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Problem w tym, by kobiecoœci nie kojarzyæ tylko z falbankami,
zwiewnoœci¹ i sentymentem... – rozmowa z Mart¹ Fox
Beata Patrycja Klary: Podpisa³aœ siê
dziœ tj. pi¹tego stycznia 2015 roku – Marta Fix. Co to mo¿e oznaczaæ?

Marta Fox: Uœmia³am siê, bo zdarzy³o mi siê to w tym dniu kilka razy. Zapyta³am wiêc na Facebooku, co to mo¿e
znaczyæ. Nie liczy³am, ¿e bêdzie a¿ tak
wiele zabawnych komentarzy, od sugestii, ¿e to fixum-dyrdum do propozycji,
abym zmieni³a nazwisko na Fix-Knorr.
Tylko Krystyna Lars (Chwin), jak na poetkê „Chirurgii mistycznej” przysta³o,
napisa³a konkretnie, ¿e to zwyk³a literówka i ¿adnych w tym tajemnic nie ma.
To prawda, bo na klawiaturze „o” jest
obok „i”. Zobacz, wystarczy siê z siebie
poœmiaæ, by uruchomiæ w znajomych
kreatywnoœæ, owocuj¹c¹ zabawnymi
skojarzeniami i chêci¹ do zabawy.

BPK: A teraz powa¿nie: Poezja kobiet
z roku na rok staje siê bardziej widoczna
na arenie miêdzynarodowej. Ba, kobiety
bywaj¹ coraz czêœciej lepszymi poetkami
ni¿ mê¿czyŸni – mówi Ewa Sonnenberg.
A co na ten temat myœli Marta Fox?

MF: Kobiety w ogóle bywaj¹ œwietne
w wielu dziedzinach, jeœli siê ju¿ za coœ
bior¹ z pasj¹. Nie licytowa³abym jednak
kto jest lepszy, bo jak to zmierzyæ. Jesteœmy coraz bardziej widoczne na arenie
miêdzynarodowej? Zapewne tak. Przecie¿ wiele lat minê³o od diagnozy Virginii Woolf. Nie mia³yœmy przez te lata
w³asnego pokoju, ot, co. Oczywiœcie
traktujemy ten pokój symbolicznie, ale
przecie¿ dopiero od niedawna uczymy
siê walczyæ o swoje miejsce i prawo nie
tylko w sprawach podstawowych, zwi¹-

zanych z równoœci¹ p³ci, ale tak¿e w pozornie niewiele znacz¹cych drobiazgach.
W mieszczañskich domach tzw. pokój
mêski bywa³ czêsto gabinetem pe³nym
powagi, tak¿e ksi¹g. A kobiety takiego
przybytku nie mia³y. Zreszt¹, có¿ tu daleko szukaæ. Dzisiaj tak¿e kobiety prêdzej
zadbaj¹ o pokój dla dziecka ni¿ o k¹t tylko dla siebie. Cztery swoje powieœci napisa³am przy kuchennym stole, w nocy,
gotuj¹c obiad na drugi dzieñ. Potem
wygospodarowa³am k¹t przy kuchni, który moje córki nazywa³y s³u¿bówk¹. Owszem, pisaæ mo¿na wszêdzie.
Mówiê bardziej o tym, ¿e tylko my
próbujemy nadawaæ rangê naszej pracy,
czymkolwiek by by³a. Jeszcze niedawno
dokoñczenie na str. 10

    

Rafa³ Wojaczek
(1945-1971)

Jak twierdzi krytyk literatury, Edward
Kolbus, opieraj¹c siê o diagnozy lekarzy,
w schizofrenii dochodzi do rozprzestrzenienia siê w³asnego „ja”, do rozbicia œwiadomoœci i uproszczenia stosunku do drugiego cz³owieka. Przy tym wystêpuje tu
szczególnie silnie wyra¿one zainteresowanie w³asn¹ osob¹. Chory wiele uwagi poœwiêca poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: kim jestem? Jaki jestem? Jaki jest

sens mojego ¿ycia? Antoni Kêpiñski
wrêcz nazywa schizofreniê chorob¹ królewsk¹, bowiem dotkniêci ni¹ ca³e dni
przepêdzaj¹ na rozmyœlaniach filozoficznych, na próbie dociekania istoty œwiata
i jego w³aœciwoœci. Wracaj¹c do rozumowania Kolbusa, który zaj¹³ siê biografi¹
i dorobkiem Rafa³a Wojaczka, czytamy
w jego szkicu: „Czy¿by st¹d bra³y swe
Ÿród³a nieustanne lêki i obawy o siebie
i sw¹ kondycjê, uparcie powtarzane pytania Wojaczka o w³asn¹ to¿samoœæ?
dokoñczenie na str. 14

Art
Passion
Festival
W maju 2015 r. Stowarzyszenie
Twórców Kultury Zag³êbia D¹browskiego organizuje Art Passion Festival, który bêdzie drugim Miêdzynarodowym
Zag³êbiowskim Festiwalem Sztuki.
Art Passion Festival adresowany jest
do wszystkich twórców z kraju i zagranicy. Ma charakter otwarty, a tematyka
prac jest dowolna. Artyœci prezentuj¹
swoje dzie³a w czterech kategoriach
sztuki: malarstwo, fotografia artystyczna, rzeŸba i haft artystyczny.
Uroczyste otwarcie odbêdzie siê 21
maja 2015 r. w Pa³acu Kultury Zag³êbia
w D¹browie Górniczej i towarzyszyæ mu
bêdzie Dzieñ Zag³êbiowski, który
uœwietni¹ wystêpy regionalnych zespo³ów artystycznych, dzieci i m³odzie¿y
z zag³êbiowskich szkó³ muzycznych
oraz orkiestra dêta.
Od lipca 2015 r. prace eksponowane
bêd¹ w ró¿nych muzeach na terenie Zag³êbia, m.in. w Muzeum Zag³êbia w Bêdzinie, Muzeum w Sosnowcu, Galerii
Sztuki Wspó³czesnej w Czeladzi. Wystawy bêd¹ trwa³y do 30.08.2015 r. i zakoñcz¹ siê finisa¿ami. Dodatkowo wydany
zostanie katalog festiwalowy Art Passion Festival 2015.
Realizacja Art Passion Festival zosta³a zaplanowana w oparciu o wieloletnie doœwiadczenia stowarzyszenia we
wspó³pracy z instytucjami kulturalnymi
z terenu Zag³êbia. Stowarzyszenie dysponuje swoj¹ siedzib¹ w Bêdzinie,
w której prowadzone bêd¹ wszelkie prace administracyjno-organizacyjne zwi¹zane z organizacj¹ Art Passion Festival.
Chcemy by z naszej propozycji skorzystali stali bywalcy wystaw, oraz ci,
którzy rzadko korzystaj¹ z oferty kulturalnej miasta. Mamy nadziejê, ¿e szeroko prowadzona akcja reklamowa zachêci nie tylko mieszkañców Zag³êbia do
udzia³u w festiwalu.
Jolanta Placzyñska

XXVI Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleñ

Witra¿e ¿ycia...
W pierwszej po³owie wrzeœnia (od
11 do 14) 2014 r. po raz kolejny ziemia
kujawska przyjê³a niezwyk³ych ludzi –
ludzi pióra, którym dane by³o skosztowaæ poetyckich uniesieñ, w ramach
XXVI Ogólnopolskich Literackich
Spotkañ Pokoleñ w Kruszwicy – Kobylnikach. Uczestników i przyby³ych

goœci w kobylnickim pa³acu powita³a
niezast¹piona Alina Rzepecka, a uroczystej gali otwarcia dokona³ burmistrz
Kruszwicy Dariusz Witczak i dyrektor
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Maciej Puto.
dokoñczenie na str. 3
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Œwiêtokrzyskie „Gustawy” Jubileusz XXX-lecia

wojskowego ruchu literackiego

Dnia 19 marca 2015 roku odby³a siê
doroczna gala literacka Œwiêtokrzyskie
„Gustawy” zorganizowana przez Fundacjê Kultury Regionalnej „Radostowa”
w Starachowicach i Wojewódzki Dom
Kultury w Kielcach. Na jej program z³o¿y³o siê wiele segmentów. Przede
wszystkim og³oszono wyniki na najciekawsze ksi¹¿ki literackie wydane w 2014
r., zwi¹zane tematycznie z Kielecczyzn¹,
b¹dŸ z autorem z Kielecczyzny.
Kapitu³a w sk³adzie: Eligiusz Dymowski – przewodnicz¹cy, Antoni D¹browski i Zdzis³aw Antolski postanowi³a nagrodziæ statuetkami Œwiêtokrzyskiego „Gustawa” Zdzis³awa Kobierskiego ze Skar¿yska (kategoria: poezja),
El¿bietê Stankiewicz-Daleszyñsk¹ z Poznania (kategoria: proza), Stanis³awa
Stanika z Warszawy (krytyka literacka)
i Zbigniewa Kresowatego z L¹dka
Zdroju za ca³okszta³t dzia³alnoœci artystycznej (poezja, krytyka literacka, plastyka).
Patronem Œwiêtokrzyskich „Gustawów” jest pisarz œwiatowej s³awy,
w dzieciñstwie i m³odoœci mocno zwi¹zany z naszym regionem – Gustaw Herling Grudziñski.
W tym roku po raz pierwszy Fundacja „Radostowa” po³¹czy³a rozdanie
„Gustawów” z fina³em I Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. Gustawa Herlinga Grudziñskiego. Na konkurs
wp³ynê³o ponad 100 prac. Po ich rozpatrzeniu Jury pod przewodnictwem Antoniego D¹browskiego – prezesa „Radostowej” przyzna³o I nagrodê (kategoria:
fragment powieœci) El¿biecie Stankiewicz-Daleszyñskiej z Poznania, I nagrodê (kategoria: opowiadanie) Agnieszce
Ziêbie-D¹browskiej ze Starachowic,

II nagrodê (kategoria: esej historyczno-fantastyczny) Janinie Jolancie Jurek
z Leszczyn, III nagrodê (kategoria: opowiadania) Irenie PaŸdzierz z Kielc. Ponadto Jury przyzna³o wyró¿nienia: Monice Sznaucner-Telce z Tarczka, Julii
Pieciu³ko z Wroc³awia, Barbarze Kêciñskiej-Lempce z Wroc³awia, W³adys³awowi Dzia³akowi z Kielc.
Statuetki Œwiêtokrzyskiego „Gustawa” ufundowa³a „Radostowa” i prywatni sponsorzy. Autorem statuetki w br¹zie
jest artysta plastyk i poeta ze Starachowic Zbigniew Adamczyk.
Nagrody w Konkursie Prozatorskim
przekazali: Prezydent Starachowic Marek Materek, dyrekcja Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, ksiêgarnia „Pegaz” w Starachowicach oraz Wydawnictwo „Radostowa”.
W antraktach wokalnych, tanecznych i muzycznych wyst¹pi³a m³odzie¿
z WDK oraz Kazimierz Ko³omyja (gitara klasyczna).
Patronat honorowy nad Œwiêtokrzyskimi „Gustawami” obj¹³ Marsza³ek
Adam Jarubas. Imprezê wsparli prywatni sponsorzy, m.in. Adam Wêgrzecki
z ZUWiK, SSE, prof. dr hab. Pawe³ Soroka, Zak³ad Poligraficzny „COMPUS”,
Studio Reklamy „Magoria”.
Patronat medialny sprawowali m.in.
TVP „Kielce”, „Echo Dnia”, miesiêcznik
„Radostowa”, PIK, kwartalnik „Ars pro
Memoria” oraz periodyki warszawskie:
„Myœl Polska” i „W³asnym G³osem”.
Za merytoryczne i organizacyjne
wsparcie dziêkujemy kieleckiemu WDK
z dyr. Jaros³awem Machnickim i kier.
dzia³u animacji Marcinem Janaszkiem
na czele.
Antoni D¹browski

W dniach 24-25 paŸdziernika 2014 r.
w Domu Pracy Twórczej im. Boles³awa
Prusa w Oborach k. Konstancina-Jeziorny
odby³y siê uroczystoœci z okazji Jubileuszu XXX-lecia wojskowego ruchu literackiego, zorganizowane przez Departament Wychowania i Promocji Obronnoœci
MON oraz Centraln¹ Bibliotekê Wojskow¹ im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
Spotkanie by³o doskona³¹ okazj¹ do
podsumowania trzydziestu lat dzia³alnoœci poetów i prozaików skupionych wokó³ wojskowych kó³ i grup literackich, jak

mocji Obronnoœci p³k Jerzy Gutowski
wrêczy³ medal Za zas³ugi dla Kultury
w Wojsku Polskim: Anicie NOWIÑSKIEJ, prof. nadzw. dr hab. Aleksandrze
SKRABACZ, Edwardowi DERYLAKOWI, Bogumi³owi PIJANOWSKIEMU.
Pami¹tkowe statuetki otrzyma³y osoby,
które w szczególny sposób przyczyni³y
siê do rozwoju wojskowego ruchu literackiego w Wojsku Polskim.
Spotkanie po³¹czone by³o z promocj¹
almanachu pt. Œwiat³ocienie, zawieraj¹cego utwory nagrodzone w konkursach

równie¿ czasem wspomnieñ, radoœci i wzruszeñ.
W programie spotkania
znalaz³o siê równie¿, jak to
ma miejsce co roku, uroczyste podsumowanie wyników og³oszonego w Si³ach Zbrojnych RP konkursu literackiego.
W trakcie spotkania
       
Prezes Zwi¹zku Literatów       
Polskich Marek Wawrzkie-  
wicz przedstawi³ protokó³ z rozstrzygniê- literackich w latach 2010-2014 opatrzony
cia konkursu literackiego, w którym ko- wstêpem Dyrektora Departamentu p³k
misja, powo³ana rozkazem Dyrektora Jerzego Gutowskiego, Prezesa Zwi¹zku
Departamentu Wychowania i Promocji Literatów Polskich Marka WawrzkiewiObronnoœci, w sk³adzie: przewodnicz¹cy cza oraz poety, dziennikarza, wspó³twór– Marek WAWRZKIEWICZ, cz³onkowie cy wojskowego ruchu literackiego prof.
Agnieszka TOMCZYSZYN-HARA- Paw³a Soroki. Wydawnictwo przygotoSYMOWICZ i Pawe³ SOROKA, po za- wa³ Departament Wychowania i Promopoznaniu siê z utworami nades³anymi na cji Obronnoœci i Centralna Biblioteka
Wojskowa im. Marsza³ka Józefa Pi³sudkonkurs literacki, przyzna³a:
skiego we wspó³pracy z Wojskowym
W kategorii POEZJA
Centrum Edukacji Obywatelskiej.
I miejsce – Irenie KO£OWROCKIEJ
XXX-lecie wojskowego ruchu liteII miejsce – Januszowi KOWALKOWrackiego uœwietni³ program poetyckoSKIEMU
-muzyczny w wykonaniu ReprezentacyjIII miejsce – Alicji KUBERSKIEJ
nego Zespo³u Artystycznego Wojska PolWyró¿nienie: Joannie KANICKIEJ
skiego oraz wystawa okolicznoœciowa
Rafa³owi GAWRONOWI
XXX-lecie wojskowego ruchu literackieW kategorii PROZA
go przygotowana przez pracowników
I miejsce – Edycie ROZENFELD
Centralnej Bibliotece Wojskowej im.
II miejsce – Alicji KOTKIEWICZ
III miejsce – Piotrowi MONKIEWICZOWI Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
Jesienna sceneria i niezapomniany
Wyró¿nienie: Barbarze TROCHIM
klimat Pa³acu w Oborach, a przede
Stefanowi GÓRAWSKIEMU
Nagrodê specjaln¹ za tematykê woj- wszystkim mistrzowski wystêp RZA z³o¿y³y siê na wyj¹tkowy charakter jubileskow¹ Edwardowi DERYLAKOWI.
Podczas uroczystoœci, w ramach uszowego spotkania oraz dostarczy³y
uœwietnienia trzydziestu lat istnienia ru- zgromadzonym wielu pozytywnych emochu literackiego w Wojsku Polskim, Dy- cji i wzruszeñ.
Anita Nowiñska
rektor Departamentu Wychowania i Pro  
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XXVI Ogólnopolskie Literackie WOLA Z WIERSZEM POD RÊKÊ
Spotkania Pokoleñ

Witra¿e ¿ycia...

dokoñczenie ze str. 1

Podczas uroczystoœci nast¹pi³o rozdanie nagród laureatom Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego, kwalifikuj¹cego
do udzia³u w Spotkaniach i promocja almanachu poetyckiego pt: „Z ogrodów
przesz³oœci”, na którego kartach fragmenty wspomnieñ tworz¹ witra¿ ¿ycia. Tegoroczne jury w sk³adzie Wojciech Banach,
Krzysztof Myszkowski, Dorota Ryst,
Mieczys³aw Wojtasik i Majka ¯ywickaLuckner jednog³oœnie nagrodzi³o poetów.

ni „Pod Malwami”, a ca³oœæ zwieñczy³
wspania³y koncert Bardów na Wzgórzu
Zamkowym pod Mysi¹ Wie¿¹.
Piêkna pogoda sprawi³a, i¿ sobotnie
popo³udnie spêdziliœmy fantastycznie. Piesza wyprawa na kruszwick¹ przystañ, potem rejs po Gople i marsz do Oœrodka Edukacji Ekologicznej „Rysiówka” na pó³wyspie Potrzymiech. To by³a niew¹tpliwie
wspania³a przygoda. W³aœnie tam podczas
wspólnego biesiadowania wybór swoich

        

Inauguracji towarzyszy³ przepiêkny
koncert poezji œpiewanej w wykonaniu
Iwony Jasiñskiej i wystawa prac kruszwiczanki, Ewy Lewañskiej. Jak co roku
w pi¹tek rano poeci udali siê do szkó³
i przedszkoli gminy Kruszwica, by spotkanie z „¿ywym poet¹” zakwit³o kasztanami nowych, twórczych myœli. Tam te¿
przyjmowano nas bardzo ciep³o i ¿yczliwie. M³odzie¿ uwa¿nie przys³uchuj¹ca siê
s³owom, aktywnie uczestniczy³a w dyskusjach o roli poezji w ¿yciu kulturowym i
emocjonalnym cz³owieka oraz wzajemnym porozumiewaniu siê przez poezjê.
Jednak¿e prócz promocji almanachu
spotkania mia³y te¿ charakter warsztatowy. Wype³niona po brzegi sala wyk³adowa dowiod³a, i¿ poeci s¹ jak rzemieœlnicy, wci¹¿ ucz¹ siê kszta³towaæ myœli
i szlifowaæ jêzyk. Zajêcia pn: Poezja jak
obraz prowadzili: Janusz Drzewucki –
krytyk literacki, poeta, dziennikarz i Dorota Ryst – poetka, publicystka. Wieczorem odby³o siê spotkanie autorskie Maksymiliana Barta Koz³owskiego w kawiar-

wierszy zaprezentowa³ Janusz Drzewucki,
z mi³ym akcentem muzycznym Tadeusza
Kolañczyka i Dariusza Kosmalskiego.
Powroty w codziennoœæ zawsze s¹
bardzo trudne. Wielu z nas z ³ezk¹ w oku
odje¿d¿a wczesnym rankiem do swoich
domów, inni próbuj¹ wykorzystaæ jeszcze
tych kilka chwil, by pobyæ wœród przyjació³, czy wzi¹æ udzia³ w warsztatach recytatorskich, prowadzonych przez Andrzeja
Antczaka. Je¿eli poca³unek przypa³acowego lwa ma przynieœæ szczêœcie, by tu
przybyæ, to w³aœnie tak poeci ¿egnali Kobylniki. Do zobaczenia... za rok...
Ma³gorzata Szweda

PóŸnojesienne spotkanie poetów
Warszawskiego RSTK z mieszkañcami
Woli pt. „Wola z wierszem pod rêkê”
odby³o siê w dniu 26 listopada 2014 r.
w Bibliotece-Wypo¿yczalni dla Doros³ych i M³odzie¿y w dzielnicy Wola,
przy ul. ¯ytniej 64. Spotkanie prowadzi³
prof. Pawe³ Soroka, Przewodnicz¹cy
Rady Krajowej RSTK, który po wstêpie
Pani kierownik Biblioteki Katarzyny
Dziêcio³, przedstawi³ s³uchaczom kolejno wystêpuj¹cych poetów prezentuj¹c
ich krótkie biogramy.

Swoj¹ twórczoœæ zaprezentowali
poeci: Maria Bednarek, która œpiewa³a
swoje piosenki z najnowszej p³yty
„Pestka” oraz wiersze: Jolanta Grotte,
Jadwiga Piliñska, Mira Umiastowska,
Iza Zubko, Pawe³ Soroka i Przewodnicz¹cy Warszawskiego RSTK Stanis³aw
Dominiak.
Spotkanie zorganizowa³a cz³onkini
Warszawskiego RSTK Jolanta Grotte,
która tym samym zainicjowa³a sta³¹
wspó³pracê poetów z mieszkañcami Woli.
Stanis³aw Dominiak

Wystawa prac Józefy Momot

Organizatorem XXVI Ogólnopolskich Literackich Spotkañ Pokoleñ w Kruszwicy – Kobylnikach
by³o Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy przy wspó³udziale Centrum Kultury
i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy, Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Stanis³awa Przybyszewskiego, Przedszkola Samorz¹dowego nr. 3 im. Ewy Lewañskiej, Nadgoplañskiego Parku Tysi¹clecia
i „Kwartalnika Artystycznego Kujawy i Pomorze”.
Patronat medialny nad imprez¹ obj¹³ Express
Bydgoski, Panorama Kruszwicka i kruszwica.org.

Prezentujemy tu prace malarskie
zmar³ej niedawno Józefy Momot – by³ej
przewodnicz¹cej Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury „Grupa na
Zamku” w Oœwiêcimiu. Tematyk¹ wystawy jej prac s¹ portrety polskich bohaterów – w wiêkszoœci wizerunki „¯o³nierzy wyklêtych”. Malarka utrwali³a tak¿e

portrety innych polskich bohaterów
II Wojny Œwiatowej, np. Gen. Grota Roweckiego. Wszystkie prace Józefa Momot namalowa³a na kartonach w formacie A4 technik¹ malarsk¹ w akrylu. Finisa¿ wystawy odby³ siê 3 marca 2015 roku w Oœwiêcimskim Centrum Kultury.
Jerzy Demski
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PRZYNOSZÊ ZAPACH MINIONYCH LAT W KOSZU Z WIKLINY
W dniu 5 marca 2015 r. w Domu Literatury – siedzibie Zwi¹zku Literatów
Polskich oby³ siê spektakl poetycko-muzyczny PRZYNOSZÊ ZAPACH MINIONYCH LAT W KOSZU Z WIKLINY po³¹czony z wystaw¹ prac malarskich. Program dedykowany by³ osobom
urodzonym w latach piêædziesi¹tych.
Zaproszonych jubilatów (i nie tylko)
powita³ Czes³aw Ganda – prezes RSTK
w Gorzowie Wlkp. Jako pierwsza wyst¹pi³a m³oda wokalistka – Anna Lisu-Lisiecka z piosenk¹ z repertuaru Republiki pt. „Flaga”. Nastêpnie wyst¹pi³ Prezes Zarz¹du G³ównego ZLP Marek
Wawrzkiewicz z kilkoma radami dla facetów po szeœædziesi¹tce… odwiedŸ kilka miejsc z dzieciñstwa. Doprawdy –
wszystko siê tak dobrze zaczyna³o.
Otwórz oczy, zobacz las. Pomo¿e ci poj¹æ daremnoœæ przemijania…
Mira Umiastowska wnios³a na scenê
…zapach w koszu z wikliny na serwecie haftowanej d³oni¹…, uk³ada przepis na rêkodzie³o zjadane przez mole globalnej sztampy… Potem przyszed³ czas na „Sen szaleñca” z repertuaru Tadeusza Nalepy w wykonaniu Zbyszka Jêdrzejczyka z grup¹ bluesow¹ Blues Time. …tyle obok ludzi ka¿dy
poda rêkê mi, wierzê w pomoc ludzi, wszyscy mego dobra chc¹. – Wierzyæ i ufaæ to
tak, jakby dzieliæ siê swoim dobrem.
Na scenie pojawi³ siê Stefan Jurkowski ze swoim spojrzeniem na fotografiê –
spojrza³em na fotografiê – by³ to ktoœ obcy,
czy on jeszcze ¿yje, czy go zna³em, co on
w³aœciwie robi… czas zatrzymany w sepii,
odwieczny dylemat kim, i dlaczego w³aœnie tym, a nie innym cz³owiekiem jestem.
Takie pytania zadaje sobie ludzkoœæ od pocz¹tku istnienia œwiata. Aldona Borowicz
ma nadziejê – mam nadziejê Panie, ¿e tam,
gdzie dzieñ wch³ania wszystkie noce i gdzie
noc wch³ania wszystkie dni, jeszcze nie nasta³ czas kamieni...
Nadszed³ czas na „Modlitwê bluesmana w poci¹gu” – a ja ci¹gle w poci¹gu, a ja ci¹gle w przeci¹gu, setka wódki
i piwo, taki jestem na ¿ywo. W domu nikt

mnie ju¿ nie chce, bo ja jestem powietrzem, bo ja ciêgle na scenie dŸwigam
swoje korzenie… – œpiewa Zbyszek.
Pawe³ Soroka, przewodnicz¹cy Rady
Krajowej RSTK dobrze zna podró¿e kolej¹ – …W noc wiosenn¹ ekspresem znowu
œmigam przez Polskê, zaspane stacyjki pozostawiam i stacje du¿ych miast… po Pawle – grupa Blues Time w utworze Tadeusza
Nalepy pt. „Czy zgadniesz” – ...czy zgadniesz kogo dziœ widzia³em, gdym do ciebie

szed³, czy zgadniesz kto pod naszym drzewem, w naszym lesie by³. Tam by³a para
zakochanych pod naszym drzewem dziœ…
Kolejny wykonawca – Zbigniew Milewski wie, ¿e ch³opiec wie lepiej, zw³aszcza odrzucony, kroi przysz³oœæ bez rodziny chce pojechaæ do Troi. ch³opiec wie lepiej, zw³aszcza odrzucony, kroi jab³ko,
zjada wypluwaj¹c bia³e pestki na kremowe mokasyny starszego pana. Z³apany za
ucho czyœci je na bóstwo.
Bo¿ena Kaczorowska próbuje zrozumieæ „Korelacje wzglêdem drugiego”:
Mówisz, ¿e mog³oby min¹æ nas wszystko
ca³e to szczêœcie zwane ¿yciem gdy wykluwamy siê ze skorupek szeptów…
Na scenie pojawi³ siê Tadeusz Kowalczyk z Warszawskim doro¿karzem,
piosenk¹ skomponowan¹ przez Witolda
Lutos³awskiego do teksu Jerzego Millera,
na pianinie akompaniuje mu Andrzej Kowalczyk. …Dla zakochanych i dla zawianych, którym do domu nie œpieszy siê konna doro¿ka. Ksiê¿yc jak z³ota broszka
i doro¿karza na koŸle cieñ… razem z wokalist¹ refren podchwyci³a publicznoœæ.
Wytworzy³ siê niesamowity klimat, jakby

czas na chwilê zatrzyma³ siê, a przez
uchylone okno s³ychaæ parskanie konia.
Po tej piosence Zofia Miku³a rozbawia publicznoœæ satyrycznym tekstem
…wizje roztacza³ o domu w górach – salon, sypialnia i kotka bura… a za oknami
szczyty Tatr… k³ama³ jak z nut! Ach!, s³ów
mi brak! Pierwszego kwietnia go odwiedzi³am. Prima Aprilis? – nie. Prawda by³a!... Zosia dosta³a gromkie brawa.
Autorka prezentowanej relacji wierszem „Szare chmury niczym go³êbie zawis³y nad Brzesk¹” przechodzi w inne
klimaty – …kamienica pod siedemnastk¹
wyludniona. Okna zabite deskami, tylko
w oficynie kilka oznak ¿ycia… dzisiaj
jeszcze mo¿na tu spotkaæ wnuków dzieci
ulicy, s¹ jak te warszawskie go³êbie wroœniête w praskie klimaty.
Kolejny autor Ryszard Ulicki – kokietuje publicznoœæ wierszem. „nie liczê
na wiele” …bo nie staæ mnie na luksus
Pewnoœci siebie...
Nadszed³ czas na fina³ow¹ piosenkê
– Zegarmistrz Œwiat³a – Tadeusza WoŸniaka z tekstem Bogdana Chor¹¿uka.
W tracie utworu wszyscy wykonawcy

wychodz¹ na proscenium i razem œpiewaj¹ refren, do którego do³¹cza siê publicznoœæ. Wytworzy³a siê specyficzna wieŸ,
staliœmy siê jedn¹ grup¹.
Krystyna WoŸniak
      


W programie udzia³ wziêli: literaci: Marek
Wawrzkiewicz, Aldona Borowicz, Krystyna
WoŸniak, Pawe³ Soroka, Bo¿ena Kaczorowska, Zbigniew Milewski, Ryszard Ulicki, Stefan Jurkowski, Zofia Miku³a, Mira Umiastowska, muzycy: Zbigniew Jêdrzejczyk, Anna Lisu Lisiecka, Piotr Rodowicz, Piotr Gutkowski,
Jacek Alka, Jacek Karpowicz, Tadeusz Kowalczyk, Andrzej Kowalczyk, malarze: Leszek
Emil Gêsiorski, Roman Kirielenko, Janusz
Dziurawiec, Anna Sobol, Antoni Janusz Wojnarowski, Marta Gutowska, fotograficy: Zbigniew Jêdrzejczyk, Maciej Sztuczyñski, rzeŸbiarz Wies³aw Janasz.
Scenariusz: Krystyna WoŸniak i Czes³aw
Ganda. Realizacja dŸwiêku i oœwietlenie:
Witold Zawisza. Re¿yseria: Czes³aw Ganda.
Organizatorzy: Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku
Literatów Polskich, Polskie Stowarzyszenie
Bluesowe, Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków, Rada Krajowa Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców Kultury, RSTK Gorzów
Wlkp., Patronat medialny: Stowarzyszenie
Polskich Mediów.

TRZY ŒWIATY WERNISA¯ KAMILI KUNY i ZBIGNIEWA KOTYNI w GALERII AD-HOC
W dniu 7 marca 2015 r., dziêki przychylnoœci Bogus³awa £opuszyñskiego dyrektora
Oœrodka Kultury „ARSUS” w Ursusie i Piotra
Sza³kowskiego – opiekuna Galerii AD-HOC,
odby³ siê wernisa¿ malarstwa Kamili Kuny
i Zbigniewa Kotyni – malarza i ikonopisarza
z Biskupca na Warmii, honorowego cz³onka
naszego Warszawskiego RSTK pt. Trzy Œwiaty.
Nasz¹ malarkê Kamilê Kunê i Zbigniewa
Kotyniê na sta³e po³¹czy³a wspólna pasja poszukiwania czegoœ niezwyk³ego, ciekawego,
innego ni¿ codziennoœæ. Na wystawie artyœci
zaprezentowali twórczy dorobek z ostatnich

paru lat. Jest to próba po³¹czenia trzech ró¿nych form malarskich: malarstwa abstrakcyjnego i odrealnionego, malarstwa realistycznego oraz ikon. Malarze i ich goœcie zostali bardzo serdecznie przyjêci przez dyrektora oœrodka Bogus³awa £opuszyñskiego, artystkê Gra¿ynê Kostawsk¹ i kuratora wystawy Piotra
Sza³kowskiego. Licznie przybyli te¿ goœcie
oraz kole¿anki i koledzy malarze z pracowni
przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, rodzina
i przyjaciele. Wystawa trwa³a do 27 marca
2015 r.
Stanis³aw Dominiak
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Artyœci na terenie
kopalni JANINA
³a kluczowym wydarzeniem tego dnia.
Program ten przygotowa³ Marian KOSIÑSKI prezes SAP O/Lewin Brzeski.
Józef GAWE£ miejscowy artysta rzeŸbiarz pochodz¹cy z Zawoi, w mundurze
górniczym doskonale odegra³ rolê Gerwazego. Marian KOSIÑSKI w roli ksiêdza Robaka, Eugeniusz ELEROWSKI
z Sieradza (z dorobkiem kilkunastu p³yt)
akompaniuj¹cy na gitarze klasycznej
i Józef GAWE£, zebrali gromkie brawa.
Niezwyk³a aktorska pamiêæ Mariana
KOSIÑSKIEGO i rola ksiêdza Robaka
jak¹ odegra³ bez pomocy suflera zadziwi³a wszystkich zebranych a sceneria jak¹ przygotowali sami twórcy, tworzy³a
przyjemn¹ atmosferê.
Po wyst¹pieniu aktorów amatorów,
odby³ siê krótki koncert duetu Eugeniusza i Ryszarda ELEROWSKICH, którzy
przypomnieli kilka piosenek z lat 70. daj¹c popis zgranego duetu muzyczno-wokalnego.

  

8 paŸdziernika 2014 r. mia³o miejsce niezwyk³e wydarzenie kulturalne na
terenie kopalni JANINA w Libi¹¿u
w Ma³opolsce. Utworzona 30 lat temu
z inicjatywy Mariana MAJKUTA, miejscowego lidera sztuki plastycznej, grupa
malarsko-rzeŸbiarska „FAKTURA”, da³a o sobie znaæ twórczoœci¹ swych wiernych cz³onków. Organizatorzy oraz dyrekcja kopalni z dyrektorem naczelnym
Marcinem Nastawnym, serdecznie ugoœci³a malarzy, rzeŸbiarzy, poetów, literatów i innych twórców. Grupa twórcza
„FAKTURA”, obecnie „GRUPA NA
ZAMKU” wspólnie ze Stowarzyszeniem Autorów Polskich O/Bielsko-Bia³a, oprócz wystawy obrazów Genowefy KONECZNEJ i rzeŸby Józefa
GAW£A zaprezentowa³a swoj¹ twórczoœæ poetyck¹ i wykona³a artystyczny
program – SpowiedŸ Jacka Soplicy na
podstawie „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza. Inscenizacja teatralna, by-

Na zdjêciu od lewej: Ryszard Elerowski, Antoni Grabowski, Maria Grabowska,
Barbara Klamka, Genowefa Koneczna, Lucyna Morawska, Krystyna Okrzeszowska,
Eugeniusz Elerowski, Urszula Omyliñska, dyr. Marcin Nastawny, Józef Gawe³, Bogdan Król, Marian Kosiñski, Maria Nowak, Weronika W³odarczyk, Marian Majkut.
Nieobecni na zdjêciu: Wies³aw Koneczny, Wac³aw Morawski.

Œladami wierszy umar³ych poetów
CZERWONE TACZKI
tak wiele zale¿y
od
czerwonych
taczek

William Carlos Williams
(1883-1963)
amerykañski poeta, pisarz i dramaturg; pediatra.

w glazurze deszczowej
wody
obok bia³ych
kurcz¹t.

           
  

Gala XXI Konkursu Literackiego

Ikarowe Strofy

Konkurs Literacki „Ikarowe Strofy”
w roku 2014 wkroczy³ w progi trzeciego
dziesiêciolecia. 28 listopada 2014 roku
w sali widowisko-konferencyjnej Klubu
Dowództwa Generalnego Rodzajów Si³
Zbrojnych w Warszawie przy ul. ¯wirki
i Wigury, nast¹pi³o og³oszenie wyników
XXI edycji „Ikarowych Strof”.
Ceremonii otwarcia Gali i powitania
zaproszonych goœci dokonali: Kierownik
Klubu p³k S³awomir Borychowski oraz
Ryszard Pietrzak – Prezes Wojskowego
Stowarzyszenia Spo³eczno-Kulturalnego
„SWAT”, który po mistrzowsku wyrecytowa³ wiersz W³adys³awa Broniewskiego pt. Bagnet na broñ. Uroczystoœæ zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹: Szef Oddzia³u Komunikacji-Spo³ecznej Dowództwa
Generalnego Rodzajów Si³ Zbrojnych
p³k Robert Bajurski oraz Jadwiga Ch³opecka z Oddzia³u Kultury i Oœwiaty Departamentu Wychowania MON.
Na konkurs wp³ynê³o 131 zestawów
prac o ró¿nej tematyce. Jury w sk³adzie
Zdzis³aw Brudnicki – przewodnicz¹cy
i cz³onkowie Pawe³ Soroka i Andrzej Zaniewski przyzna³o: I nagrodê Zbigniewowi Rutkowskiemu, II Bartoszowi Konstratowi, III Tadeuszowi Skwarczyñskiemu, a wyró¿nienia otrzymali: Edward
Drylak, Marcin Jurzysta, Karol Graczyk,
El¿bieta Galoch, Jacek Tomaszewski
i Jurata Bogna Serafiñska. Nagrodê specjaln¹ ufundowan¹ przez Dowódcê Generalnego Rodzajów Si³ Zbrojnych
otrzyma³ Jerzy Chlistunoff za opowiadanie oparte na faktach z okresu powstania
warszawskiego.
Jurorzy podkreœlili, ¿e w XXI Konkursie przewa¿a³a proza i stwierdzili, ¿e
to dobrze, i¿ Dowództwo Generalne Rodzajów Si³ Zbrojnych anga¿uje siê w popieranie twórczoœci literackiej, promuj¹c
konkursy tego typu. Zalet¹ obecnego

konkursu jest wieloœæ wartoœciowych
utworów, ale i utrudnienie, ¿e z uwagi na
okreœlon¹ pulê nagród nie mo¿na uhonorowaæ wiêcej twórców, chocia¿ na to zas³uguj¹.
Klub Dowództwa Generalnego Rodzajów Si³ Zbrojnych, wzorem lat ubieg³ych, wyda³ Almanach Grupy Literackiej w ciekawej, tym razem kolorowej
szacie graficznej pt. „Zapisane w b³êkicie”, któr¹ obok reprodukujemy. Almanach posiada wybór najcenniejszych
utworów z XX edycji Ikarowych Strof –
prozê, poezjê i piosenki i jest œwiadectwem pracy twórczej kilkudziesiêciu
osób staraj¹cych siê udowodniæ, ¿e
utwór literacki pozwala przekraczaæ granice pozornie nieprzekraczaln¹. W Almanachu tym du¿o jest biogramów, dziêki którym mo¿emy poznaæ losy polskich
rodzin.
Przyznaæ nale¿y, i¿ organizatorzy
Gali Konkursów wci¹¿ zaskakuj¹ form¹
organizacji, interpretacji i artystycznego
wykonania przez aktorów utworów literackich. Tym razem, by³ to spektakl „Mi³oœæ i sex 50 plus”, widowisko muzyczno-poetyckie, w którym wykorzystano
teksty uczestników konkursu oraz utwory Jonasza Kofty, Stefanii Grodzieñskiej
czy Wis³awy Szymborskiej – w wykonaniu aktorów Jolanty ¯ó³kowskiej i S³awomira Packa. Wszystko to w re¿yserii
Tomasza Grochoczyñskiego i w opracowaniu muzycznym Piotra Golli. Wyst¹pili te¿ muzycy: Ma³gorzata Machalska
skrzypce, Szymon i Wiechetek kontrabas, za ruch sceniczny odpowiedzialna
by³a Magdalena Golla.
Trzygodzinne spotkanie w sali widowiskowo-konferencyjnej zakoñczy³o siê
zaproszeniem do sali goœcinnej na
smaczn¹ biesiadê literack¹.
Jadwiga Piliñska
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Po³¹czmy technikê ze sztuk¹
   

Z Januszem Nagórk¹ – Prezesem Firmy POL-SVER w Warszawie
rozmawia Maria Bednarek

 
    

Maria Bednarek – Ze strony Internetowej dowiedzia³am siê o sukcesach i du¿ym powodzeniu Pañskiej firmy POL-SVER Sp. z o.o., w której mo¿na nabyæ
maszyny do obróbki plastycznej blach
i rur. Jest mowa o doborowej kadrze pracowniczej, o fachowoœci firmy, rzetelnoœci i uczciwoœci oraz profesjonalnym serwisie. Producentami maszyn s¹ czo³owi
szwedzcy producenci jak: Göteneds, Roundo i Herber i inni partnerzy. Wydawa³oby siê, ¿e ju¿ nic do szczêœcia nie potrzeba. Maszyny dobrze siê sprzedaj¹. Setki
ich ju¿ trafi³o do zadowolonych klientów.
I nagle otwiera Pan bramê dla sztuki. To
niebywa³e. O niczym takim dot¹d nie s³ysza³am. Po³¹czmy technikê ze sztuk¹ – to
wrêcz magiczne has³o, które rozumiem
wprowadzi³ Pan w ¿ycie jako misjê, która
przyœwieca Pañskiej firmie.
Janusz Nagórka – Mo¿na tak powiedzieæ. Jestem otwarty na nowoœci.
MB – Co Pana sk³oni³o, ¿eby zorganizowaæ wystawê malarstwa w miejscu na
pozór szorstkim, twardym, nie koresponduj¹cym ze sztuk¹?
JN – Prawdopodobnie dopomog³a mi
w tym dawna znajomoœæ z malarzem
z Bia³egostoku Eugeniuszem Wiszniewskim, wzmocniona o sentyment do mojej
ma³ej ojczyzny, gdy¿ urodzony jestem na
Podlasiu. Eugeniusz dzwoni³ do mnie od
czasu do czasu. Mam te¿ wiele jego obrazów. Pomyœla³em, a mo¿e by tak zorganizowaæ wernisa¿ ró¿norodnego malarstwa
w po³¹czeniu z wystaw¹ maszyn. Propozycja zosta³a przyjêta i w taki oto sposób
nawi¹zaliœmy wspó³pracê.
MB – Czy Pan te¿ uprawia malarstwo?
JN – Nie uprawiam ale mnie interesuje.
Moj¹ mocn¹ stron¹ by³ zawsze rysunek
techniczny.
MB – Co da³y Panu, Pañskiej firmie, artystom DNI OTWARTE pod has³em Po³¹czmy technikê ze sztuk¹, które mia³y
miejsce w listopadzie 2014 roku?

JN – Na pewno wiele satysfakcji z nowej
jakoœci w nowej ods³onie wizerunku firmy, nie zawsze przek³adaj¹cej siê na wymierne korzyœci ekonomiczne. Wa¿ne
jest te¿ budowanie przyjaznego klimatu
dla uczestników spotkañ otwartych, co
mo¿e zaowocowaæ na przysz³oœæ.
MB – Jestem pod wra¿eniem przestrzennych wnêtrz. W takich warunkach ekspozycja obrazów przydaje blasku salonowi
maszyn i sztuce. Pe³no tu trofeów w postaci pucharów, statuetek, dyplomów
i podziêkowañ.
JN – POL-SVER ma ju¿ 24 lata, wiêc
uzbiera³o siê tych pami¹tek. Ponadto budynek firmy odzwierciedla styl szwedzki
– du¿o szk³a i jasnego drewna co byæ mo¿e te¿ ma wp³yw na odczucia wizualne.
MB – Dba Pan o swoich pracowników,
mog¹ korzystaæ z wyposa¿onej si³owni,
sauny i pomieszczenia kuchennego. Co takiego ich wyró¿nia oprócz m³odoœci, zapa³u i ambicji, ¿e wi¹¿e Pan z nimi nadzieje na przysz³oœæ. S¹ dobrze nagradzani?
JN – Podstaw¹ si³y firmy jest sta³oœæ za³ogi. Staram siê stworzyæ warunki, które
powoduj¹, ¿e ludzie chc¹ u mnie pracowaæ. Myœlê, ¿e dajê moim pracownikom
poczucie bezpieczeñstwa, co jest bardzo
wa¿ne w dzisiejszych czasach. Wiedz¹,
¿e mog¹ zawsze na mnie liczyæ.
MB – A co mieœci siê w sferze Pañskich
marzeñ jeœli mo¿na spytaæ?
JN – ¯eby byæ coraz lepszym, zarówno
cz³owiekiem jak i podnosiæ poprzeczkê
w firmie, poniewa¿ rozwój to ci¹g³e
zmiany.

       

MB – Warszawskie Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury z siedzib¹
przy Nowogrodzkiej skupia grupê malarzy istniej¹c¹ pod nazw¹ „Galeria Piecowa” i poetów pod nazw¹ „Wena”, której
jestem cz³onkiem. Obydwie grupy czu³yby siê wielce zaszczycone móc u Pana
wyst¹piæ z poezj¹ i ekspozycj¹ obrazów.
Maszyny te¿ potrafi¹ inspirowaæ do napisania wierszy lub namalowania obrazów.
Jakie warunki trzeba spe³niæ, ¿eby zaistnieæ w Pañskiej firmie podczas kolejnych
DNI OTWARTYCH?
JN – Dwa razy w roku (wiosn¹ i jesieni¹)
odbywaj¹ siê dni otwarte. Zatem nie widzê problemu aby zaistnieli u nas równie¿ artyœci z WRSTK. Proszê tylko o nawi¹zanie kontaktu z g³ównym koordynatorem wystaw Eugeniuszem Wiszniewskim w celu konsultacji i ustaleñ organizacyjnych. Zale¿y mi by zgodnie uk³ada³a siê wspó³praca pomiêdzy artystami
z ró¿nych miejscowoœci b¹dŸ œrodowisk
twórczych.
MB – Brzmi to bardzo obiecuj¹co. Dziêkujemy. By³oby to dla nas ciekawe doœwiadczenie.

JN – Myœlê, ¿e i dla nas równie¿.
MB – Czy chcia³by Pan jeszcze coœ dodaæ
odnoœnie Po³¹czmy technikê ze sztuk¹?
JN – Mam w planie organizacjê DNI
OTWARTYCH Po³¹czmy technikê ze
sztuk¹ (na wzór zapocz¹tkowanych
u nas) w tureckiej firmie DURMA (mieœcie Bursa), która jest jednym z najwiêkszych producentów maszyn na œwiecie,
tak¿e g³ównym naszym dostawc¹. Ze
wspó³pracy z ni¹ obroty siêgaj¹ 70%. To
licz¹cy siê dla nas partner. W kwestii wystawy jestem ju¿ po wstêpnych rozmowach ze wspó³w³aœcicielk¹ DURMY,
która z okazji 600-lecia stosunków dyplomatycznych polsko-tureckich zosta³a
polskim konsulem honorowym.
MB – Do Turcji pojedzie polskie malarstwo?
JN – Jak najbardziej polskie malarstwo.
MB – Z autorami obrazów?
JN – Tak, artyœci te¿ pojad¹.
MB – Zatem dziêkuj¹c za rozmowê, ¿yczê
Panu, Pañskiej rodzinie, bliskim i Pañskim
Pracownikom szlachetnego zdrowia oraz
ciekawych perspektyw dla firmy.
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IV £ochowska Jesieñ Poezji „Przystanek Norwid”
W dniu 21.11.2014 roku odby³ siê Festiwal Literacki „Przystanek Norwid”,
organizowany w ramach IV Jesieni Poezji przez MiGOK w £ochowie i Pa³ac
£ochów – pod honorowym patronatem
Starosty Wêgrowskiego – Krzysztofa Fedorczyka i Burmistrza £ochowa – Mariana Dziêcio³a. Patronatami medialnymi
objê³y wydarzenie – G³os Wêgrowa, Gazeta £ochowska i Kurier W.
Wszystkie prace konkursowe ocenia³o trzyosobowe jury o nastêpuj¹cym sk³adzie – przewodnicz¹cy jury Marian Bednarek – poeta, malarz, prozaik, scenograf, twórca teatralny, Andrzej Kijowski
– publicysta, pisarz, realizator i prezenter
telewizyjny, mened¿er kultury, teatrolog
i nauczyciel akademicki oraz Stanis³aw
Gr¹dzki – £ochowski poeta, prozaik, zaprzyjaŸniony z Domem Kultury w £ochowie, od niedawna wyk³adowca £ochowskiego Uniwersytetu III wieku.
Konkurs podzielony by³ na dwie kategorie wiekowe. Pierwsza kategoria wiekowa przeznaczona dla m³odzie¿y gimnazjalnej i licealnej odby³a siê w Pa³acu
£ochów. Ta czêœæ konkursu rozpoczê³a
siê od wystêpu uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Marii Sadzewiczowej
w £ochowie. Przygotowali oni interpretacje wierszy Cypriana Kamila Norwida
pod kierunkiem wybitnego pedagoga –
Ma³gorzaty Szei.
Nastêpnie dokonano prezentacji laureatów Konkursu w kategorii m³odzie¿.
W tegorocznej edycji Konkursu Literac-

kiego „Przystanek Norwid” wziê³o udzia³
dwadzieœcioro piêcioro uczniów reprezentuj¹cych dziewiêæ szkó³ z województwa mazowieckiego. Obecni uczestnicy
konkursowi mogli osobiœcie zaprezentowaæ swoje prace przed przyby³ymi goœæmi, rodzicami, nauczycielami, a tak¿e
przed swoimi rówieœnikami.
W dalszej czêœci konkursu odby³a siê
prelekcja zatytu³owana „Norwid zwyczajny”. Wyg³osi³a j¹ dr hab. Pelagia
Bojko – adiunkt w Instytucie Filologii
Polskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Pani Doktor jest recenzentem i promotorem prac magisterskich, prowadzi wyk³ady i æwiczenia
o zró¿nicowanej tematyce, z literatury
powszechnej oraz zajêcia zwi¹zane z kulturoznawstwem. Dziêki niej przybli¿ona
zosta³a sylwetka s³awnego poety – patrona naszego Konkursu – z trochê innej
strony ni¿ znamy go ze szko³y.

Oko³o godziny 13.00 nast¹pi³o rozstrzygniêcie Konkursu w kategorii m³odzie¿. Jury jednog³oœnie przyzna³o
pierwsze miejsce Paulinie Kalinowskiej
z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Marii
Sadzewiczowej w £ochowie. Kolejne nagradzane miejsca konkursowe przyznano
uczennicom z Salezjañskiego Gimnazjum im. œw. Jana Bosko w Miñsku Mazowieckim (drugie miejscem dla Olgi
Nowak, trzecie dla Katarzyny Korkosz).
Wszystkim uczestnikom Konkursu wrêczono pami¹tkowe dyplomy, a zwyciêzcy
Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody
rzeczowe.
Oko³o godziny 16.00 w MiGOK
w £ochowie rozpoczê³a siê druga czêœæ
Konkursu przeznaczona dla doros³ych.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od wystêpu
uczniów ze Szko³y Podstawowej
Nr 1 w £ochowie. Jedn¹ z g³ównych
atrakcji wieczoru by³a mo¿liwoœæ obejrzenia wystawy wypo¿yczonej z Mu-

zeum Literatury im. Adama Mickiewicza
w Warszawie zatytu³owanej „Adam Mickiewicz 1798-1855”. 32 tablice planszowe ukazuj¹ ¿ycie i twórczoœæ poety. Wystawa zosta³a utworzona w celu upamiêtnienia osoby Mickiewicza w jego 200
rocznicê œmierci. Ekspozycjê mo¿na by³o
ogl¹daæ do 18 grudnia 2014 roku w MiGOK w £ochowie.
W dalszej czêœci programu konkursowego mia³y miejsce dwa spotkania autorskie ze znanymi literatami – cz³onkami
naszego jury.
„Sianoskrêt – Zbiór Prozy i Wierszy”
– tak zatytu³owane by³o pierwsze spotkanie autorskie poprowadzone przez Mariana Bednarka.
Drugie spotkanie autorskie pt. „Tetralogia – Opis obyczajów w XV-leciu Miêdzysojuszniczym 1989-2004”, poprowadzi³ Tadeusz Kijowski. Po krótkiej przerwie w obradach jury rozstrzygnê³o Konkurs w kategorii doroœli. I miejsce – uzyska³ Piotr Witul, II miejsce – Adam G¹sior, natomiast III miejsce przyznano El¿biecie Charytoniuk.
Po rozdaniu nagród i wrêczeniu
wszystkim uczestikom Konkursu pami¹tkowych dyplomów, przed zgromadzon¹
publicznoœci¹ wyst¹pi³ wybitny muzyk,
poeta, kompozytor, popularyzator twórczoœci Edwarda Stachury, interpretator
i wykonawca piosenek do jego wierszy –
Marek Ga³¹zka.
MiGOK w £ochowie

terackich; haiku, tanka, wiersze liryczne,
prozê poetyck¹ oraz jedno opowiadanie
z przygotowanej do druku ksi¹¿ki,
pt.: „Œlady tamtych dni”.
Jak sama mówi: – sztuka wnios³a
o¿ywczy powiew w jesieñ jej ¿ycia.
Na zakoñczenie wernisa¿u Pani Jadwiga po¿egna³a przyby³ych goœci.
Z wielkim wzruszeniem przyjê³a ofiarowane jej kwiaty. Dziêkuj¹c za mi³e i sympatyczne spotkanie po¿egna³a goœci ciep³ymi s³owami krótkiego wiersza;
Ró¿e w wazonie
radoœæ w serce wnios³y
biorê pamiêæ
z herbacianych ró¿.
Jadwiga Piliñska uprawia malarstwo
i poezjê od 1991 roku. Jest cz³onkiem
Robotniczego Stowarzyszenia Twórców
Kultury – od 1987, a tak¿e cz³onkiem
Stowarzyszenia Autorów Polskich. Jest
tak¿e cz³onkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków – od 1992 roku. Posiada Certyfikat Piêcioletniego Studium
Malarstwa Artystycznego.

  

Mi³oœnicy malarstwa i poezji mieli
niecodzienn¹ okazjê obcowania ze sztuk¹, bowiem 4 listopada 2014 roku w Domu Kultury Miœ w Warszawie przy ulicy
Zag³oby 17, odby³ siê wernisa¿ i wieczór
autorski Jadwigi Piliñskiej – mieszkanki
Piastowa.
Pani Jadwiga bardzo serdecznie
i z uœmiechem wita³a, ka¿dego przybysza
zapraszaj¹c go do Jej œwiata – œladu
pêdzla na p³ótnie i s³owa pisanego. Autorka zaprezentowa³a 19 obrazów w technice olej o ró¿nej tematyce; cztery martwe natury trzy abstrakcje, jeden obraz
architektoniczny przedstawiaj¹cy dom
urodzenia Tadeusza Koœciuszki. Pozosta³e to pejza¿e – krajobraz Mazowsza i gór,
w tym jeden obraz wed³ug Nicholasa
Roericha. Obecny na wernisa¿u profesor
Akademii Sztuk Piêknych Ryszard Seku³a, pod którego opiek¹ konsultacyjn¹ od
23 lat Jadwiga Piliñska doskonali swoje
rzemios³o malarskie, wskaza³ na walory
artystyczne przedstawionych obrazów.
W czêœci dotycz¹cej poezji, autorka
siedmiu tomików poezji zaprezentowa³a
wybiórczo utwory ró¿nych gatunków li-

  

Maria¿ malarstwa z poezj¹
Dwa w jednym

W 2007 roku, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka przyzna³o Jadwidze Piliñskiej Medal Okolicznoœciowy im. Janusza Korczaka. W 2010 roku
otrzyma³a od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Honorow¹ Odznakê „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”.

Nazwisko Jadwigi Piliñskiej figuruje
w encyklopedii kobiet europejskich;
– Who is who of european woman –
2012.
Krystyna Rejniak

SYLWETKI

8

W£ASNYM G£OSEM NR 92/93

  

Bohater Jej powieœci
Zbigniew Irzyk urodzi³ siê
w 1933 roku we Lwowie. Zmar³
w Ka³uszynie 25 listopada 2014
roku. Krytyk literacki, publicysta. Autor tomu esejów Królestwo
Literatów, portretów literackich
w ksi¹¿ce Bywa³o zabawnie, drukowanych we W³asnym G³osie
w cyklu Portrety z pamiêci.

Mojej Wielkiej Przyjació³ce, z któr¹ ³¹czy mnie tyle wspomnieñ i przygód na naszym wspólnym Szlaku literackim – napisze Zbyszek Irzyk jeszcze w maju 2014 roku w dedykowanej
mi swojej drugiej po Królestwie literatów ksi¹¿ce Bywa³o zabawnie.
Na zaproszeniu na promocjê tej
ksi¹¿ki swoim starannym pismem dopisze – Majko! W moim imieniu zaproœ Anetkê Borewicz, Zosiê Miku³ê,
Krysiê WoŸniak, Gra¿ynkê z Przy-

chodni, S³awka z ¿on¹ Jol¹, Andrzeja
Newelskiego… oraz innych wszystkich
chêtnych, gdy¿ chcia³bym mieæ wieczór w gronie przyjació³.
Bohater Jej powieœci – podpisze
siê Zbyszek pod dedykacj¹ dla Anetki,
gdy¿ w najnowszej powieœci „Ksiê¿ycowe cienie”, Anety Borewicz g³ówna
bohaterka spotyka Zbyszka Irzyka na
Szlaku i nie da siê ukryæ, ¿e jest najwyraŸniej pod jego urokiem. Zbyszek
Ksiê¿ycowe cienie czyta³ jeszcze w rê-

kopisie. Z w³aœciw¹ dla siebie skromnoœci¹, ale i z kokieteri¹ ¿ali³ siê, ¿e za
du¿o i za dobrze Anetka napisa³a
o nim, i ¿e na pewno odbije siê to niekorzystnie na jakoœci ksi¹¿ki. Taki by³
Zbyszek Irzyk, skromny, gdzieœ
w g³êbi duszy nieœmia³y, o ujmuj¹cym
ch³opiêcym uœmiechu, niezwykle
uwa¿ny na drugiego cz³owieka.
Zbyszku bez Ciebie nie jest ju¿ zabawnie.
Majka

Zbyszek Irzyk jako jeden z bohaterów powieœci Ksiê¿ycowe cienie Anety Borewicz (fragmenty)
Dzieñ by³ deszczowy i ch³odny. Maria umówi³a siê z Wojtkiem w „Kamiennych Schodkach”. Powiedzia³a mu, ¿e
bêdzie tam dzisiaj i gdyby chcia³ oderwaæ siê od pracy to niech wpadnie.
Siedzia³a nad szklank¹ zimnej ju¿
herbaty i przegl¹da³a swoje notatki, dotycz¹ce mody na dworze Króla Jana i Marysieñki Sobieskich (…)
– Przepraszam, mogê siê przysi¹œæ? –
sta³ nad ni¹ z fili¿ank¹ kawy m³ody mê¿czyzna, ubrany w zielon¹ bluzê. Na parapecie po³o¿y³ wypchan¹, kartonow¹ teczkê.
– Bardzo proszê – uœmiechnê³a siê
Maria. – Jestem co prawda umówiona, ale
tak luŸno i intuicja mi mówi, ¿e mój przyjaciel nie bêdzie móg³ siê oderwaæ od
swojej pracy. Nawet dla mnie – doda³a.
– Dziêkujê. Cieszê siê, ¿e pani przyjaciel jest zapracowany. Dziêki temu wypijê kawê w pani mi³ym towarzystwie –
odpowiedzia³ równie¿ rozbudowanym
zdaniem. – Mo¿na? – usiad³. – Jeszcze
raz bardzo dziêkujê. Pani pozwoli, ¿e siê
przedstawiê – wsta³.
– Zbyszek Irzyk – usiad³.
– Maria.
– Zbyszek – wsta³.
Za oknem wiatr nadal wywija³ plakatem. Intensywnie pomarañczowy kolor
rozœwietla³ ciemny k¹t Brzozowej. Zbyszek usiad³, spojrza³ w okno i uœmiechn¹³
siê. Lubi³a ludzi, którzy uœmiechaj¹ siê
oczami. By³ pewnie niewiele od niej starszy. W jego g³osie brzmia³ delikatny
lwowski akcent.
– Zbigniew Irzyk, Irzyk. Sk¹d ona
zna to nazwisko?
– Przepraszam pana.
– Zbyszek. Proszê mówiæ do mnie po
imieniu, pani Mario.
– Wobec tego jestem Maria, a w³aœciwie Mañka. Chcia³abym pana, Zbyszku,
zapytaæ ciê. Twoje nazwisko. Jestem

pewna, ¿e ju¿ je s³ysza³am. Jesteœ pisarzem? Wiem. Czyta³am twój esej o Na³kowskiej. Mam racjê? – ucieszy³a siê.
– Mo¿e bardziej szkic o twórczoœci
m³odej Na³kowskiej, zatytu³owany
„Szarganie Œwiêtoœci”, który podobnie
jak esej o Markizie de Sade, narobi³ wiele szumu.
– Mój tata kupowa³ „Wspó³czesnoœæ”. Mia³ wszystkie wydania. Czyta³am je zawsze w czasie wakacji. To by³o
ciekawe pismo. Drukowali w nim kontrowersyjnych prozaików, poetów.
– Tak. By³em we „Wspó³czesnoœci”
redaktorem pocz¹wszy od trzeciego wydania. Podj¹³em tam pracê, gdy koñczy³em studia polonistyczne na Uniwerku.
Ale w³aœciwie to jestem krytykiem literackim. Zajmujê siê literatur¹ piêkn¹ i poezj¹.
– Powiedzia³eœ, ¿e o Na³kowskiej to
raczej szkic a nie esej. To jaka jest definicja eseju? Jak wobec tego powinien byæ
skonstruowany? Wiesz, ja trochê piszê.
Dzienniki, wiersze i mo¿e nieœwiadomie
równie¿ eseje. W ogóle to chcia³am pójœæ
na polonistykê ale posz³am, mo¿na powiedzieæ „za ciosem” i skoñczy³am malarstwo, na ASP. (…)
Zbyszek okaza³ siê przemi³ym gawêdziarzem. Opowiedzia³ Marii, jak do³¹czy³ do grupy literackiej „Wspó³czesnoœæ”. Grupy, która nawi¹zywa³a do tradycji „Skamandra”, „Przedmieœcia”
i „Zagarów” (…)
– Och te sentymentalne wspomnienia.
Pocz¹tkowo stanowiliœmy niewielki zespó³, w³aœciwie sam sk³ad redakcji. Leszek Szymañski, który wyjecha³ w 58 roku i s³uch o nim zagin¹³, Jerzy Siewierski, Jerzy Czajkowski, Andrzej Ch¹ciñski, Andrzej Korczak i Marian Oœnia³owski, ciep³y, wra¿liwy. Wiesz, ¿e prawie
ca³y czas chodzi³ w tenisówkach, które
czyœci³ past¹ do zêbów?

Kiedyœ zorganizowaliœmy jakieœ pieni¹dze, ¿eby kupi³ sobie porz¹dne buty,
a on nadal chodzi³ w tenisówkach. Któryœ z naszych kolegów zapyta³ go, na co
wyda³ pieni¹dze. Zgadnij na co?
– No, nie wiem.
Zbyszek rozeœmia³ siê. – Na nowe tenisówki. Taki mia³ styl. Po prostu taki
styl. Czasami nazywaliœmy go „£ysiej¹cy Anio³”. Kiedyœ przele¿a³ ca³¹ noc na
Krakowskich B³oniach w¹chaj¹c kwiaty.
Niestety, dziesiêæ lat póŸniej w Lasku
Buloñskim, podobno obsypa³ siê kwiatami i pope³ni³ samobójstwo. Szkoda cz³owieka. To by³ dobry poeta.
– Wiem, wiem. Czyta³am jego wiersze mi³osne. To by³o wtedy, to znaczy
nied³ugo potem, jak straci³am kogoœ bardzo bliskiego. Moj¹ pierwsz¹, mojego...
Niewa¿ne… By³ tam wiersz zatytu³owany „Ko³ysanka”. Pamiêtam, bo przez d³ugi czas przed snem powtarza³am go jak
mantrê: „Smugi s³oñca bêd¹ bladoz³ote.
Nie wrócimy ju¿ nigdy. A potem: Na drodze do wiecznoœci umeblujemy pokój.
Chcemy mieæ nastrój liliowy, œród ró¿owego mroku…”
– Maria poczu³a wzruszenie. (…)
Zbyszek przyjrza³ siê jej, ale o nic nie zapyta³. (…)
– Tymczasem kawa wystyg³a. Nie
znoszê zimnej kawy.
– Ja te¿. Wiesz co, mo¿e zamówimy
po lampce wina. Uczcimy nasz¹ znajomoœæ. Czy ty jesteœ lwowiakiem? Masz
trochê taki sposób mówienia jak mój ojciec, który pochodzi ze Lwowa.
– Niemo¿liwe. Naprawdê? Naprawdê
us³ysza³aœ w moim g³osie lwowski akcent? Myœla³em, ¿e ju¿ dawno. ¯e w³aœciwie go nigdy nie mia³em.
– Mylê siê?
– Nie. Urodzi³em siê we Lwowie.
Mój dziadek Franciszek by³ wiceprezy-

dentem Lwowa. On i mój ojciec zostali
rozstrzelani przez bolszewików.
Marii zrobi³o siê przykro. – Czy ja
zawsze muszê coœ paln¹æ? – pomyœla³a.
Zbyszek wsta³. – Zamówiê wino.
WeŸmiemy od razu butelkê?
– Tak. Myœlê, ¿e tak.
– Jakie wino lubisz?
– Czerwone pó³wytrawne. A ty?
– Ja te¿.
Jaki mi³y cz³owiek. – Maria rozejrza³a siê po sali. Zbyszek zatrzymywa³ siê
przy stolikach i wita³ ze znajomymi, ale
Maria widzia³a, ¿e przeprasza wskazuj¹c
na ni¹. (…)
Wyszli, kiedy zamykano lokal. Wypili dwie butelki wina. – Jesteœmy trochê
„wstawieni”, ale spêdzi³am cudowny
wieczór – podsumowa³a Maria. Szli prawie pustym Krakowskim Przedmieœciem, spowitym mg³¹, przez któr¹ z trudem przebija³o siê rozproszone œwiat³o
latarñ. Œwiatem z baœniowych ilustracji
Szancera, zaczarowanych wyobraŸni¹.
Od czas do czasu przemyka³y siê jakieœ
postacie, przetoczy³a ostatnia doro¿ka
zaprzê¿ona w sennego konia.
Zbyszek szed³ brzegiem chodnika,
lekko utykaj¹c.
– Boli ciê noga? – zapyta³a Maria. –
Mo¿e do Alej podjedziemy autobusem,
a potem pojadê tramwajem. Naprawdê
nie musisz mnie odprowadzaæ. Od przystanku mam dwie minuty drogi.
– Ale¿ naprawdê nic mi nie jest. Bêdziesz siê œmia³a.
– Dlaczego? A w ogóle to dlaczego
idziesz jedn¹ nog¹ po krawê¿niku, a drug¹ w rynsztoku?
– Powiedzia³em, ¿e bêdziesz siê œmia³a. Zgubi³em gdzieœ jeden chodak i tak mi
³atwiej utrzymywaæ równowagê. A przecie¿ u boku mam piêkn¹ dziewczynê.
Wiesz jak to jest z dziewczynami...
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Lwowska Melancholia

Ta delikatnoœæ, niczym muœniêæ wiatru towarzyszy
wszystkim wierszom autorki, czy dotycz¹ one ulubionego
tematu poezji tej autorki – mi³oœci, czy piêkna przyrody,
czy sentymentalnych podró¿y po Lwowie.
Autorka, nawet w krótkich formach zaskakuje b³yskotliwoœci¹ spostrze¿eñ („Liryki postrzêpione”), zachwyt zwyk³ymi sprawami, czy urodê przedmiotów.
Œwiat uczuæ w wierszach Kulagi nie jest ani ³atwy, ani
przyjazny dla prze¿ywaj¹cego je, m³odego cz³owieka.
Trzeba im stawiæ czo³a; czy to têsknota wobec której
wspó³czesny, wykszta³cony i elokwentny cz³owiek jest
tak samo bezsilny, jak kilkadziesi¹t, czy kilkaset lat temu?
Cz³owiek w wersach Pani Beaty pragnie bezpieczeñstwa
„Nie pragnê niczego wiêcej, tylko jedn¹ mam proœbê:
os³oñ mnie, gdy bêdzie padaæ…”[1] – mówi bohater jej.
Poezja Pani Beaty jest pe³na smutku i zadumy. Autorka, swoimi wierszami i tematami w nich poruszanymi w nich zdaje siê mówiæ i¿ mi³oœæ niejedno ma imiê.
Autorka zabiera czytelnika w liryczn¹ podró¿ jej strony
rodzinne, przedstawiaj¹c baœniowe piêkno Lwowa
(„Lwowskie anio³y”) niezwykle sugestywnie opisuje
strofami podobnymi do spokojnych konstrukcji Mateusza Pieni¹¿ka. We mnie – mieszkañcu Przemyœla,

wiersz ten zrobi³ wra¿enie powrotu do
bajkowo-ga³czyñskich klimatów,
gdzie i doro¿ka zaczarowana i doro¿karz…
Jednak to m³oda artystka i warto jej
wybaczyæ te ma³e potkniêcia. W wierszu „S³owo” udowadnia, ¿e powtórzenia mog¹ nadawaæ wierszowi niezwyk³¹ moc i jest tego œwiadoma.
W tym utworze m³oda poetka wysnuwa paralelê od s³ów kochanków,
szepc¹cych mi³osne wyznania, do biblijnych s³ów stworzenia. To odwa¿ny, „mêski”, wiersz, w którym jasno
postawiono sprawy.
Jednak w wiêkszoœci utworów Beaty Kulagi nie znajdziemy tej stanowczoœci; s¹ to wiersze miêkkie, kobiece, ciep³e, delikatne a jednoczeœnie
jest w nich g³êbia przemyœleñ. Poetka konsekwentnie
przedstawia w³asny punkt widzenia i robi to w taki sposób, ¿e czytelnik nie staje siê oponentem w dyskusji,
a obserwatorem jej skrótów ci¹gów myœlowych i wizji.
Podobnie jak w dobrej dyskusji – konstytuuj¹ siê one
w umyœle czytelnika jako integralna jego wartoœæ.
Autorka chêtnie obraca siê w kontekstach zwi¹zanych z przyrod¹, przy czym robi to niezwykle obrazowo
udowadniaj¹c, stosuj¹c chêtnie synestezje, przy tym
czytelnik wchodzi w jej œwiat bez wahania, gdy¿ jest to
œwiat odczuæ bardzo pozytywnych:
…Otuli³ mnie anio³,
zasnê³am, przepraszam.
Zbudzi³o mnie
œwiat³o ksiê¿yca.
Otuli³ mnie anio³,
mia³ Twoje ramiona
i Twoje, mi³y,
mia³ lica…[2]
Ale nawet opisuj¹c œwiat przyrody, porównuje go
i przyk³ada do œwiata duchowego, bo dla m³odej autorki wszystko wi¹¿e siê z duchowoœci¹. („zaklête marzenie – wszêdzie go pe³no”).
Zbiór wierszy „Muœniêcia”, choæ porusza w zasadzie
niezbyt wiele tematów, jest bardzo zró¿nicowany. Spojrzenie na mi³oœæ we wspó³czesnym œwiecie, jest niezwykle plastyczne i nie umyka autorce chyba ¿aden aspekt
tego tematu. Nawet to, co chêtnie zamietlibyœmy pod dywan B. K. wyci¹ga na œwiat³o dzienne i podsuwa nam do
analizy („Dzieci niepokorne”). Autora recenzji urzek³ jedyny w zbiorku rymowany wiersz pt. „Bia³y wiersz”,
przypominaj¹cy mu, autork¹ wierszy jest kobieta.
Bogactwo treœci powoduje, i¿ ka¿dy z czytelników
znajdzie w nim coœ, z czym bêdzie móg³ siê identyfikowaæ.
Wiersze – bardzo obrazowe, od pierwszego, do
ostatniego – bêd¹ na pewno po¿ywk¹ intelektualn¹ bez
wzglêdu na p³eæ.
Choæ Pani Beata w prywatnej rozmowie zarzeka siê,
¿e nie widzi siebie w roli pirata i gwa³ciciela œwiêtych
praw poezji – to ja, ¿ycz¹c wiêkszej odwagi, w siêganiu
po nowe tematy czekam na nowe pozycje ksi¹¿kowe
Beaty Kulagi.
Krzysztof Kwasi¿ur
[1] B, Kulaga, Muœniêcia, wyd. RSTK Przemyœl i w³asny nak³ad autora, Przemyœl, 2013, ISBN: 979-83-7343-432-1 str. 11.
[2] B, Kulaga, Muœniêcia, str. 15.

– w s³owa zamkniête…
Dnia 25 lutego 2015 r. w Bibliotece Publicznej solecka poetka Gra¿yna Rochna-WoŸniak promowa³a
swoj¹ pi¹t¹ ksi¹¿kê poetyck¹ pt. „Dziedzictwo” oraz
obchodzi³a jubileusz 20-lecia debiutu wydawniczego.
Tê wa¿n¹ uroczystoœæ zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹
m.in.: burmistrz MiG Solec Kujawski Teresa Substyk,
wiceburmistrz Barbara Bia³kowska, przewodnicz¹cy
Rady Miasta Mariusz Zamorowski, Alicja ¯aguñ, radni miasta, dyr. SCK Regina Osiñska, Janina Pawzun,
wychowawcy i nauczyciele autorki, rodzina, przyjaciele, kole¿anki z pracy.

  

Beatê Kulagê pozna³em na jednym ze spotkañ cz³onków Robotniczego Stowarzyszenia Twórców
Kultury. Jako, ¿e chcia³em siê dowiedzieæ, kto zacz, skwapliwie
siêgn¹³em po egzemplarz lokalnej
prasy o tematyce kulturalnej który,
drukowa³ w³aœnie wiersze tej m³odej twórczyni.
„Nasz Przemyœl” drukowa³
jednak zaledwie kilka utworów,
ale nader interesuj¹cych! Wiedz¹c
zatem, ¿e Pani Beata w³aœnie wyda³a swój debiutancki tomik wierszy – poprosi³em o niego, chc¹c
siê przekonaæ, czy te, w „Naszym
Przemyœlu”, nie by³y chwilowym skokiem formy. Nied³ugo potem poprosi³em o dodatkowe informacje!
Autorka, urodzi³a siê w 1977 r. we Lwowie, magister filologii polskiej po skoñczeniu Uniwersytetu
w Bia³ymstoku (licencjatu z filologii ukraiñskiej
w PWSW w Przemyœl), debiutowa³a w latach 90.
w „Gazecie Lwowskiej”.
PóŸniej by³y publikowane materia³y pokonferencyjne z „Konfrontacji mickiewiczowskich”. By³a równie¿
wyró¿niana za twórczoœæ i odtwórczoœæ. Aktualnie jest
sekretarzem Robotniczego Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Przemyœlu.
Pierwszy zbiór wierszy Pani Kulagi nie jest zbyt obszerny – to wydany wspólnym sumptem Przemyskiego
RSTK i autorki gruby, kolorowy zeszyt. Ale ju¿ po zajrzeniu do niego nabieramy respektu i natychmiast wyjaœnia siê tytu³ ca³ego tomiku („Muœniêcia”) – ju¿
w pierwszym utworze „Na chwilê” autorka unaocznia
czytelnikowi:
Budzisz siê, przecierasz oczy
i, zanim nauczysz siê byæ rozumianym,
wpadasz w wir
muœniêæ s³oñca,
poca³unków wiatru,
objêæ gor¹cej zimy
i ch³odnych letnich poranków…
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Spotkanie prowadzi³a Krystyna Wulert – prezes
RSTK w Bydgoszczy, instruktor teatralny z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Goœcie, którzy wys³uchali wierszy poetki mogli równie¿
pos³uchaæ o jej drodze twórczej, o historiach zabawnych, jak i przeciwnoœciach losu. Biblioteka publiczna
zadba³a o piêkn¹ wystawê przedstawiaj¹c¹ 20-letnie
zmaganie siê poetki ze s³owem. Prezentacjê wierszy
w wykonaniu samej autorki urozmaici³a muzyka w wykonaniu m³odego gitarzysty z GP 1 – Kacpra Maja.
Ten ciep³y, wspomnieniowy wieczór trwa³ d³ugo,
bo ¿yczeniom, rozmowom nie by³o koñca. Na zaproszenie Gra¿yny odpowiedzia³y jej by³e wychowawczynie i nauczycielki, a spotkanie z nimi by³o bardzo
wzruszaj¹ce. Bibliotekê odwiedzili równie¿ goœcie
z Bydgoszczy, Torunia nawet z Gdañska.
Gra¿yna Rochna-Wo¿niak z³o¿y³a serdeczne podziêkowania burmistrz Teresie Substyk za pomoc w realizacji wydania „Dziedzictwa”, a Janinie Pawzun podziêkowa³a za 20-letni¹ promocjê jej dzia³alnoœci na ³amach „Soleckiego Peryskopu”.
Krystyna Wulert
G. Rochna-WoŸniak – ur. 1971 r. wyda³a dotychczas 5 ksi¹¿ek
poetyckich. Jest laureatk¹ ok. 20 konkursów (równie¿ o zasiêgu ogólnopolskim) oraz jurorem w konkursach literackich, recytatorskich.
Od 1994 cz³onek RSTK w Bydgoszczy, a od 2009 r. cz³onek ZLP
w Warszawie. Absolwentka Pedagogiki Wczesnoszkolnej na WSP
w Bydgoszczy i Studiów Podyplomowych Bibliotekoznawstwa na
UKW w Bydgoszczy. Obecnie pracuje w Zespole Szkó³ w Solcu Kujawskim jako nauczyciel bibliotekarz – promuj¹c poezjê i recytacjê.
Od piêciu lat koordynuje w tej placówce akcjê Ca³a Polska Czyta
Dzieciom. Instruktor ZHP – prowadzi gromadê zuchów „Chojraki”.
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Problem w tym, by kobiecoœci nie kojarzyæ tylko
z falbankami, zwiewnoœci¹ i sentymentem...
Rozmowa z Mart¹ Fox

         
dokoñczenie ze str. 1

BPK: Jak emocjonalnoœæ kobiet przenosi
siê na wiersz … czy w ogóle da siê odró¿niæ styl kobiecy od mêskiego w poezji?

MF: Rozumiem, ¿e chodzi o obiegowe przeciwstawienia kobiecoœci-mêskoœci w stylu literackim. Mechaniczne
uto¿samienie terminu „literatura kobieca” z pojêciem „literatura pisana przez
kobiety” oznacza pójœcie na ³atwiznê, bo
sugeruje determinizm biologiczny.
Wspó³czesna krytyka feministyczna poszukiwa³a innych wyznaczników odrêbnoœci „literatury kobiecej”. Gdybyœmy
zechcia³y siêgn¹æ g³êbiej, pogr¹¿y³ybyœmy siê w d³ugiej rozmowie, bo nale¿a³oby przywo³aæ tutaj dywagacje Julii Kristevej na temat jêzyka matriarchalnego,
przeciwstawionego jêzykowi patriarchalnemu (mêskiemu), czy Lucy Irigaray,
która z kolei twierdzi, ¿e specyfik¹ jêzyka kobiet jest to, ¿e nie da siê go pomyœleæ jako cz³onu jakiejkolwiek opozycji
lub przeciwstawienia. Mog³ybyœmy te¿
przywo³aæ artyku³ Gra¿yny Borkowskiej
„Metafora dro¿d¿y”, w którym krytyczka
próbuje uporz¹dkowaæ i sprecyzowaæ
wiadomoœci dotycz¹ce tej odmiany wypowiedzi literackiej.
Czy nam to potrzebne w tej rozmowie? Znam bardzo „kobiece” wiersze pisane przez mê¿czyzn, i to takie, w których podmiot niekoniecznie ods³ania
swoj¹ p³ciowoœæ – oraz bardzo „mêskie”
wiersze pisane przez kobiety. I masz racjê, tutaj o rozró¿nieniu mêski/kobiecy
decyduje emocjonalnoœæ emanuj¹ca
z wiersza. Ta „kobieca” kojarzona jest
z czu³oœci¹, ciep³em, specyficzn¹ wra¿liwoœci¹, „mêska” z kolei z powœci¹gliwo-

  

przecie¿ nawet Cioran uwa¿a³ (esej
„Piêkno p³omieni”), ¿e metafizycznymi
mêkami mo¿e byæ szarpany tylko mê¿czyzna, a kobieta po to jest, by przywraca³a mu równowagê i dawa³a pocieszenie.
Poczekaj, poczekaj, zacytujê dos³ownie:
„Kobieta jest zwierzêciem niezdolnym do
kultury i ducha. Kobiety niczego nie
stworzy³y w ¿adnej dziedzinie /... / Kobieta jest bytem historycznym. Czy trzeba
jeszcze przypominaæ, ¿e nie istnieje ¿adna oryginalna myœl pochodz¹ca od kobiety, ¿adne trwale dzie³o sztuki, ¿e te „wizualne” istoty nie stworzy³y niczego
w malarstwie, ¿e natomiast wybi³y siê
nieco w paru naukach, z którymi ich kobiece inklinacje nie maj¹ nic wspólnego”? Czy¿by Cioran nie czyta³ Virginii?
Nie wiedzia³ o istnieniu Camille Claudel?
Podsumowuj¹c: Nie o to chodzi, ¿e
kobiety „bywaj¹” coraz lepsze, ale o to,
¿e dzisiaj chc¹ byæ partnerkami w dyspucie, ¿e nie wstydz¹ siê swojego g³osu.

Marta Fox
– poetka, powieœciopisarka i eseistka

      

œci¹ i osch³¹ prawd¹ uczuæ. Nie lubiê
tych „kobiecych” wierszy, które s¹ rozmem³ane i sentymentalne, ale to znaczy
tylko tyle, ¿e nie lubiê nieciekawej poezji, która nie pobudza mojej wyobraŸni,
ani uczuæ, nie potrz¹sa mn¹ i nie namawia do zagl¹dania w g³¹b zagadki.
e.e. cummings pisa³: „Kobiety S¥.
Nie dziêki czy pomimo, czy dla jakiejœ
samozwañczej racji, lecz jak Narodziny
+ ¯ycie +Œmieræ. S¹ jak uczucie + jak
oddychanie; jak pêkaj¹cy p¹k + pn¹cy siê
liœæ; jak rozb³yskuj¹ce gwiazdy + wschodz¹ce s³oñce + ksiê¿yc w nowiu + ksiê¿yc w pe³ni”. Bardzo to „kobiece”, prawda? Pozwól, ¿e rozgadam siê bardziej.
Tak, literatura pisana przez kobiety ma
zawsze p³eæ i deprecjonuje siê j¹ przymiotnikiem „kobieca”, nawet jeœli jest
„mêska” w sposobie ukazywania emocji.
Pisa³a o tym wielekroæ Erika Jong. Jeœli
recenzent chce dowartoœciowaæ poetkê,
nazywa j¹ „Herbertem w spódnicy”. Kobiety powinny pisaæ jak kobiety, skoro
inaczej postrzegaj¹ œwiat. Problem
w tym, by kobiecoœci nie kojarzyæ tylko
z falbankami, zwiewnoœci¹ i sentymentem. Dopóki „kobiece” bêdzie synonimem drugorzêdnoœci i bana³u, dopóki
bêdzie skaz¹, dopóty kobiety bêd¹ zadowolone z komplementów o mêskim pisaniu. Mêskim, czyli m¹drym, zdystansowanym, odwa¿nym, bêd¹cym wzorem
doskona³oœci.

Ukoñczy³a filologiê polsk¹ na Uniwersytecie Œl¹skim
w Katowicach, dodatkowo Studium Podyplomowe równie¿
z filologii polskiej przy tej samej uczelni. Marta Fox zadebiutowa³a w 1989 opublikowanym w piœmie „TAK i NIE”
opowiadaniem Gra, za które otrzyma³a Grand Prix w Konkursie Literatury Mi³osnej w Lubinie. Tematem twórczoœci
prozatorskiej Marty Fox s¹ problemy dzieci i m³odzie¿y,
zwi¹zane g³ównie z dojrzewaniem emocjonalnym. Jej powieœci zosta³y uhonorowane przez Polsk¹ Sekcjê IBBY
w konkursie „Ksi¹¿ka Roku” 1995 i 2000. [1] Jej twórczoœæ
poetycka to w du¿ej czêœci erotyki. By³a dwukrotnie stypendystk¹ Ministerstwa Kultury. Na zaproszenie Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego uczestniczy³a we frankfurckich Targach Ksi¹¿ki w 2000 oraz w programie „Polen
erlesen” w pó³nocnej Nadrenii-Westfalii. W 2004 r. otrzyma³a Z³oty Telefon – honorowe odznaczenie „Niebieskiej Linii” (Ogólnopolskiego Pogotowia do Walki z Przemoc¹
w Rodzinie) za ksi¹¿kê „Coraz mniej milczenia”. W roku
2006 otrzyma³a odznaczenie Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej. Nagroda Hanysy 2013 za dzia³alnoœæ kulturaln¹ oraz
twórczoœæ literack¹. Nagroda Narcyz 2014. Nagroda Artystyczna Marsza³ka Województwa Œl¹skiego 2014 za osi¹gniêcia w dziedzinie literatury. Od 2002 r. jest w zespole redakcyjnym literackiego pisma „Migotania”.

BPK: To jakie jest kobiece esprit Marty
Fox?

MF: Umiejêtnoœæ s³uchania, uwa¿noœæ, empatia, nieobojêtnoœæ, umiarkowana kwoczoœæ. Potrzebujê tak¿e partnerstwa w myœleniu. I ciszy dla siebie.
Niestety, te moje „znaki” powoduj¹, ¿e
jestem kobiet¹, do której chêtnie przychodz¹ mê¿czyŸni, gdy znu¿y ich kobieta prymitywna. Takiej „prymitywnej”
kobiecie dostaje siê lepsza czêœæ mê¿czyzny. A ja chcia³abym mieæ wszystko
(œmiech). Skoro jednak „nie mog³am
mieæ Wszystkiego, nie dba³am o brak
mniejszych Rzeczy”, jak napisa³a Emily
Dickinson. Dlatego jest we mnie du¿o
samotnoœci.
BPK: Piotr Micha³owski w ksi¹¿ce „G³osy, formy, œwiaty” okreœla poezjê jako
sztukê niegrzecznoœci. Czy Marta Fox
jest w swoich erotykach niegrzeczna?
Choæby w „Dotknij mnie tak dawno nie
mia³em kobiety” …

MF: Bywam niegrzeczna. Najbardziej w wierszach z tomiku „Chcê byæ
ch³opcem jak mój ojciec”. „Niegrzecznoœæ” jest w erotykach. W wyrafinowaniu zmys³ów po³¹czonym z wyrafinowaniem liryzmu, w perwersjach ukazywania tego, co niemo¿liwe albo co mo¿liwe
staje siê tylko w marzeniu, w pragnieniu
androgynii, a wiêc ca³oœci. Po wydaniu

tej ksi¹¿ki, a tak¿e wczeœniejszej „Kapelusz zawsze zdejmujê ostatni” przyklejono mi ³atkê odwa¿nej (niegrzecznej) pisarki erotycznej. Zawsze siê przy tym
ironicznie uœmiechano. Dlaczego? Bo jestem kobiet¹, która ma odwagê pisaæ.
Nie s³ysza³am nigdy, by kiedykolwiek
stygmatyzowano pisarza, bo odgórnie siê
przyjmuje, ¿e mê¿czyzna bez doœwiadczeñ nie jest mê¿czyzn¹. I mê¿czyzna
mo¿e, a nawet powinien byæ „niegrzeczny”, bo owa kategoria dodaje mu charyzmy. Czy któremuœ z krytyków przysz³o
do g³owy, by „niegrzecznoœæ” moich
wierszy potraktowaæ bardziej jak grê literack¹ ni¿ zapis mi³osnych doœwiadczeñ
i rozliczyæ mnie z umiejêtnoœci, wartoœci
literackiego œwiata, a nie z doœwiadczeñ?
Na szczêœcie przysz³o.
BPK: Zostañmy w temacie erotyków –
kanon powszechnie uprawianego erotyku
jest doœæ oczywisty. Czy uwa¿asz, ¿e
Twoje erotyki wnosz¹ coœ nowego? Pytam o to bêd¹c œwie¿o po lekturze rozmowy, w której Cezary Sikorski stwierdza, ¿e
jego zamiarem by³o: erotyzm przetworzyæ, przepoczwarzyæ, odseksualniæ. Jakie podejœcie Ty mia³aœ?

MF: Chcia³am erotyzm uduchowiæ!
Bo erotyzm to tak¿e forma ¿ycia duchowego. Wiêc myœlê, ¿e spotykam siê z Cezarym na tej samej œcie¿ce. Czy wnios³am coœ nowego? Mam nadziejê, ¿e tak.
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Na tym œwiecie wszystko ju¿ by³o, prócz
mojej wra¿liwoœci i mojej mieszanki doœwiadczeñ.
BPK: Erotyk bez mê¿czyzny nie mia³by
miejsca … w Twoich wierszach znajdujê
kilku mê¿czyzn. Czy ka¿dy z nich ma
swój realny odpowiednik?

MF: Dlaczego bez mê¿czyzny nie
mia³by miejsca? Mia³by, mia³by. Na
przyk³ad pomiêdzy kobietami i kobietami albo mê¿czyznami. Ja jestem bezczelnie heteroseksualna, jak mi kiedyœ wytknê³a jedna z kole¿anek – Safonek, dlatego erotyzm w moich wierszach bywa,
jest ¿eñsko-mêski. Beato Patrycjo, nie
odpowiem na pytanie tak, jak tego oczekujesz. Nie lubiê siê ods³aniaæ. Dlatego
piszê. Wk³adam rozmaite kostiumy,
przywdziewam maski. Chcê zachowaæ
tajemnicê. Nawet jeœli czytelnik wêszy,
to nie zmienia faktu, ¿e uniwersalizujê
doznania i dlatego, choæ s¹ bardzo moje,
to mog¹ siê czytaj¹cym wydawaæ ich
w³asne.
BPK: Bardziej prywatnie zapytam o to –
co dali Marcie Fox w ¿yciu mê¿czyŸni?
Czego nauczyli lub jak ob³askawili Twoj¹
kobiecoœæ – jeœli mia³o to miejsce.

MF: Czyli to pytanie jest poniek¹d
poza literatur¹... Du¿o otrzyma³am. Dwie
córki, które dzisiaj s¹ wspania³ymi kobietami, matkami i Osobami, realizuj¹cymi
siê w ¿yciu wedle w³asnego wzoru. Dosta³am dzikie uniesienia, zawiœæ, ale te¿
wsparcie, dziêki czemu polubi³am swoje
cia³o, nawet to, nosz¹ce œlady ¿ycia.
Uwierzy³am te¿, ¿e mam skrzyd³a, dziêki
którym mogê wzlecieæ ponad ma³ych ludzi i ma³e sprawy. Otrzyma³am nielojalnoœæ i lojalnoœæ. Otrzyma³am sztylet wbity w lewy bok, pla¿ê, na której wypisywano moje imiê, tak¿e ¿ó³æ, pestkê mango i obr¹czkê srebrn¹, jak u ptaka.
BPK: Poezja jako byt funkcjonalny czy
byt ca³kowicie od wszelkich ról wolny? Co
jest Ci bli¿sze?

MF: Bli¿sza mi jest wolnoœæ od ról,
przynajmniej w poezji. Z tej prostej przyczyny, ¿e poezja jest dla mnie wolnoœci¹,
a wolnoœæ rozmachem, si³¹, mo¿liwoœci¹,
œwiat³em, marzeniem. Nie mam oczywiœcie nic przeciwko temu, by poezja pe³ni³a okreœlone funkcje, zagrzewa³a do boju,
ocala³a narody, bawi³a, szydzi³a. Jeœli mia³abym potrzebê napisania wiersza s³u¿¹cego okreœlonemu celowi, zapewne bym napisa³a. Nie chcê diagnozowaæ moich wierszy. Mog¹ to zrobiæ krytycy, czytelnicy.
Wiem tylko tyle, ¿e ka¿dy z napisanych
wierszy, musia³ byæ napisany. Wydosta³
siê ze mnie, z mojego „œrodka”, wyfrun¹³,
kiedy by³ donoszony. Zosta³ zapisany
szybko, na jednym wydechu. Potem pole¿a³ w szufladzie i kiedy zobaczy³am, ¿e siê
scukrowa³, mog³am go przepisaæ na czysto, rezygnuj¹c z niektórych s³ów. Bo nie
ma tak dobrego wiersza, by nie mo¿na by³o z niego wyrzuciæ kilku s³ów.
BPK: Pisanie dla m³odych to wynik konkretnego impulsu?

MF: Pierwsza powieœæ, ta napisana
dwadzieœcia lat temu, by³a wynikiem, jak

to powiedzia³aœ, konkretnego impulsu.
Lubiê opowiadaæ anegdotkê o tym, jak
napisa³am j¹ dla córki, która nie lubi³a
czytaæ. Rozumiesz, co to za ból dla matki polonistki i ojca teatrologa. Jaka to potwarz dla naszego domu pe³nego ksi¹¿ek,
w którym nie ma mebli, bo s¹ jedynie rega³y na ksi¹¿ki. Postanowi³am wiêc napisaæ powieœæ, któr¹ córka przeczyta z zainteresowaniem, od pocz¹tku do koñca.
Jednym tchem. Nosi³a tytu³ „Batoniki Always miêkkie jak deszczówka”. Po cichu
liczy³am na to, ¿e jeœli zawojujê „batonikami” serce córki, to trafiê te¿ do innych
czytelników. I tak siê sta³o. „Batoniki”
pozwoli³y mi zaistnieæ na rynku czytelniczym. Zauwa¿, u¿y³am s³owa „zaistnieæ”, ulubionego s³owa wszystkich pisz¹cych. Napisa³am dwie kolejne czêœci
przygód Agatona-Gagatona. Dzisiaj to
ju¿ klasyka, której fragmenty dosta³y siê
do wielu podrêczników szkolnych. Tak¿e
inne moje powieœci trafiaj¹ na listê lektur
do wyboru. I tak prawie z dnia na dzieñ
z „odwa¿nej pisarki erotycznej” sta³am
siê „odwa¿n¹ pisark¹ m³odzie¿ow¹”. Tak
czy owak jestem odwa¿na. A odwaga to
w pisaniu wa¿niejsza ni¿ talent. Po latach
myœlê, ¿e napisa³am tê powieœæ tak¿e dla
siebie. Dla nastolatki we mnie. ¯e poruszy³am w niej sprawy, o których jako nastolatka chcia³am rozmawiaæ, ale nie
mia³am z kim, bo wokó³ s³ysza³am, ¿e
„dzieci i ryby g³osu nie maj¹” i „co wolno wojewodzie, to nie tobie, smrodzie”.
BPK: Inspiracje do fabu³y ksi¹¿ek m³odzie¿owych rodz¹ siê z?

MF: Tematy zawsze le¿¹ na ulicy,
przecie¿ wiesz. Tak samo jak pieni¹dze.
Ja nie widzê, niestety, pieniêdzy, dlatego
nie zosta³am bizneswoman, nie mam
sklepów, nie prowadzê firmy, choæ próbowa³am, bo wielu rzeczy próbowa³am,
zanim znalaz³am to, co mam. Pisarz to taki ktoœ, kto patrzy na to, co wszyscy, tylko widzi wiêcej, czasem inaczej. Zawsze
lubi³am opowiadaæ historie. A przede
wszystkim chcia³am zrozumieæ motywacje postêpowania ludzi. Mam analityczn¹
naturê, zwyk³am dzieliæ w³os na czworo.
Dlatego piszê powieœci psychologiczno-obyczajowe, których akcja dzieje siê tu
i teraz. Jedni pisz¹ o wampirach, ja o ¿yciu. Kiedyœ pracowa³am w liceum i uczy³am polskiego. By³am tak¿e szkoln¹ bibliotekark¹, której uczniowie lubili siê
zwierzaæ. Myœlê, ¿e przez wiele lat procentowa³o mi to doœwiadczenie. Poza
tym w domu by³y córki. Teraz wszystko
jest inaczej. Ale dalej mam potrzebê pisaæ powieœci tzw. m³odzie¿owe, których
bohaterami s¹ gimnazjaliœci lub licealiœci. Lubiê obserwowaæ, s³uchaæ, st¹d bior¹ siê tematy. Ciekawe, ¿e naj³atwiej dogadujê siê z ludŸmi du¿o starszymi od
siebie albo du¿o m³odszymi.
Staram siê jednak tak pisaæ, by powieœci m³odzie¿owe mieli ochotê czytaæ tzw.
doroœli, a powieœci „doros³e”, m³odzie¿.
BPK: Pisaæ dla m³odych to wykonaæ du¿¹ pracê. Trzeba specyficznie myœleæ
o czytelniku, nale¿y poznaæ jego jêzyk.
Jak wygl¹daj¹ Twoje przygotowania do
poznania tego specyficznego obrazowania œwiata?

MF: Przy pisaniu ka¿dej powieœci,
nie tylko dla m³odzie¿y, trzeba wykonaæ
du¿¹ pracê. Do napisania wiersza byæ
mo¿e potrzebne jest natchnienie. Gdybym chcia³a na nie liczyæ przy pisaniu
powieœci, nie by³abym zawodow¹ pisark¹, która co roku wydaje ksi¹¿kê. Najpierw piszê scenariusz, w którym nakreœlam fabu³ê. Ustawiam w niej bohaterów
pierwszego planu. Decydujê siê te¿ na
sposób narracji, np. czy to bêdzie narracja 1-osobowa, czy te¿ 3-osobowa. Ka¿da z nich ma swoje zalety. Wiem, jak siê
powieœæ rozpocznie, wiem, jak siê skoñczy. W trakcie pisania pojawiaj¹ siê w¹tki poboczne i bohaterowie drugoplanowi.
W osobnym pliku krótko ich charakteryzujê: jak wygl¹daj¹, co lubi¹, jak mówi¹.
To wa¿ne, by potem siê nie pomyliæ. Niestety, jak na poetkê przysta³o, pouk³adana
bywam. Przyjació³ka, niemiecka poetka,
Tina Stroheker, zwyk³a mawiaæ, ¿e zapewne mia³am babciê Prusaczkê. Czasem
zbieram materia³y i to z ro¿nych dziedzin. Bywa³o, ¿e dokszta³ca³am siê z zoologii, kosmetologii, medycyny, informatyki, topografii miasta, w którym dzieje
siê akcja. Fabu³y wymyœlam, czyli zazwyczaj moje powieœci to fikcja literacka. Raczej nie wzorujê bohaterów na
konkretnych osobach, jakie znam. Ale
bywa, ¿e ktoœ z mojego otoczenia staje
siê prototypem postaci powieœciowej.
Nie znaczy to jednak, ¿e jest konkretnie
przeniesion¹ z realu osob¹ do wykreowanego przeze mnie œwiata. Jeœli czytelnik
mówi, ¿e to jest jak z ¿ycia wziête, to
znaczy, ¿e opisa³am rzecz prawdopodobnie psychologicznie i czytelnicy mog¹ siê
uto¿samiaæ. Czasem do tego stopnia, ¿e
wydaje im siê, jakby to by³o o nich. Zasiadam do pisania, kiedy ju¿ mam zapiêty scenariusz (to jak 3-stopniowy plan
wypracowania) i znam pierwsze zdanie
powieœci. Wtedy trzeba siê przykuæ do
biurka. Podczas pisania powieœci z gatunku m³odzie¿owego, czujê wielk¹ odpowiedzialnoœæ. Nie chcê byæ nachalnie dydaktyczna, bo wiadomo, ¿e takie pouczanie przynios³oby odwrotny skutek, ale
odrobina smrodku dydaktycznego, jak to
mawia³ Wañkowicz, nie zawadzi. I masz
racjê, bardzo wa¿ny jest jêzyk, stylizacja
na m³odzie¿owy slang, szczególnie
w dialogach. Kiedy zaczynam pisaæ, ¿yjê
w dwóch œwiatach: zewnêtrznym, gdzie
staram siê funkcjonowaæ jak ka¿dy, i tym
przy biurku, gdzie mogê tworzyæ wyimaginowan¹ rzeczywistoœæ. Najwa¿niejsze:
nie mo¿na przestaæ rozmawiaæ ze swoimi
bohaterami, nawet wtedy, kiedy siê gotuje obiad lub spaceruje z psem. Bohaterowie staj¹ siê wtedy domownikami albo ja
jestem ich sta³ym goœciem. Przydaje siê
empatia. £atwiej mi siê wcieliæ w „Karolinê XL” ni¿ w „Izê Anoreczkê”.
BPK: Czy zak³adasz, ¿e sztuka powinna
nas oswajaæ ze sferami tabu – seksualnoœæ, dewiacje?

MF: Nie zak³adam tego odgórnie, nie
stawiam sobie zadañ. Ale oswaja, prawda? W 2004 roku wyda³am ksi¹¿kê „Coraz mniej milczenia. O dramatach dzieciñstwa bez tabu”. Historie czwórki bo-

haterów s¹ autentyczne, oparte o opowieœci, na podstawie których napisa³am opowiadania. Potem jednak zapragnê³am
spotkaæ siê z bohaterami i przeprowadziæ
z nimi dziennikarsk¹ rozmowê. Tak wiêc
ksi¹¿ka ³amie gatunki. Rzecz jest o przemocy w rodzinie i molestowaniu seksualnym. Do tej pory otrzymujê od czytelników listy, w których mi opowiadaj¹ swoje historie. Czytam je wszystkie, archiwizujê, choæ nie chcia³abym po raz kolejny
pisaæ o przemocy. Otrzyma³am za tê
ksi¹¿kê Z³oty Telefon, honorowe wyró¿nienie od Niebieskiej Linii, Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie. O dewiacjach nie pisa³am.
Choæ w³aœciwie pisa³am, bo przecie¿
przemoc jest te¿ dewiacj¹.
BPK: Libido czy destrudo … czyli popêd
do ¿ycia czy popêd do œmierci – co bardziej do Ciebie przemawia?

MF: Zdecydowanie libido. Choæ i tutaj mam problem z definicj¹. Czy rozumieæ libido po Freudowsku? Jako energiê
¿yciow¹, a przede wszystkim seksualn¹,
bêd¹c¹ w sprzecznoœci z Tanatos, energi¹
wywo³uj¹c¹ procesy destrukcyjne, czy
te¿ w rozumieniu Jungowskim, czyli
szerszym, jako energiê psychiczn¹
w ogóle. Zosta³am wychowana w przeœwiadczeniu, ¿e erotyzm, ¿ycie seksualne
stoi w opozycji do rozwoju duchowego.
Manipulowano mn¹, wzbudzaj¹c poczucie winy. Potrzebowa³am wielu lat, by samej sobie jasno i wyraŸnie powiedzieæ,
¿e seks jest motorem rozwoju mojej
œwiadomoœci, ¿e erotyzm jest form¹ mojego ¿ycia duchowego. Czu³am to od
pierwszego razu, ale co innego czuæ, a co
innego wiedzieæ. Seks by³ dla mnie zawsze œwiêty. Akt mi³osny by³ aktem ³aski. Seks traktowa³am jako wartoœæ, Ÿród³o przyjemnoœci, p³odnoœci, metafizyki,
magii. A metafizyka to w moim rozumieniu przekraczanie samego siebie. Rozkosz jest potrzebna psychice, ci, którzy
siê jej wyrzekaj¹, walcz¹ z natur¹ i sob¹.
Ile¿ siê ksi¹¿ek naczyta³am, by poj¹æ, ¿e
trzeba „przyj¹æ” swoje demony, bo kiedy
siê z nimi walczy, to daje siê im dodatkow¹ si³ê. Czêsto próba niezdrowej ucieczki od seksu, t³umienia ¿¹dz czy nieumiejêtne ich sublimowanie przekszta³ca siê
w zwyk³¹ lubie¿noœæ i to jest dopiero tragedia. Poniewa¿ seks mo¿e prowadziæ do
prokreacji, wiêc trzeba o nim wiedzieæ,
jak najwiêcej, by ponosiæ odpowiedzialnoœæ za swoje poczynania. A odpowiedzialnoœæ, to mi³oœæ, a mi³oœæ to sztuka,
której siê trzeba uczyæ. Dlatego wœciekam siê, kiedy kobiety-polityczki bredz¹ce o tym, ze seks nie przynosi dobra, nie
rozwija, nie daje bliskoœci, nie pozwala
fruwaæ i gór przenosiæ.
BPK: Wobec koñca wszystkich rzeczy …
w czym szukasz schronienia?

MF: „Z rzeczy œwiata tego pozostan¹
tylko dwie, dwie tylko, poezja i dobroæ,
wiêcej nic”. Pozwól, ¿e nie opowiem, jak
szukam dobroci, jak próbujê j¹ dawaæ
i braæ. O poezji natomiast mogê nieskoñczenie, jak Tuwim o zieleni.
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NA WARSZTACIE RECENZENTA

Ró¿a Maria Zalewska
Absorpcja pierwszych promieni

U SIOSTRY KONSUMATY

Dziwny niezwyk³y jest ten œwiat
– Dawidowi

NADES£ANE WIERSZE

kiedyœ magiczne sztuczki, po³ykanie ostrzy,
blizny na d³ugoœæ prze³yku.
teraz listki miêdzy wargami.
masz racjê –
w gruncie naszych ust, mo¿emy rosn¹æ.

jakubowe drabiny
torów
œmieci wiatr przegania
pasa¿er lgnie
do cz³owieka

widzia³am jak w krzemionce iskrzy³y siê
bia³e ³uski, a mo¿e
zagrzebane w popiele, cêtkowane œlin¹
niedopa³ki s³abych papierosów.
i widzia³am sól na parkiecie, wystarczy³o
na duszê z³o¿on¹ z ³upin.

poci¹g urós³ do rangi
wydarzenia
o skali i zakresie
megafon senny
kaszle
nocne walizek
rozmowy

gdyby ktoœ pyta³:
oswoiæ, to znaczy
zaczepiæ na pniu,
pod uchylon¹ kor¹ zatrzymaæ p¹k obcy.
gdybyœ pyta³:
tak,
przyj¹³eœ siê w tym sercu
delikatnie noszony,
pod banda¿em z rafii.

Bo¿ena Kaczorowska
Ach, nie tu koniec! Jeszcze moje ¿ycie
Dozna podobno swoich trosk obficie.
Maciej Kazimierz Sarbiewski

By³ pocz¹tek bêdzie koniec
Uczymy siê ¿ycia a potem... nikt nie jest
gotowy!
Przykryte trzeba ods³oniæ Otwarte
zamkn¹æ
Przyszed³eœ „stamt¹d” wiêc wracasz
(jakby) do siebie...

lektura rozk³adów czytanych
stró¿e prawa
powoli chadzaj¹
parami
d³onie krótko czekaj¹
kolejni ju¿ spiesz¹
na swoje
¿egnanie
sprawna machina
œwiat³a w mroku
zadzwoniê, napiszê

Piêkne s¹ rêce starych kobiet
Zimowo-ca³oroczne
Przejrzyste…
Sepi¹ zapisana mapa
Palce jak dêby brzozy wierzby
Wroœniête korzeniami ¿y³ w d³onie
Iskrz¹ce pierœcionkiem zarêczynowym
Zbieraj¹ klejnoty ³ez
One by³y wszêdzie
W grzechu i pokucie

Wiedz¹ znaj¹ czuj¹
Ziemiê krew modlitwê
Brajlem uczy³y siê œwiata
I ciebie
[Aneta z Warszawy]

[Krzysztof z przemyskiego RSTKu]

Wszystko by³oby dobrze, gdybyœmy potrafili byæ Ró¿ewiczami. A nie
potrafimy – wiêc taka wersyfikacja (pomys³ mistrza) nie sprawdza siê. Sensowniej ów wiersz szed³by bez enteromanii – p³ynnie. Inwersja „œmieci wiatr
przegania” równie¿ nie stanowi zabiegu „polepszacza”. Uwaga na „chadzaj¹”, „czekaj¹”, „spiesz¹” te rymy – ta czasownikowoœæ – to objawy nieporadnoœci jêzykowej. No i niekonsekwencja interpunkcyjna – jest jeden przecinek, który wyskakuje jak królik z kapelusza. A treœæ ma potencja³ … no i co
tu robiæ? Polecam poszukaæ osobnego stylu.

Otwarcie wiersza ma z³apaæ na lep czytelnika – i w tym wierszu ³apie. Wers drugi ju¿ nie koniecznie – bo có¿ to znaczy zimowo-ca³oroczne?
Ca³orocznoœæ obejmuje równie¿ zimê – wiêc dopowiadaæ, podkreœlaæ ju¿
nie trzeba. Za to trzeba pokazaæ metaforê – a ona piêkna „Palce wroœniête korzeniami ¿y³ w d³onie”! Czytelnik sam sobie dopowie – korzeniami
jakich drzew. Dlatego „dêby, brzozy, wierzby” zbyteczne. Warto uwa¿aæ
na takie ³adne – acz nagminne metafory jak „klejnoty ³ez”. Tak ju¿ ktoœ
napisa³ – choæby Roman Praszyñski Pod powiekami b³yszcza³y klejnoty
³ez. Przed wejœciem … Tekst ma potencja³, wyczucie liryczne. To najwa¿niejsze – bo jest co poprawiæ.

Ksi¹¿ki do recenzji proszê przesy³aæ na adres redakcji, a wiersze na maila siostrakonsumata@gmail.com

POCZYTALNIA!
Mariusz Jagie³³o – cz³owiek z brudnopisu

Stawanie siê mê¿czyzn¹, szukanie w sobie doros³oœci, swoistej odpowiedzialnoœci za siebie i innych to ciê¿ki proces. Na
plan pierwszy wychodz¹ piersi – jest ich w tomie nie ma³o: ich
piersi smakuj¹ mêskimi perfumami [s. 18]; nie widaæ, ¿eby twardnia³y jej sutki [s. 16]; miêdzy ustami i pieprzykiem na piersi
[s. 23]; obawia³em siê, ¿e kobiece piersi bêd¹ laktatorem [s. 38].
Ale wa¿niejsza staje siê rola spo³eczna, z któr¹ bohater stara siê
walczyæ. Nieœmiertelne – posadziæ drzewo, wybudowaæ dom i sp³odziæ syna – mêczy
bohatera. Oczywiœcie nale¿y podkreœliæ, ¿e autor nie ukrywa to¿samoœci swojego bohatera. Na wypisie ze szpitala lekarz chcia³ pomin¹æ „³”. Nie rozumia³, ¿e historia wymaga kontynuacji [s. 12]. Jagie³³o musi mieæ dwa „³”. P³ynnie i w oczywisty sposób
sp³odzi³ poeta samego siebie w swoim w³asnym brudnopisie. Powo³a³ siebie do literackiego ¿ycia, bo przecie¿ mi³oœæ jest usprawiedliwieniem wszystkich metafor [s. 24].
Brudnopisowa opowieœæ o samotnym poecie trafia do czytelnika. Nie pomylmy jednak tej samotnoœci z przewidywanym poczuciem wyobcowania czy izolacji.
[Mariusz Jagie³³o, cz³owiek z brudnopisu, Fundacja Du¿y Format,
Warszawa 2014]

polecane ksi¹¿ki
S. Sontag – Pod znakiem Saturna

Susan Sontag (urodzona jako Susan Rosenblatt) elektryzuje swoim nazwiskiem (przejêtym po
ojczymie). Sontag przyci¹ga otwartym umys³em,
specyficznym widzeniem œwiata, upartoœci¹ i niezwyk³¹ inteligencj¹. To postaæ kontrowersyjna.
Sk³onna do skandali, obnosz¹ca siê z biseksualnoœci¹, gotowa nazwaæ tych, którzy zaatakowali WTC „terroryœci nie byli tchórzami”. Choæ zmar³a jedenaœcie lat temu – jej ksi¹¿ki s¹ wci¹¿
t³umaczone na kolejne jêzyki. Obecnie mo¿emy przeczytaæ pierwsze
polskie wydanie s³ynnego zbioru esejów Sontag, w których autorka
kreœli sylwetki m.in.: Artauda, Canettiego, Goodmana, skupiaj¹c siê
przy tym na w¹tkach osobistych, jak i uniwersalnych. Sontag to zarówno pisarka, eseistka, krytyk spo³eczny jak i aktywistka praw cz³owieka. Postaæ nietuzinkowa, któr¹ dziêki zbiorowi „Pod znakiem Saturna”
mo¿emy bardziej poznaæ.
[S. Sontag, Pod znakiem Saturna, Wydawnictwo Karakter,
Kraków 2015]

Jubileusz XXX-lecia wojskowego ruchu literackiego w Pa³acyku w Oborach

Zima œcina lustro jeziora
Po³yka fale Zaszywa je w tataraku
Z nami jest chyba podobnie
Z lodu nie zrodzi siê mi³oœæ
Topnieje w nas tylko pamiêæ
Mróz otwiera bia³¹ fobiê kartki
Nie jesteœ ryb¹ a pozbawiono ciê g³osu
Wszystko co by³o nie wróci
Rozpycha siê teraz w „innym miejscu”
Podskakuje niczym sp³awik w przerêbli

  

Rozhuœta siê to wszystko
Jeszcze siê wyleje
Zobaczysz!

Oda do kobiecych r¹k

Nocne poci¹gi
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Krystyna WoŸniak

Alicja Maria Kuberska

Adam Boles³aw Wierzbicki

List, który nie trafi³ do adresata

Odwrócenie

Adwentowa tradycja

Mam teraz wiêcej czasu, rozmyœlam.
Odtwarzam ko³ysanki grane przez ciebie, spojrzenie.
W Nohant wczoraj spad³ deszcz, przygarbione
drzewa oliwne zmêczone jak ja.
Aurora ma piêkny uœmiech, mówi¹, ¿e jej proza jest odwa¿na.
Lubiê kiedy opiekuje siê mn¹.
Napisa³em Poloneza-fantazjê w tonacji As-dur i mazurka f moll.
Wiesz, ostatnio przygl¹da³em siê polnym kwiatom,
w ich kruchoœci, jest coœ z nas.
Tak bardzo chcia³bym usi¹œæ z tob¹ nad brzegiem Wis³y,
czy to prawda, ¿e na naszej ulicy otworzy³ Blikle cukierniê?

Prosisz o spotkanie.
To tak, jakby obejrzeæ film od koñca.

Krzyk rozdzieraj¹cy ciszê
odbija siê echem pomiêdzy
zabudowaniami gospodarczymi

By³ u mnie lekarz.
Jestem zmêczony.
Mamo, klawisze kalecz¹ palce, chyba ju¿ nic nie napiszê.

Janusz Kowalkowski
***
rozkocha³aœ podniebnym pejza¿em
namalowanym palcem Jedynego
wam nie potrzebne domy
wolnoœæ od wszechmocy wam dano
w zamian za czardasza udekorowanego cekinami sukien
ojciec Cham ubarwi³ wybrane plemiê ciemniejsz¹ karnacj¹
dla odró¿nienia jesteœcie lepsi
wasze tabory od potopu do teraŸniejszoœci
poszukuj¹ drogi do domu

***
nim zapali siê dzieñ i zast¹pi¹ nas skrzydlaci œpiewacy
œwietlik ogniska zgaœnie
dzieci zaœpiewaj¹ ostatni¹ wczorajsz¹ nutê przed snem
nim zapali siê dzieñ
trawa napoi udeptan¹ ziemiê
konie odmówi¹ modlitwê
nim zapali siê dzieñ

Spójrz,
Wiatr wk³ada kapelusz na g³owê przechodnia.
Podnosi siê przewrócone krzes³o.
Do r¹k wpada bukiet czerwonych ró¿.
A ty ca³ujesz na powitanie?
na po¿egnanie?

Piêkna dziewczyna

Szkar³atne plamy krwi
rozkwitaj¹ na dziewiczo
bia³ym œniegu
niczym maki na wiosennej ³¹ce
¯ar³oczne psy
i natrêtne domowe ptaszyska
rozci¹gaj¹ po podwórzu
niepotrzebne nikomu wnêtrznoœci

Przystanê³a na ulicy, rozejrza³a siê woko³o.
Smuk³a i wiotka, jak palma daktylowa,
Na wysokich szpilkach siêgnê³a prawie nieba.
Wspiê³a siê wysoko – powy¿ej przeciêtnoœci.

W powietrzu unosi siê
zapach spalenizny

Wiatr bawi³ siê pasemkami w³osów i krótk¹ sukienk¹.
Uœmiech rozjaœni³ delikatn¹ twarz, doda³ jej urody.
– Oto kobieta, o której mówi³y pieœni króla Salomona
Pomyœla³am z podziwem i zazdroœci¹.

Za kilka dni
zaœpiewamy
„Bóg siê rodzi...”

Przyci¹gnê³a spojrzenia wielu przechodniów.
Jej niespokojna uroda ukrad³a mêskie myœli.
Zobaczy³am swoje odbicie w sklepowej szybie,
A obraz nieznajomej w twoich oczach.

GwoŸdzie Pana Boga

Krystyna Rejniak
Nikt?
By³ zawsze wœród nas, taki sobie nijaki...
Uczynny, choæ tajemniczy w sobie ...
Mo¿e i chcia³ coœ powiedzieæ, ale ...
Dotyka³o nas jego ciep³o, delikatnoœæ.
Dobrze czuliœmy siê z nim.
Pewnego dnia odszed³...
Czy on by³ tutaj naprawdê?
– By³.
A mo¿e to by³ po prostu cz³owiek – Nikt?...

Uczestnicy XXVI Ogólnopolskich Literackich Spotkañ Pokoleñ 2014

Œwiniobicie

17 XII 1999r.

Takiej suszy nie pamiêta³ nawet
dobiegaj¹cy setki Jambro¿y
a Guglasowa mówi³a ¿e to wina
samolotów startuj¹cych z pobliskiego lotniska
które chmury nad wiosk¹ rozpêdzaj¹
Ludzie spogl¹dali
w niebo w nadziei ¿e
ujrz¹ na nim zwiastuj¹ce
deszcz chmury. Jednak
widzieli na nim tylko
bezlitosne s³oñce
wypalaj¹ce spragnion¹ deszczu ziemiê
Nie pomog³y b³agalne
modlitwy i pieœni
œpiewane w czasie procesji
Dni Krzy¿owych
przez ca³y maj z nieba nie spad³a
nawet jedna kropla zbawiennego deszczu
Oparty o laskê stary Jambro¿y
twierdzi³ ¿e to nie wina
samolotów tylko kara Pana Boga
za to ¿e g³upi Sylwut
w Wielki Pi¹tek sztachety do p³otu
przybija³
17 VI 2011

Jadwiga Stró¿ykiewicz

  

***
jab³ko w stadium kwiecia
obna¿one z p³atków
zgrywa siê na dojrza³oœæ
niebawem syk wê¿a
okreœli siê w czasie
przesz³ym dokonanym
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Rafa³ Wojaczek
(1945-1971)

dokoñczenie ze str. 1

Krytyk szuka wyt³umaczenia przyczyn
braku poczucia to¿samoœci, jednoœci cia³a
i ducha, jakby nie znaj¹c etiologii s³owa
„schizofrenia”, które oznacza „rozszczepienie osobowoœci”. W rezultacie badañ przeprowadzonych przez Klinikê Psychiatryczn¹ AM we Wroc³awiu, postawiono bowiem
poecie diagnozê choroby: „signa psychopatica; personalitas inadewuata; observatio
quo ad Sch” (oznaki psychopatii; osobowoœæ pomniejszona; obserwacja w kierunku
schizofrenii). Dlatego nie mo¿e dziwiæ ustawiczne, pog³êbiaj¹ce siê coraz bardziej poczucie zaniku skupienia poety, braku pe³ni
osobowoœci, niedostatek to¿samoœci w sensie zwyczajnym, nierozbitym i nierozprzestrzenionym na zewn¹trz. Nie mo¿e zaskakiwaæ poszukiwanie przez poetê swego „ja”
choæby wyra¿one w wierszu „Kim jest”:
Kim jest ten, co moim d³ugopisem
Wypisuje moje wiersze
I w moim ³ó¿ku moj¹ ¿onê bierze?
Kim jest ten, co przed chwil¹ wyszed³?
Zdaje siê, ¿e Wojaczek mia³ œwiadomoœæ depersonalizacji i rozdwojenia jaŸni;
musia³ zreszt¹ mieæ tego rodzaju œwiadomoœæ, skoro j¹ tak dok³adnie ujmowa³.
Nie zapuszczaj¹c siê daleko w poszukiwanie akcentów osobistych, czy jak w tym
wypadku, prawdopodobnie wziêtych z ¿ycia, pos³u¿my siê dla rozpoznania prehistorii poety, które mog³y mieæ taki porz¹dek
jak w wierszu „Mit rodzinny”:
Ja jestem synem mojej matki
i pewnego m³odzieñca
który nie by³ ostro¿ny
a pewnie by³ z³oœliwy
a mo¿e tylko nie wiedzia³
Matka wtedy by³a zamroczona
a potem by³o jej ¿al
Mo¿liwe, ¿e w takich okolicznoœciach
nast¹pi³ pretekst zaistnienia Rafa³a Wojaczka, który jeszcze Rafa³em nie by³. Tak¿e mimo nasuwaj¹cej siê sugestii i pierworodnym
nie by³. Poeta napisa³ o swoim starszym
bracie i inklinacjach obu do choroby, co nastêpuje „Bo œmieræ to jest wielki konduktor”: („pomyœla³em o moim starszym bracie, ¿e gdyby nim nie by³, na pewno by³by
skurwysynem). Oraz skorygowa³em to
mniemanie bior¹c poprawkê na fakt, i¿ tak
jak ja jest obci¹¿ony dziedziczn¹ (po babce
od strony ojca, pod³ug s³ów matki syfilistycznej kurwie) schizofreni¹, natomiast nie
pisze wierszy, przeto nie dana mu jest ta
mo¿liwoœæ autoterapii”.
O tym, ¿e poezja daje Wojaczkowi poczucie rekompensaty w chorobie, wiedzieli
od pocz¹tku krytycy, porêczaj¹cy jego wiersze do druku. Tymoteusz Karpowicz u progu twórczoœci poety napisa³: „Jego poezja
jest œwiadom¹ autoterapi¹. Zagro¿ony od lat
stanami lêkowymi, wymykaj¹cymi siê okreœleniom – szuka ich nazwy, jak gdyby wierzy³, ¿e nazwane przestan¹ byæ groŸne”. Od
poczucia ul¿enia ciê¿aru choroby przez wyra¿enie ich w s³owie niedaleko do podniesienia poezji to¿samej z ¿yciem na najwy¿szy piedesta³. A trzeba wierzyæ w poezjê
Rafa³a Wojaczka, wierzyæ w jej pos³annictwo, bo po wielokrotnym czytaniu te jego
wiersze wykazuj¹ doprawdy wysok¹ jasnoœæ.
Inna kwestia jeszcze raz musi byæ œciœlej
rozpatrzona: czy krytyk ma prawo traktowaæ tekst poety jako dokument jego ¿ycia
wewnêtrznego? Nie tylko jako odbicie piêkna i artyzmu? Jeœliby kto mia³ co do tego
w¹tpliwoœci, niech za dobr¹ monetê przyjmie wypowiedŸ znanego psychiatry Anto-

niego Kêpiñskiego, który w swej prze³omowej ksi¹¿ce „Schizofrenia” napisa³: „Wci¹¿
jest aktualne i sporne zagadnienie zwi¹zku
miêdzy talentem artystycznym i chorob¹
psychiczn¹. Ze wzglêdu na doœæ nieliczne,
naukowo udokumentowane opisy zaburzeñ
psychicznych, wystêpuj¹cych u utalentowanych artystów, badacze musz¹ opieraæ siê
czêsto na przekazach historycznych i dzie³ach literackich lub plastycznych twórców
bêd¹cych przedmiotem analizy psychopatologicznej. Wynikaj¹ st¹d doœæ du¿e ró¿nice
pogl¹dów, dowolnoœæ interpretacji i nieœcis³oœæ wniosków. Mimo to takie historyczne
spojrzenie wydaje siê niezbêdne, gdy mowa
o twórczoœci osób chorych psychicznie,
gdy¿ uwidacznia ono znaczenie chorób psychicznych dla dziejów kultury ludzkiej”.
Spojrzeæ na wiersze Wojaczkowe pod k¹tem odbicia w nich stanów wewnêtrznych,
mimo ¿e by³ nie tak dawno i nie tak dawno
zgin¹³, warto i nale¿y, a to ju¿ choæby z tego
wzglêdu, ¿e biografia Wojaczka, ta autentyczna przemiesza³a siê z legend¹, i wydaje
siê, ¿e tekst wierszy bardziej oddaje prawdê
o poecie, ni¿ setki wspominków i zapisków
mu poœwiêconych. A fakty niezbite o nim zawieraj¹ siê w kilku jego zdaniach: urodzi³ siê
6 grudnia 1945 roku w Miko³owie w rodzinie
nauczycielskiej jako syn Edwarda i El¿biety
z domu Sobeckiej (nale¿a³ wiêc, jak stwierdzi³ Adam Zagajewski do pokolenia „rówieœników Polski Ludowej; czy to powód do
chwa³y?). Naukê pobiera³ w miejscu swego
urodzenia, czyli w Miko³owie, gdzie uczêszcza³ do tamtejszej szko³y podstawowej i liceum. Od 1960 roku przez dwa lata kontynuowa³ naukê licealn¹ w Katowicach-Ligocie,
a nastêpnie w Kêdzierzynie, gdzie zda³ egzamin maturalny. Po maturze studiowa³ pó³ roku filologiê polsk¹ na Uniwersytecie Jagielloñskim.
W 1964 roku po przerwaniu studiów
przyjecha³ do Wroc³awia i przez kilka miesiêcy pracowa³ w Miejskim Przedsiêbiorstwie Oczyszczania jako dyspozytor samochodów. PóŸniej nie posiada³ sta³ego miejsca zatrudnienia. W maju 1965 roku przebywa³ w Klinice Psychiatrycznej AM we Wroc³awiu (któr¹ kierowa³ wówczas prof.
Adam Bukowczyk). Pozna³ tam sw¹ przysz³¹ ¿onê Teresê, dyplomowan¹ pielêgniarkê. W roku 1966 o¿eni³ siê z ni¹, zosta³ ojcem. W kilka miesiêcy po œlubie ¿ona opuœci³a go, zabieraj¹c ze sob¹ nowonarodzon¹
córeczkê – Dagmarê Joannê. W paŸdzierniku 1967 roku zosta³ skazany na dwa miesi¹ce aresztu za zak³ócanie porz¹dku publicznego. Karê odbywa³ w Oœrodku Pracy
WiêŸniów przy ul. Fio³kowej 38 we Wroc³awiu. Czerwiec 1969 roku spêdzi³ w Domu
Pracy Twórczej ZLP w Zakopanem. Do
ZLP nie zosta³ jednak przyjêty z powodu
z³ego prowadzenia siê. W ostatnim okresie
¿ycia czêsto zmienia³ miejsce zamieszkania,
przenosz¹c siê ze stancji na stancjê.

Sam o sobie w maj¹cej mieæ dowcipny
wydŸwiêk biografii napisa³: „Chodzi³em do
szkó³, dorasta³em w bibliotekach, na dworcach kolejowych, w domach cudzych
i mniej cudzych, w barach lepszej i gorszej
kategorii, w jeszcze innych miejscach. P³ywa³em po rzekach, jeziorach i po wielkiej
wodzie tak¿e. Udziela³em siê Przygodzie –
„Ziemia wolna mi by³a niestety”. Niekiedy
umiera³em i wtedy z tamtej strony ¿ycia odpowiada³em: a kuku. Wystarczy? ” Z t¹ wielorazow¹ œmierci¹ Wojaczkow¹ to nie by³o
wcale przesady: piêtno choroby, jej ci¹¿enie
i nieuporz¹dkowany tryb ¿ycia sprawia³y,
¿e faktycznie ociera³ siê nieraz o œmieræ.
Ostatecznie, podobno œwiadomie, za¿y³ wystarczaj¹co wielokrotn¹ dawkê neuroleptyków i zatruty nimi zmar³ w nocy z 10 na 11
maja 1971 roku. Pozostawi³ po sobie znaczn¹ twórczoœæ, ale po kolei.
Wojaczek wczeœnie zacz¹³ pisaæ, mo¿e
ze wzglêdu na potrzebê psychiczn¹ dialogu
z pust¹, zapisywan¹ przez siebie powoli,
a ciesz¹c¹ po pokryciu jej pismem kartk¹.
A jak wiadomo, ¿e zacz¹³ wczeœnie, takie s¹
dowody, ¿e równie wczeœnie ujawni³a siê
w nim choroba. Z 1962 roku, gdy mia³ 17
lat, pochodzi wiersz „Wyrok na mnie ju¿ zapad³”, a w czêœci ma on brzmienie:
Zajrza³em przez dziurkê Patrzy³a siê g³upia
z myœl¹ swoj¹ cieniutk¹ Matko, œwiêta
Panno,
bluŸnierstwem jest o ¿ycie pos¹dziæ trupa
lecz trup wci¹¿ kocha³ ¿ycie, matko œwiêta
Panno.
Tak naprawdê Wojaczek artyst¹ sta³ siê,
debiutuj¹c w 1965 roku w nowopowsta³ej
„Poezji”, i to debiutuj¹c z przes³aniem znakomitych wtedy poetów. Piotr Kuncewicz
uj¹³ to tak: „Debiutowa³ rozg³oœnie
w pierwszym numerze „Poezji”, w 1965 roku, z wprowadzeniem Karpowicza (strasznie siê oni w tej „Poezji” wtedy ¿arli, a najbardziej Miêdzyrzecki z Przybosiem. Kiedy
Artur przemawiaj¹c do krytyków powiada³:
„bêdziecie mieli tu warsztat”, to pan Julian
teatralnym szeptem dodawa³: „szewski”, ale
Wojaczka wydrukowali doœæ zgodnie). Wyda³ za ¿ycia dwa tomy: „Sezon” (1969)
i „Inna bajka” (1970). Poœmiertnie ukaza³y
siê „Nieskoñczona krucjata” (1972), „Którego nie by³o” (1972) i „Utwory zebrane”
(1976), opracowane przez Bogus³awa Kierca, z obszernym wstêpem Tymoteusza Karpowicza. Przynosz¹ one prócz licznych
wierszy prozê „Sanatorium”. Ta ksi¹¿ka pos³u¿y tu prawie wy³¹cznie jako Ÿród³o wiedzy o ¿yciu poety, o jego przypad³oœciach,
charakterze i losach.
Trzeba siêgn¹æ do genealogii Wojaczka,
która t³umaczy³aby go z jego s³aboœci, ukierunkowania na poezjê, klêskê w ¿yciu. Ojciec rodzony Rafa³a Wojaczka – jak pisa³
poeta w opowiadaniu „Sanatorium” – to
„przedwojenny profesor gimnazjalny, co by³o stwierdzone dyplomem podpisanym przez
ministra oœwiecenia publicznego, wczeœniej
przez rok student teologii Uniwersytetu Jagielloñskiego, któr¹ porzuci³ dla studium
przygotowuj¹cego do wype³niania s³u¿by
nauczycielskiej, mianowicie do studium jêzyka i literatury germañskiej uzupe³nionego
kursem literatury polskiej; z domu ch³op,
trzeci, jeszcze nie ostatni syn gospodarski,
który do gimnazjum biega³ piêæ kilometrów
na piechotê, dopóki mu, ju¿ uczniowi klasy

czwartej, nie oddano do dyspozycji domowego roweru; (...) wychowawca, bibliotekarz, profesor gimnazjum polskiego na terenie Rzeszy, wczeœniej powstaniec œl¹ski,
póŸniej zas³u¿ony w bojach o wolnoœæ wiêzieñ obozu koncentracyjnego, po wojnie dyrektor gimnazjum, przez okres czterech lat
starszy referent w zjednoczeniu budowy kopalñ, nastêpnie nauczyciel liceum w K., nie
umiej¹cy siê zgodziæ ze swoim dyrektorem,
wreszcie ktoœ, kto broni siê jak mo¿e przed
przeniesieniem na emeryturê”.
Byæ mo¿e z przyczyny wymagañ ojca,
z jego niezrozumienia syna rodzi³ siê jego
bunt, wyra¿ony podcinaniem sobie ¿y³ i próbami samobójczymi, o czym traktuje wiersz,
ale Rafa³ bardzo kocha³ matkê, by³o mu jej
szkoda, ¿e musi tak mêczyæ siê wyrodnym
synem, znaczy sob¹ samym, choæ nie mo¿na
powiedzieæ, aby jego stosunek do matki by³
tak jednoznacznie empatyczny. Pisa³:
mój pies, bardzo przyjemny
on jest brzydki œmierdz¹cy
ale on sypia w ³ó¿ku
on sypia z moj¹ matk¹
która go kocha bardzo boleœnie
wiêc skowyczy i próbuje uciekaæ
(...)
ale ja kocham moj¹ matkê
i chocia¿ psa te¿ kocham bardzo
przecie¿ musia³em wybieraæ
Sytuacjê swoj¹ rodzinn¹, tragizm swojego istnienia i swój stosunek do rodziców
wyra¿a te¿ w wierszu pt. „Lament”, który
obci¹¿a win¹ za swoje po³o¿enie zarówno
matkê jak i ojca:
Gdy matka p³acze, czyja to jest wina?
Kln¹c swoje imiê wyrodnego syna
Pytam i nikt nie mo¿e mi odpowiedzieæ.
A kiedy p³acze syn, czy¿ winna matka?
¯e winna temu, i¿ j¹ mi³oœæ spar³a?
Tego jej ¿aden sêdzia nie dowiedzie
O, gdyby piorun krwi omal¿e boskiej,
Ten œlepy piorun prawej krwi ojcowskiej
Nie siêgn¹³ pewnej nocy twego ³ona
Gdybym siê w jaju Twoim nie zalêg³
Nudnym robaczkiem, nie by³aby nêdza
Moja i Twoja i jak nieskoñczona
Taki da³ poeta wyraz pocz¹tku tragicznej swej drogi, a pe³ne ¿alu s³owa wierszy
jeszcze nie zapowiada³y targniêcia siê ostatecznego na ¿ycie. Mog³oby siê wydawaæ,
¿e przekleñstwa, które rzuca³, rozliczenia
z rodzin¹ i przyjació³mi, którymi szermowa³, by³y jakby na wyrost, niestosowne do
stanu swego odczucia. A przez obci¹¿enie
chorobami, choæby psychopati¹, decydowa³o o pewnej niewra¿liwoœci, osch³oœæ, i surowoœæ charakteru, nieliczeniu siê z taktem
czy bone tonem, nawet z jakimikolwiek zasadami; i to zapowiada³o najgorsze.
Wojaczek przyjecha³ do Wroc³awia – co
wiadomo – w 1964 roku, – jak stwierdza
Stanis³aw Chaciñski, adresat listów pocz¹tkuj¹cego wtedy poety – z Wroc³awia co
rusz ucieka³ do Miko³owa ko³o Katowic,
gdzie siê urodzi³, aby siê oczyœciæ na ciele,
uzupe³niæ garderobê, odkarmiæ i – przede
wszystkim pisaæ. Nie wiadomo, czy do szpitala trafi³ z Wroc³awia, bo mieszka³ ju¿
w tym mieœcie, czy zosta³ wziêty z Miko³o-
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wa, a potem ju¿ we Wroc³awiu pozosta³,
zreszt¹ wyje¿d¿aj¹c zeñ co jakiœ czas.
Rafa³ trafiaj¹c do zak³adu dla psychicznie chorych zacz¹³ prowadziæ dziennik.
Z zapisków mo¿na zorientowaæ siê, jaki by³
stan poety. Na drugi dzieñ swojego tam pobytu stwierdza: „gdybym dzisiaj mia³ wróciæ za mury, nie chcia³bym, ba³bym siê –
chcê zapomnieæ, dlatego te¿ tak chêtnie
chcia³em tu przyjœæ”. Przeszed³ obserwacjê,
mo¿e cykl leczenia od 7 maja do 22 maja
1965 roku, co jednak pozyska³ niew¹tpliwie
dla siebie, to szczególnie dwie sprawy: rozczytanie siê w lekturach i poznanie swej damy serca, ukochanej przynajmniej na pocz¹tku Teresy, która tu, w szpitalu, przechodzi³a praktykê. Z Teres¹ weŸmie œlub, ale to
potem, na razie przykuwa³y jego uwagê
sprawy w³asnego stanu zdrowia. Pisa³ o tym
tak: „Po ¿yletkê tu nie siêgnê. Mogê sprawiæ
wra¿enie cynika. Jednak jestem niewinny”.
Z tego wynika jasno, ¿e samopoczucie, stan
zdrowia decydowa³y o jego postêpkach, sumienie, a raczej resztki sumienia prze¿artego przez okrucieñstwo patologii, skaza³y go
bezwolnie na manowce, na grzech i przestêpstwo, których nie móg³ od siebie odsun¹æ, a jednak z nimi walczy³.
Wspominaj¹c swoje ¿ycie w Miko³owie,
pod bokiem rodziny, nie omieszka³ zaznaczyæ, ¿e miêdzy nim a ojcem dochodzi³o nawet do rêkoczynów. A po scysji „rozje¿d¿ali
siê, ka¿dy do swojej samotni, Rafa³ do swojej literatury, do swoich ob³¹kanych wierszy,
zaœ ojciec do pobo¿nej nauczycielskiej s³u¿by”. Ale swój stosunek do matki – zauwa¿ono – napawa³ go wspó³czuciem. Pisa³ oto:
„O nieszczêsna matko jego, która mu zawsze, kiedy tylko sposobn¹ ku temu znalaz³aœ okazjê, powtarza³aœ: Synku, pamiêtaj,
szanuj siê! A mia³aœ na myœli zarówno zdrowie jego, o które nie dba³ ku wielkiemu twemu utrapieniu, a tak¿e nadwyrê¿eniu finansowemu, jako ¿e bêd¹c m³odym poet¹ nie
korzysta³ z dobrodziejstwa ubezpieczenia
spo³ecznego i za lekarstwa, jakich sobie ¿¹da³ na chorobê, musia³aœ p³aciæ stuprocentow¹ nale¿noœæ”. Tak, w tym rachunku nie tylko mieœci³a siê op³ata za leki, ale i za mieszkanie (stancja), i ubranie, i wy¿ywienie, nie
mówi¹c o rozrywkach, których Rafa³ nadu¿ywa³. Nie pracuj¹c nigdzie, mia³ minimalne dochody z honorarium za wiersze, póŸniej dosta³ stypendium twórcze, ale najbardziej musia³ liczyæ na rodzinê. A dziewczyna, z któr¹ postanowi³ siê o¿eniæ, mimo jej
i jego strasznej biedy, pochodzi³a z powiatu
zawierciañskiego; mia³a niewielki wybór,
gdy Rafa³ zaproponowa³ jej œlub na dwa
miesi¹ce przed rozwi¹zaniem ci¹¿y. Jak wygl¹da³a ceremonia uroczystoœci, nie wiadomo, natomiast towarzysz¹ce jej okolicznoœci
mia³y siê tak (wed³ug: „Sanatorium”): „Matka (Rafa³a), pó³ nocy jad¹c, dojecha³a w porê, wiêc w piêæ osób (ma³¿onkowie, rodzice
i brat) wsiedli do taksówki i pojechali na rynek (we Wroc³awiu), gdzie w pomieszczeniu
Urzêdu czeka³ na nich kompetentny przedstawiciel w³adzy. Zastali tak¿e kilkoro przypadkowych goœci, którzy akurat znaleŸli
czas dla m³odej pary. Wtedy (Rafa³) przeprosiwszy towarzystwo oddali³ siê na chwilê po
to, by w pobliskim Barze Rybnym ma³o wiele t³umacz¹c bufetowej wypiæ sto gramów
¿ytniówki, po czym wróci³ tam, gdzie czas
ju¿ nagli³. Uroczystoœæ by³a jak inne takie
uroczystoœci, a po odbyciu jej wszyscy obecni przenieœli siê do lokalu przedniej kategorii na okolicznoœciowe œniadanie, które wyda³ jeden z goœci, mianowicie brat (Rafa³a) ”.
D³ugo ten zwi¹zek ma³¿eñski nie przetrwa³,
bowiem z dwojga z³ego: kobiety i poezji,
Rafa³ wola³ wybraæ drugie i jemu siê poœwiêciæ na wy³¹cznoœæ.

Wojaczek by³, mimo prób wejœcia na
w³aœciw¹ drogê, niepoprawnym lumpem, jakich niektórzy zw¹ chuliganami, a jest to nazwa nieadekwatna, bowiem jako poeta mia³
pewne prawa do cygañskiego ¿ycia. Pozbawiony wszak g³êbokiej autorefleksji i wyrzutów sumienia (sam o tym tak pisze), popad³
najpierw w ciê¿ki alkoholizm. Stwierdza³
o sobie w opowiadaniu „Sanatorium”: „Podszed³em do pierwszego od wyjœcia kiosku
i porz¹dnie doczeka³em, a¿ przyjdzie moja
kolejka. Po czym wyg³osi³em niezapomnian¹
kwestiê: Proszê spirytus salicylowy, i zmartwi³em siê, gdy pani odrzek³a, ¿e w³aœnie
brak. Na pó³kach widzia³em wiele innych
rzeczy do picia, na przyk³ad komplet wszystkich wód do w³osów: brzozowa, ³opianowa,
pokrzywowa, zio³owa i rumiankowa, ale to
by³y trunki, zwa¿ywszy ich cenê, przekraczaj¹c¹ moje mo¿liwoœci, wrêcz delikatesowe”.
Nie by³o to podejœcie jednorazowe.
Gdyby¿ te ostatnie s³owa oznacza³y
chêæ uspokojenia siê, ustatkowania, jak¹œ
skruchê przed grzechem; nie, one pojawi³y
siê jako pusty dŸwiêk œwiadcz¹cy tylko
o bardzo dobrej znajomoœci Norwida.
Zreszt¹ by³a to mi³oœæ do czwartego wieszcza ogromna, która jeszcze tu siê wyjaœni,
ale czyny jednego i drugiego by³y niespójne, mo¿na powiedzieæ: przeciwne sobie;
wieszcz uosabia³ postawê chrzeœcijañsk¹,
Wojaczek potêpienia godn¹. Bo jako alkoholik czêsto goœci³ w izbie wytrzeŸwieñ,
a jako nieposkromiony kaskader, niszczy³,
co w oko wpad³o. Notuje na przyk³ad tak¹
sytuacjê: „dokona³em pozapinañ i jako ¿e
by³em dot¹d w samych skarpetach, uczyni³em dwa kroki w stronê, gdzie sta³y moje
w chwili kupna bia³e, teraz mocno zarzygane b³otem i faktyczn¹ ¿o³¹dkow¹ treœci¹ cichobie¿ne trepy na transparencie, czyli takim elastycznym tworzywie. Wszystko by³o
dobrze, kiedy lew¹ stop¹ wskakiwa³em
w lewy but, ale gdy wciska³em praw¹
w drugi, nagle doœæ przykry ból uprzytomni³
mi, ¿e moja ranna pod sam¹ kostk¹ stopa nie
lubi, aby j¹ ura¿ano. Stopa jest ranna trudn¹
do zagojenia ran¹, spowodowan¹ tym, ¿e
niedawno maj¹c na nogach inne obuwie, niskie, pozwoli³em sobie kopniakiem wyt³uc
szybê gdzieœ, gdzie, dobrze nie pamiêtam”.
Pomawia siê Wojaczka, nie wiadomo
czy s³usznie, o transwestytyzm. Jeœliby nie
wierzyæ tym przypuszczeniom, i tak zastanawia, ¿e podmiot liryczny wielu jego wierszy jest kobiet¹, w kwestii zaœ zasadniczej
mo¿na dla snucia refleksji przywo³aæ wiersz
„Kobiecoœæ III”:
Nie wiem, czyœ Ty dostrzeg³, ¿e s³owo „kobieta”
Oczywiœcie rymuje siê ze s³owem „poeta”
W poezji Wojaczka wystêpuje transseksualizm, panseksualizm. Transwestytyzm,
a przyjmuje on niekiedy wyraz wulgarny
i obsceniczny, ¿eby przywo³aæ fragment
wiersza, jak¿e okrutnego w wymowie, pt.
„W powiecie”:
Najpierw mi pies
obw¹cha³ odroœla
ale go kopnê³a pani Ludka
i sama obw¹chuje na czworakach
potem bierze delikatnie w usta
Kiedy wstaje i mówi
zwyciê¿y³eœ Galilejczyku
nic nie rozumiem
Wyzuty z zasad, nieczu³y na krzywdê,
prawo i wiarê, nie kontroluj¹cy siê w swoich odruchach, a bior¹c udzia³ w ró¿nych
nagannych scenach i bójkach, w 1967 roku,
w trzeciej jego dekadzie zostaje wziêty na
dwa miesi¹ce do wiêzienia. Bêd¹c w nim,
nie narzeka sobie, pisz¹c do Chaciñskiego

w liœcie: „Nic mi nie brakuje, bo nawet gdy
chcê zapaliæ, to zawsze podniosê jakiegoœ
peta. Przez jeden tydzieñ siedzia³em tu pod
pojedyncz¹ cel¹, wtedy mo¿e doprasza³em
siê ³aski tytoniu, któr¹ sk¹po (1 papieros na
dzieñ) by³a mi udzielana przez oddzia³owego”. Nadmienia te¿ o swoim zajêciu pisaniem: „Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e wyjdê ostrzy¿ony na zero. W tej chwili mam piêciomilimetrowe piórka, które rosn¹, jak zauwa¿y³a
pani Szymborska onegdaj”.
O koloryt wiêzienny postara³ siê tak¿e
w wierszu „List spod celi II”, który tak siê
koñczy:
I tak we œnie lecz bez snów le¿ymy do rana
jakby nas skopano na nie³askawe dno.
A jest nas dziewiêciuset i w naszych celach md³¹
mg³¹ szyby zadymi porannej œmierci zapach.
Po wyjœciu z wiêzienia poeta intensywnie pracowa³ twórczo. Z listów do Chaciñskiego, s³anych z Miko³owa, Kazimierza
nad Wis³¹, z Zakopanego, mo¿na wywiedzieæ, co kiedy pod piórem poety powsta³o.
5 lutego 1968 roku stwierdza: „Sezon” ju¿
gotowy. Wczeœniej, 3 paŸdziernika 1967 roku, powiadamia o zakoñczeniu „powieœci”
„Sanatorium”. Debiutem ksi¹¿kowym Wojaczka by³o, jak wiadomo, wydanie zbioru
poezji „Sezon”, ale ¿aden tytu³ wierszy poety nie wzbudzi³ takich dyskusji jak wydany
poœmiertnie „Którego nie by³o”. Nie wiedziano, jak zinterpretowaæ ten nag³ówek: jako odwo³anie czasu przesz³ego? Jak chêæ
zaprzeczenia sensu i potrzeby swego ¿ycia?
Ró¿nie na ten temat mówiono. Ale najodpowiedniejszym t³umaczeniem tego tytu³u bêdzie odwo³anie siê do choroby poety. Schizofrenia objawia siê po prostu depersonalizacj¹, co – jak pisz¹ amerykañscy psychiatrzy – nosi „postaæ dysocjacji, w której wystêpuje uczucie utraty to¿samoœci, czasami
równie¿ doœwiadczenie znajdowania siê poza w³asnym cia³em – wra¿enie postrzegania
siebie z odleg³oœci, przewa¿nie z góry –
zwi¹zane z brakiem snu, zatruciem niektórymi lekami oraz z niektórymi postaciami
choroby i zaburzeñ dysocjacyjnych”. Nie
ma sensu przytaczaæ, co to takiego dysocjacja, ale w tej ju¿ podanej definicji mieœci siê
stwierdzenie poety o „martwocie”, jak
i o jasnowidzeniu. Nie lecz¹c siê wszak systematycznie i trafnie (nie by³o chyba jeszcze
na tê chorobê dobrych œrodków), pogr¹¿a³
siê w œmierci za ¿ycia, nie panuj¹c nad sob¹
samym.
W ¿yciu Wojaczek nie spe³ni³ siê, staj¹c
siê bezprzyk³adnym wykolejeñcem, pozostawi³ jednak wiele utworów, które go na zawsze uwieczni³y. Nie s¹ one wszystkie jednakowej jakoœci: podobnie jak u Sylvii Plath
niektóre odznaczaj¹ siê wielkim artyzmem,
inne jakby œwiadczy³y o degradacji umys³u.
Ale mo¿na postawiæ sprawê tak: o poecie
œwiadcz¹ zawsze wiersze najlepsze, i wed³ug
tego mog¹ przetrwaæ na ca³e pokolenia. Co
do oceny postawy ¿yciowej Wojaczka istniej¹ rozbie¿noœci, a ujawniaj¹ siê one w interpretacjach jego twórczoœci. Myli³by siê jednak ten, kto by s¹dzi³, ¿e poeta by³ talentem
samorodnym, nieczerpi¹cym z tradycji literackiej i nieosadzonym w pok³adach istniej¹cego dotychczas artyzmu.
Ma³o osób przeœledzi³o zwi¹zki Wojaczka z Norwidem; a autor „Sezonu” nie tylko
czerpa³ tematy z wieszcza, ale uczy³ siê od
niego rymu i sposobu prowadzenia myœli.
O sprawie tej mo¿na by mówiæ d³ugo, faktem jest, ¿e Wojaczek czu³ siê jakby pobratymcem autora „Promethidiona”, którego
wiersz „Scherzo” przyj¹³ za tytu³ swojego

wiersza do porównania sytuacji zdrowotnej
klasyka i siebie. Wojaczek, tak jak Norwid,
oddaje w sposób zacieniowany, aluzyjny,
istotê w³asnego cierpienia. Wspó³czesny poeta pisze, ¿e jego dolegliwoœæ psychiczna
ma postaæ jakby ziarnka dr¹¿¹cego mózg
(„nasionko pewnej wiedzy”) i paso¿ytuj¹c
na po¿ywce mózgu rozrasta siê w ob³êd.
Norwid natomiast pisze o ataku niemocy,
ulotnoœci chceñ, „rozwe³nianiu” rzeczywistoœci, jak to w depresji, a na koniec odtr¹ca
te s³aboœci, nie chc¹c pozostaæ przez nie samotnym. Zaiste Wojaczek wiele czyta³ i rozumia³ z czytania wiêcej ni¿ nawet powierzchowny badacz literatury, dlatego tym bardziej nale¿y ceniæ samodzielnoœæ wyboru
przez niego poetyki i jej nowatorstwo.
A jak to siê sta³o, ¿e spe³ni³o siê wszystko, co zapowiada³ poeta? Wed³ug Bogus³awa Kierca: koniec pierwszej dekady marca
1971 roku „To by³ – jeœli wierzyæ Rafa³owi
– okres w jego ¿yciu bardzo szczêœliwy. Mi³oœæ, w której zanurzy³ siê najnaiwniej.
Z dzieciêc¹ szczeroœci¹ wyznawa³, ¿e jest
zakochany, jak nigdy dot¹d. List, który
wówczas, w marcu, przys³a³ mi z Krakowa,
jest wyraŸnie radosny. Ma wszak jedno zdanie inne, choæ pozornie mieszcz¹ce siê w tonie ca³ego listu. Z powodu przed³u¿aj¹cego
siê pobytu w Krakowie, Rafa³ nie móg³
przybyæ na mój – poezji Przybosia poœwiêcony – spektakl: „Wiêc przepraszam za nieobecnoœæ, dorabiam siê inaczej”. By³
w tamtym marcu szczêœliwy, ale ba³ siê tej
szczêœliwoœci. Broni³ siê przed ni¹. Móg³
by³ zostaæ w Krakowie. Do Wroc³awia œci¹gnê³a go pewna sprawa s¹dowa – II K. p. p.
22/71. Grozi³o mu wiêzienie. Ale myœla³
o nim tak¿e jako o mo¿liwoœci powrotu do
siebie”. Szuka³ mieszkania, mimo ¿e znajomym podawa³ swój adres krakowski. Poddawa³ siê erozji swojej ostatniej mi³oœci, ale
jednoczeœnie przygotowywa³ siê do œmierci.
Szuka³ we Wroc³awiu mieszkania jeszcze tego samego dnia, kiedy rano wys³a³ do
mnie list zawiadamiaj¹cy o samobójstwie.
Znalaz³ mieszkanie, które mu odpowiada³o,
ale ju¿ za kilka godzin wiesza³ siê. Przeszkodzono mu. Wiêc dopiero w nocy otru³
siê. Œmieræ nie przeciê³a ¿adnych jego planów. Prócz tego jednego, ¿e nast¹pi³a
w zmienionej liturgii. ¯e wnios³a korektê do
zaplanowanej legendy. Podwa¿y³a literê
zwiastowania.
Zaiste – mo¿na mniemaæ po wnikliwej
analizie choæby tylko twórczoœci poety – ¿e
nie dla legendy, raczej z niemocy podo³ania
obowi¹zkom i sensowi tego œwiata, choæ tak
naprawdê w jego sens chcia³ bardzo wierzyæ
tylko, a nie móg³. Odszed³ z tego do innego
œwiata z w³asnego mo¿e nie w pe³ni przytomnego wyroku i spe³ni³ tylko to najbardziej
zwiastowanie, ¿e odszed³ ten, którego nie by³o, ale co wobec takiej safistyki s¹dziæ o jego
szkodzie literalnej?
Stanis³aw Stanik
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W cieniu swoich wierszy

Sk¹d Dok¹d Anety Borewicz
„Byliœmy jedn¹ z niewielu rodzin,
w której wszyscy prze¿yli”. I gdzie indziej
„Œwiêtowaliœmy w Kameralnej, w Manekinie, u Fukiera. Organizowaliœmy wieczory poetyckie w Kamiennych Schodkach, w Krokodylu. Czytaliœmy nasze
wiersze opowiadania…” Dziewczyna pochodzi z warszawskiej Pragi. Jest ambitna.
Wybiera drogê niestabiln¹, ale ciekaw¹, bo
Akademiê, przyci¹ga j¹ twórczoœæ i œrodowiska plastyków i poetów. O tym, ¿e autorka „Ksiê¿ycowych cieni” Aneta Borewicz spogl¹da panoramicznie na œwiat powojenny, œwiadczy nie tylko fabu³a, ale te¿
autentyzm, przywo³any przez miejsca
(kultowe nieraz) i ludzi z tak zwanego œrodowiska, takich jak Edward Stachura, Zbyszek Irzyk, Anka Kowalska i inni.
A¿ trudno uwierzyæ, ¿e tak krucha
osoba zbudowa³a tak obszern¹ powieœæ.
A jednak. Sprawi³ to materia³ powieœci.
Warszawsko-praska rodzina i ca³a otoczka reliktów dawnej stolicy, nowej obyczajowoœci, spotkañ z „¿ywio³em” ludzkim.
Wyjazdy i podró¿e. Perypetie niestabilnego zwi¹zku, ma³¿eñstwa, rozstania. I sposób opowieœci. Wszystko, co spod pióra,
a mo¿e i pêdzla Anety Borewicz wychodzi jest podszyte balladowo. Nastrajaj¹
w tym duchu piosenki, przypowieœci, gawêdy przywo³anych postaci, choæby wa¿nej postaci dziadka. Rozbudowane s¹ epizody rodzinne – dzieciñstwa, dorastania,
spotkanych œrodowisk. W tym sensie jest
to powieœæ bardzo warszawska. Wyjœcie
z tego hermetycznego œrodowiska, z klimatów Marka Nowakowskiego, czy
choæby jak chwalonej obecnie za klimaty
œl¹skie Dominiki S³owik „Deppelganger”, do Innych jest wydarzeniem i prze³omem. Z krain upodobanych wesz³a tu
Suwalszczyzna. S³ucha siê tamtejszej
gwary. Obserwuje kresow¹ obyczajowoœæ. A przede wszystkim daje siê tu
konfrontowaæ emocje i zasoby pamiêci
w³asnej z ludŸmi z innej sfery i bajki.
Wreszcie wyrusza siê w daleki œwiat.
Skokiem ze spadochronu mo¿na uznaæ

d³ugi pobyt w Pary¿u. Obserwacje s¹ na
pocz¹tku, potem jest uczestnictwo. Z intrygami uk³ada³a siê wyprawa do Skandynawii. Nie da siê prze¿yæ ¿ycia bez konfliktu, bez fascynacji, bez pracy, bez twórczoœci. Na marginesie ksi¹¿ki pisa³em sobie uwagi, gdzie narratorka znajduje dobr¹ energiê, przyjaŸñ, wsparcie i – z³¹
energiê w postaci okrucieñstwa, wrogoœci, odrzucenia. Mi³oœæ i erotyka to znów
ca³y zespó³ wiêzi i emocji, które wiê¿¹,
przyci¹gaj¹ i nieraz odpychaj¹. Tym bardziej, ¿e silne postanowienie bohaterki,
by zostaæ artystk¹ nie musi siê podobaæ.
Nieraz prowokuje brutalnoœæ i chamstwo.
Znamy te klimaty z innej praskiej autorki
Agnieszki Osieckiej. Wszystko dzieje siê
w ruchomym krajobrazie Peerelu. Przy
nacisku propagandy. Ale te¿ w œrodku dynamicznych œrodowisk m³odzie¿owych.
Dobrze jest poczytaæ i przypomnieæ sobie
tamte czasy: „w 1966 roku w Hybrydach
powo³ano Forum Poetów Hybrydy…
Spotka³a siê wtedy z twórczoœci¹ wielu
interesuj¹cych, m³odych pisarzy…
W paŸdzierniku œwiêtowali sukces, jaki
odniós³ Teatr Hybrydy”.
Recenzenci powieœci podkreœlaj¹, ¿e
powieœæ jest retrospektyw¹ wywo³an¹
czasem rozdro¿a i namys³u sezonu letniego 1992 roku. W g³owie Marii krêci siê
film o w³asnym ¿yciu. I rzeczywiœcie materia³ powieœci œwietnie nadaje siê na scenariusz filmowy o mi³oœci, o osi¹ganiu samodzielnoœci ¿yciowej, o pracy, przyjaŸni,
twórczoœci. Autorka zwraca uwagê, ¿e
oprócz zasobów pamiêci wykorzysta³a te¿
inne Ÿród³a: „Zbiera³am materia³y rozmawiaj¹c z ludŸmi, czytaj¹c prasê tamtego
okresu, a moi bohaterowie poruszali siê
w miejscach, których smak i zapach
znam”. Rzeczywiœcie. Wra¿liwoœæ na formy, zapachy, smaki, widoki jest tu wyj¹tkowa. A i kaprysy losu – z samego ¿ycia
wziête, jak w tej scenie koñcz¹cej utwór…
Jan Zdzis³aw Brudnicki
Aneta Borewicz, Ksiê¿ycowe cienie. Gdynia,
Novae Res 2014, s. 573, portr., noty.

Rozpocz¹³em wspólny spacer
z Agnieszk¹ Hajec i jej poezj¹ od tomiku
wydanego w roku 2010 zatytu³owanego
„Dr¿enie myœli”, przez tomik wydany
w 2011 roku pt., „Po obu stronach têczy”
i tomik z tego samego roku pt. „Bezdro¿a marzeñ”, a¿ do jej najnowszej ksi¹¿ki,
która ukaza³a siê w 2012 roku zatytu³owana „Pejza¿e codziennoœci”.
Ju¿ samo zestawienie kolejno tytu³ów ksi¹¿ek nasuwa skojarzenie o tym,
jakie zawieraj¹ perspektywy, a jest to
pejza¿ oparty na marzeniach, wêdrówkach po bezdro¿ach ¿ycia, zamyœleniach
nad otaczaj¹cym j¹ œwiatem i kosmosem,
odnajdywaniu uczuæ w odniesieniu nawet do têczy. We wszystkich ksi¹¿kach
odnajdujê bogate wnêtrze autorki, jej
wra¿liwoœæ na piêkno przyrody, zachwyt
nad ¿yciem ludzkim i troskê o lepsze.
S³owa u Agnieszki, zw³aszcza w tomiku

zatytu³owanym „Bezdro¿a marzeñ”, rozwijaj¹ siê niemal w opowieœæ, maj¹ swoj¹ fabu³ê i trwanie. Zazwyczaj zaczepieniem dla ich pocz¹tku jest jakiœ szczegó³
z historii mi³osnej, póŸniej autorka brnie
przez rozliczne elementy sztuki kochania, by ukoñczyæ tekst delikatnie zaznaczon¹ puent¹. Opisywane historie maj¹
ró¿ne tematy, które czerpi¹ ze Ÿród³a mi³oœci, siêgaj¹ do marzeñ, do podœwiadomoœci. Sama autorka na koñcu tomiku
napisa³a: „Zapraszam... na spacer po bezdro¿ach marzeñ, têsknot i pragnieñ”, co
odnajdujemy choæby w wierszu pt. „Walka”, / „Jak¿e jesteœ odleg³y / Pomimo
marzeñ i snów / Niedoœcig³y w swym
bezmiarze / jesteœ gdzieœ tam...''/; równie¿ w wierszu, pt. „Narkotyk” / „Jak¿e
potrzebujê twojej mi³oœci / jak leku na
sen / jak chleba...”/.
Agnieszka Hajec jest poetk¹ mi³oœci,
m³odego pokolenia, nastêpczyni takich
autorek, jak Krystyna Cel, Ewa Wojtasik,
Iwona Zieliñska Zamora, Anna Andrych,
Gra¿yna Kowalska, Anna Mickiewicz,
czy nieco starszych, jak Anna Andrych
czy wiele innych. A przy tym jest oryginalna i samodzielna, w s³owie rzeczowa,
a w przestrzeniach miêdzy nimi niekonkretna i nie daj¹ca siê nasyciæ. Choæby na
przyk³adzie wiersza, pt. „Znowu mamy
jesieñ” z tomiku „Pejza¿e codziennoœci”
/„Pytasz jak siê czujê / Jak czuæ siê mo¿e
/ kobieta samotna / jeszcze nie trzydziestoletnia / a ju¿ po przejœciach...”/;
w wierszu pt. „Udrêka” napisa³a: /„Wyrwane natchnieniem s³owa / Zapomnienie przyjdzie / wraz z nastaniem dnia...”/.
Te wiersze maj¹ postaæ prawdy subiektywnej, a taka postaæ nadal rozwijana
mo¿e poetkê w ró¿ne strony poprowadziæ. Czy œwiat, który A. Hajec otwiera
swoimi wierszami jest nowy, œwie¿y
i niepowtarzalny? Ka¿da jego wersja poetycka jest niepowtarzalna. Rodzi siê na
¿ywo jak improwizacja. Autorka domaga
siê bez bojaŸni o sens, gdy¿ z jej wnêtrza
wyp³ywa dojrza³a, prze¿yta treœæ, któr¹
ona tylko dokumentuje piórem. Jej wiersze na pozór mog¹ wydawaæ siê b³ahe,
lecz w rzeczy samej mówi¹ o przeró¿nych stanach rzeczywistoœci, urozmaiconych jej emocjami.
A czy wiersze jej na pozór proste
mog¹ byæ g³êbokie, ³agodne a na³adowane dynamizmem, p³ynne a zarazem ostre
w swej wymowie? Odpowiem, ¿e tak,
mog¹. Czytaj¹c wiersze A. Hajec mo¿na
zauwa¿yæ ukryte tam emocje, uczucia
mi³oœci i têsknot, bowiem autorka wyzwala delikatnoœci¹ opisu ekspresjê s³ów
trafiaj¹cych w sedno. Autorka nie próbuje przy tym byæ moralistk¹, cenzork¹,
czy wró¿bitk¹. Stara siê jedynie uœwiadomiæ nam, ¿e prze¿yte chwile w naszym rozpêdzonym ¿yciu s¹ kruche, cza-
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sami nieuchwytne i przemijaj¹ce. Czêsto
w nim zapominamy o drobiazgach i radoœciach. Trafnie ujê³a to autorka w koñcowym zapisie jej debiutanckiego tomiku „Dr¿enie myœli”, ¿e w tych wierszach
jest odbicie jej duszy, stan wra¿liwoœci
na otaczaj¹cy j¹ œwiat. Dla jednych czytelników bêdzie to spacer po drugiej stronie têczy, dla innych proste wiersze zabarwione nutk¹ feromonów, tak aby zauroczyæ i przenieœæ w œwiat emocji
i miejsc dawno zapomnianych.
W tomiku „Po obu stronach têczy”
w wierszu pt. „Otrzyj ³zy” napisa³a:
/„Smutna twoja twarz / Zap³akane
moje oczy / Gdzieœ w sercu pozosta³ œlad
/ czasu, który ju¿ nie wróci”/; czy w wierszu pt. „Wspinaczka” / „Na przekór ludziom / Na przekór czasom / Wzbijamy
siê w górê / Nie maj¹c skrzyde³...”/. Zawarte w wymienionych tomikach wiersze
s¹ poœwiêcone codziennym sprawom,
ró¿nym rodzajom mi³oœci i têsknoty oraz
marzeniom. Autorka potrafi bardzo subtelnie oddzia³ywaæ s³owem na ludzk¹ wyobraŸniê. Z wiêkszoœci jej utworów
wrêcz namacalnie wy³ania siê puenta
o przemijaniu i ogromnym znaczeniu mi³oœci w jej ¿yciu, ¿yciu ka¿dego artysty,
poety, a uogólniaj¹c – w ¿yciu ka¿dego
cz³owieka. Niew¹tpliwie wiersze zawarte
w wymienionych wczeœniej tomikach zas³uguj¹ na uwagê, a nawet na prze¿ycie
dog³êbne i w œlad za autork¹ nawi¹zuj¹
do osobistych uczuæ czytelnika.
Wiersze Agnieszki Hajec s¹ bardzo realistyczne i wymowne, dlatego nasuwa siê
pytanie o ich genezê, czas ich powstawania w oparciu o w³asne prze¿ycia, czy mo¿e zawód w mi³oœci, rozstanie, poszukiwanie drogi do szczêœcia, ukazanie ludzi skazanych na samotnoœæ i w koñcu d¹¿enie do
podkreœlenia roli i powinnoœci poety.
Z powinnoœci tej wynika, ¿e wszystkie istotne sprawy, uczucia i prze¿ycia,
kontakty z bliskim sobie cz³owiekiem,
partnerem, wspó³ma³¿onkiem, chce ocaliæ od zapomnienia. Ka¿dy poeta to po
po³owie marzyciel i realista, a Agnieszka
daje siê poznaæ jako poszukiwacz têsknoty za prawdziwym szczêœciem, uczuæ
wy¿szych i wêdrówki za zd¹¿aj¹c¹ mi³oœci¹. Jej zamyœlenia nad samotnoœci¹
cz³owieka traktuje adekwatny cytat z jej
wiersza, pod tytu³em „W kawiarnianym
pó³mroku” – z tomiku „Pejza¿e codziennoœci”: / „W kawiarnianym pó³mroku /
samotnie / gdzieœ daleko z boku / siedzia³
ch³opak... / o smutnym wzroku” /;
/„W innym k¹ciku / siedzia³a dziewczyna
/; / oboje sami / w mi³oœci oczekiwaniu /
z kaw¹...”/. Ile¿ w tych wierszach prostoty poetyckiej, piêkna, uczucia i nadziei!
Jan Rychner
Agnieszka Hajec: Pejza¿e codziennoœci, Wydawnictwo, Tarnowskie Góry – 2012, stron 48;
Dr¿enie myœli, Wydawnictwo Astrum, Wroc³aw
2010, stron 56; Po obu stronach têczy, Warszawska
Firma Wydawnicza 2011, stron 46; Bezdro¿a marzeñ, Wydawnictwo Z³ota Sowa, Katowice 2011,
stron 46.

DEBIUT

Jolanta Maria Grotte

Fragment powstaj¹cej powieœci pt. ¯ycie i mi³oœæ
W czwartkowy, œlubny ranek by³o
pochmurno i nic nie wró¿y³o na poprawê
pogody. Maria ci¹gle spogl¹da³a w okno
maj¹c nadziejê, ¿e zaœwieci s³oñce. Widz¹c jak wieje coraz silniejszy wiatr zauwa¿y³a jak k³êbiaste chmury na niebie
rozdzielaj¹ siê na mniejsze. Pokropi³ nawet deszcz. Wiatr jednak uspokoi³ siê.
Wyjrza³o oczekiwane radosne s³oñce.
Maria ubrana w swoj¹ specjaln¹, ró¿ow¹
sukniê czeka³a na Paw³a. Marianna tam
i z powrotem z ciê¿kim gipsem na nodze
chodzi³a nerwowo po pokoju. Stanis³aw
z Romkiem du¿o wczeœniej wyszli z domu by zd¹¿yæ na czas do Urzêdu Stanu
Cywilnego. Marianna bez przerwy spogl¹da³a na córkê, obserwuj¹c czy Marysi
czego nie brakuje. Czas d³u¿y³ siê i d³u¿y³. Coraz œmielej zagl¹da³o s³oñce do
okien mieszkania. Marysia gotowa ju¿ od
d³u¿szej chwili wypatrywa³a Paw³a, spogl¹daj¹c co i rusz na matkê, pytaj¹c czy
wszystko dobrze na niej le¿y, czy w³osy
dobrze upiête, czy kwiat wpiêty we w³osy przez fryzjerkê dobrze siê trzyma. By³y to ostatnie chwile sam na sam matki
z córk¹ przed jej œlubem.
– Marysiu nie denerwuj siê a¿ tak, to
cudowny twój dzieñ. Odprê¿ siê. PodejdŸ
do mnie chcê ci jeszcze coœ daæ. Wstaj¹c
z krzes³a stanê³a oparta o kulê. Marysia
podesz³a do matki pos³usznie dziwi¹c siê
s³owom jakie przed chwil¹ us³ysza³a. Marianna w d³oni trzyma³a z³oty ³añcuszek
z Bozi¹, który po chwili za³o¿y³a córce na
szyjê. Dziecko moje. Noœ go zawsze,
niech chroni ciê od wszystkiego z³ego. Ja
go dosta³am od swojej matki Kasi w dniu
swojego œlubu. Przekazujê go dziœ tobie,
teraz jest twój dziecko. Ze wzruszenia
dr¿¹cym g³osem cicho powiedzia³a. Zaczynasz nowe ¿ycie, niech Bóg ciê ma
w swojej opiece. ¯ycie to dobre i z³e
chwile, które przy boku dobrego mê¿a
mo¿na spokojnie prze¿yæ. Pamiêtaj o tym.
B¹dŸ dobr¹ ¿on¹ i b¹dŸ szczêœliwa z Paw³em. Myœlê, ¿e jest dobrym cz³owiekiem
dziecko. G³os nagle uwi¹z³ jej w gardle,
nie mog³a ze wzruszenia nic wiêcej powiedzieæ. Marysia s³uchaj¹c matki uwa¿nie trzyma³a jej dr¿¹ce rêce. Przy³o¿y³a je
do swojego policzka mówi¹c.
– Dziêkujê mamuœ za wszystko, ¿e
mam ciebie, ¿e jesteœ zawsze przy mnie.
Po czym uca³owa³a spracowane matczyne rêce.
W tej chwili zadzwoni³ dzwonek
u drzwi. Obie spojrza³y na siebie prosto
w oczy. Spotka³y siê spojrzenia doros³ych kobiet, matki i córki.
– To na pewno Pawe³ dziecko, przyjecha³ po ciebie, otwórz drzwi, poœpiesz
siê niech nie czeka d³ugo, powiedzia³a
Marianna wycieraj¹c dyskretnie ³zê, która sp³ywa³a jej po policzku ci¹gn¹c za sob¹ jedn¹ za drug¹. Nie mog³a przez chwilê opanowaæ wzruszenia. Wytar³a twarz
chusteczk¹ korzystaj¹c z nieuwagi Mary-

si. Marysia podbieg³a do drzwi. Otwieraj¹c je szeroko jak tylko mog³a, ujrza³a
w nich Paw³a. Wygl¹da³ wspaniale.
Ciemno br¹zowy garnitur le¿a³ na nim
jak na modelu. Jasno ró¿owa koszula
w odcieniu sukni Marysi dodawa³a mu
elegancji i blasku. W rêku trzyma³ bukiet
œlubny dla Marysi, dla przysz³ej swej ¿ony. Szczêœliwa pomyœla³a, ¿e przyjecha³
mój królewicz.
– Kocham ciê Pawe³, jesteœ dla mnie
wszystkim. Jesteœ moim mê¿czyzn¹ na
ca³e moje ¿ycie. Patrz¹c na niego jak
w obrazek poprosi³a go do œrodka.
– Marysiu te kwiaty s¹ dla ciebie. Dopiero odebra³em je z kwiaciarni. £adne?
Spyta³ patrz¹c na Mariê.
– Bardzo ³adne, nie kryj¹c wielkiego
zadowolenia wziê³a do r¹k bukiet kwiatów. Dziewiêæ jasno ró¿owych goŸdzików przybranych asparagusem wrêczy³
jej ukochany. WejdŸmy do pokoju do mamy jeszcze, na ostatni¹ chwilê przed wyjœciem. Marianna gdy ujrza³a ich oboje razem trzymaj¹cych siê za rêce, ju¿ wiedzia³a, ¿e s¹ stworzeni dla siebie. Mi³oœæ
jaka ich ³¹czy³a, w tajemniczy sposób
udziela³a siê ka¿demu, kto na nich tylko
spojrza³. Pawe³ witaj¹c siê z Mariann¹
poca³owa³ j¹ elegancko w rêkê mówi¹c:
– Przed domem czeka samochód,
udekorowany przez mojego szefa, proszê
zobaczyæ jasnokremowym fiatem 125p
pojedziemy dziœ do œlubu z Marysi¹. Marianna spojrza³a w okno, gdzie na ulicy
w pe³nym s³oñcu sta³ samochód, który za
chwilê mia³ powieŸæ jej córkê do œlubu.
Stanê³a przed m³odymi i jak to matka pob³ogos³awi³a dzieci.
– Mamuœ, tak jak wczeœniej uzgodniliœmy idziemy ze œwiadkami po œlubie na
obiad na Stare Miasto.
– Nie wiemy kiedy wrócimy odezwa³
siê Pawe³. Proszê siê nie martwiæ, doda³
jeszcze. Drzwi za m³odymi zamknê³y siê
cicho. Nasta³a g³ucha cisza w mieszkaniu.
Marianna ze wzruszenia i ze szczêœcia danej chwili s³ysza³a tylko swoje g³oœne bicie serca. Szczêœliwi m³odzi wybiegli na
ulicê podchodz¹c do auta, które na nich
czeka³o. Marianna podesz³a do okna, obserwuj¹c ich jak odje¿d¿aj¹. D³ugo jeszcze siedzia³a przy oknie rozmyœlaj¹c
o przysz³ym ¿yciu swej córki Marysi.
S³oñce œwieci³o odwa¿nie, uœmiecha³o siê do m³odych, przez ca³y czas otulaj¹c ich ciep³ymi radosnymi promieniami.
Wiatr przepêdzi³ wszystkie chmury na
niebie. Pogodne niebo iskrzy³o a¿ ostrym
b³êkitem i radowa³o ca³y œwiat.
Do urzêdu przyjechali na czas. Zanim
weszli do sali, w której czeka³ na nich
urzêdnik Urzêdu Stanu Cywilnego, jeszcze przez chwilê czekali w poczekalni.
Zebrani w piêknej du¿ej sali, której dwie
œciany wy³o¿one by³y lustrami od góry
do do³u M³odzi przegl¹dali siê w tych lustrach z ka¿dej strony, posy³aj¹c sobie

nawzajem zalotne, a bardziej mi³osne
spojrzenia. Ojciec Marysi Stanis³aw,
ubrany odœwiêtnie na œlub córki prezentowa³ siê imponuj¹co. Œwiadkow¹ Marysi by³a jej przyjació³ka Danusia, która
bardzo prze¿ywa³a œlub swojej najlepszej
przyjació³ki. Œwiadkiem Paw³a by³ jego
cioteczny brat – Waldemar. W³aœciwie
wszyscy ju¿ byli. Bracia pary m³odej Romek i Józek weso³o rozmawiali zabawiaj¹c m³odych dowcipami, jakie siê im jak
na zawo³anie przypomina³y.
Wypatrywali tylko jeszcze matki
Paw³a Haliny i matki chrzestnej Paw³a
Julii. W ostatniej chwili gdy drzwi do Sali Œlubów siê otworzy³y zapraszaj¹c m³odych do œrodka, do poczekalni wesz³y
niezauwa¿one matka Halina i Julia. Tylko Stanis³aw dojrza³ je z daleka.
Chc¹c przywitaæ panie zrobi³ krok
w ich kierunku, a wtedy urzêdnik Stanu
Cywilnego zwróci³ uwagê paniom by
zdjê³y p³aszcze przed wejœciem do sali
œlubów.
Na te s³owa Halina odwróci³a siê na
piêcie i pobieg³a do schodów prowadz¹cych do wyjœcia. Zdenerwowany Stanis³aw pobieg³ za oddalaj¹c¹ siê Halin¹
prosz¹c j¹ by zosta³a, by nie odchodzi³a,
by nie robi³a tego dzieciom.
Nie pomog³y proœby Stanis³awa, Halina wysz³a ze œlubu swojego syna pozostawiaj¹c po sobie niemi³e wra¿enie. Czemu
tak siê zachowa³a? Dlaczego to zrobi³a
dzieciom? Zastanawia³ siê w duchu Stanis³aw, nie mog¹c pozbieraæ myœli.
Przygnêbiony wróci³ do poczekalni,
gdzie przy otwartych drzwiach sali œlubów widzia³ jak urzêdnik udziela³ œlubu
Marysi i Paw³owi. Niezauwa¿ony jak
gdyby nic siê nie sta³o, dyskretnie stan¹³
na koñcu zebranych.
Ze smutnym i ciê¿kim sercem patrzy³
na szczêœliwe dzieci, które wypowiada³y
w tej chwili tak bardzo wa¿ne dla nich
magiczne „tak”. Szczêœliwi m³odzi przyjmuj¹c ¿yczenia od œwiadków i najbli¿szych osób nie zwrócili nawet uwagi, ¿e
nie ma wœród nich matki Haliny. Pawe³
przyjmuj¹c ¿yczenia od matki chrzestnej
Julii, dopiero wtedy zauwa¿y³ nieobecnoœæ swojej matki. Zaskoczony, nie móg³
zrozumieæ dlaczego, dlaczego tak post¹pi³a. Przecie¿ to mój dzieñ, bardzo wa¿ny dla mnie dzieñ w moim ¿yciu. Pe³en
wewnêtrznego smutku staraj¹c siê, by
nikt nie dostrzeg³ jego niepokoju patrzy³
na szczêœliw¹ Mariê.
Po œlubie m³odzi udali siê wraz ze
œwiadkami na obiad na Stare Miasto. Weszli do kawiarni – restauracji „Kamienne
schodki” gdzie zamówili kaczkê z ¿urawin¹ i grzankami. Do tego ich ulubione
czerwone wino „Manolia”. Nie mogli nacieszyæ siê, ¿e s¹ ju¿ dla siebie. Jeszcze
tylko sobota, pierwszy czerwca, œlub koœcielny i wyje¿d¿amy, szepnê³a Maria
Paw³owi.
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Spór o sukcesjê
Zagubieni w g¹szczu szczegó³ów, pojedynczych dokonañ, nie panujemy nad
ca³oœci¹. Jeszcze niedawno widziano literaturê jako zmiennoœæ zjawisk, dok³adnie
uporz¹dkowan¹. Wed³ug Juliana Krzy¿owskiego, i wielu innych, literatura dzieli³a siê na epoki, nastêpuj¹ce po sobie
w opozycji do tego, co by³o. Na przemian
pojawiaj¹ siê tendencje romantyczne
i klasyczne, wobec czego epoki (œredniowiecze, odrodzenie, barok itp.) przynosz¹
ci¹gle coœ nowego, zachowuj¹c sta³e,
w przesz³oœci ju¿ wystêpuj¹ce tendencje.
W poszczególnych epokach mo¿na
wyró¿niæ okresy albo pokolenia. Jest to
szczególnie widoczne w najnowszej historii literatury, która podlega szybko
bardzo wielu zmianom zale¿nym od polityki, systemu, wydarzeñ spo³ecznych.
W najnowszej ksi¹¿ce Marka Jêdrzejewskiego „M³odzi poeci w PRL”, autor rozpoczyna analizê zjawisk literackich od
poziomu pokolenia, wobec czego nie panuje nad sytuacj¹. Nie zastanawia siê,
w jakiej epoce ¿yjemy, typu klasycznego
czy romantycznego (w ogóle nasi literaturoznawcy zapominaj¹ o podstawowych
podzia³ach), jak j¹ nazwaæ, od kiedy do

Piórka na wietrze
Marii Bednarek
Twórc¹ haiku by³ ¿yj¹cy w XVII wieku japoñski poeta Matsuo Basho. Wydaje
mi siê, ¿e sta³ siê on autorytetem i przewodnikiem dla Marii Bednarek. Autorka
zafascynowana t¹ krótk¹ form¹ poetyck¹
postanowi³a stworzyæ w³asn¹, polsk¹ odmianê haiku. Na pewno jest to uwarunkowane zarówno wychowaniem (mentalnoœci¹), miejscem zamieszkania jak i kultur¹ w szerokim znaczeniu tego s³owa. My
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kiedy trwa itp.). Trzeba dostosowaæ podzia³ Krzy¿anowskiego do obecnych czasów i wskazaæ, czy i w jakim stopniu dominuj¹ pierwiastki romantyczne, a w jakim pierwiastki klasyczne, bo sytuacja
jest jasna do II wojny œwiatowej, kiedy
na koñcu dominowa³a literatura faktu,
a teraz nauka nie panuje nad sytuacj¹.
PóŸniejsza epoka klasyczna (wielkiego
realizmu), nastêpuj¹ca po wojennym zrywie romantycznym, skoñczy³a siê oko³o
1989 roku, bior¹c swój pocz¹tek w przemianach roku 1945.
Literaturoznawcy dla opisu tej epoki,
bior¹c pod uwagê zmiany polityczne, rzutuj¹ce na charakter twórczoœci pisarskiej,
wyodrêbnili pokolenia. Tak¹ podstawow¹
jednostk¹ delimitacji pos³uguje siê te¿
Marek Jêdrzejewski, opieraj¹c w swej
pracy (powsta³ej na Uniwersytecie Warszawskim w 1981 roku) rozwa¿ania na
dokonaniach wielu, a¿ nadto wielu generacji. Wed³ug mnie w ca³ej epoce PRL
wyst¹pi³y cztery pokolenia: tu¿ powojenne, „Wspó³czesnoœci”, Nowej Fali, spod
znaku „Solidarnoœci”, zaœ wed³ug mojego
oponenta, autora pracy, tych pokoleñ by³o
bez liku: Pryszczatych, „Wspó³czesnoœci”, „Hybryd”, Nowej Fali, Nowych
Roczników, a jeszcze i innych, stosuj¹c
nie doœæ precyzyjnie termin „pokolenie”.
Tym sposobem przyznaje rangê pokolenia
twórcom okresu 1976-1980, szczególnie
sobie bliskim, bo organizuj¹cym siê wtedy szczególnie w grupie pod przewodnictwem Paw³a Soroki „Gremium”, w której
i Jêdrzejewski dzia³a³ jako poeta, krytyk
i organizator kultury. Znamienne dla tej
próby naukowej (przyczynku) jest to, ¿e
autor nie poddaje ogl¹dowi ca³oœci zjawisk literackich okresu powojennego, ale
tylko ich przejawy w wyst¹pieniach m³odych pisarzy (w wieku 20-30 lat), przygl¹daj¹c siê raczej nie ich programowi,
lecz wyst¹pieniom w ca³oœci uwarunko-

wañ swego czasu. Nie stroni autor od
uogólnieñ politycznych (niezmiennie
aprobuj¹c postêpuj¹ce zmiany na lepsze),
od wartoœciowania nie tyle estetycznego,
ile moralno-humanitarnego. Literaturê po
wojnie Jêdrzejewski przedstawia jako
proces, jako wymianê hase³ nie wynik³¹
z determinacji lecz naturalnych przemian,
a w tle przygl¹da siê ró¿nym objawom tego procesu, ró¿nym organizacjom literackim (KKMP, RSTK) i ró¿nym trendom.
W rezultacie ¿ycie literackie m³odych zosta³o ledwie naszkicowane i te¿ nie pozbawione braków. Nie wiadomo na przyk³ad dlaczego tak zosta³ wyeksponowany
Kicki Salon Poetycki, pokolenie „Gremium”, a zapomniane wyst¹pienie Bohdana Urbankowskiego z jego „nowym romantyzmem”, dlaczego niepomiernie ma³o znacz¹ce tendencje przeciwne Nowej
Fali (która i zdaniem Jêdrzejewskiego dominowa³a do 1981 roku) z³o¿y³y siê na
miano wyst¹pienia pokoleniowego. Wydaje siê, ¿e szczególnie na ostatniej czêœci
ksi¹¿ki zawa¿y³a postawa uczuciowa autora: zbyt z¿y³ siê z rówieœnikami, aby
byæ w stanie zmarginalizowaæ ich znaczenie. Trzeba to uczyniæ, bo nikt œwiadomy
nie zgodzi siê na wyodrêbnienie pokolenia 1976-1980. Chc¹c uzasadniæ decyzjê
Jêdrzejewskiego nale¿y przypatrzeæ siê
poczynaniom „ró¿nych œrodowisk, g³ównie studenckich, które zarówno zaznaczaj¹c sw¹ obecnoœæ w ¿yciu literackim (poprzez almanachy, pisma, jeden czy dwa
tomiki ich twórców) ju¿ otrzymuj¹ placet
na wielkoœæ. A jak stwierdza krytyk,
w ci¹gu tych kilku lat zadebiutowa³o kilkuset poetów. Pocz¹tek dali tacy twórcy
jak Czes³aw M. Szczepaniak, poeci z grupy 'Moloch' (Katarzyna Boruñ, Waldemar M. Gaiñski, Piotr Bratkowski) czy inni, wychodz¹cy w swej poetyce, tj. formie
wypowiedzi „od siebie”, od wewn¹trz,
a nie podchwytuj¹cy tylko rejestry naci-

sku i koniecznoœci. A dalej wywo³uje Jêdrzejewski spór o nazwiska, wymieniaj¹c
ich dziesi¹tki, a szczegó³owo omawiaj¹c
kilkanaœcie. Czy wszystkie wtargn¹ na
karty dziejów literatury? Czy odcisnê³y
swe znaczenie na œwiadomoœci Polaków?
Czy coœ nowego wnios³y?
Przeciwko wyodrêbnieniu pokolenia
1976-1980 przemawia wiele argumentów.
Mo¿na zgodziæ siê, ¿e o cezurze roku
1976 zadecydowa³y wydarzenia czerwcowe, lecz – prawdê powiedziawszy – one
jak i powstanie w ich rekontrze KOR-u,
da³y zaledwie impuls do nastêpnych
zmian, a przecie¿ – w innym uk³adzie geopolitycznym – mog³yby przyczyniæ siê
i do regresu. A data finalna dla aktywnoœci
tego pokolenia – rok 1980, co zamyka, co
koñczy? Wówczas powsta³a „Solidarnoœæ”, ale wczeœniej bardzo wa¿nym momentem historycznym by³ wybór kard.
Karola Wojty³y na Papie¿a, a zaraz po roku 1980 nasta³ stan wojenny, który dopiero otworzy³ nowy okres i w literaturze. Poza tym – i jest to ostateczny argument –
¿adne pokolenie nie powinno trwaæ 4 lata.
Reasumuj¹c, powsta³ niepozbawiony niedomyœleñ i nieprecyzyjnoœci przyczynek
do historii literatury niedawnych lat.
Prawdziwa historia powinna ju¿ powstaæ,
bo có¿ znacz¹ przyczynki Piotra Kuncewicza (o postaciach literatury nie ujêtych
w zjawiska), Ewy G³¹bickiej (o grupach
literackich) czy ta – Marka Jêdrzejewskiego o wyst¹pieniach m³odopokoleniowych
w ca³ym okresie lat 1945-1980?
Potrzebna jest synteza, ogl¹d zjawisk
z dystansu, z lotu ptaka, w tle których
próba Marka Jêdrzejewskiego œwieci³aby
jasnym punktem.
Stanis³aw Stanik

– Polacy, zupe³nie inaczej odbieramy
piêkno przyrody. Nasze natury s¹ skrajnie
inne od mieszkañców Kraju Kwitn¹cej
Wiœni. Dlatego tym bardziej doceniam
próbê pisania haiku przez S³owian.
W krótkich utworach Marii Bednarek
czytamy o kwiatach jaœminu, o ptasich wêdrówkach, o deszczu czyli o przedpolach
salonów natury, jak to okreœla we wstêpie
sama autorka. Poprzez zabieg obrazowania
ulotnych chwil danych nam przez przyrodê zwraca uwagê na w³asne prze¿ycia,
ukazuj¹c Czytelnikowi inne znaczenia
i swoj¹ interpretacjê. Najwa¿niejsze jest to,
co pojawia siê pomiêdzy wersami. A tam
znajdziemy wra¿liwoœæ lub pustkê. Jest to
sprawa indywidualna. Dla jednego ta strefa ciszy nabierze kolorów po pierwszej
lekturze, dla innych obrazy pojawi¹ siê
póŸniej. Dlaczego? Poniewa¿ haiku nie nale¿y do ³atwych w odbiorze. To bardzo
trudny gatunek literacki, w którym œwietnie porusza siê Maria Bednarek.
Autorka stworzy³a jednoœæ pomiêdzy
rzeczami prostymi, tworz¹c z nich ca³oœæ

w sposób magiczny. Zrezygnowa³a ze œcis³ych rygorów metrycznych czy te¿ tematycznych, wprowadzaj¹c swojskie klimaty np. Najlepsze w smaku / ulepione przez
mamê / ruskie pierogi lub Majowe Zoœki
/ wpisane w kwitn¹ce bzy / imieninowe s¹
tego dobrym przyk³adem. Bywa, ¿e autorka œwiadomie odbiega od istoty haiku
i na bazie tego gatunku literackiego tworzy aforyzmy: Z trudem siê goj¹ / dawne
okaleczenia / unikaj nowych lub S¹ takie
matki / których dzieci nie s³ysz¹ / zbyt oddalone. Wiersz ten zastanawia: kto kogo
nie s³yszy? Kto jest zbyt oddalony? Czy
matki, czy dzieci? Pryzmat w³asnych doœwiadczeñ nasunie nam odpowiedŸ. Bardzo dobrze, ¿e zapo¿yczone formy pisania znalaz³y siê w naszych realiach. Dziêki temu literatura polska rozwija siê i staje coraz ciekawsza. Maria Bednarek zainspirowana kultur¹ japoñsk¹ nieprzypadkowo i przemyœlanie osadza j¹ w mentalnoœci polskiej w myœl bli¿sza cia³u koszula. Jej utwory nie krzycz¹, nie moralizuj¹,
s¹ stonowane i obrazotwórcze. Stworzy³a

osobny, charakterystyczny dla siebie wymiar w poezji. Wymiar, do którego jej
Czytelnik czêsto dopiero dorasta, by móc
odkryæ i zrozumieæ œwiat zamkniêty
w krótkiej formie poetyckiego spojrzenia.
Ulotne chwile, które by³y dot¹d niezauwa¿one lub przemilczane, nabieraj¹ innych wartoœci.
Pozornie b³ahe utwory na pewno z czasem zostan¹ zauwa¿one i docenione. Ich
wachlarz znaczeniowy jest szeroki i ka¿dy
w nim znajdzie coœ dla siebie. To, co pocz¹tkowo przerasta Czytelnika, z czasem
zmusza go do analizy, pracy nad tekstem
i sob¹. Dziêki temu pobudzone zmys³y
wra¿liwoœci zaczynaj¹ ponownie ¿yæ.
Od zawsze ludzie d¹¿¹ do przekraczania nieznanych sobie granic. Obce terytorium od wieków ekscytuje i budzi zainteresowanie. W³aœnie tego ¿yczê Marii
Bednarek: wielu Czytelników, którzy siêgn¹ po utwory dziêki ich orientalnym korzeniom i pozostan¹ wiernymi mi³oœnikami jej haiku.
Izabela Zubko

* Marek Jêdrzejewski, M³odzi poeci w PRL.
M³oda poezja jako wyraz œwiadomoœci pokolenia
lat 1976-1980, Wydawnictwo Adam Marsza³ek,
Toruñ 2015.
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re-vers dla e-lizy
Leszka Dembka
W poszukiwaniu nowej formy
Poezja wspó³czesna ma wiele twarzy.
Ró¿ne s¹ jej odcienie. Klimat tomiku re-vers dla e-lizy Leszka Dembka okreœla
ju¿ motto, którym s¹ s³owa Antoine’a de
Saint-Exupéry:
Wszyscy przybieramy wielkie tony,
w g³êbi serca dostêpni jesteœmy
wahaniom, w¹tpliwoœciom, smutkowi…
Wiersze z wy¿ej wymienionego tomiku szczeciñskiego poety oddzia³uj¹ na
czytelnika wyj¹tkow¹ aur¹. Jest w nich
m¹droœæ i têsknota do harmonii, ale nie
ma zgody na œwiat pe³en dysonansów
i absurdów. Szar¹ codziennoœæ trudno zaakceptowaæ. Autor wyra¿a potrzebê takich odwiecznych wartoœci, jak wiara,
nadzieja, ale dostrzega je tylko w sferze
wspomnieñ: zobacz ile s³oñce ma wiary
za chmurami /ile nadziei w ton¹cej barwami po³oninie/ i dla nas wystarczy/ aby
przetrwaæ smutek/ dziel¹c siê owocami
tamtych wspomnieñ („Widok Po³oniny
Wetliñskiej”).
Wspomnienia nieska¿onej brzydot¹
natury nie wystarczaj¹ jednak, aby pokonaæ wewnêtrzne rozdarcie i smutek, którym owiana jest wiêkszoœæ tekstów
w ostatnim tomiku Autora. Tematyka
wierszy jest szeroka, a ich nastrój ³¹czy
poczucie niepokoju i czêsto niepewnoœci.
Aby oswoiæ pe³ne absurdów i niekonsekwencji elementy œwiata, poeta, jak Rexroth, mierzy siê z dominuj¹c¹ we wspó³czesnej rzeczywistoœci szarzyzn¹, ale nie
znajduje tego optymizmu, jakim przepojona jest twórczoœæ amerykañskiego poety, która dla wielu polskich mi³oœników
jego twórczoœci stanowi azyl, bo w niej
czas, mimo i¿ równie¿ znaczony trudnymi zdarzeniami, p³ynie powoli, porz¹dkuje, przywo³uje zapomniane pejza¿e
i emocje, koi i odœwie¿a.
Realia ¿ycia polskiego poety, jak dowodzi to „poezja po Oœwiêcimiu” tworzona czêsto w konwencji ró¿ewiczowskiej, nie pozwalaj¹ na twórczoœæ daj¹c¹
ukojenie. Autor re-versu dla e-lizy, choæ
nawi¹zuje nieraz i odwo³uje siê do daw-

nych poetów, nie próbuje jednak
byæ ich kontynuatorem. Odchodz¹c od lirycznoœci poezji neoromantycznej, woli wypowiadaæ
siê w formach epigramatycznych, bliskich miniaturom epickim. D¹¿y do wyra¿enia zobiektywizowanej refleksji, zarówno
w lirykach filozoficznych, jak
i w osobistych. Wiele w nich
wyra¿a zw¹tpienie w tradycyjnie pojmowane pojêcie prawdy.
S¹dzê, ¿e Autorowi re-versu… najbli¿sza jest filozofia
Heideggera, który twierdzi, ¿e
prawda nie ma charakteru absolutnego i wszystko ogarniaj¹cego. Jest raczej zmienna jak przemijaj¹ca chwila.
W takiej heideggerowskiej fragmentarycznoœci i ograniczonoœci prawdy
utrwala rzeczywistoœæ w wersach swego
tomiku Leszek Dembek. £¹czy w nich
trwa³oœæ i zmiennoœæ, wiecznoœæ i historycznoœæ. Tak enigmatycznie pojmowan¹
prawdê mo¿na przyrównaæ do blasku
o ka¿dej porze dnia, w ka¿dej chwili inaczej œwiec¹cego. Myœlenie o prawdzie,
chocia¿ naznaczone historycznoœci¹, ró¿norodne, a nawet nihilistyczne, nie narusza jej podstawowego sensu.
Na stra¿y pogl¹dów poety-¿o³nierza
(L. Dembek jest oficerem) na ten temat,
stoi hinduska bogini Maja. Jej imiê oznacza z³udzenie, ona sama zaœ jest niezg³êbion¹ tajemnic¹, która ukrywa prawdê,
omamia, rzuca czary i zwodzi. Wiersze
Autora omawianego tomiku s¹ chwilami
jak b³¹dzenie wœród mg³y, bo œwiat, który nas otacza, przepojony jest teoriami
pe³nymi fa³szu i ju¿ nie wiadomo, gdzie
koñczy siê prawda i gdzie zaczyna siê
k³amstwo. Wiele wersów zawiera jednak
têsknotê do zrywania zas³on utkanych ze
z³udzeñ, ale czy zdjêcie masek pozwoli
dostrzec prawdê? Nasz Poeta daje odpowiedŸ odmown¹. Jego prawda to karuzela antynomii, w których uwik³ana jest
wspó³czesnoœæ. To nimi uderza autor tomiku w sam mi¹¿sz s³owa, nimi wyjaœnia
mroczne zjawiska œwiata, w których toniemy.
re-vers dla e-lizy to przede wszystkim obserwacja rzeczywistoœci: mi³oœæ,
œmieræ i codziennoœæ, refleksje o ¿yciu
i przemijaniu, rzadkie przejawy optymizmu, czêœciej pesymizm ³¹cz¹ siê, tworz¹c wizjê bardzo sugestywn¹ i wymown¹. Poeta jest bardzo czu³y na niepokoje
wspó³czesnego œwiata. Z równ¹ bystroœci¹ dostrzega dobro i z³o, a wyci¹gniête
wnioski podaje jasno i prosto: ¿ycie to
hazard, to ci¹g³a gra s³owami i gestami
(„Gra”), w której cz³owiek mo¿e wszystko straciæ (¿adnej strategicznej partii).
Leszek Dembek – poszukiwacz nowych œrodków wyrazu (nawi¹zania do
poezji konkretnej i wizualnej), usi³uje
konstruowaæ, jak filozof, w³asne teorie
nowej formy i sensu poezji. To wizja pesymistyczna, ale czy mo¿na tchn¹æ w li-

ryczne teksty œwiat³o optymizmu w œwiecie odrzucaj¹cym ¿ycie duchowe i pozbawionym transcendencji?
W poezji Leszka Dembka dostrzegam surow¹ zwiêz³oœæ, œwiadomie prozaiczn¹, niejednokrotnie tward¹, ale przez
to bli¿sz¹ prawdzie („triumf torreadora”),
jakby szczeciñski poeta by³ uczniem
Kwafisa, na którego surow¹ zwiêz³oœæ
i szorstkoœæ powo³uje siê chêtnie, bo te
cechy s¹ bli¿sze prawdy ni¿ poetyckie
kwilenie twórców dawnych pokoleñ.
W tym stylu Autor odbywa poszukiwania
w dziedzinie „alchemii s³owa”.
W Jego lapidarnej formie dostrzegam
bogactwo myœli i… nieuciszony ból. Autor
podejmuje tematy trudne do uchwycenia.
Wyra¿a czasem ¿al za czymœ, czego nie
mo¿na opisaæ jednoznacznie. St¹d tyle
antytez i tyle w wierszach anafor, bo nimi
najdobitniej wyra¿a siê obsesje. Tematyka re-versu dla e-lizy jest uniwersalna.
Wiele scen rozgrywa siê w formie migawkowych ujêæ i wiersz wygl¹da jak
kadr filmowy, wyciêty naprêdce przez
nieuwa¿nego re¿ysera („Triumf torreadora”/ (szkic Salvadora Dali) / œmieræ walecznego byka.
Poezja tomiku jest hermetyczna, wieloznaczna, pe³na niedomówieñ i paradoksów. Odrzuca tradycyjn¹ œpiewnoœæ i melodyjnoœæ. Autor odwo³uje siê czasem do
dawnych poetów. Przyznaje siê do fascynacji Poœwiatowsk¹ (Zielone oczy wierszy), ale gdy wspomina Pawlikowsk¹-Jasnorzewsk¹, zastrzega, ¿e bêdzie siê broni³, aby „nie wpaœæ w tak¹ studniê poezji
jak Bukowskiego Charlesa” (Nienapisany poemat).
Bohater liryczny w wierszach Dembka to osobnik o wielkiej wra¿liwoœci. Dostrzega z³o¿ony los cz³owieka wspó³czesnego. Jego widzenie œwiata nie jest jednoznaczne. W¹tpi w malowane pewnikami obrazy rzeczywistoœci. Wyra¿a szorstko i bez emocji negatywne stany duszy,
ale innym razem delikatnym s³owem cieniuje têsknotê do ciep³a mi³oœci, piêkna i
porozumienia, jak w wierszu „Pragnienie
s³oñca”: ogrzej mnie / zmarz³em od pogody ¿ycia / i wszechœwiata. Niekiedy jawi
siê jako outsider przepe³niony sceptycyzmem wobec ludzi, a jednoczeœnie pragnie bliskoœci z nimi.
W ostatnim tomiku Leszka Dembka
widoczne s¹ urazy z doœwiadczeñ zwi¹zanych z ró¿nymi kolejami ¿ycia, których odpryski zrani³y Jego pamiêæ, a jednoczeœnie uczuli³y na bolesne doœwiadczenia innych ludzi. W tym, co pisze, jest
groza i lêk, jest te¿ œwiadomoœæ bezradnoœci cz³owieka wobec wirów historii.
Poetê frapuje i przera¿a mroczna strona
duszy cz³owieka. W nastrojowej tonacji
tworzy partyturê z³o¿onych dŸwiêków
kryszta³owej duszy czarnego charakteru.
W wielu wierszach, na pozór „ró¿ewiczowskich” w formie, w treœci jest renesansowa niemal potrzeba siêgania do
klasycznych nawi¹zañ i kontynuacji. Au-

tor re-versu dla e-lizy doskonale operuje
motywami i obrazami zaczerpniêtymi
z dawnych kultur. Niesamowicie, bardzo
œwie¿o, awangardowo i nieschematycznie pisze o œmierci. Opowiada o sprawach drastycznych, pragn¹c wyraziæ wewnêtrzny krzyk buntu przeciw okrucieñstwu, które wpisane jest w los cz³owieka.
Poruszaj¹c wiele zagadnieñ, zagl¹da do
wnêtrza cz³owieka i obserwuje go z boku. Wyniki tych obserwacji s¹ czasem
wzruszaj¹ce, czêœciej przygnêbiaj¹ce. Ich
przekora i nagromadzone antynomie mog¹ sk³aniaæ do buntu, ale niekiedy bawi¹
lub napawaj¹ nadziej¹, bo cz³owiek ³¹czy
w swej skomplikowanej i niezbadanej
naturze sk³onnoœci dobre i z³e, pod³oœæ
i wielkodusznoœæ, mi³oœæ i nienawiœæ.
Czy Poeta wierzy w dobro w cz³owieku i chce, aby czytelnicy wierzyli
w nie razem z nim? Na to pytanie wnikliwy czytelnik musi znaleŸæ w³asn¹ odpowiedŸ. Autor nie próbuje podejmowaæ
dydaktycznych hase³, niczego nie uczy
na si³ê, jednak otwiera drzwi na wspó³czesnoœæ i pozwala czytelnikowi wzi¹æ
tyle, na ile go staæ. Przyk³adem tego mog¹ byæ fragmenty „rozmów” z treœciami
tomiku. Pawe³ Kucharski pisze, m.in.:
Tematem wiersza jest chêæ patrzenia
ponad zwyk³¹ rzeczywistoœæ w tzw. „nietrzeŸwe niebo”. Podmiot jest jak samotna
sosna pn¹ca siê tam, gdzie jest… poezja
– inny œwiat. Drzwi awaryjne s¹ dla niego jakby przepustk¹ do tego œwiata, ale
pojawia siê haczyk: „nieuzasadnione
u¿ycie bêdzie karane”. Podmiot ma dylemat, w jakich okolicznoœciach wolno mu
otworzyæ drzwi („Drzwi awaryjne”).
A Sylwia Soszyñska tak komentuje
tomik Leszka Dembka:
Wyimaginowane postaci z wierszy s¹
mocne i wyraziste przez to, ¿e ka¿da
z nich ma tysi¹ce odpowiedników istniej¹cych w naszej rzeczywistoœci. Zostaniemy poch³oniêci przez poezjê niespokojnych, barwnych obrazów, o¿ywaj¹c
w ka¿dej sekundzie inaczej.
I pokochamy to ¿ycie, aby je znienawidziæ, otuleni ciemnoœci¹ bez marzeñ /
bez nadziei / bez œwiat³a / bez wiary. Intensywne emocje towarzysz¹ podczas wêdrówki przez „re-vers dla e-lizy” Leszka
Dembka. Bêdziemy bowiem b³¹dziæ
w smutku, ufaj¹c prostym s³owom, których znaczenie jest ukryte i poj¹æ je mo¿na dopiero po przeczytaniu ca³oœci utworu. Znajdziemy chwilê do namys³u, lecz
znajdziemy tak¿e – lub przede wszystkim
– ból istnienia, smak têsknoty, zapach samotnoœci.
I to odwieczne „nic co ludzkie…” nie
jest obce szczeciñskiemu poecie-¿o³nierzowi, który nie k³amie ani wtedy, kiedy
wierzy, ani wtedy kiedy w¹tpi. Zachêcam
czytelników do pod¹¿enia œcie¿k¹, któr¹
wêdruje.
Barbara Teresa Dominiczak
L. Dembek, re-vers dla e-lizy, ZLP Szczecin,
seria: akcent, Szczecin 2014.
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Z p ó ³ k i R S T K – Stanis³aw Dominiak
gorzkiej ironii. Ka¿dy wiersz autora koñczy siê mora³em jak np. w wierszu „Kuku³ka”: „¯eby nie byæ oszukany/Nie
myœl g³oœno, chowaj plany”.
Przy pisaniu zarówno opowiadania
„Chaziaj…” jak i „Wierszy” autorowi
przyœwieca³a idea, któr¹ wyrazi³ nastêpuj¹cymi s³owami: „Czytelniku, oby ta
ksi¹¿ka by³a wskazówk¹ w Twoim dalszym ¿yciu.”
Mieczys³aw Bogdañski urodzi³ siê 22 sierpnia 1936 roku w £ysych (województwo mazowieckie). W 1961 zamieszka³ w Grudzi¹dzu, nastêpnie wyjecha³ do USA. Jest cz³onkiem Klubu
Literackiego im. Jana Paw³a II w Chicago.

Zachêcam do siêgniêcia po ten Almanach i przekonania siê czy ma racjê jedna z uczestniczek warsztatów literackich
– Anna W³ochowska: „Przy okazji nauczy³am siê pewnoœci siebie, która pomaga mi w dzia³aniach na w³asnym podwórku (…). Bez warsztatów nie osi¹gnê³abym takiego poziomu (…). Byæ
mo¿e moje wiersze nadal le¿a³yby w szufladzie.”
Jest to bogata praca zbiorowa przedstawiaj¹ca dorobek P³ockiego Œrodowiska Twórczego.

Œwiat³ocienie
30 lat PSTK
Almanach
Chaziaj
W 2014 r. ukaza³o siê opowiadanie
„Chaziaj” oraz „Chaziaj – Heniek”. Jak
pisze w przedmowie sam autor, Mieczys³aw Bogdañski, „Opowieœæ tê napisano
przede wszystkim na podstawie wspomnieñ naocznych œwiadków. (…) Niektóre fakty Autor w swoim opowiadaniu
przesun¹³ w czasie, a czêœæ opisanych tutaj zdarzeñ jest fikcj¹ literack¹.”
W pierwszej i drugiej czêœci ksi¹¿ki
„Chaziaj” poznajemy wojenne losy bohatera od sierpnia 1943 r. do upadku Powstania Warszawskiego. Ksi¹¿ka „Chaziaj – Heniek” jest kontynuacj¹ losów
bohatera, w której w kolejnych rozdzia³ach autor opisuje jego perypetie od powrotu do Warszawy po wojnie do znalezienia mieszkania i pracy na budowie.
Ukaza³o siê równie¿ trzecie wydanie
„Wierszy” autora. Tomik zawiera utwory
powsta³e w okresie 1995-2012. Inspiracj¹ dla poety by³y obserwacje spotkanych ludzi, zarówno w kraju jak i poza
jego granicami. Autor odnosi siê równie¿
w swoich utworach do bie¿¹cych wydarzeñ politycznych, spo³ecznych i gospodarczych. Ludzi i wydarzenia przedstawia w sposób pe³en humoru, czasami

P³ockie Stowarzyszenie Twórców
Kultury powsta³o w 1984 r. jako Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury
w P³ocku a w 2001 r. przekszta³ci³o siê
w PSTK.
Obecnie Stowarzyszenie liczy 48
cz³onków skupionych w sekcji literackiej, plastycznej, muzycznej.
Kolejne jubileusze zaowocowa³y wydaniem almanachów: na 10-lecie stowarzyszenia, w 2003 i 2006 r. Na 25-lecie
stowarzyszenie wyda³o antologiê.
Obecny „30 lat PTSA – Almanach”
jest ukoronowaniem 30 jubileuszu
PSTK. Przedstawia teksty literackie 22
autorów oraz fotografie prac 26 plastyków. Za³¹czone s¹ równie¿ biogramy autorów. Jak pisze we wstêpie Krystyna
Olêdrzyñska, prezes PSTK, „Przez 30 lat
odbywa³y siê systematycznie zajêcia
warsztatowe z krytykami literackimi,
a ostatnio z Ann¹ Kühn-Cichock¹, kierownikiem literackim PSPK. Nawet pocz¹tkuj¹cy twórcy uwierzyli w siebie
i wydali ponad czterdzieœci tomików
wierszy, fraszek, opowiadañ oraz ksi¹¿ek
dla dzieci, czêsto przy wsparciu finansowym Urzêdu Miasta P³ocka. W ostatnim
czasie kilka osób z PSTK zasili³o szeregi
Zwi¹zku Literatów Polskich.”

Almanach zosta³ wydany w 2014 r.
dla uczczenia XXX-lecia wojskowego
ruchu literackiego.
Amatorska twórczoœæ literacka
wspierana jest przez Departament Wychowania i Promocji Obronnoœci Ministerstwa Obrony Narodowej. Du¿¹ rolê
we wspieraniu Wojskowych Kó³ i Grup
Literackich odgrywaj¹ te¿ biblioteki wojskowe, na czele z Centraln¹ Bibliotek¹
Wojskow¹. W³aœnie Centralna Biblioteka
Wojskowa wspólnie z Departamentem
Wychowania i Promocji Obronnoœci
MON jest wspó³organizatorem corocznych sesji i towarzysz¹cym im konkursom literackim. W ostatnich latach sesje
odbywaj¹ siê w Domu Pracy Twórczej

w Oborach, gdzie wypoczywa³o i tworzy³o wielu znanych literatów polskich.
Dzia³alnoœæ kulturalna w Wojsku
Polskim jest dziœ bardziej otwarta na œrodowisko cywilne. Dlatego te¿ w grupach
literackich oprócz ¿o³nierzy zawodowych dzia³aj¹ te¿ pracownicy cywilni
wojska i cz³onkowie rodzin wojskowych.
W Wojskowych Ko³ach i Grupach
Literackich upowszechniane s¹ tradycje
literatury batalistycznej i patriotycznej,
promowana jest tematyka zwi¹zana z ¿yciem wspó³czesnego wojska. Autorzy
poruszaj¹ w swoich utworach równie¿ tematy typowe dla literatury wspó³czesnej.
W Almanachu znalaz³y siê prace 33
laureatów konkursów literackich z lat
2010-2014, poetów i prozaików. Ciekawe jest spostrze¿enie Marka Wawrzkiewicza, Prezesa Zwi¹zku Literatów Polskich, przewodnicz¹cego jury konkursów Wojskowych Kó³ i Grup Literackich, który we wstêpie do Almanachu pisze: „Do ¿o³nierskiego zawodu, bardziej
ni¿ do jakiegokolwiek innego, przypisany jest patriotyzm. A poezja patriotyczna
nale¿y do najtrudniejszej, choæby dlatego, ¿e rzadko udaje siê w niej unikn¹æ
deklaratywnoœci i patosu. (…) Mo¿e
w³aœnie dlatego zmieniaj¹ce siê jury niniejszych konkursów nigdy chyba nie
przyzna³o nagrody specjalnej za tematykê wojskow¹ wierszowi, zawsze by³y to
opowiadania. ”
W publikacji zosta³y równie¿ przedstawione wiersze wybranych profesjonalistów wojskowego ruchu literackiego:
Kazimierza Burnata, Leszka Dembka,
Bogumi³a Pijanowskiego i Paw³a Soroki.
Almanach przedstawia równie¿ noty
biograficzne 38 autorów, w wiêkszoœci
ze zdjêciami. Natomiast poszczególne
rozdzia³y poprzedzaj¹ grafiki Ma³gorzaty
Myszki. S¹ zamieszczone te¿ fotografie
i plakaty z ró¿nych uroczystoœci w latach
2008-2013, które wzbogacaj¹ ca³oœæ.
Ksi¹¿ka „Œwiat³ocienie” jest solidn¹
pami¹tk¹ i dokumentem dzia³alnoœci
wojskowych grup literackich w Polsce.

Nasi na Parnasie
Kochani, jest dobrze. Nasi znowu na Parnasie
Kochani, jest dobrze. Nasi znowu na Parnasie. I tym razem nie zawiód³
Adam Boles³aw Wierzbicki. W XXIV Konkursie Poetyckim o Nagrodê
im. K. Baczyñskiego zaj¹³ II miejsce (I nie by³o). Mi³o nam donieœæ, ¿e w „Erotyku na krechê” (I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Tadeusza Strimera) najlepszy okaza³ siê Kacper P³uska. Nasza redakcyjna kole¿anka Majka ¯ywicka-Luckner i Dorota Ryst wyjecha³y z Czêstochowy z 36 Konkursu Poetyckiego
im. H. Poœwiatowskiej z II i III nagrod¹. Dorota Ryst jeszcze w kwietniu odbierze II nagrodê, któr¹ wywalczy³a w „Krajobrazach s³owa”.
Gratulujemy!
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lub
O Temidzie
¯e Temida jest œlepa
To ju¿ problem stary
Wiêksze ma prawa bandyta,
Ni¿ jego ofiary

Adama Decowskiego
– Myœl¹ mow¹ i uczynkiem,
czyli rzecz o nas…
Myœl¹, mow¹ i uczynkiem to najnowszy zbiór fraszek, limeryków i aforyzmów
Adama Decowskiego, wydany w 2014 r.
przez Krakowskie Wydawnictwo Miniatura. Tak stosunkowo dzisiaj rzadk¹ w popularnych wydaniach oprawê introligatorsk¹ zawdziêczamy Manufakturze Prima.
Dodaj¹c do tego jak¿e wymowne w swym
przekazie znakomite satyryczne grafiki
rzeszowianina Wojciecha Atamana,
otrzymaliœmy wyj¹tkowy zbiorek zawieraj¹cy oko³o trzystu utworów nawi¹zuj¹cy do dobrej tradycji edytorskiej i merytorycznej literatury polskiej.
Fraszka (w³. frasca) to ga³¹zka inaczej drobiazg, b³ahostka. Janowi Kochanowskiemu zawdziêczamy spopularyzowanie tego typu utworu. Natomiast dorobkowi literatury staropolskiej to, ¿e jest
najbardziej znan¹ powszechnie forma
wiersza. Tego typu krótkie utwory liryczne zazwyczaj rymowane lub wierszowane o tematyce humorystycznej lub satyrycznej, niejednokrotnie zakoñczone puent¹, swoimi korzeniami siêgaj¹ staro¿ytnego epigramu Symonidesa z Keos, chocia¿by w zachowanych kamiennych epitafiach czy odnajdywanych przedmiotach. Nale¿y tutaj dla dobrego zrozumienia istoty tego gatunku literackiego przytoczyæ wypracowany przez stulecia
i utrwalony w odbiorze podzia³ fraszek ze
wzglêdu na obejmuj¹c¹ tematykê na:
obyczajowe, refleksyjne, satyryczne, religijne, liryczne, mi³osne, erotyczne, biesiadne, polityczne, autobiograficzne, patriotyczne i wiele innych. Prawie wszystkie wymienione w tej klasyfikacji rodzaje fraszek znajdziemy w dorobku twórczym Adama Decowskiego, w tym równie¿ wiele w niniejszym prezentowanym
zbiorku np.:
Wojna Polsko-Polska
W wojnie polsko-polskiej
Rodak na rodaka
Rzuca epitety
Albo szuka haka

Limeryk (ang. limerick) w swej formie to inaczej rymowana anegdota, która
powinna posiadaæ sta³y uk³ad narracji:
pierwszy wers – miejsce akcji i bohater,
drugi wers – zawi¹zanie akcji i ewentualnie wprowadzenie drugiego bohatera,
trzeci/czwarty wers – kulminacja w¹tku
dramatycznego oraz w ostatnim wersie –
rozwi¹zanie akcji, w których groteska
i absurd powstaj¹ przy pomocy zabiegów
stylistycznych.
Raz m³ody ¿onkoœ z Markowej
Zakocha³ siê w swojej teœciowej,
Wiêc zazdrosny teœæ
Przesta³ wtedy jeœæ
I uleg³ œmierci g³odowej
Polszczyzna, jêzyk silnie fleksyjny,
dostarcza limeryœcie o wiele wiêksz¹ paletê œrodków jêzykowych, a z³o¿onoœæ
polskiej fleksji imponuje na tle innych jêzyków s³owiañskich, co daje niemal nieograniczone mo¿liwoœci twórcze. Historyczne proweniencje limeryku siêgaj¹ do
XVIII-wiecznej Irlandii, ale to nieco póŸniej ogromnym powodzeniem w XIX
wieku w Anglii cieszy³y siê limeryki
sproœne, pornograficzne czy bluŸniercze.
W Polsce ten gatunek twórczoœci, umiejêtnie z ogromnym powodzeniem, wykorzystywali chocia¿by wspó³czeœni nam
twórcy: Wis³awa Szymborska, Stanis³aw
Barañczak czy znany bard Krzysztof
Daukszewicz.
Aforyzmy, na które natkniemy siê
przy lekturze niniejszego zbiorku to przewa¿nie zwiêz³e, lapidarne wypowiedzi,
wyra¿aj¹ce w sposób zaskakuj¹cy i b³yskotliwy prawdê etyczn¹ czy ogólnie
rzecz ujmuj¹c filozoficzn¹ np.:
Po wojnie domowej pokój mo¿na zawrzeæ w kuchni
lub
Cz³owiek czasami z wielkim nabo¿eñstwem potrafi gardziæ bliŸnim
Adam Decowski w swoje twórczoœci
wykazuje niezwyk³y dar wnikliwej obserwacji otaczaj¹cej go rzeczywistoœci.
Odnotowuje zdarzenia, które dla cz³owieka w jego codziennym bytowaniu s¹
utrwalon¹ niemal¿e automatyczn¹ oczywistoœci¹. Poprzez ten zabieg twórczy
nawi¹zuje do wybitnych przedstawicieli
literatury polskiej, poczynaj¹c od wczeœniej wspomnianego Jana Kochanowskiego, poprzez Wac³awa Potockiego czy
Juliana Tuwima, do tak trafnie przywo³anego w tytule ksi¹¿ki, wspó³czesnego
i wyj¹tkowo nam bliskiego Jana Izydora
Sztaudyngera.
Ten niezwyk³y dar filozoficznej refleksji, podobnie jak u wczeœniej wymienionych autorów sprawia, ¿e jego przemyœlenia przeniesione na papier nabiera-

j¹ symbolicznego wymiaru. Utwory te
dotycz¹ce niemal¿e wszystkich dziedzin
dzia³alnoœci spo³ecznej i przejawów ludzkiego ¿ycia poprzez panuj¹ce stosunki
w skali mikro i makro spo³ecznej tj. od
stosunków gospodarczych, poprzez obyczajowe i polityczne, w³¹cznie z relacjami miêdzyludzkimi.
Ukazane w utworach cz³owiecze
przywary i u³omnoœci nierzadko frywolne w swej treœci, przekazane s¹ czytelnikowi przez Adama Decowskiego w niezwyk³y i subtelny sposób i nigdy nie
przekraczaj¹ granicy estetycznego smaku. Znajdziemy w nich jak w przys³owiowym krzywym zwierciadle aktualne
w ka¿dej epoce przywary i nasze u³omnoœci przek³adaj¹ce siê na powszechny
ogólnospo³eczny czy ludzki wymiar.
Fraszki, limeryki i aforyzmy tak trafnie wpisuj¹ siê w nasz¹ rzeczywistoœæ
odzwierciedlaj¹c nasze przyzwyczajenia,
przys³owiowy ju¿ brak samokrytyki czy
trzeŸwego ogl¹du na nasze ¿yciowe postawy, zachowania czy kultywowane od
wieku przywary i u³omnoœci œrodowiskowe nierzadko przek³adaj¹ce siê na ogólnonarodowe.
Czy nale¿a³oby przez to przyj¹æ, ¿e
autor tak lapidarnie komentuj¹c rzeczywistoœæ, stroi siê w szaty w przys³owiowego mêdrca z klasycznym szkie³kiem
i okiem i stara siê moralizowaæ i pouczaæ
nas, a poprzez swoj¹ twórczoœæ chce
przekazywaæ wartoœci edukacyjne. Daleki by³bym od takiej autorefleksji. A mo¿e
ukrywa swoje ideologiczno-doktrynerskie zapêdy i jak ten przys³owiowy profesor etyki z powszechnie znanej anegdoty
przekazuje te treœci i pozostawia czytelnika (w tamtym przypadku studenta) samemu sobie w z zderzeniu z oczywistoœci¹
bytu. Jednak z t¹ cokolwiek by nie powiedzieæ subiektywn¹ przekor¹, polecam
ten zbiorek i ¿yczê dobrej zabawy
z umiejêtnoœci poœmiania siê z samego
siebie, a mo¿e nie tylko…
Uroczysta promocja najnowszego satyrycznego zbioru fraszek, limeryków
i aforyzmów Adama Decowskiego, zatytu³owana: Myœl¹ mow¹ i uczynkiem odby³a
siê w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Rzeszowie w dniu 28 stycznia br. Tak wyj¹tkowego autora, jak równie¿ licznie przyby³ych mi³oœników jego
twórczoœci przywita³a dyrektor placówki
Barbara Chmura. Utwory zaprezentowa³
sam autor, jak i równie¿ znany interpretator
poezji, wyk³adowca Uniwersytetu Rzeszowskiego – Stach O¿óg, a s³owo krytyczne wyg³osi³ – Stefan M. ¯arów.
Stefan ¯arów
Bibliografia:
1. Myœl¹ mow¹ i uczynkiem – zbiór fraszek, limeryków
i aforyzmów. Kraków/2014
2. Ci¹gle modny grzech pierworodny – fraszki i aforyzmy.
/2001
3. Podkarpacka Izba Poetów – Almanach. Rzeszów
WDK./2002.
4. Akant – ogólnopolski miesiêcznik spo³eczno-kulturalny
5. Nasz Dom Rzeszów – miesiêcznik
6. ZLP Oddzia³ w Rzeszowie strona internetowa
www.zlp.rzeszow.pl
7. Grupa Literacka S³owo w Mielcu strona internetowa:
www.slowo.art.pl

Gra¿yna Rochna-WoŸniak
Malowany ptak
uczysz mnie
kim by³ Guderian,
¿e jak dym idzie prosto – to wy¿
a jak koty jedz¹ trawê
to na deszcz
wiem, ¿e ziemia to chleb
znam jej zapach
twoja m¹droœæ tkwi korzeniami
w wo³yñskiej ziemi
nasza codziennoœæ bez feerii barw
ani têczowych mostów
pakujesz rano kanapki
trwasz
ja
malowany ptak
miotam siê

Irena Rup
Pamiêci Micha³a Lisowskiego
Gdzieœ za mg³¹ jesteœ
za wielk¹ przestrzeni¹
Tylko Twoje s³owa
ko³ysz¹ siê czasem
w ustach innych ludzi
Ciep³em wspomnieñ dotykasz
tych którzy Ciê kochaj¹
Bo w nich nadal ¿yjesz...

Urszula Omyliñska
Listopadowe zamyœlenia
Odeszli
s¹ na drugim brzegu
id¹ do domu wiecznego spoczynku
a tyle spraw nieza³atwionych
a tyle s³ów niewypowiedzianych
dusze ich ulecia³y w b³êkity
na grobie krzy¿
nadzieja zmartwychwstania
w sercach mi³oœæ siê zachowa³a
¿yjemy tajemnic¹ spotkania
wspominamy z wdziêcznoœci¹ za dobro
które w nas wbudowali
za troskê
abyœmy je dzieciom przekazali
wypominki pozwalaj¹ podziêkowaæ
razem bliskoœæ Boga œwiêtowaæ
modlitw¹ wspieramy
by doznali ³aski wniebowziêtych
i do³¹czyli do œwiêtych

22 PREZENTACJE

W£ASNYM G£OSEM NR 92/93

Cz³owiek wœród nas

Wiele osób ze œwiata pióra i malarstwa uleg³o urokowi twórczemu Stanis³awa Zwierzyñskiego, bo jest i tu
w czym wybieraæ, a nawet przebieraæ.
Ja dorzuci³abym jeszcze do tych zasobów urok osobisty autora odzwierciedlaj¹cy zaprawienie w „boju” twórczym. Kiedy (we wspomnieniu z 2010
r.) ów Pan pojawia siê w Domu Kultury w Piastowie na Preludium deszczowym Szopena – wernisa¿u malarstwa
zbiorowego pod sumiastym podkrêconym w¹sem dzier¿¹c wyrzeŸbion¹
przez siebie laskê (któr¹ za chwilê komuœ podaruje), a przy tym (nie da siê
ukryæ) po³yskuje okaza³ym zielonookim sygnetem, to nic wtedy wymowniejszego, ¿eby tak¹ mnie trochê m³odsz¹ jego kole¿ankê „powaliæ”. Wtedy
ju¿ nie dziwiê siê sk¹d na jego obrazach delikatne kompozycje kwiatów,
martwe natury z muœlinami zas³on i kawa³kiem obrusa na stole przywabiaj¹cego rodzinne ciep³o. Wtedy ju¿ nie
dziwi¹ mnie wysmakowane pejza¿e
i karko³omne rzeŸby i wreszcie sk¹d ta
poezja i tyle jej odmian. To œwiadomy
siebie artysta. Przez telefon czêsto
œmiejemy siê z byle powodu, ¿e a¿ krusz¹ siê kamienie.
– Namalowa³eœ mnie kiedyœ ze
zdjêcia – przypominam mu. On na to: –
Nie mo¿e byæ, wylecia³o mi to z g³owy.
Zbli¿a nas poszukiwanie czasu, który
min¹³, œmiesz¹ ograniczenia, które funduje. W jeszcze pachn¹cym drukiem
tomie „Ab owo” czytamy pt. „Samemu
sobie”: Starcze oblicze/pokaleczone
dniami/nierównomiernie/ka¿dy z ka¿dym siê œciga/to po prostu nieludzkie/Wyciszaj¹c g³os/na granicy abstrakcji/chcia³em budowaæ/pró¿ny ¿al
poniewczasie/trociny
¿ycia/ka¿dy
triumf tylko klêsk¹/Serce i zegar/nie
³am g³owy na pró¿no/bije do czasu/¿ywych siê nie szanuje/miesza siê z b³otem/mroczno, mokro, ponuro (…)
Id¹c tropem osi¹gniêæ Stanis³awa
w dziedzinie poezji, malarstwa i rzeŸby
w myœl „Sztuka jako nieustaj¹ca motywacja ¿ycia”, jawi siê podziw dla niego, dla jego sumiennoœci, wytrwa³oœci,
g³êbokiej determinacji w osi¹ganiu ce-

lów i zaanga¿owania w dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Urodzony
w 1933 roku w Mielniku na
Podlasiu. Z zawodu metrolog
ZPC „Ursus”. Ma udzia³
w licznych publikacjach zbiorowych i autorskich. Drukowany w prasie regionalnej
i ogólnopolskiej, dekorowany
wieloma odznaczeniami i wyró¿nieniami, laureat wielu
konkursów literackich, cz³onek Zwi¹zku Literatów Polskich, Warszawskiego Robotniczego
Stowarzyszenia Twórców Kultury,
wspó³za³o¿yciel Klubu Literackiego
Metafora. Prezentowany w TV i PR.
Zas³u¿ony dzia³acz kultury. Honorowy
Obywatel Gminy Mielnik itd., itd. Jacek G³uski wyrazi³: (…) Stanis³aw
Zwierzyñski nie jest poet¹ ³atwym (…)
broni wartoœci, w które wierzy. A wierzy w prostolinijnoœæ i uczciwoœæ.
W ostry sposób potrafi piêtnowaæ nasz¹
scenê polityczn¹, jej zak³amanie i zaœciankowoœæ. „(…) Pêdzimy w przepaœæ/bo zepsucie jêzyka jest…/objawem klêski/przyczyn¹ katastrofy/wszystkiego z³ego/ryba œmierdzi od
g³owy/Pierwsze sylaby/wdar³y siê do
teatru/i zamiataj¹/tam gnieŸdzi siê be³kot/gdzie by³a sztuka s³owa. Andrzej
Zaniewski krytyk i poeta przedstawiaj¹c szeroko sylwetkê autora w Miesiêczniku Literackim „AKANT” 13
(208) 2013 podsumowa³: „Spoœród
wielu fascynuj¹cych, ciekawych wierszy, jak chocia¿by o W³adys³awie Broniewskim, wzruszy³ mnie ten zatytu³owany „Staroœæ”, zawieraj¹cy tak wiele
symbolicznych i autentycznych obrazów i ¿yciowych m¹droœci: Du¿o za
du¿o/za horyzontem zdarzeñ/du¿o za
ma³o/w emeryckim portfelu/bez przekonania/spotkania literackie/Patrzê na
ludzi/przype³zaj¹ wspomnienia/drogi
do nik¹d ponad pó³ wieku pracy/to ma
byæ poezja dnia. Dwadzieœcia ksi¹¿ek
le¿y na biurku. Dzie³o ¿ycia – ¿ycie poety, pe³ne zwyciêstw, pytañ, marzeñ,
spe³nieñ, oczekiwañ i niedopowiedzeñ
(…) Wspania³y dorobek poety zawsze
skromnego, z uwag¹ obserwuj¹cego
œwiat, ludzi, siebie tak¿e w lustrze. Co
zamierza, dok¹d pójdzie z baga¿em
swych niew¹tpliwych osi¹gniêæ,
z ksi¹¿kami, którym powierzy³ swe
myœli, pogl¹dy, têsknoty, co teraz napisze? Czym nas zaskoczy? Czy nadal
bêdzie niós³ miecz samuraja i przeciera³ œcie¿ki nowym, nieznanym dot¹d
u nas gatunkom poezji? ¯arliwy, niepokorny poeta – obserwator mijaj¹cego
czasu – po prostu cz³owiek wœród nas”.
Maria Bednarek

Wytchnienie
jak Status quo
Od 24 wrzeœnia do 8 paŸdziernika
2014 r. ogl¹daliœmy w Bibliotece Miejskiej w Jaworznie wystawê cz³onkini Stowarzyszenia Twórców Kultury – Joanny
Partyki, która maluje obrazy od dwudziestu lat. Joanna sztukê malarsk¹ doskonali³a miêdzy innymi pod okiem artysty malarza z Jaworzna – Jacka G¹siora.

które im towarzysz¹ porównywalne s¹ do
wyciszenia cz³owieka w samotnoœci. Zupe³nie inne widoki zak³ócaj¹ nasze wyciszenie wewnêtrzne w mieœcie: „Totalna
prowincja, dwóch typów mocuje siê / ze
szk³em. Brakuje im si³y. / S³oñce wypali³o œlinê, a od zawartoœci / dzieli gruba
warstwa szk³a. Na czole kropelki potu” –

Pierwsze obrazy namalowa³am ok. 30 lat temu. Równoczeœnie zajmowa³am siê
haftem artystycznym. Warunki ¿yciowe nie pozwoli³y mi jednak kontynuowaæ mojej
pasji. Powróci³am do niej po 15-tu latach.
Malarstwo stanowi dla mnie remedium na ¿yciowe problemy i daje wiele radoœci...
Tworzê przede wszystkim obrazy olejne – to moja ulubiona technika… Malujê
du¿o, na ile tylko czas mi pozwala. Moje obrazy czasami powstaj¹ w plenerze, jednak najczêœciej w zaciszu domowym. Podejmujê przewa¿nie tematykê przyrodnicz¹
– pejza¿e, kwiaty, ale równie¿ moj¹ uwagê przyci¹ga zabytkowa architektura. Niejednokrotnie siêgam tak¿e do motywów religijnych…
Zaprezentowana kolekcja Joanny odzwierciedla tytu³ wystawy – „Szukaj¹c
wytchnienia”. Malarka przedstawi³a miêdzy innymi: sianokosy ze z³otymi snopami têchn¹ce ciep³ym, s³onecznym powietrzem (patrz¹c na obraz czujemy zapach
zbo¿a) oraz polskie chatki ze s³omian¹
strzech¹ z ró¿owymi malwami przed ma³ymi okienkami. To, co wyeksponowa³a
malarka to „wytchnienie” – ucieczkê od
cywilizacji, t³oku wielkiego miasta.
Mo¿emy mieæ skojarzenia skrajnie
odwrotne, jak to ujê³a w wierszu „Status
quo” poetka Bo¿ena Kaczorowska
w swej ksi¹¿ce „Punkt obserwacyjny”:
„Pustynia oznacza pragnienie. / Wiesz
o tym dobrze, gdy wysiadasz / z pekaesu
w œrodku upalnego dnia”.
Grupa drzew, które zaprezentowa³a
Joanna Partyka tchn¹ majestatem i œwie¿oœci¹ wyrastaj¹c ponad inne drzewa lub
rosn¹ zupe³nie osobno, jakby chcia³y wyizolowaæ siê z grupy innych drzew. Jednak ich bujna zielonoœæ i majestat sugeruje, ¿e jest im dobrze i nie têskni¹ za t³okiem lasu. Cisza, jasne œwiat³o i widoki

czytamy w dalszej czêœci wiersza przywo³anej poetki.
Wyciszenie i wytchnienie odnajdujemy na obrazach religijnych Joanny Partyki, takich, jak: Anio³ Stró¿ pilnuj¹cy
ch³opczyka, Anio³ graj¹cy na skrzypcach,
Jezus krocz¹cy po wzburzonym morzu do
ton¹cego ucznia, który zw¹tpi³ w wierze.
Mistyka zawarta w tych obrazach sugeruje moc wiary. Oparcie cz³owieka w przyrodzie, w Bogu, w którym mo¿na znaleŸæ
ratunek i ucieczkê przed zagubieniem siê
w ¿yciu. Wiara w Boga i wyciszenie jest
antytez¹ dla ludzi, których opisuje
w swym wierszu poetka Bo¿ena Kaczorowska, ujmuj¹c to w dalszej czêœci wiersza nastêpuj¹co: „Móg³byœ zaproponowaæ scyzoryk. / Wyci¹gniêty korek szybciej stawi³by opór / powietrzu. / Ale nie
masz pewnoœci, / czy dobrze ciebie zrozumiej¹”.
Powrót do korzeni i do natury, jest
wytchnieniem dla cz³owieka, co w artystyczny sposób przedstawi³a Joanna Partyka na swoich obrazach.
Genowefa Fr¹s – STK Jaworzno
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Kamila
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Kuna

Kamila Kuna mieszka w Komorowie pod Warszaw¹. Konserwator zabytkowych tkanin (kilkanaœcie lat pracy w PP Pracowni Konserwacji Zabytków i w Zamku Królewskim w Warszawie),
obecnie grafik komputerowy, malarka. Sztuki malarskiej uczy³a siê u takich artystów plastyków
jak Jakub Æwieczkowski – w Ognisku Plastycznym w Grodzisku Mazowieckim, Joanna Mejsner,
Jacek Bukowski. Obecnie maluje samodzielnie w Pracowni Malarskiej Warszawskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Na swej artystycznej drodze podejmuje tematy bliskie
malarstwu realistycznemu, ale te¿ trudne tematy malarstwa odrealnionego i abstrakcyjnego. Eksperymentuje z faktur¹, kolorem i przestrzeni¹. Uczestniczka wielu zbiorowych i paru indywidualnych wystaw.
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Marek S³yk

Mini Galeria

Dedykowane pamiêci W³odzimierza Majakowskiego

Rysunki Krzysztofa Stêpniaka

WIECZÓR W BIESNEM
Srogi mróz przez ziemiê szed³ rusk¹.
Marz³ jak mops poeta-agitator.
By³ tak sobie: sprawie i pluskwom.
Smrodem nieraz zapachnia³ biurokwiatom.
T³umnie w sali o ma³ym piecu.
O, tu ka¿dy zrymowaæ potrafi
czyn partii do w³asnych pleców;
Lenina – do twarzy z fotografii.
Ju¿ poeta wszed³ na mównicê,
lecz – nim wiersze mu z gêby wyfrun¹ –
jeszcze powie ze dwa s³owa, które chwyc¹
byka za róg, który bywa i ko³tunem.
„Jestem jeden z was, towarzysze!
Jestem ch³op, co chodzi za Pegazem.
Wy pianino z jednym klawiszem
dajcie tylko, a b¹dŸmy razem!
Doœæ ju¿ by³o wlepiania w gwiazdy
œlepiów kpów – nierobów bogatych!
Dzisiaj w gwiazdy niech patrzy ka¿dy
przez lunetê lepsz¹: przez pracê!”.
Jeden z t³umu siê pieniacz podnosi:
„Ty nie jesteœ pop, byœ tak gada³!
Ty, ubrany w spodnie ob³oku,
zrób siê deszczem i dawaj – na dó³!”.
Lecz poecie nie p³acz na twarzy,
ale – pot, kwaœny jak kumys:
„mo¿e, bracie, siê bardziej poka¿esz?
Ja z duchami rozmawiaæ nie umiem!
Towarzyszu w kraciastej koszuli!
Do was mówiê, nie patrzcie za siebie!
Z tym ob³okiem nieŸleœcie wyczuli,
lecz ja jestem ob³okiem nie w niebie!”.
Chce poetê ktoœ inny wbiæ w biedê.
Mina sroga, jeszcze nie wœciek³a:
„Te, poeta, coœ ty za jeden,
¿e siê rzucasz jak premier piek³a?”.
„Klnê siê! Piek³a premierem nie jestem!”
– rzecze g³osem poeta weso³ym.
I istotnie tak czuje siê w Biesnem,
jakby by³ w nim jedynym anio³em.
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Fraszki

ADAM DECOWSKI

O ¯ONIE

MODLITWA PORANNA

Jeœli podejrzenia ma
gorsza jest od CBA.

Kiedy ranne wstaj¹ zorze,
chocia¿ piwo – Panie Bo¿e!

DO RODAKÓW

WDZIÊCZNOŒÆ

Gdy rozgrabi¹ Polskê nasi,
kto ostatni œwiat³o zgasi?

Pomó¿ bliŸniemu w potrzebie
to odwróci siê od ciebie.

D¯ENTELMEN

O BLIZNIM

Za wzór zawsze siebie stawia,
bo dziewczynie nie odmawia.

Nawet karpiom oœci
bliŸni pozazdroœci.

NA MOTOCYKLISTÊ

W PEWNYM CZASIE

Dziwny pech pewnego pana –
g³owa i œwieca zalana.

W pewnym czasie i dewotka
na swej drodze diab³a spotka.

PRZEWROTNOŒÆ KOBIECA

MOJA ZASADA

Choæ kobieta na to rada
Mówi – nie, bo tak wypada.

Jako przezorny Adam
od kobiet jab³ek nie jadam.

,

Pod adresem internetowym
www.rstk-warszawa.bloog.pl

dzia³a

BLOOG WARSZAWSKIEGO RSTK
Bloog prowadzi Stanis³aw Dominiak i do niego nale¿y
kierowaæ opinie i uwagi: staszek.dom@wp.pl

t

spo s³onia

Stanis³aw Dominiak
FATALISTA
Nie daje mu spokoju
pewna myœl niejasna
¿e zara-¿ona
mo¿e wróciæ z miasta
UKRYTE RUMIEÑCE
Oczy czêsto nie widz¹
czego majtki siê wstydz¹

