musieli krzyczeæ, ale pomimo to, i tak
trudno by³o zrozumieæ, co mówi¹. Zreszt¹ mo¿e o to chodzi³o, aby zniechêciæ ich
do niepotrzebnego gard³owania i przed³u¿ania spotkania.
So³tys Milczanowski, jak ju¿ wczeœniej postanowi³, nie zabiera³ g³osu, siedzia³, rozgl¹da³ siê, przys³uchiwa³, popija³ kawê i przegryza³ paluszki i ciastka,
które postawi³y przed zebranymi dziewczyny z gminnego oœrodka kultury obs³uguj¹ce zebranie, i myœla³, ¿e dobrze jest
byæ radnym.
– Wysoka Rado – mówi³ radny ze
Starych Brzezinek. Milczanowskiego
uderzy³o to sformu³owanie i przez chwilê poczu³ siê tak, jakby w telewizji ogl¹da³ obrady Sejmu. – Musimy zrobiæ coœ
z tymi samochodami ciê¿arowymi wywo¿¹cymi kloce ze sk³adów, które dewastuj¹ nam drogi gminne i powiatowe, bo
jak tak dalej bêdzie, to nied³ugo autobusy
po dzieci do szkó³ nie przejad¹.
– Tak, jest to bardzo wa¿ny problem,
któremu trzeba wyjœæ naprzeciw – zgodzi³ siê wójt gminy. – Wystosujemy pismo do komendanta komisariatu policji,
niech robi coœ w tej sprawie.
– Pismo wystosowaæ mo¿na – przytakn¹³ przewodnicz¹cy rady. – Dobrze
by³oby tak¿e wezwaæ go tutaj i profilaktycznie, ¿e tak powiem, zmobilizowaæ do

dzia³ania, bo przecie¿ to jego dzia³ka...
Ale on, jak zwykle, bêdzie t³umaczy³ siê,
¿e ma tylko piêciu ludzi. Z drugiej strony
nale¿y ch³opa zrozumieæ, ¿e policjanta na
ka¿dej drodze nie mo¿e postawiæ. Dlatego ja, widzê tutaj szczególn¹ rolê dla so³tysów – kontynuowa³. – Wy, panowie,
stale jesteœcie na miejscu. Musicie dzwoniæ na policjê. Niech przyje¿d¿aj¹ i karaj¹. Zapisujcie tak¿e numery rejestracyjne
pojazdów, aby póŸniej mo¿na by³o sprawdziæ, jakie konsekwencje wyci¹gniêto
w stosunku do kierowców, i który z nich
nagminnie niszczy nasze drogi.
So³tysowi Milczanowskiemu podoba³y siê te s³owa, a nawet dozna³ lekkiego
uczucia dumy, poniewa¿ przewodnicz¹cy
rady gminy urodzi³ siê i mieszka³ w tej
samej wsi, co on. Ponadto, osobiœcie,
przekona³ siê, ¿e – pomimo braku wykszta³cenia – co zarzucano mu wielokrotnie w kampaniach wyborczych, jest to
m¹dry facet.
Po dwóch godzinach porz¹dek obrad
zosta³ wyczerpany. Milczanowski, razem
z innymi so³tysami i radnymi, zg³osi³ siê
do kasy gminnej, gdzie otrzyma³ piêædziesi¹t z³otych – po³owê sumy, któr¹ za
ten sam czas otrzymywali radni. W restauracji przy rynku, w towarzystwie innych uczestników debaty, zjad³ obiad
i wypi³ dwa piwa, po czym z uczuciem
sytoœci i zadowolenia wraca³ do domu.
W kieszeni szeleœci³o mu jeszcze trzydzieœci z³otych, co dodatkowo poprawia³o mu nastrój, nie móg³ jednak pozbyæ siê
wra¿enia, ¿e s¹ to naj³atwiej zarobione
pieni¹dze w jego dotychczasowej pracy
zarobkowej. Przej¹³ siê trochê wypowiedzi¹ przewodnicz¹cego i postanowi³ –
skoro ju¿ ludzie mu zaufali i zosta³ wybrany so³tysem – zrobiæ coœ po¿ytecznego dla wsi.
„Na pocz¹tek zajmê siê ochron¹ drogi” – pomyœla³.
I jak do tej pory nigdy nie zwraca³
uwagi na przeje¿d¿aj¹ce samochody, tak
teraz dra¿ni³ go ka¿dy pojazd ciê¿arowy,
przekraczaj¹cy wizualnie dopuszczaln¹
granicê dziesiêciu ton masy ca³kowitej.
Za ka¿dym razem telefonowa³ na policjê
i kategorycznie domaga³ siê ukarania

sprawcy. Skwapliwie zapisywa³ tak¿e
numery rejestracyjne, które zd¹¿y³ zapamiêtaæ.
Tak by³o przez dwa dni.
Trzeciego dnia rano na podwórko so³tysa zajecha³ s³u¿bowy polonez gminny,
z którego wysiedli, wygl¹daj¹cy jak dwie
chmury gradowe, wójt i przewodnicz¹cy
rady gminy. Obaj ju¿ od pocz¹tku byli jacyœ zdenerwowani, i – jakby niechêtnie –
przywitali siê z Milczanowskim.
– Co ty, kurwa, Boguœ wyprawiasz? –
zacz¹³ bez zbêdnych ceregieli przewodnicz¹cy. – Ca³ymi dniami siedzisz dup¹
przy oknie, obserwujesz drogê, dzwonisz
na policjê i ka¿esz im mandaty wypisywaæ. Ja ju¿, przez ciebie, tylko w czasie
dwóch dni, trzeci mandat kierowcom refundujê. Chcesz mi, kurwa, interes zlikwidowaæ.
– Przecie¿ sam pan mówi³ na zebraniu rady, aby zapisywaæ numery i dzwoniæ na policjê – obruszy³ siê so³tys.
– Tak, mówi³em, mówi³em, a ty mi
tutaj g³upa nie strugaj. Dobrze wiesz, tak
jak i wójt, ¿e chodzi³o mi o obcych, a nie
o swoich. Nie bêdziemy przecie¿ podcinaæ ga³êzi, na której sami siedzimy.
Po tej krótkiej rozmowie obaj wrócili
do samochodu, pozostawiaj¹c na podwórku zmieszanego so³tysa.
– A komendanta komisariatu, to ja,
jeszcze dzisiaj porz¹dnie opierdolê. Niech
zna swoje miejsce w szyku i nie myœli, ¿e
z nami nie musi siê liczyæ. – Powiedzia³
wójt do przewodnicz¹cego, gdy opuœcili
posesjê Milczanowskiego. – On dobrze
wie, ¿e te samochody wo¿¹ drewno do
twojego tartaku, a mimo to, taki by³ stanowczy, ¿e a¿ trzy mandaty kaza³ wypisaæ. Niech siê lepiej zajmie œciganiem
przemytników papierosów i alkoholu, bo
przez ich dzia³alnoœæ, w moich sklepach
ca³kiem obroty siadaj¹.
Po ujechaniu kilku kilometrów obaj
w³odarze uspokoili siê i zaczêli myœleæ
o przyjemniejszych sprawach. Bowiem
zapowiada³ siê pogodny dzieñ, który
mia³ siê, dla nich, zakoñczyæ mocno zakrapianym bankietem z samorz¹dowcami z zaprzyjaŸnionego regionu s¹siedniej
S³owacji.

Marzena Nogieæ

Miniatura
Szpitalna œmieræ nie ma w sobie nic z patosu uwiecznionego na uznanych za arcydzie³a obrazach dawnych Mistrzów.
Ani wyrazu jaki nadaj¹ jej wielkie widowiska teatralne czy monumentalne inscenizacje operowe.
Bywa, ¿e kuli siê niezdarnie na bia³ym ³ó¿ku i zastyga w grymasie bólu…
A jednak ten, kto zobaczy³ j¹ chocia¿ raz – nie zapomni ju¿ nigdy…
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Mosty:
Warszawa – Miñsk,
Miñsk – Warszawa
Festiwal Poezji S³owiañskiej w Polsce zainaugurowa³ Aleksander Nawrocki
w 2008 roku w Warszawie, na którym
wrêczana jest pieniê¿na nagroda dla t³umaczy literatury polskiej. Wydarzenie to
wpisa³o siê ju¿ na sta³e w klimaty polskich scen, bowiem imprezy towarzysz¹ce maj¹ równie¿ zasiêg ogólnokrajowy.
Festiwal Poezji S³owiañskiej to przepiêkna misja ³¹czenia ludzi z ró¿nych stron
œwiata, za poœrednictwem wyrazu poetyckiego, oparta na przyjaŸni i potrzebie
odkrywania tego, co kulturowo nas do
siebie zbli¿a, z dba³oœci¹ tak¿e o poszanowanie odrêbnoœci zakorzenionej w tradycji. Festiwal ma charakter otwarty,
przyci¹ga poetów, literaturoznawców
i sympatyków. Aleksander Nawrocki jest
równie¿ organizatorem festiwali miêdzynarodowych: Œwiatowych Dni Poezji
UNESCO – od roku 2001, w trakcie których jest wrêczana nagroda literacka dla
polskich poetów niestandardowych.
W bie¿¹cym roku mia³a miejsce ju¿ XII
edycja Poetyckiej Gali. Dwujêzyczna
Antologia Mosty: Warszawa – Miñsk,
i Miñsk – Warszawa, poeci polscy, poeci
bia³oruscy, któr¹ tu Czytelnikom przybli¿amy jest pok³osiem IX Festiwalu Poezji
S³owiañskiej pod redakcj¹ wczeœniej
wspomnianego ju¿ Aleksandra Nawrockiego – poety, prozaika, krytyka, wydawcy, t³umacza i redaktora naczelnego „Poezji dzisiaj”.
Publikacja ma formê kwadratu,
w jednym tomie ³¹czy jakby dwie ksi¹¿ki. W jednej po³owie prezentuj¹ swoje
wiersze polscy poeci, a w drugiej czêœci
(odwróconej) bia³oruscy. Urzek³ mnie zabawny utwór bez tytu³u Anastazji KuŸmiczowej rozpoczynaj¹cy siê: Jestem
niedoœwiadczon¹ garncark¹. Niech bêdzie on zachêt¹ do zapoznania siê z twórczoœci¹ poetów maj¹cych udzia³ w polecanej antologii, cytujê fragment: Moje
wiersze – puste dzbany, fili¿anki i miski /
Ten, kto weŸmie je w rêce, nape³ni tym,
czym zechce. / Ktoœ naleje mleka kotu,
ktoœ wina ukochanemu, / inny ktoœ wody.
/ Moje wiersze nie idea³y, ale mog¹ /
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przydarzyæ siê ka¿demu, / kto zapragnie
piæ.
Zg³êbiaj¹c poetykê tego tomu, jako
pasjonatka (nie znawczyni tematu) mia³am nadziejê na uchwycenie choæby maleñkich ró¿nic kulturowych czy mentalnych u poetów bia³oruskich w stosunku
do poetów polskich i nie zawiod³am siê.
W mojej subiektywnej ocenie poetów
bia³oruskich wyró¿nia tylko wiêksza
ckliwoœæ w wyra¿aniu uczuæ, ¿e do rany
przy³ó¿, poza tym, tak jak poeci polscy
na dwieœcie procent kochaj¹, s¹ goœcinni
i sprawiedliwi. Pogodê serca nios¹, przyroda jest im matk¹, a cz³owiek siostr¹,
bratem. Ogólnie rzecz bior¹c, prawdziwych poetów na swej drodze spotkaæ, to
najprawdziwszy miód na serce…
Maria Bednarek
Antologia Mosty: Warszawa – Miñsk, Miñsk –
Warszawa, poeci polscy, poeci bia³oruscy (s. 184).
Wydawnictwo Ksi¹¿kowe IBiS, Patronat: Redakcja
„Poezji dzisiaj”, Zwi¹zek Pisarzy Bia³orusi, Warszawa 2019. s. 184.

Inspiruj¹ca liryka
Stanis³awa Nyczaja
Tom poetycki Stanis³awa Nyczaja
Z³owieszcze gry z Natur¹ jest w jakimœ
sensie kwintesencj¹ przemyœleñ autora
dotycz¹cych ochrony œrodowiska cz³owieka. Pojawia³y siê one wielokrotnie
w jego twórczoœci, pocz¹wszy od jego
m³odzieñczych czasów opolskich z prze³omu lat 60. i 70. minionego wieku.
W tym tomiku znalaz³y siê niektóre w³aœnie wtedy napisane utwory, ale i te, jakie
powsta³y w ró¿nych latach i zw³aszcza
ostatnio, gdy problemy ekologiczne tak
nabrzmia³y, ¿e potrzebuj¹ wielu donoœnych g³osów, by cz³owiek pohamowa³
zapêdy w niszczeniu naszej jedynej têtni¹cej ¿yciem planety.
Ile¿ to ju¿ lat wczeœniej poeta w swoim debiutanckim tomiku Przerwany sen
pisa³:
Odsunêliœmy siê od pól / odgrodzili
od drzew murami / szybami odpornymi
na szum i œpiew
Na z³owieszcze skutki tych szalonych, czêsto straceñczych gier z Natur¹
cz³owiek nie musia³ d³ugo czekaæ. Coraz
mu trudniej ¿yæ w zdewastowanym przez
siebie samego œrodowisku. Zadufany
w sobie przemóg³ naturê/ przeszed³ sa-

mego siebie, nie bacz¹c na to, co zgotuje
przysz³ym pokoleniom. Ironia poety jest
a¿ nadto wyraŸna:
[…] unoœ siê w pysznej swawoli, Cz³owieku, / choæ kosmos zawsze przywita ciê
ch³odem, / narzucaj¹c bezwzglêdnie taki
porz¹dek, / jaki zdobywczo z³amiesz, przeobrazisz. // Masz wszelkie prawa, wszak
stworzy³eœ bogów; / tak ich sk³óciwszy, ¿e
niczym nie gro¿¹. / Dr¿y kosmos, kul¹ ogony komety. / Niech ci to doda zwyciêskiej
podniety!
Poeta zdaje siê pytaæ, jak d³ugo ma
czekaæ nasza planeta, ten nasz jedyny
œwiat, na tê mo¿e ju¿ ostatni¹, mo¿e jeszcze nie a¿ tak spóŸnion¹ refleksjê. Dlatego nie ustaje w apelu do nas wszystkich,
mieszkañców globu, gdy nawo³uje:
Zjednoczmy siê wszyscy tchnieniem
nowego ducha, / wybiegnijmy zbawienn¹
myœl¹ / zb³¹kanemu w Drodze Mlecznej /
naszemu wspólnemu œwiatu na ratunek, /
by go stary wszechœwiat-sklerotyk /
gdzieœ wniwecz nie odfajkowa³.
I chyba s³usznie stawia poeta na ludzi
m³odych, bo to oni coraz czêœciej siê
w tej walce jednocz¹. Jeden z utworów –
Czy na pró¿no wysilam zrozpaczon¹ pamiêæ? – zadedykowa³ m³odej osobie znanej ze swojej odwagi i wytrwa³oœci
w dzia³aniu na rzecz naszej planety: Grecie Thunberg.
S¹dzê, ¿e wiersze zebrane w tym tomiku przyjd¹ w sukurs nie tylko ekologom zdeterminowanym przecie¿ w walce
o ochronê naszego œrodowiska, ale i tym
wszystkim, którzy pragn¹ czystego powietrza, kochaj¹ zieleñ i przejrzyste wody naszych rzek. Czy bêdziemy ju¿ tylko
têskniæ do dawnych, naturalnych jeszcze
i nieska¿onych krajobrazów – pyta poeta
we wspomnianym, dedykowanym dzielnej Grecie wierszu:
Dawno ju¿ nie ma w niej [mej umar³ej rzece – K. C. ] tamtych ryb, / co ociera³y siê figlarnie o cia³o / w k¹pieli przy
rozradowanym wodospadzie. / Teraz ju¿
tylko / sun¹ ciê¿ko ciemnym nurtem leniwie / prze³adowane ¿alem wspomnieñ
barki.
W ciekawym pos³owiu autorstwa Jerzego Wróblewskiego, kolegi z lat szkolnych S. Nyczaja, czytamy: „St¹d [nasuwa siê myœl po lekturze – K. C. ] niezwykle istotn¹ spraw¹ staje siê koniecznoœæ
podniesienia œwiadomoœci, mówi¹c
w uproszczeniu, ekologicznej i poczucie
siê odpowiedzialnym za œwiat ka¿dego
z nas. To nie jest fanaberia „narwañców”,
zaczyna to byæ nieodzown¹ potrzeb¹
chwili. I tu otwiera siê miejsce dla kultury. Nie tylko w wymiarze kasandrycznego alarmu, ale budzenia równie¿ nostalgii
za tym dawnym, lepszym œwiatem (choæ
nie wiadomo, czy kiedyœ taki istnia³ naprawdê)”.
Trzeba ten ozdrowieñczy dyskurs
ustawicznie prowadziæ z nadziej¹, ¿e jego echo bêdzie s³yszalne wszêdzie.
W wielkich salach zgromadzeñ z udzia³em przywódców pañstw i polityków

w œwiat³ach mediów – jak to czyni³a Greta Thunberg – i w gronach kameralnych,
którymi umiej¹ zaw³adn¹æ poeci.
Krystyna Cel
Stanis³aw Nyczaj: Z³owieszcze gry z Natur¹.
Wybór wierszy i prozy poetyckiej. Pos³owie Jerzego
Wróblewskiego. Kola¿e Ireny Nyczaj. Kielce 2020,
Oficyna Wydawnicza „STON 2”, s. 74.

Ptaki z papieru
Krystyny Caban
¯urawie, znajduj¹ce siê na ok³adce
nowego zbioru poetyckiego Krystyny
Caban, symbolizuj¹ sztukê origami, polegaj¹c¹ na sk³adaniu z papieru modeli bez
u¿ycia no¿yczek i kleju. Sztuka ta znana
jest od dawna, a jej tradycja wywodzi siê
z Dalekiego Wschodu. Na pocz¹tku II
po³owy XX wieku sta³a siê fenomenem
na skalê œwiatow¹, kiedy ukaza³a siê
ksi¹¿ka Akiry Yoshizawa – twórcy kilkudziesiêciu tysiêcy projektów papierowych modeli.
Sk³adanie skomplikowanych projektów z papieru rozwija wyobraŸniê przestrzenn¹, wp³ywa na pamiêæ i koncentracjê. Sta³o siê równie¿ inspiracj¹ do napisania przez Krystynê Caban zbioru wierszy „Papierowe ptaki”. Cykl ten mówi
o mi³oœci i zosta³ napisany zwiêz³ym jêzykiem, co nadaje utworom zmys³owoœci
i plastycznoœci. Liryczny œwiat to opis
walki, pokonywania trudnoœci i radoœæ ze
zwyciêstwa. Jednak walka ta jest cicha,
a zwyciêstwo bez fajerwerków. Wiara
w drugiego cz³owieka, czêsto wystawiana na próbê czasu, staje siê rozgrywk¹
miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹, miêdzy
dniem a noc¹, miêdzy spe³nieniem a strachem przed utrat¹ szczêœcia.
Szczeroœæ w relacji z ludŸmi to d¹¿enie do harmonii wewnêtrznego œwiata
poetki. WyraŸnie to odczuwam w jej
zmys³owych wierszach opisuj¹cych
ogromn¹ si³ê jakim jest uczucie. Choæ relacje miêdzy osob¹ kochaj¹c¹ a kochan¹
s¹ trudne do jednoznacznego zdefiniowania, autorka zwraca uwagê na gesty, wiêŸ
duchow¹ i poczucie bezpieczeñstwa, które daje odwzajemnienie. Poezja ta emanuje ciep³em, ¿yczliwoœci¹ i pokor¹ do
tego, co nas spotyka i otacza.
Lektura wierszy Krystyny Caban pozwala zmierzyæ siê z przesz³oœci¹ wbudowan¹ w teraŸniejszoœæ. Nie ma tu jednak zagubienia i b³¹dzenia na oœlep. Uka-
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zuje ona mi³oœæ w realnym wspó³czesnym œwiecie. A pisanie o uczuciach, nawet bêd¹c powœci¹gliwym i oszczêdnym
w s³owach, nie jest proste. £atwo popaœæ
w bana³ i odtwórczoœæ. Na szczêœcie poetka przemawia indywidualnym g³osem
i daleka jest od wyidealizowania tego
piêknego uczucia. Wie, ¿e ka¿da mi³oœæ
ma ró¿ne odcienie, bo ka¿dy kocha inaczej – po swojemu.
Do jakiej krainy zabior¹ nas tytu³owe
ptaki z papieru? Czy przypomn¹ nam
o relacjach z bliskimi, czy na skrzyd³ach
przenios¹ w przestrzeñ spe³nienia b¹dŸ
marzeñ? Nie wiem. Na pewno zabior¹
nas w œwiat emocji i uczuæ, w œwiat,
w którym mi³oœæ nadaje sens ¿yciu.
Izabela Zubko

fragment tytu³owego wiersza: /Jeszcze
we mnie Don Kichot na wiatrak siê porywa / gniew pierwotny siê budzi z przera¿eniem w oku / d³oñ piêœci¹ obrasta
œwiêty spokój znika / rozum nie dowierza temu / co jest wokó³ co siê / rozpada
jak tafle / domina / jeszcze we mnie Don
Kichot w zbrojê wiary odziany / przedzieraj¹cy siê przez ¿ycia drogi krête
szuka / odpowiedzi jak nas w sobie ocaliæ / jak zbudziæ siê przed zaœniêciem.
Maria Bednarek

Mo¿e rozsmakujemy czytelnika
wierszem „Zwid” z promowanej lektury:
Prze¿y³am porê / dojrzewania jab³oni /
na szczêœcie nie jest ostatni¹ / przytulona
do bryzy / nie us³ysza³am twojego g³osu
/ Zapraszam wiêc ¿ycie /zatrzymane na
moœcie / do zbierania plonu / bo kwiaty
odzyska³y zapach / W obawie ¿e przyjdziesz po mnie / odwróci³am lustro od
dnia / nie chcê w tobie rozpoznaæ siebie
/ i czekaæ a¿ wrócisz.
Maria Bednarek

1. El¿bieta Jeziorowska-Wróbel, Matka
Chrzestna z wody, Towarzystwo Galeria Literacka,
Czêstochowa 2019, s. 196
2. El¿bieta Jeziorowska-Wróbel, Zbudziæ siê
przed zaœniêciem, Towarzystwo Galeria Literacka,
Czêstochowa 2019, s. 116

Izabela Zubko, Wierszariusz s³owiañski, ilustracje Witold Vargas. Wyda³ Rafa³ Jarnicki, Warszawa 2020 s. 108

Krystyna Caban, Papierowe ptaki, wyd. Pisarze. pl, Warszawa 2019, s. 48.

Karl Grenzler
– poeta znaczenia s³ów
Wierszariusz S³owiañski
Poezja i proza
El¿biety Jeziorowskiej-Wróbel
Drodzy Czytelnicy, polecamy Waszej
uwadze dwa najnowsze tytu³y znanej poetki i powieœciopisarki z Czêstochowy
El¿biety Jeziorowskiej-Wróbel. „Matka
chrzestna z wody”, to ju¿ szósta jej powieœæ. Autorka jest mistrzyni¹ trzymania
czytelnika w napiêciu. A zawar³a w niej
niema³o emocji, ³¹cz¹c z sob¹ wiele
ludzkich bytów, pe³nych kontrastów ¿ycia codziennego w PRL-u. Z precyzj¹
wypowiada siê na temat ciê¿kiej pracy
i obyczajów panuj¹cych nie tylko w fabryce w³ókienniczej. Z meandrów tego
¿ycia wy³ania siê postaæ bohaterki z nizin spo³ecznych, która jednak bêdzie zabiegaæ o lepsze ¿ycie dla siebie. Ró¿ne
okolicznoœci wyznacz¹ jej tak¹ a nie inn¹
drogê edukacyjn¹. Przez tê lekturê zrozumiemy jak rzutuj¹ wydarzenia z przesz³oœci na teraŸniejszoœæ, co tak naprawdê w ¿yciu siê liczy i jak œwiat poszed³
naprzód.
„Zbudziæ siê przed zaœniêciem”, to
ósmy tom poetycki El¿biety Jeziorowskiej-Wróbel. Poetka z wielk¹ dba³oœci¹
i subtelnoœci¹ ukazuje stany ducha. Jak¿e
³atwo jej to przychodzi. Ró¿norodnoœci¹
tematów wzbudza ciekawoœæ, rozpromienia i zastanawia. Ujê³y mnie takie tytu³y jak: Zbudziæ siê przed zaœniêciem,
Dopalanie siê œwiec, Dzieci s¹siadów,
Bezimienni i Piosenka na talerzu. Oto

„Wierszariusz s³owiañski” Izabeli
Zubko to najnowszy tom poetycki traktuj¹cy o bytach-bóstwach s³owiañskich
rzekomo wp³ywaj¹cych na nasze emocje: radoœæ, têsknotê, rozpacz, strach
i ból. Autorka przedstawi³a w nim ca³¹
ich plejadê. Do ka¿dego bohatera przypisana jest wymowna ilustracja autorstwa
Witolda Vargasa, przez co bóstwa zdaj¹
siê byæ ucieleœnione, przydaj¹c ca³oœci
nutkê grozy.
Znany prozaik i krytyk literacki
Andrzej Zaniewski we wstêpie do niniejszej publikacji z entuzjazmem i uznaniem wskazuje na zalety tego wydania.
Wyra¿a podziw dla przenikliwoœci i sugestywnoœci narracji, jak¹ obdarowa³a
autorka specyficzne byty, które s¹ „obce
religii chrzeœcijañskiej, nie s¹ jednak
w konflikcie z wiar¹ wiêkszoœci Polaków, a przeciwnie – wydaj¹ siê jej uroczym, oryginalnym dope³nieniem…”.
Jest wdziêczny Izabeli Zubko, i¿ zabra³a
go w fascynuj¹c¹ podró¿ po zamierzch³ych i zapomnianych regionach cywilizacji pogrzebanej, zasypanej, a przecie¿ jak¿e wa¿nej w naszych narodowych pradziejach.
„Iza Zubko wywi¹za³a siê perfekcyjnie z trudnego zadania lirycznej interpretacji mitologii s³owiañskiej, co wymaga³o analitycznej wiedzy, precyzji, a mo¿e
i odwagi” – doda³ Autor wstêpu. Nie
mo¿na siê nie zgodziæ z tak¹ konkluzj¹.
Ka¿da strona poetycka jest istn¹ uczt¹.

Dot¹d przy omawianych przeze mnie
ksi¹¿kach zaczyna³em od ich treœci. Ten
tekst rozpocznê inaczej, od przedstawienia autora, a raczej naszego zapoznania.
Mia³o ono miejsce niedawno, na dwudziestych jubileuszowych dniach poezji
w Broumovie organizowanych nieprzerwanie rok w rok przez Vìrê Kopeck¹.
Tutaj zwróci³ moj¹ uwagê poeta niewysoki, w okularach, krêpej budowy cia³a,
z szpakowat¹ fryzur¹ uczesan¹ na pazia,
W sali reprezentacyjnej benedyktyñskiego klasztoru czyta³ wiersz szybko, jakby
siê spieszy³ na ostatni autobus. Dziwnie
w moich uszach zabrzmia³o jego nazwisko – Karl Grenzler. Zamieszka³y
w Wiesbaden, uzupe³ni³a – Vìra.
W przerwie kawowej uœcisnêliœmy sobie
d³onie. Piêkn¹ literack¹ polszczyzn¹ na
moje imiê odpowiedzia³; Karol – dodaj¹c – w ksi¹¿ce jest b³¹d w moim nazwisku, takie przek³amania nie powinny siê
zdarzaæ.
Po czêœci oficjalnej zabra³em Karola
samochodem do Krynic, bazy festiwalu.
Marzy³ tylko o k¹pieli, od dwudziestu
szeœciu godzin by³ w drodze. Poczu³em,
¿e zawi¹za³a siê miêdzy nami intelektualna wiêŸ. Po wieczornych warsztatach
prowadzonych skrupulatnie przez gospodyniê festiwalu, zasiedliœmy w mêskim
pokoju – nazywanym pospolicie ko³choz
– do filozoficznych rozmów. Do³¹czyli
do nas: Leszek Br¹giel z Ogrodu Górskiego Wiatru, który wiêksz¹ czêœæ œwiata przeszed³ piechot¹, bez grosza przy duszy. Darek Pawlicki znakomity eseista

i poeci s³owaccy Miroslaw Kapusta
i Vlado Petrowiæ czêstuj¹c ich lokalnym
przysmakiem – œliwowic¹ o diabelskiej
mocy. Nasza szeœædziesiêcioprocentowa
gruszkówka mia³a smak wody mineralnej
i stosowaliœmy j¹ jako popitkê.
Karol Grenzler, oprócz wytrawnego
smakosza, okaza³ siê znakomitym gawêdziarzem i znawc¹ kultury islamskiej. Od
czasów staro¿ytnych po podbój Hiszpanii
przez Arabów. Mia³ okazjê zwiedziæ wiele krajów znaczonych meczetami i nawo³ywaniem muezina. Omal nie zosta³ ukamienowany w Teheranie. Wiêc wiedzia³
co mówi. Dzisiaj w zalewie Europy widzi
strach wœród rdzennej ludnoœci, zamachy
na porz¹dku dziennym. W przysz³oœci
trudnej do przewidzenia, zamkniête enklawy i zagro¿enie dla pañstw narodowych. Dawa³ przyk³ady bydlêcych zachowañ uchodŸców w rodzimych Niemczech i paletê praw ich chroni¹cych. Polska na uboczu tych zjawisk ma chwilowy
spokój, bezpieczeñstwo i czas na przygotowanie jak z tym problemem w przysz³oœci sobie radziæ. Grenzler podj¹³ decyzjê po dziesi¹tkach lat spêdzonych za
£ab¹, wraca do drugiej Ojczyzny i osiada
w Borach Tucholskich gdzie ¿yje jeszcze
stara matka, w mleku której wyssa³ s³owiañsk¹ wolnoœæ i umi³owanie duchów
przesz³oœci. On etniczny Niemiec urodzony w £ebie w 1954 roku. Absolwent
Bibliotekarstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Jagielloñskiego, póŸniej
zarz¹dzaj¹cy Bibliotek¹ Instytutu Geografii tej¿e uczelni. Nastêpnie pracownik
kilku instytucji kulturowych za zachodni¹ granic¹ w Soest i Hamm.
Zasiadaj¹c nad podarowanym tomem
„Stra¿nicy tajemnic” ze szczer¹ a¿ do bólu dedykacj¹. Uchwyci³em siê nici wi¹¿¹cej tego kulturowego Polaka, ³¹cz¹cego
tradycjê europejsk¹ najbli¿sz¹ Polsce,
nadba³tyck¹ siêgaj¹c¹ Skandynawii poprzez kraje za wschodni¹ granic¹ i Rosjê,
z tradycj¹ niemieck¹ i anglosask¹. Dziwiæ siê nie ma czemu bo rodowód i lata
spêdzone po obu stronach Odry odcisnê³y piêtno miêdzykulturowe. To zaowocowa³o tomem liryków o powinnoœciach
poetów wobec s³owa jako tworzywa i historycznym jego uwarunkowaniu.
Dotarli / do zakola rzeki // w kamiennym krêgu / zatrzymali siê / przed monolitem o³tarza // Rêce z³o¿y³y siê same / do
modlitwy // ucich³y odg³osy / wygas³y
œwiat³a // kamieñ za³ama³ czas / jak
kryszta³ œwiat³o // dotknêli zimnej powierzchni / centrum œwiata œwiatów //
i milcz¹c / szukali / s³owa
„I milcz¹c szukali s³owa”. Nie bêdzie
tu w moim porównaniu przesady, kiedy
powiem, ¿e Grenzler jak Horacy – obydwaj wywodz¹ siê z ludu – wa¿na dla
nich jest mowa – „sermo”. I system jêzyka – „lingua”. Obaj maj¹/mieli zdolnoœæ
przemawiania „oratio”, podbudowan¹
znakomitym uniwersytetem i udoskonalan¹ przez lata samokszta³ceniem. Tego
mo¿na tylko pozazdroœciæ i dawaæ za
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przyk³ad m³odym adeptom pióra. Myœlê,
¿e Grenzlera mo¿na identyfikowaæ z Jaks¹ z Miechowa (zm. 1176 r.) pielgrzymem do Palestyny – stra¿nika grobu bo¿ego – sk¹d sprowadzi³ do Polski zakon
Bo¿ogrobców, osadzaj¹c ich w Miechowie. Przywêdrowali oni i do Nysy, buduj¹c koœció³ pw. Œw. Piotra i Paw³a. To
chcia³em poecie pokazaæ wioz¹c go na
nyski dworzec. Ale na nic nie starczy³o
czasu przez ¿elazne terminy odjazdu poci¹gów. Przez okna samochodu pokaza³em w gêstwinie leœnej altanê Eichendorffa posadowion¹ na betonowej podkowie dzia³a artyleryjskiego. Grób
w kszta³cie roz³o¿onej ksiêgi na cmentarzu jerozolimskim. Popiersie przy ekonomiku. Kopu³ê wie¿y ciœnieñ i spadzisty dach bazyliki. Wiem, ¿e poeta z takich widoków czerpie inspiracjê dla
swojego poetyckiego œwiata. Budulcem
tego wszystkiego jest kamieñ, wiod¹ca
metafora jego utworów; od przydro¿nego, le¿¹cego na poboczu, na którym
przysiad³ pielgrzym pod¹¿aj¹cy do Rzymu, poprzez kurhan kryj¹cy pochówek
m³odego wojownika z koniem, wyposa¿onego w z³ote okucia ³uku, pochwy
miecza, ubioru i uprzê¿y. Mo¿liwe, ¿e
zmar³y by³ Hunem co potwierdza zale¿noœæ po³udniowej Polski od pañstwa Attyli – mg³a s³owiañszczyzny, w której
poeta porusza siê pewnie. Kamieñ to tak¿e droga, nieroz³¹czna czêœæ jego ¿ycia.
To œwi¹tynie i dom do którego powraca
i têskni wiedz¹c gdzie rodzinne korzenie,
a gdzie czasowa przystañ. Powroty to
tak¿e b³¹dzenie Odysa i ból cz³owieczy.
Kap³anko / chmielu i Ÿródlanej wody
/ orêdowniczko / jad¹cych przed siebie i /
tych którzy nie dojechali // (…) // rozpal
kamienny kr¹g / wygaœ wszystkie s³oñca
Czy¿ to nie pieœñ sama cisn¹ca siê na
usta? Poezja d³ugo by³a œpiewem. Wiersze Karola powracaj¹ do Ÿród³a intonacj¹
jêzykow¹.
Ta poezja to œwiat tajemny, labiryntami którego pod¹¿aæ mog¹ tylko czytelnicy wysublimowani intelektualnie, obyci
w filozofii, która oparami wielkich myœlicieli wzmacnia g³êbie treœci. I nie dajmy siê zwieœæ wszechobecnym anio³om,
czarnoksiê¿nikom, kobietom – boginiom, wró¿kom. To tylko rekwizyty poetyckie potrzebne do osi¹gniêcia celu –
budowy wiersza pe³nego znaczenia s³ów.
Ale to dane tylko niewielu…
w nieznanym jêzyku / nuc¹ prastare
wersy / z œwiêtej ksiêgi / p³on¹cymi runami / napisanej //oni / bezskrzydli anieli /
boj¹ siê us³yszeæ / tykniêcia zegara / pêkniêcia bañki mydlanej / wdarcia siê
œmiertelnoœci // po omacku poznaj¹ / nieznan¹ rzeczywistoœæ // próbuj¹ // znaleŸæ
/ tê jedyn¹ wiêŸ / miêdzy œwiatami / dotkn¹æ / tutaj ukrytego s³owa / którego
stra¿nikami / zostali powo³ani
Wypada chyliæ czo³a przed takim
utworem, smakuj¹c echo odniesieñ.
Jerzy Stasiewicz
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Karl Grenzler, Stra¿nicy tajemnicy, Wydanie
polsko-niemieckie, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016 s. 108.

Uniwersytet zintegrowanego
kszta³cenia Ewy Danuty Bia³ek
Ksi¹¿ka Ewy Danuty Bia³ek pt. Uniwersytet zintegrowanego kszta³cenia jest
z pewnoœci¹ wyj¹tkowa i to pod wieloma
wzglêdami, zas³uguj¹c na uwagê i dyskusjê. Sama jednak niech stanowi dostateczny argument na rzecz tezy o wartoœci
omawianej pozycji, wartej pochylenia
siê samokszta³ceniowego, ods³aniaj¹cego nowe wyzwania i wskazuj¹cego mo¿liwy kierunek samorozwoju i autokorekty cywilizacyjnej.
Po pierwsze, praca idzie jak najbardziej s³usznie pod pr¹d narzucanej przestrzeni uniwersyteckiej tendencji do segregacji dyscyplinarnych, daj¹cych siê
mierzyæ czy kontrolowaæ. Z tego punktu
widzenia mo¿na tom traktowaæ jako wa¿ny g³os w jak¿e potrzebnej debacie o kierunku po¿¹danego rozwoju przestrzeni
akademickiej w Polsce. Psychologia, antropologia, czy ekologia staj¹ siê tu ogniwami tego samego procesu nabywania
œwiadomoœci cywilizacyjnej, w której
rozwoju i pog³êbianiu uniwersytet musi
uczestniczyæ, jeœli nie ma uczyniæ siê nie
tylko zbêdnym, ale utrudniaj¹cym samorozwój i twórcze radzenie sobie przez
œwiat z zadaniem radzenia sobie z narastaj¹cymi kryzysami globalnymi.
Po drugie – i to stanowi paradoksalnie dodatkowy atut omawianych rozwa¿añ – nie nale¿¹c do tzw. mainstreamu
refleksji wokó³ uniwersytetu i jego wizji
oraz praktyki – ksi¹¿ka ta przywo³uje
i zespala tropy i dokonania w humanistyce integralnie traktowanej, które swoim
potencja³em z pewnoœci¹ zas³uguj¹ na
wiêksz¹ uwagê. Podejmuje ona tak¿e
wysi³ek w³¹czenia do œwiadomoœci metodologicznej badaczy i dydaktyków nowych elementów repertuaru perspektyw
interpretacyjnych i narzêdzi promuj¹cych alternatywny wobec dominuj¹cego
typ praktyki kszta³cenia w murach uczelni, w intencji ratowania ich przed zalewem redukcyjnych ujêæ niszcz¹cych ambicje troski o cz³owieka, jego spo³eczeñ-

stwo i przysz³oœæ duchow¹ cywilizacji.
Po trzecie, z pewnoœci¹ mo¿na traktowaæ analizy Autorki jako efekt intencji
zespolenia, podsumowania, uwypuklenia g³ównych wniosków jakie s¹ owocem ju¿ wieloletnich jej usi³owañ i prac
analityczno-krytycznych i projektuj¹cych now¹ perspektywê rozumienia wyzwañ samorealizacyjnych i jakoœci ¿ycia
spo³ecznego, skupionych wokó³ idei
„dobrostanu i spe³nienia w ¿yciu”…
Po czwarte, ksi¹¿ka reprezentuj¹c
doœwiadczonego badacza i autora jest
bardzo solidnie udokumentowana pod
wzglêdem wpisania siê w proces promocji wiod¹cych konceptualizacji znacz¹cych humanistów, jednak czêsto marginalizowanych czy nie doœæ uwzglêdnianych w syntetyzowaniu stanu wiedzy
i trosk badawczych wspó³czesnego humanisty. Dokonania z tymi postaciami
zwi¹zane ju¿ wyraŸnie znamionuj¹ tendencjê humanistyki, zorientowanej holistycznie, nie boj¹cej siê myœleæ nowymi
kategoriami, jak „kwantowy cz³owiek”,
„psychosynteza” „holarchia”, czy transhumanizm.
Po pi¹te, mimo ¿e ta ostatnia nazwa
w tomie nie pada (ale s¹ odniesienia do
bioelektroniki czy biocybernetyki), to
przywo³ania wyzwañ robotyzacji, chorób cywilizacyjnych, globalizacji oraz
niezbêdnoœci wrêcz planetarnego myœlenia nasuwa skojarzenie z tym, co zosta³o
ju¿ w literaturze nazwane zjawiskiem
koñca „antropocenu”, tj. epoki funkcjonowania cz³owieka na Ziemi, w której
nie zdawa³ sobie sprawy jako gatunek
z rozleg³oœci w³asnych ingerencji degraduj¹cych œrodowisko, zagra¿aj¹cych
przysz³ym pokoleniom w stopniu nieodwracalnym. Przejœcie od paradygmatu
„antropocentrycznego” (i myœlenia
w kategoriach „ego”) do perspektywy
„ekocentrycznej” wyra¿a zwrot humanistyczny, w którym troska o „ekologiê
umys³u” czy „g³êbok¹ ekologiê” wymaga perspektywy „transpersonalnej”, jak
to podkreœla Autorka.
Po szóste wreszcie, ten znacz¹cy
esej, jako próba zespolenia dot¹d rozproszonych wysi³ków, czasem te¿ udostêpnianych w publikacjach nie uwzglêdniaj¹cych ca³ej gamy idei, wpisuj¹cych siê
obecnie w has³o koniecznoœci dostrze¿enia na horyzoncie myœli „nowej ery i nowej œwiadomoœci” humanistycznej i cywilizacyjnej, której czas dojrzewa, jako
warunek sprostania zagro¿eniom tworzonym dla siebie i ¿ycia przysz³ych pokoleñ przez samego cz³owieka wspó³czesnego, przez nie doœæ refleksyjn¹
i zdoln¹ do autokorekty praktykê zarz¹dzania, modernizowania, ró¿nych wymiarów, zakresów czy sfer ludzkiej dzia³alnoœci.
To wszystko, co wy¿ej zosta³o powiedziane, dowodzi jedynie jak bardzo
oœrodkowy i wyposa¿ony w transwersaln¹ perspektywê zespalania ró¿nych racjonalnoœci w jedn¹ rozumnoœæ cywili-

zacyjn¹ mo¿e staæ siê uniwersytet, jeœli
sam rozpozna swoje s³aboœci oraz zdo³a
przeciwstawiæ siê tendencjom, które robi¹ z niego byt instytucjonalny. A przecie¿ postulowana perspektywa niesie
uzasadnienie nie tylko dla zespalania humanistyki w jej obrêbie, ale tak¿e mocnego odniesienia siê humanistów do dokonañ nauk zwykle kojarzonych ze œcis³oœci¹ badañ przyrodoznawczych.
Czytanie ksi¹¿ki Ewy Danuty Bia³ek
mo¿e byæ wspania³¹ przygod¹ ju¿ dla
uczniów klas licealnych, ale tak¿e jej
efekty przydadz¹ siê studentom rozmaitych kierunków, zwykle separuj¹cych
siê od siebie, a tu znajduj¹cych uzasadnienia dla koniecznoœci porzucenia tych
wygodnych, ale szkodliwych separatyzmów badañ i refleksji teoretycznej.
Ksi¹¿ka tak¿e rejestruje dojrzewaj¹cy
dopiero typ œwiadomoœci metodologicznej, którego brakuje tak¿e w œrodowiskach badañ i kszta³cenia akademickiego, nie wy³¹czaj¹c psychologów i pedagogów. Z tego powodu jestem przekonany o jej wartoœci dla nie tylko obrony
uniwersytetu przed upadkiem w sieci rygoryzmów biurokratycznych i myœli
technokratycznej, ale tak¿e dla zespalania impulsów dla programowania uniwersytetu przysz³oœci, zdolnego otwieraæ
siê na przysz³oœæ, której szanse musz¹
byæ dopiero wypracowane. Wielk¹ zas³ug¹ ksi¹¿ki jest pokazanie, jak wielkie zaplecze wa¿nej myœli jest ju¿ dostêpne,
tak¿e wœród polskich humanistów i czeka
na zespolenie i wykorzystanie w tym zadaniu uruchomienia procesów samoedukacji i samorozwoju. Autorka pokazuje,
¿e nie jest sama, a nawet jej sprzymierzeñcy nale¿¹ do czo³owych twórców
i myœlicieli wspó³czesnego œwiata, nios¹c szanse, których zmarnowaæ czy przeoczyæ ju¿ nie wolno. A to wymaga
kszta³cenia i kszta³towania nowej cywilizacji ludzkiej.
prof. zw. dr hab. Lech Witkowski
Ewa Danuta Bia³ek, Uniwersytet zintegrowanego kszta³cenia, Wydawnictwo Adam Marsza³ek,
Toruñ 2019.

Otwarci na wolnoœæ
,,Otwarci na wolnoœæ – Szkice i omówienia” to wyj¹tkowa pozycja wydawni-
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cza, która ujrza³a œwiat³o dzienne pod
koniec 2019 roku. Ksi¹¿ka ukaza³a siê
pod patronatem Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie
i Podkarpackiej Historii. Zakresem pracy
s¹ wybrane zagadnienia z historii Polski
jak równie¿ regionalne zwi¹zane z ziemi¹ mieleck¹.
We wprowadzeniu do tej publikacji,
autor Stefan ¯arów miêdzy innymi pisze: Historia jest tym w dziejach ludzkoœci, czym dla pojedynczej jednostki jest
codzienna zapobiegliwoœæ o efektywne
funkcjonowanie. Œmiem postawiæ tezê,
¿e jako nauka jest istotna nie tylko jako
opis dziejów cywilizacji, ale przede
wszystkim stanowi niezbêdny element
kreowania rzeczywistoœci. To w dziejach
zapisane s¹ nie tylko daty wa¿nych wydarzeñ, dlatego szczególnie nale¿y zwróciæ uwagê na otoczenie tych symbolicznych zjawisk by wyci¹gn¹æ wnioski
z ówczesnych wzorców, do których one
doprowadzi³y. W tym niedocenianym
niejednokrotnie Ÿródle doœwiadczeñ
mo¿na odnaleŸæ odpowiedŸ na bol¹czki
wspó³czesnoœci. Odwo³am siê tutaj do
myœli s³ynnego amerykañskiego filozofa
George Santayana, który napisa³ znamienne s³owa ,,ci którzy nie pamiêtaj¹
przesz³oœci, skazani s¹ na jej powtarzanie”. Zatem d¹¿enia do obiektywnej
prawdy i prze³amywania zakorzenionych stereotypów s¹ obowi¹zkiem ka¿dego odpowiedzialnego cz³owieka. Bez
odrobienia tej lekcji pozostaniemy nadal
uwik³ani w bariery dziel¹ce jednostki,
grupy spo³eczne czy ca³e narody.
Nieocenionym Ÿród³em a zarazem
istot¹ poznawania historii jako jedn¹
z kluczowych nauk humanistyczno-spo³ecznych jest „historia ¿ywa”, ta szczególnie zapisana w pamiêci nadal jeszcze
¿yj¹cych naocznych œwiadków. Istnieje
wówczas mo¿liwoœæ weryfikacji kontekstu ogólnego zdarzeñ z relacjami pojedynczych jednostek bior¹cych czynny
udzia³ w ich przebiegu. Wspominanie indywidualnych prze¿yæ sprzyja wymianie
doœwiadczeñ, sk³ania do szerszej dyskusji, prowadzenia dialogu wewnêtrznego
czy miêdzynarodowego.
Zadaniem historyka jest ustalenie
faktów i wykrywanie zwi¹zków miêdzy
nimi w okreœlonych chronologicznie ramach czasowo-przestrzennych i obszarze dociekañ empirycznych. Poniewa¿
historia jak pisa³ Fryderyk Nietzsche s³u¿y temu ,„który z wiernoœci¹ i mi³oœci¹
tam odwraca spojrzenie, sk¹d przychodzi, gdzie siê sta³”.
W recenzowanej pracy autor przedstawi³ w³asne opracowania dotycz¹ce
wydarzeñ i zwi¹zanych z tym osób
w kontekœcie miêdzynarodowym jak
i krajowym czy regionalnym.
Czêœæ I
Na poruszan¹ tutaj tematykê z³o¿y³y
siê przypadaj¹ce rocznice: 1050 rocznica
Chrztu Polski oraz stulecie odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci i zwi¹zane

z tym zagadnienia. Kolejnym tematem
jest okr¹g³a przypadaj¹ca w 2019 roku
setna rocznica nawi¹zania stosunków
dyplomatycznych pomiêdzy Polsk¹
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Pó³nocnej.
Czêœæ II
Dotyczy pocz¹tków spo³ecznych ruchów ch³opskich w drugiej po³owie XIX
wieku ze szczególnym uwzglêdnieniem
jego historii na ziemi mieleckiej. Kontynuacj¹ tego tematu w zupe³nie innym
kontekœcie czasowym, tragicznych wydarzeñ II wojny œwiatowej jest zbrojny
opór przeciw agresorowi mieszkañców
wsi, w tym powstanie Batalionów
Ch³opskich, a w skali regionalnej ich
dzia³alnoœæ w obszarze ziemi mieleckiej.
Czêœæ III
Przedstawia dwie znacz¹ce postaci
równie¿ zwi¹zane ze wspomnianym regionem, prof. Akademii Krakowskiej
Piotra S³owacjusza oraz wybitnego dzia³acza ludowego – literata Stanis³awa
Harlê. Osobowoœci odleg³e od siebie
w czasie, które ³¹czy wspólny mianownik: miejsce pochodzenia i poszukiwanie
sensu bytu.
Zawarte w tej ksi¹¿ce opracowania,
drukowane by³y na przestrzeni ostatnich
lat w Zeszytach Wiejskich U£, Roczniku
Historycznym MHPRL, jak równie¿
w czasopiœmie poœwiêconym historii regionu Polski po³udniowo-wschodniej
Podkarpacka Historia oraz w dwutygodniku polonijnym Bia³y Orze³ i innych.
Mamy nadziejê, ¿e ró¿norodnoœæ poruszanych w ksi¹¿ce zagadnieñ zachêci
czytelników do zapoznania siê z ich treœci¹.
MR
Stefan M. ¯arów. Otwarci na Wolnoœæ –
Szkice i omówienia. Rzeszów 2019.

Osobliwa literatura
Œmieræ czytelnictwa ksi¹¿ek zagl¹da
w oczy wspó³czesnych spo³eczeñstw.
Literaci szukaj¹ ratunku…
Dzia³acze kultury, tudzie¿ mi³oœnicy
piêkna poezji bij¹ na alarm.
Co pisaæ, aby utrzymaæ czytelników,
pytaj¹ literaci. Ob¿arstwem psychicznym nazwa³am wszechogarniaj¹ce ludzi
zw³aszcza m³odych zapatrzenie w ekran

smartfona, spanie z telefonem komórkowym, egzystowanie (wszêdzie!) z zatyczkami w uszach i totalne odgraniczenie siê od bliŸniego swego…
Co pisaæ? – pytam i ja, nie tylko kolegów, ale i czytelników.
– Przepisy kulinarne – s³yszê, – bo
jeœæ musimy. A chcielibyœmy smacznie.
A do czytania dla czytania? Krymina³y!
Du¿o mog³abym mówiæ dlaczego nie
piszê krymina³ów. Wielcy œwiatowej literatury te¿ nie pisali. Ale…
Ale mój kolega napisa³. Wypada
przeczytaæ. Ju¿ sam tytu³ „Mord” zwraca
uwagê, zaprasza do czytania i stawia pytanie – co te¿ siê sta³o?
Ale przecie¿ ja nigdy krymina³ów nawet nie czyta³am. Zaraz – zaraz – przypominam sobie. Przed wielu laty przeczyta³am i to a¿ dwa. Nie, nie dlatego ¿e
chcia³am poznaæ ten gatunek, ale dlatego, ¿e nie by³o nic innego. A by³o to daleko od kraju, gdzieœ hen na egzotycznej
wyspie. Przeczyta³am wszystko co mia³am, a inni wspó³pla¿owicze nie mieli,
tylko zagraniczny przewodnik ucz¹cy siê
jêzyka polskiego.
Ale tylko krymina³y. Nawyk³a do nie
marnowania czasu, czyta³am. Po³yka³am
te ksi¹¿ki zach³annie, bo ju¿ w przedszkolu mówiono na mnie „to dzieciê czyta³o wszystko, co litery mia³o” – wiêc
tam te¿. Przeczyta³am, ale siê do tego gatunku nie przekona³am. Uwa¿a³am, i¿ po
co dotykaæ, a nawet rozdmuchiwaæ najni¿sze instynkty cz³owieka, gloryfikowaæ z³o? Przyzwalaæ na jego rozprzestrzenianie, nadawaæ mu wysok¹ rangê?
Tak myœla³am dopóki nie siêgnê³am po
krymina³ Jana Rychnera.
Znam tego autora, jako wra¿liwego
poetê, autora…, a tak¿e autora powieœci.
Jan zna ¿ycie od szczególnej strony.
Wnika³ w najskrytsze zakamarki dusz
ludzkich, ferwuj¹c wyroki jako profesjonalista prawnik, a nie sêdzia ludzkich poczynañ z szerokiego, ogólnoludzkiego
punktu widzenia. A punkt widzenia zale¿y nie tylko od punktu siedzenia, ale od
dog³êbnego wejrzenia stworzonego
i ugruntowanego drog¹ nie tylko implikowan¹ sw¹ inteligencj¹ i wra¿liwoœci¹,
ale i znajomoœci¹ realiów, g³êbokich
przyczyn, które to ukszta³towa³y i wielu,
wielu czynników, które siê na ukszta³towanie tych realiów sk³ada³y, a które pozna³ przez wiele lat pracy zawodowej.
I wszystko to znajduje odbicie w jego
kryminale „Mord”. Nie jest to, wiêc tylko ksi¹¿ka wydumana, nie jest te¿ fikcj¹
literack¹, zmyœlon¹, oparta jest na znajomoœci œrodowisk patologicznych, procedury œledczej i postêpowania przed s¹dem.
Jan Rychner nie musia³ wymyœlaæ, on
ma zapas takich historii w g³owie.
I w sercu te¿. Bo ze stron jego krymina³u
wyziera te¿ empatia. Trudno by tu powiedzieæ, jak pisa³am o wielu autorach,
¿e ze stronic wyziera sympatia do swego

bohatera, bo autor – bywa czêsto – kocha
swych bohaterów, wyimaginowanych
b¹dŸ nie, b¹dŸ tych o czêstokroæ wielce
rozwichrowanej strukturze osobowoœci.
O z³oczyñcach mo¿na pisaæ nie tylko Ÿle.
Rozumiem Rychnera, wiêc polecam jego
najnowsz¹ ksi¹¿kê szerokiemu ogó³owi
czytelników, bo zawarta jest tam g³êboka
prawda, i jeœli czytelnik te¿ przywyk³ do
tego, i¿ kocha bohaterów, o których czyta, a przestêpców darzyæ szacunkiem
trudno, to odsy³am ich do mojej w³asnej
empirii ¿yciowej i zawodowej. Bo ja te¿
znam ów œwiat przestêpczy naszej ukochanej stolicy. Pracowa³am, bowiem nie
tylko wyk³adaj¹c na uczelniach, ale
(wprawdzie krótko) chc¹c zg³êbiæ w³aœnie arkana psychiki i wyp³ywaj¹cych
z tego motywacji poczynañ u dziewcz¹t
– wybra³am Schronisko dla Nieletnich
i Zak³ad Poprawczy w Warszawie Falenicy i to zaraz po tym, jak znakomity pisarz Janusz G³owacki tam napisa³ swego,
uznanego potem na ca³ym œwiecie „Kopciucha”, który zawiód³ go do Anglii,
USA, itd. Dramaturg ten wówczas namawia³ mnie do zbeletryzowanego pisania
o podopiecznych mi przestêpczyniach,
które uczyni³am przedmiotem mych badañ naukowych (co dot¹d opublikowa³am w Tygodniku Kulturalnym i ksi¹¿ce
„Trzecia p³eæ” 1999 r.).
Dziœ czytaj¹c Rychnera oprowadzaj¹cego nas po zakamarkach nie tylko dusz,
ale i realnych zakamarkach naszej stolicy
umieszczaj¹c tam akcjê swego „Mordu”
przekonuje nas czytelników, i¿ warto daæ
i tym bliŸnim trochê zwyk³ej, cz³owieczej
uwagi… i empatii te¿. Bo to te¿ s¹ prawdziwi ludzie, ¿yj¹ wœród nas. Mo¿e i ja im
te¿ poœwiêcê kiedyœ trochê wiêcej uwagi?
Kiedy bowiem pytaj¹ mnie co napisa³am
odpowiadam: d³ugo by wyliczaæ, ale kiedyœ na spotkaniu autorów powiedziano
mi, ¿e nie pisa³am jeszcze dot¹d tylko
fantastyki i krymina³ów. No w³aœnie.
A moje wychowanki czekaj¹ na opisanie?
Mo¿e, wiêc i ja wezmê przyk³ad
z Rychnera i wraz z jego bohaterami st¹paæ bêdê po zau³kach Pragi gdzie nas
prowadzi swym piêknym, literackim opisem pe³nym prawdy o meandrach ludzkich egzystencji, które zesz³y na drogi
napiêtnowania spo³ecznego. Umiejêtnie
te¿ krêci naszymi emocjami, zaskakuje
opisuj¹c mechanizm samego bezwzglêdnego mordu i powolnego umierania ofiary, wykazuj¹c znajomoœæ metafizyki
i psychoanalizy ludzkiej œmierci.
Zwróci³am te¿ uwagê, ¿e u Rychnera
poza wartk¹ akcj¹, napotykamy ca³y arsena³ metod i œrodków wykrywczych,
dochodzeniowych, kryminalistycznych
i kryminologicznych, skrupulatnie prowadzonego œledztwa, co nieczêsto mo¿emy przeczytaæ w podobnych ksi¹¿kach
u innych nawet znanych autorów krymina³ów. Nasuwa mi siê myœl, czy nie by³by to œwietny materia³ szkoleniowy,
oparty na rzetelnej wiedzy, dla przysz³ych pracowników organów œcigania.

20 RECENZJE
Dlaczego ludzie lubi¹ czytaæ krymina³y?
Dlaczego pisarze pisz¹ o tym?
Bo czêsto nie przyznajemy siê sami
przed sob¹ do tego co nas „krêci”. A ¿e
z³o obecne jest wszêdzie? Bo Bóg tak
chce?
– Wiêc nie udawajmy, ¿e nas to nie
obchodzi! – niejako krzyczy autor przedstawiaj¹c rzekome dzieje swych bohaterów, dla przyk³adu Bronki, Bo¿eny, czy
inspektora Rawicza. A wrêcz przeciwnie!
Tak prowadzi akcjê i opis (mo¿e zbyt pobie¿ny, niepog³êbiony psychologicznie)
swych bohaterów, ¿e porusza w nas struny empatii wspó³odczuwania, chêci pomocy i naprawy otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci. A bywa ona zawirowana, pe³na
niespodzianek, trudnoœci ¿yciowych
i niebezpieczeñstw, obok dotykaj¹cych
te¿ ludzi innych wartoœci, takich jak: radoœæ, zadowolenie, poczucie bezpieczeñstwa, uczucie mi³oœci i nadziei na lepsze.
Dr Felicja Borzyszkowska-Sêkowska
Jan Rychner – powieœæ kryminalna, pt. „Mord”,
Wydawnictwo Novae Res – 2019 r., stron 116

Globtroterpod niebem wra¿eñ
Bohater liryczny zbioru wierszy
Krzysztofa Zdunka pt. Jaskó³ki z papieru,
jednego z najciekawszych w jego i nie
tylko jego dorobku, przewa¿nie jest
wszechwiedz¹cy i wspó³odczuwaj¹cy. Jego to¿samoœæ jest anonimowa, skryta
i niewiele mo¿na o nim powiedzieæ jako
o konkretnej postaci. Czasami feruje wyroki, innym razem opisuje, albo prze¿ywa
bez wskazania autora tych doœwiadczeñ.
Trzeba przedrzeæ siê przez grube
warstwy s³ów, by dotrzeæ do niego.
Wówczas ukazuje siê w pewnej okaza³oœci, jak w wierszu Jaskó³ki z papieru. Inny bohater wystêpuje tu pod imieniem
Andrzej, ten daje siê poznaæ wprost, bo
mówi o swoich sprawach w pierwszej
osobie: oto Andrzej puszcza „na wzgórzu, którego nie ma” rakiety z „Ma³ego
Technika”. Bohater liryczny, g³ówny,
mo¿e powiedzieæ: ja pisa³em bazgro³y /
na jaskó³kach z papieru. Zatem ju¿ jako
malec uk³ada³ piêkne s³owa, mo¿e
poezjê, i puszcza³ je w œwiat. Autor
wyra¿a tak¹ nadziejê:
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Musia³y chyba byæ lotne / te jaskó³ki
z papieru, / z beztrosk¹ rzucane na wiatr,
/ które odfrunê³y zapewne / do ciep³ych
krajów
Na jakim materiale, bior¹c œciœle, by³y pisane te listy? Na drzewie, przetworzonym na papier. Autor dalej pisze: wystarczy kilka drzew, w obronie których
autor-ekolog wystêpuje, „by zatrzymaæ
ten i tamten œwiat”. Œwiat cz³owieka jest
piêkniejszy od najbardziej wytwornej
natury, dlatego warto puszczaæ listy jaskó³cze z papieru. Cz³owiek dojrzewa,
rozwija siê, a jego myœli zostaj¹.
W œwiecie przywo³anej pamiêci, autor
jest niezmienny, jakby sta³ w miejscu.
Ale Krzysztof Zdunek w swoim ¿yciu
daleki jest od stagnacji, postanawia wêdrowaæ po ca³ym œwiecie, jego tajemnicach i snach. Ten zbiór wierszy wydaje
siê byæ diariuszem jego peregrynacji po
Polsce, Europie, Ziemi. Nie notuje z nich
bezpoœrednich wra¿eñ, za to prowadzi
rozwa¿ania na rozmaite tematy o œwiecie
najbli¿szym, z zakamarków prowincji,
i tym dalekim.
Krzysztof Zdunek okazuje siê byæ
wêdrowcem i swoistym trampem, wskutek przygl¹dania siê wielu miejscom,
które odwiedzi³, a które te¿ utrwali³
w tym zbiorze wierszy wraz z ich klimatem, barwami, uczuciami… Odwiedza
Podlasie, Warszawê, Mazury, miejscowoœci podwarszawskie – te strony, które
obdarza³ sentymentem, z racji swego
urodzenia i zamieszkania. Jest jakby ³azikiem, poszukiwaczem dla siebie ulubionych miejsc, wg³êbiaj¹cym siê
w piêkne przestrzenie otoczenia, ich aurê i skrywane tajemnice. Tak o tym pisze
w wierszu Zastawiam sid³a na siebie:
Zostawiam wci¹¿ siebie / w przedpokoju, nie wchodzê. / I b³¹dzê po moim lesie / nad stawy i wysch³e bajora.
Tak jak w wierszu o jaskó³ce, autor
chce pochwyciæ istotê swych doznañ
w obcowaniu z „niebieskim Podlasiem”, pisz¹c: Nie widaæ niczego / pomiêdzy namacalnym / a niedotykalnym.
Autor przenosi sw¹ uwag¹ tak¿e do innych wa¿nych dla siebie, czêsto odleg³ych miejsc. Zna doskonale Warszawê,
gdzie te¿ zachwyca go przyroda i bicie
jej serca. W wierszu pisanym w stolicy,
w 2017 roku, zwierza siê przy okazji
bawienia nad stawem, ¿e z romantycznego mi³oœnika przyrody, zw³aszcza
ptactwa, sta³ siê jej mimowolnym przeœladowc¹, niszczycielem. Wyra¿a siê
w ten sposób:
Rzucam chlebem w ³abêdzie / puszczam kaczki kamieniem / po pokrywach
fal.
No, ale zabawa w puszczanie kaczek
w gruncie rzeczy nie jest skierowana
przeciwko naturze lecz raczej z korzystaniem z jej bogactwa i ró¿norodnoœci. Rodzaj swoistej symbiozy z wielkim miastem (ale przecie¿ nie tylko symbiozy)
przedstawia utwór K. Zdunka Na atolu
Funafuti, w którym autor m.in. opisuje

swoj¹ wêdrówkê Nowym Œwiatem
i Krakowskim Przedmieœciem. Zdunek
okazuje siê byæ mi³oœnikiem konkretu
bez ozdobników, faktu, szczegó³u. Ale
obejmuje sw¹ uwag¹ ca³y œwiat, kosmos,
galaktykê. Z tego sentymentu do przestworzy i tajemnic Wszechœwiata zrodzi³a siê w³aœnie w poecie chêæ do globtroterstwa, przemieszczania siê po ca³ej ziemi, tak¿e myœlami i marzeniami, maj¹c
za punkt oparcia Warszawê, w której
mieszka.
Za granic¹ szczególnie przypad³a autorowi do gustu chyba Moskwa, z której
wyniós³ wra¿enia, zajmuj¹ce dwa wiersze. Pierwsza wizyta by³a serdeczna mimo mrozu w powietrzu, druga rozczarowuj¹ca, nie wiadomi dlaczego, bo dzieli
jej niewielki odcinek czasu. Pierwsz¹
sw¹ podró¿ podsumowuje: sople u r¹k /
krople u rzês / Na kartkê upad³y / dwa
ziarnka gorczyczne.
Mi³e wra¿enia wynosi³ na pewno
z Kopenhagi, gdzie zdaj¹ siê tañczyæ
dziewczyny na niebieskich rowerach.
Przyzwyczaja³ siê do miasta, a¿ jakby
przylgn¹³ do niego. S¹ to dwa miasta
z podró¿y autora – najwa¿niejsze.
S¹ wiersze z Krakowa, z Sopotu, sk¹d
szczególnie wynosi³ jak najlepsze wra¿enia, ale ostoj¹ i bastionem do ¿ycia i pisarstwa okazuje siê Warszawa – st¹d wys³a³
w œwiat najwiêcej swych „jaskó³czych latawców”, które zostawi³y œlad w jego
i naszej – jego czytelników – pamiêci.
Stanis³aw Stanik
Krzysztof Zdunek, Jaskó³ki z papieru,
Warszawa 2019, Wydawnictwo Poligraf, s. 96.

sta. Zanurzamy siê w nie jak w nastrojow¹ baœñ. S¹ atmosfer¹, zadum¹. Chcia³bym tam, w tych akwarelach myœleæ
i byæ. Kompatybilne nastrojom wzbudzanym strofami wierszy potrafi¹ wraz
z nimi przywo³aæ uczucia, zacierane
w nas ¿yciem. W³aœciwie czujê siê dumny, ¿e Autorki albumu udzieli³y mi miejsca – cz³owiekowi te¿ z uporem wspominaj¹cemu powojenny Rzeszów (choæ
tylko proz¹) – w tym albumie na napisanie kilku s³ów.
Album „Zaproszenie do Rzeszowa”,
którego nominalnym wydawc¹ jest Towarzystwo Przyjació³ Rzeszowa, jest
skomponowany pod ka¿dym wzglêdem
bezb³êdnie. Uwzglêdnia nawet podstawow¹ techniczn¹ cechê obrazów Wioletty, jak¹ jest naturalna matowoœæ akwarel.
I to w³aœnie stanowi o tym dyskretnym
uroku najwy¿szej klasy salonów, gdy
niekrzykliwa szata musi przykuæ czyj¹œ
uwagê i wzrok nieskaziteln¹ elegancj¹.
Pozostaje szczerze podziêkowaæ oraz
pogratulowaæ Prezydentowi Miasta Rzeszowa Tadeuszowi Ferencowi Honorowego Patronatu, a Gminie Miasto Rzeszów dofinansowania wydania tego albumu. Podziêkowania za wsparcie nale¿¹ siê równie¿ Zak³adom Lotniczym
Pratt & Whitney Rzeszów S. A., Rzeszów International Airport oraz Agencji
Interaktywnej „Testin”.
Jerzy Stefan Nawrocki
Barbara Œnie¿ek (wiersze), Wioletta Cielecka
(akwarele), Zaproszenie do Rzeszowa, Wydawnictwo Towarzystwa Przyjació³ Rzeszowa, Rzeszów
2019.

Dystyngowane
„Zaproszenie do Rzeszowa”
Ten piêkny poetycko-malarski album
o Rzeszowie, autorstwa cz³onkiñ RSTK
Barbary Œnie¿ek (wiersze) i Wioletty
Cieleckiej (akwarele) ma w sobie to, co
wœród modnych dzisiaj po³yskliwych
i piêknych blichtrów wysokiej klasy wydawa³o mi siê ju¿ na wieki zapomniane.
Jest jak elegancka kobieta na ekskluzywnym balu, której pe³na dyskretnego uroku i artystycznego wysublimowania balowa kreacja zmusza do zatrzymania na
niej wzroku wœród wspania³ych œwiecide³. Wiersze Barbary Œnie¿ek zawsze nosi³y w sobie cechy uroczych dni poezji
z okresu odrodzenia polskiej wolnoœci.
Akwarele Wioletty Cieleckiej, maj¹cej
na koncie wiele ekspozycji obrazów
w kraju i za granic¹, s¹ zjawiskiem, jakiego w akwarelistyce dot¹d raczej nie
spotka³em. Nie s¹ tylko wspomnieniem
czy utrwaleniem piêknego, naszego Mia-

„Pod powiekami”
Eweliny Pilawy
„Pod powiekami” to nowy tomik poezji autorstwa Eweliny Pilawy, z dedykacj¹ autorki: „mojej mamie”. Wyda³ go
Instytut Wydawniczy „Œwiadectwo”
w Bydgoszczy 2019 r.
Zbiór wierszy s³owem wstêpnym
okrasi³ Jan Zdzis³aw Brudnicki.
Grafika frontu ok³adki zaciekawia archiwalnym zdjêciem matki autorki. Fotografia pochodzi, z prywatnego jej albumu. Tyln¹, IV stronê zajmuje s³oneczne,
bardzo radosne zdjêcie Eweliny Pilawy
z not¹ biograficzn¹.
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Poznaj¹c wiersze dowiadujemy siê,
jak wielkim skarbem dla autorki jest jej
Mama. Myœlê, ¿e Matka dla swojego
dziecka jest najcenniejszym klejnotem
od narodzin, do koniecznego kiedyœ po¿egnania. Najwa¿niejszym dla ka¿dego
cz³owieka – to po prostu mieæ j¹ jak najd³u¿ej tak¹, jak¹ j¹ bezgranicznie kochamy, by spe³niaæ swoje zadanie, jakie ka¿dy z nas w swoim ¿yciu ma przydzielone, zapisane ju¿ w chwili narodzin.
Zazwyczaj wiersze dla Mamy
i o Mamie zaczynamy pisaæ, gdy Ona
jest ju¿ w podesz³ym wieku i potrzebuje
naszej opieki. Dostrzegamy jej niemoc,
jaka poma³u J¹ ogarnia, patrzymy na ni¹
nieco inaczej, bardziej dojrzale. Pojawiaj¹ siê refleksje, zaduma, czêsto ³zy.
Przypominamy sobie dzieciñstwo, kiedy
to Ona prowadzi³a nas za rêkê, a teraz
my przejmujemy jej rêkê, aby pomagaæ.
Ewelina cudownie ujê³a to w swoim
dziele „Pod powiekami” zaznaczaj¹c, ¿e
my jako dzieci, nie zdajemy sobie sprawy, gdy jesteœmy mali, jak trudne jest
¿ycie. Ta œwiadomoœæ rodzi siê dopiero
w doros³oœci.
Ta ksi¹¿ka, to wprawdzie papierowy,
ale bardzo cenny pomnik, jaki autorka
ufundowa³a swojej Mamie. £zy krêci³y
mi siê w oczach, gdy czyta³am wiersze.
Poruszy³ mnie szczególnie wiersz zamieszczony na ostatniej stronie tomiku
„Jeszcze siê przebudŸ”. W³aœciwie to
wszystkie wiersze przyspieszaj¹ bicie
wra¿liwych serc. Autorka prowadzi czytelnika do autorefleksji, jak mocna jest
wiêŸ Matki z dzieckiem. Jak wa¿na jest
jej rola, najpierw w wychowywaniu
dziecka, a póŸniej rola najlepszego doradcy doros³ej ju¿ osoby, gdy ma ona ju¿
za sob¹ dziesi¹tki prze¿ytych lat.
Tomik dostarczy³ mi wielu wzruszeñ,
jestem pod wielkim urokiem poznanej
lektury. Z przyjemnoœci¹ czytam go powtórnie, dokonujê nowych odkryæ, ch³onê jego urok i piêkno.
Gratulujê Ewelinie piêknego, harmonijnego wydania ksi¹¿ki, piêknej formy
literackiej. Sam tytu³, moim zdaniem,
jest bardzo trafny, daje wiele do myœlenia zanim Czytelnik zag³êbi siê w treœæ.
Tego, co pod powiek¹ niby nie widaæ,
ale to „coœ” tam jest!
Wielkim zaszczytem dla mnie jest
napisanie tych kilku s³ów o tym dziele.
Jego tematyka jest mi bardzo bliska, bo
s³owo Matka, to œwiêtoœæ dla mnie i chyba dla ka¿dego, zwyk³ego cz³owieka.
W³aœciwie bez Niej istniejemy zupe³nie
inaczej, a czasami nie istniejemy...
Zachêcam wszystkich wra¿liwych na
zwyk³e/niezwyk³e, poetycko zestawione
s³owa do lektury tej piêknej pozycji
ksi¹¿kowej. Czytelnikowi, który siêgnie
po ni¹, ¿yczê g³êbokich prze¿yæ w czasie
czytania tych jak¿e dojrza³ych i wybornych wierszy.
Jolanta Maria Grotte
Ewelina Pilawa, Pod powiekami, Instytut Wydawniczy „Œwiadectwo”, Bydgoszcz 2019.

Z pó³ki WSTK
Stanis³aw Dominiak
Druga strona grzechu
– £ucja Fice
£ucja Fice pisze wiersze i prozê. Od
1996 r. jej wiersze s¹ publikowane w polskich czasopismach oraz zbiorkach pokonkursowych i antologiach. Wyda³a trzy
w³asne tomiki poetyckie. W swoim dorobku autorka ma równie¿ trzy powieœci.
Ksi¹¿ka Druga strona grzechu, wydana w 2019 r., to jej czwarta pozycja napisana proz¹. Nie jest to jednak jedynie
powieœæ. Zawiera równie¿ elementy eseju, traktatu filozoficznego, a nawet elementy fizyki kwantowej. W oparciu
o w³asn¹ biografiê autorka snuje wspomnienia, przedstawia swoje przemyœlenia co do faktów, które siê zdarzy³y lub
mog³y siê wydarzyæ.

Jak sama autorka pisze we wstêpie:
„To ksi¹¿ka o przeczuciach. Z konfliktami, trudn¹ mi³oœci¹ starszych ju¿ osób,
oddaleniem z powodu wyjazdów jednego z ma³¿onków do pracy za granicê.
(…) Dzielê siê doœwiadczeniami, byæ
mo¿e z innego wymiaru. (…) To ksi¹¿ka
o walce z samotnoœci¹. ”
Czytelnik znajdzie w ksi¹¿ce nie tylko intymne prze¿ycia autorki ale równie¿ prawdy uniwersalne. Warto je czasem sobie przypomnieæ.
£ucja Fice urodzi³a siê w 1952 r.
w Krzy¿u Wielkopolskim. Od 2005 r.
spêdzi³a kilkanaœcie lat na emigracji pracuj¹c jako opiekunka osób starszych
w Wielkiej Brytanii i Niemczech.
Obecnie mieszka w Gorzowie Wielkopolskim.

Œladami wierszy umar³ych poetów
Elizabeth Bishop
(1911–1979)

– amerykañska poetka, t³umaczka,
powieœciopisarka, uwa¿ana za jedn¹
z najwa¿niejszych poetek anglojêzycznych
XX wieku.

Bezsennoœæ
Ksiê¿yc z lustra nad komod¹ wybiega
wzrokiem poza nocne miliony
mil (i widzi tam siebie samego,
dumny, choæ rzekomo nie olœniony);
spaæ? – do spania mu bardzo daleko
(pewnie woli przesypiaæ dnie).
Gdyby Wszechœwiat porzuci³ „jego”,
Ksiê¿yc kaza³by mu iœæ do diab³a
a sam znalaz³ sobie goœcinn¹
taflê wody albo zwierciad³a.
Owiñ zatem troski pajêczyn¹
i wrzuæ w g³¹b, niech ugrzêzn¹ w dnie
studni – tego œwiata odwrotnego,
gdzie na prawo znaczy na lewo,
gdzie cieñ to prawdziwsze cia³o,
gdzie nie mru¿y siê oka przez ca³¹
noc, gdzie morze jest g³êbsze a niebo
p³ytsze, gdzie ty kochasz mnie.
Prze³. Stanis³aw Barañczak
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Wspomnienie
o Annie Myszyñskiej
IdŸcie tam gdzie siê rodzi ¿ycie, idŸcie, tam
gdzie œpiewaj¹ pieœni, idŸcie, tam gdzie siê rodzi
s³owo dobrych ludzi, tam jest kr¹g otwarty
Msza ¿a³obna w koœciele w Bia³ej poruszy³a wszystkich, którzy przybyli, by
po¿egnaæ Annê Myszyñsk¹ – poetkê
i gawêdziarkê, ukochan¹ córkê Œl¹skiej
Ziemi. Ania urodzona w Kórnicy k. G³ogówka wynios³a z domu wartoœci chrzeœcijañskie, gwarê œl¹sk¹ i znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Znakomicie pos³u¿y
siê nimi, kiedy zacznie pisaæ wiersze. Zas³yszane opowieœci o ¿yciu wsi, zwyczaje i obrzêdy ludu œl¹skiego zaowocowa³y
póŸniejszymi opowiadaniami w wydanych tomikach, almanachach i audycjach
radiowych „Nasz Heimat”.
Nasza Ania by³a jak ta grusza rodz¹ca na miedzy, rzucaj¹ca owoce na trzy
strony. Przez wiele lat osiad³a w Bia³ej
Anna wraz z mê¿em Bogdanem prowadzi³a zak³ad fotograficzny, choæ z zawodu by³a po³o¿n¹. Zak³ad jej mê¿a, a póŸniej jej, to by³o to „coœ” w tamtych czasach. By³a czêstym goœciem w szko³ach
robi¹c zdjêcia absolwentom i uczniom.
Dziêki temu powsta³a dokumentacja czasu i ludzi, których ju¿ nie ma wœród nas.
Fotografia jest czymœ magicznym, co
utrwala piêkno nie tylko krajobrazu,
utrwala twarze ludzi i jest swoistym zapisem oraz dokumentem epoki, a Ania fotografowa³a piêknie.
Syn Piotr namalowa³ dziesi¹tki obrazów, a Pawe³ prowadzi zak³ad fotograficzny. Rodzina artystów na trwale wpisa³a siê w historiê naszego ma³ego miasteczka. Nic te¿ dziwnego, ¿e drobna postaæ Anny ubrana w strój œl¹ski przyci¹ga³a ludzi jak magnez. Poetka zwi¹zana
od pocz¹tku z Kawiarenk¹ Poetyck¹
w Bia³ej szlifowa³a jêzyk polski, bo jak
mówi³a, chcê wiedzieæ wiêcej i pisaæ po
polsku w gwarze i po niemiecku.
Dom po³o¿ony na skarpie tu¿ przy
zamku by³ otwarty dla ludzi kultury. Tu
spotykali siê poeci i malarze z ca³ej okolicy. To tam powstawa³y pierwsze audycje radiowe, opowiadaj¹ce o tradycjach,
œwiêtach i obrzêdach œl¹skich. Mia³em
szczêœcie byæ nie raz goœciem pani Myszyñskiej i Piotra. Pamiêtam, jak z poetami goœciliœmy w domu na skarpie podczas pleneru w Bia³ej, zwiedzaj¹c koœció³, s³uchaj¹c historii œwi¹tyni i Ziemi
Bialskiej.
Ania nale¿a³a do Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury woj. opolskiego, Klubu Ludzi Pisz¹cych w Prudni-

ku, uczestniczy³a w spotkaniach Pod Wag¹ w Nyskiej Grupie Literackiej. Zwa¿ywszy wiek i stan Piotra, by³y to nie lada wezwania. Nasze eskapady do Nysy,
Opola, Korfantowa, Prudnika oraz zwi¹zane z plenerami w Wieszczynie, Prudniku czy £ambinowicach dodawa³y Ani
i Piotrowi si³. Niezapomniane spotkania
op³atkowe w Bia³ej, czy w przesz³oœci
w Nysie, G³ucho³azach, to by³a okazja,
by na spokojnie przeczytaæ wiersze, porozmawiaæ o ¿yciu w œwi¹tecznej atmosferze, poœpiewaæ kolêdy.
Zapomniane urazy, uœciski cementowa³y nasze œrodowisko na d³ugo. Nic tak
nie ³¹czy ludzi jak stó³ i ¿yczliwoœæ serc.
Na spotkaniach poetyckich s³uchano Anny choæ nie podnosi³a g³osu. Jej opowieœci, to swoisty zapis kultury chrzeœcijañskiej, czemu da³a wyraz opisuj¹c œwiêta
katolickie, to opowieœci o czasach i ludziach tamtego wieku. Jest takie zdjêcie,
gdzie siedzimy razem z Ani¹ na scenie
w Bialskim oœrodku Kultury na wieczorze poœwiêconym ludziom, którzy ¿yli
wœród nas. Anna – kobieta spe³niona, europejka buduj¹ca mosty miêdzy narodami. W prostych s³owach chwali³a ¿ycie
i ziemiê ojców naszych, chrzeœcijañskie
tradycje, bêd¹c bli¿ej Boga i ludzi nie
tylko przez krzy¿, który dŸwiga³a. Byæ
mo¿e dlatego widzia³a wiêcej i piêkniej
otaczaj¹cy j¹ œwiat. W jednym wspomnieniu nie sposób opisaæ tak bogatej
osobowoœci. To jedynie drobna cz¹stka
jej ¿ycia. Pozosta³a proœba i niedosyt rozmów. Wielka szkoda, ¿e nie ma jej wœród
nas. Jak¿e wymowne s¹ s³owa ksiêdza
Twardowskiego: Œpieszmy siê kochaæ ludzi tak szybko odchodz¹.
Witold Hreczaniuk

Trzy AGApity
Wojciech Banach, Warkocz
(Bydgoszcz 2020)
Przyzwyczajam siê do liryzmu nowej
ksi¹¿ki poetyckiej Wojciecha Banacha
(Warkocz). Nie jest mi ³atwo – œwiat kreowany przez poetê w wydanych dotychczas zbiorach wycieka nagle poza tematy
twórcze, w jakich wczeœniej bezpiecznie
siê rozrasta³. W³aœciwie nic w tym dziwnego – ka¿da ksi¹¿ka powinna byæ odkryciem – a jednak… wszystko tu jakby za
bardzo inne, nastrojowo nieoczekiwane,
zawieszone „miêdzy ziemi¹ a niebem”.
t³umacz¹cy sny
snuli hipotezy o tajemniczej kobiecie
lub komecie zwiastuj¹cej nieszczêœcie
a ja kolejny raz z szalon¹ nadziej¹
b³¹dzi³em ukryty
miêdzy ziemi¹ a niebem
(Warkocz)
To w³aœnie pojawienie siê „tajemniczej kobiety” wyzwala – niedoceniany
przez autora wczeœniej – liryzm. „Od kiedy zwariowa³em/ czujê siê coraz zdrowszy” – przyznaje podmiot liryczny. Nasuwa siê pytanie: Dlaczego zwariowa³?
Z powodu owej kobiety? Z kochania czy
niekochania? Z bliskoœci czy oddalenia?
Z powodu zdrady czy ucieczki od niej?
Odpowiedzi s¹ oczywiœcie ukrywane, ale
jawna pozostaje zasada:
Miêdzy Tob¹ a mn¹, grzechem a mi³oœci¹,
s¹ takie ró¿nice, ¿e wcale ich nie ma.
¯adne ograniczenia nie maj¹ znaczenia,
¿adne postanowienie te¿ tego nie zmienia.
(Zasada)
Intencj¹ „ja” mówi¹cego jest „rozpisywanie” w³asnego stanu ducha wobec
kobiet (y), za spraw¹ których (rej) dziej¹
siê „sytuacje liryczne”. Nie wiemy, czy
chodzi o jedn¹ kobietê symboliczn¹, czy
kilka kobiet, ale wiemy, ¿e ten sekret
trzeba uszanowaæ.
Przecie¿ nie u¿ywam
imion
nazwisk
adresów
numerów telefonów
poczty mailowej
i kilku innych danych
Jak nazwaæ ten stan?
(Æwiczenia z dyskrecji)
Mo¿liwe, ¿e ów stan ducha bohatera
lirycznego to przewlek³a têsknota za sob¹ zmys³owym i uczuciowym.
Za kilka skreœlonych w ¿yciu
pañ
znalaz³em siê
pod kresk¹
grub¹ jak ogon kota
Z zazdroœci¹ myœlê
o procesie g³askania
(Æwiczenia z pokory)
Mi³oœæ-niemi³oœæ oczekuje nastrojowego nazywania. Podmiot operuje jednak s³owami konkretnymi, s³owami doœwiadczonego ¿yciem mê¿czyzny-dublera, który jako „literacki chuligan” pisze

wiersze do „nie swoich kobiet”. Zdaje
sobie sprawê, ¿e musi coœ pocz¹æ z Wymyœlon¹, z Samarytank¹, z „dziewczynami które potrafi¹ zakrêciæ sukienk¹”,
„ci¹æ skutecznie jej krawêdzi¹”.
[…] Czytam
po raz setny list od Ciebie i dalej
nie wiem co jest prawd¹ a co jedynie
mira¿em chwilowo samotnej (?)
Ile jest w tym wszystkim s³ów poezji
ile znaczenia ile pragnienia a ile obaw
które ju¿ przecie¿ doprowadzi³y
nas do krawêdzi rozstania
[…]
Ju¿ nie mogê a mo¿e nie chcê
pozbyæ siê œladów Twojej obecnoœci
strzêpów naszego wzajemnego uczucia
lecz dalej nie potrafiê graæ
roli dublera
(List 2 do Wymyœlonej)
Mê¿czyzna mówi¹cy w wierszach
mo¿e wszystkie te kobiety wielbiæ, adorowaæ, mo¿e nawet je kochaæ, ale nie bêdzie w ich ¿yciu naprawdê i namacalnie
(„on dotyka wargami jej ucha/ oboje wiedz¹ ¿e poca³unek wygl¹da inaczej”). Zawsze pojawiaj¹ siê jakieœ bowiem nieoczekiwane uwarunkowania.
Kobieta pierwsza na M. – odesz³a
[…]
Kobieta druga na M. – nie chce zbli¿yæ siê
obawia siê schematów. Nie wierzy poezji faktów
Wymyœla nadziejê bez mi³oœci
Bez tego nie daje siê ¿yæ
Kobieta trzecia na N.N. – czeka z walizk¹
na tym samym przystanku
[…]
(Trzy kobiety)
Podmiot mówi¹cy uwa¿a jednak, ¿e
mimo „zakazu poetyckiego zbli¿enia do
adresatki”, trzeba wys³owiæ swoje ekscytacje zgodnie z prawd¹. Nie wyobra¿a
sobie, by jako poeta móg³ milczeæ „miêdzy mrokiem a olœnieniem”, woli zostaæ
skazany na ostatnie s³owo.
Wyrazy Twoich oczu wywo³a³y
i u³o¿y³y siê w ten wiersz
nie mia³em na to wp³ywu
Jestem tylko rêk¹ pisz¹c¹
nie przyjmê wyroku ani kary
zakazu poetyckiego zbli¿enia
do adresatki lirycznej
nawet jeœli jestem barbarzyñc¹
i literackim chuliganem
przy ca³ym katalogu win
nie wyobra¿am sobie
¿ebym zosta³ skazany
na ostatnie s³owo bez
Ciebie
(Ostatnie s³owo)
Jaki jest wiêc liryzm w nowej ksi¹¿ce
poetyckiej Wojciecha Banacha? Myœlê,
¿e na tyle liryczny, na ile poeta uwierzy³
„sytuacji lirycznej”.
Aga TomHa
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Ma³gorzata

Pfisterer
– pedagog, malarka, poetka. Urodzona w Krakowie i przez ca³e ¿ycie z tym miastem zwi¹zana. Od 1996 r. jest cz³onkiem
Ma³opolskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Krakowie. Wyda³a 4 tomiki poezji ilustrowanych w³asnymi pracami;
Nastroje i grafiki (2008), Wirtualna bañka (2009), Pok³oni³ siê czas (2012), Rozsypane korale (2018). Niezwykle aktywna,
tworz¹ca z pasj¹. Dzia³a w dwóch stowarzyszeniach artystycznych: w Ma³opolskim Stowarzyszeniu Twórców Kultury
i w Podgórskim Stowarzyszeniu Sztuk Wszelkich im. Karola Wojty³y. Uczestniczy³a w ponad 40 wystawach zbiorowych
i ponad 50 indywidualnych w kraju i zagranic¹. Otrzyma³a Medal Edukacji Narodowej, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi za dzia³alnoœæ
pedagogiczn¹ KEN (2013), odznaczenie Honoris Gratia od Prezydenta Miasta Krakowa – prof. Jacka Majchrowskiego
(2013), medale: Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej (2013) od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi po raz drugi od Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Andrzeja Dudy (2018). Po przejœciu na emeryturê rozpocz¹³ siê Jej
okres pracy literackiej. W konkursie „Dziennika Polskiego” otrzyma³a nagrodê specjaln¹ „Mistrz pióra”. Z okazji Œwiatowych Dni M³odzie¿y napisa³a krótkie zachwycaj¹ce opowiadanie.



   

Têsknota
Uplot³am wianki z chabrów i maków
zerwanych w ŸdŸb³ach traw i zbó¿
dorzuci³am rumiankowe piêkno i lawendê
ga³¹zkê zió³ dla zapachu pól i ³¹k
w³¹czy³am nadziejê kolorem
wys³a³am za Wielk¹ Wodê
te znaki mi³oœci – pe³ne têsknoty
nios³y polskie lato
wtórowa³ szum wiatru
œpiew ptaków
dotar³y do celu miejsca wêdrówki
ale to ju¿ nie by³o to samo
marzenia by³y ju¿ tylko pustymi marzeniami
pozosta³ zapach pól i ³¹k
zagubionego lata

Rozsypane Korale



 

zwi¹za³am s³owem
utrwali³am pêdzlem
tworz¹c jeden obraz
rozœwietlaj¹ czas i przestrzeñ
mój wewnêtrzny œwiat
nawija siê na szpulê pamiêci
rozrasta
czasem nawet zakwita
korale
trwaj¹ w czerwieni
tajemniczym kluczem mogê
otworzyæ zebrane
przez moj¹ mamê
wspomnienia
które swoim œwiat³em
prowadz¹ mnie zawsze



  

Poranna etiuda
Wœród poœwiaty nocnych lamp
na plantach rytmiczny balet ptaków
ko³uje nad dachami i wie¿ami
rozpêdza chmury i uk³ada nowe wzory



 

mglisty ranek pod Wawelem
wró¿y spotkanie z histori¹
jakby coœ zatrzyma³o siê w kadrze
poruszane tylko w takt melodii
zakomponowane dawno
ale o¿ywione teraz, dziœ – ¿yje
dŸwiêczy w takt bachowskiej fugi
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Fraszki

Aforyzmy

Wies³awa Ludwikowska

Andrzej Ksi¹¿ek

Szkolenie
jak na szkolnej wycieczce
tylko alkoholu wiêcej.

Ponadczasowoœæ mija z czasem.
*
Nie ma z³a. Jest tylko dobro
– egzemplarz wybrakowany.
*
Na podstawie urwanej ga³¹zki
trudno powiedzieæ o ca³ym lesie.
*
Lepiej wiedzieæ dok³adnie o jednym,
ni¿ niezbyt dok³adnie o wszystkim.
*
Na tym œwiecie jedno jest pewne,
¿e nic nie jest pewne.
*
W ka¿dym cz³owieku drzemie artysta
którego trzeba obudziæ.
*
Wiernoœæ jedno ma oblicze. Brak
wiernoœci wiele.
*
Œwiat jest globaln¹ wiosk¹ gdzie
g³uptacy wsiowi graj¹ rolê mêdrców.
*
Gdy sztuka umiera,
umiera te¿ cz³owiek.
*
Je¿eli nie rzucisz sobie œwiata pod
nogi, nie wykluczone, ¿e œwiat to
mo¿e zrobiæ z tob¹.
*
Wskazuj¹c palcem na z³o,
jednoczeœnie trzy palce twojej rêki
wskazuj¹ na ciebie.

WstrzemiêŸliwy
ogranicza swoje hucie
do ruszania palcem w bucie
Zabiegi upiêkszaj¹ce
zanim zasiad³ w ratuszu
odda³ ¿yciorys do retuszu
Szelmowskie posuniêcie
czasem mo¿na bliŸniemu
i krzes³o przystawiæ
byle by go ciep³ej
posadki pozbawiæ
Fraszki samorz¹dowe
gdy siê gmina samo rz¹dzi
dostatnie jest panie
gorzej bêdzie gdy w rêce
nierz¹dnic siê dostanie
Korepetycje
po³¹czy³a ich wiedza
i zabiegi Janka
i tak g³adko posz³o
od s³ówka do wianka
Skarga
w planach by³am wielka
krêta marzeñ droga
widaæ i Panu Bogu
powinie siê noga
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Mini Galeria

Norbert, lat 10

Wiersz dla dzieci
Joanna Babiarz

KREDKI
Id¹ kredki kolorowe
bardzo ³adne – prawie nowe.
I rysuj¹ co siê da,
narysuj¹ nawet psa.

I motyla i biedronkê
oraz ziemniaczan¹ stonkê.
Narysuj¹ tak¿e pawia,
który wielkie kroki stawia.

Narysuj¹ mamê, tatê
i na spodniach czarn¹ ³atê.
I wiewiórkê i latawce,
babciê na zielonej ³awce

S³onie, ¿aby, nosoro¿ce
i na halach bia³e owce,
samoloty i poci¹gi
i ¿yrafy d³ugie nogi.

Strach na wróble, wiatr na ³¹ce
i szaraki – dwa zaj¹ce.
Narysuj¹ dom i sad,
nawet kolorowy kwiat.

A gdy zmêcz¹ siê kredeczki
to zastrugam im g³óweczki.
I od jutra rana znów
namalujê stado krów.

Myœl ANTYCZNA

grecka

Chilon VI w. p.n.e.; filozof spartañski
z Nie po¿¹daj rzeczy niemo¿liwych,
z Nie mów Ÿle o umar³ych.
z Nie œmiej siê z cudzego nieszczêœcia.
z Szanuj podesz³y wiek.
z Strze¿ samego siebie.
z Nie z³orzecz wró¿bom.

Aforyzmy ŒWIATA

Francis Bacon
B¹dŸ wiernym sobie, a nie bêdziesz niewiernym innym.
*
Mê¿czyzna jest ju¿ na wpó³ zakochany
w ka¿dej kobiecie, która s³ucha, gdy mówi.
*
Mê¿czyzna czuje siê siedem lat starszy dzieñ po œlubie.
*
Kto mówi wszystko, co wie,
wygada tak¿e to, czego nie wie.
*
Ma³a dawka filozofii czyni z cz³owieka ateistê,
du¿a zwraca go ku religii.

