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Od 2004 r. istnieje Krajowe Centrum
Dorobku Twórczego Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców Kultury. G³ównym
zadaniem Centrum jest gromadzenie
wszelkiej twórczoœci cz³onków RSTK
(tomiki poezji, ksi¹¿ki prozatorskie, almanachy, archiwalne numery czasopisma „W³asnym G³osem”, katalogi plastyczne, plakaty). Krajowe Centrum Dorobku Twórczego RSTK mieœci siê
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Stanis³awa Przybyszewskiego w Kruszwicy ul. Rybacka 22;
88-150 Kruszwica woj. kujawsko-pomorskie. Prosimy tam nasy³aæ wydawnictwa stowarzyszeñ skupionych
w federacji Rady Krajowej RSTK
i ksi¹¿ki ich cz³onków.

        

Stanis³aw Stanik

LITERACKIE ROCZNICE

95 rocznica urodzin Zbigniewa Herberta

Zbigniew Herbert w polskiej literaturze
Do osoby Herberta podchodzi³em
z olbrzymi¹ estym¹, gdy studiowa³em polonistykê w Lublinie, a tamtejsze œrodowisko naukowe mia³o go nieledwie za œwiêtego œwieckiego, w ka¿dym razie za szlachetny wzorzec do naœladowania. Bra³o
siê to byæ mo¿e st¹d, ¿e czêœæ profesorów
w Lublinie wyk³ada³a wczeœniej w Toruniu, gdzie i Herbert studiowa³, a poza tym
przeszed³ bohatersk¹, zbuntowan¹ drogê,
nale¿¹c w czasie wojny do AK, a po wojnie do oddzia³ów partyzanckich. Otrzyma³
staranne patriotyczne wychowanie. Jako
twórca by³ typem myœliciela, cz³owieka
rozs¹dku i powagi, zatem i z tego powodu
znalaz³ uznanie w Lublinie, gdzie studenci wystawili jego „Jaskiniê filozofów”.
Uchodzi³ za mêdrca, przewodnika do lepszej, ca³kowicie wolnej Polski.

M³odoœæ poety
Urodzi³ siê 29 paŸdziernika 1924 r. we
Lwowie. Ochrzczony zosta³ w niewielkim, lecz ze smakiem urz¹dzonym
(1718 r.) koœciele œw. Antoniego. Dozna-

nia z tego miasta pojawi³y siê w wierszach poety ju¿ w „Strunie œwiat³a”
w ostatnim cyklu „Trzy wiersze z pamiêci” oraz w tomiku „Hermes, pies i gwiazda” („Moje miasto”). Jako jedno z trojga
dzieci, syn Boles³awa Herberta, prawnika, dyrektora banku i Marii z domu Kaniak, poœwiêci³ rodzicom osobne wiersze.
Ich ród wywodzi³ siê z Anglii. Polonizacja rodziny œwiadczy³a o atrakcyjnoœci polskiej kultury, i by³a procesem. Pragn¹c wzbogacenia polskiej kultury Zbigniew Herbert uczêszcza³ do Gimnazjum
im. Kazimierza Wielkiego, które uchodzi³o za najlepsze w mieœcie. Uczyli go
miêdzy innymi nauczyciel polskiego
Mieczys³aw Ró¿ycki i „Pan od przyrody”, uwieczniony potem w wierszach
ch³opca, Fortunat Stroñski. Wœród jego
kolegów te¿ znaleŸli siê znani i cenieni
z czasem ludzie.
Szko³a, do której chodzi³ Zbigniew
Herbert, by³a wylêgarni¹ Lwowskich Orl¹t w czasach II Rzeczypospolitej, by³a te¿
wylêgarni¹ drugiego pokolenia Orl¹t, gdy

Polska upad³a. W obronie miasta przy
wejœciu do niego Sowietów poleg³o kilku
uczniów. Teraz ca³a kultura polska znalaz³a siê pod obstrza³em Rosjan. Nie bacz¹c
na niebezpieczeñstwa, Zbigniew nale¿y
do uczniowskiego sprzysiê¿enia „Or³a
Bia³ego”. Za wyst¹pienia poniós³ reperkusje. Tymczasem w ramach unowoczeœniania szkó³, przesunie to go do koedukacyjnego gimnazjum sióstr Urszulanek.
22 czerwca 1841 r. Sowieci zaczêli
uciekaæ ze Lwowa, ¿egnani bezwzglêdnymi okrzykami. Po wejœciu Niemców
nast¹pi³a druga okupacja. Szko³y zamkniêto. Herbert ima³ siê ró¿nych zajêæ,
jednoczeœnie uczêszcza³ na tajne komplety. W tym czasie zacz¹³ odbywaæ
podziemn¹ s³u¿bê w Podchor¹¿ówce,
która by³a nie tylko Armi¹, by³a Podziemn¹ Polsk¹. 16–17-letni przysz³y poeta znalaz³ siê równie¿ w szeregach partyzanckich, i to byæ mo¿e z ramienia Narodowych Si³ Zbrojnych. Nie jest to do
koñca, wed³ug Siedleckiej, prawdopodokoñczenie na str. 12

Terminy
literackie
– Œrodki stylistyczne oraz inne
wa¿ne pojêcia z zakresu
literaturoznawstwa
Aforyzm – z³ota myœl, sentencja,
maksyma, gnoma, apoftegmat; zwiêz³a,
lapidarna, przewa¿nie jednozdaniowa
wypowiedŸ, wyra¿aj¹ca ogóln¹ prawdê
filozoficzn¹ lub moraln¹, w sposób zaskakuj¹cy i b³yskotliwy.
W nowo¿ytnej literaturze europejskiej formê tê wykorzystywali m.in.
twórcy francuscy: Blaise Pascal (Myœli,
1670), François de La Rochefoucauld
(Maksymy i rozwa¿ania moralne, 1664),
Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort
(Maksymy i myœli..., 1795).
Autorami maksym byli m.in. cesarz
Marek Aureliusz (Rozmyœlania), ksi¹¿ê
François de La Rochefoucauld (Maksymy i rozwa¿ania moralne), francuski moralista Nicolas Chamfort (Charaktery
i anegdoty), belgijski pisarz Octave Pirmez, niemiecki poeta Johann Wolfgang
von Goethe, hiszpañski eseista José
dokoñczenie na str. 9
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35 lat Ma³opolskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury
w Krakowie

    
   

dzic i dyplomy Rady Krajowej RSTK dla
Ma³gorzaty Pfisterer, Janusza Janasa, Bogumi³a Serczyka, Longiny Bujas za
szczególne osi¹gniêcia w dziedzinie upowszechniania kultury.
Oprawê plastyczn¹ spotkania stanowi³a wystawa prac cz³onków MSTK pt.
„Krajobraz Polski dziedzictwem narodowym”. W czêœci artystycznej wyst¹pi³
chór „Hejna³” oraz uczniowie ze szko³y
muzycznej I stopnia im. St. Wiechowicza
pod opiek¹ dyrektor Janiny Nowickiej
oraz trio akordeonistów.
W tym miejscu trzeba przekazaæ szczególne podziêkowania dla dyrekcji Oœrodka
Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie-Nowej Hucie, gdzie spotykamy siê od
trzydziestu piêciu lat, mog¹c liczyæ na pomoc przez zapewnienie sali na spotkania
oraz wyrozumia³oœæ i ¿yczliwoœæ. Po czêœci oficjalnej by³ obiad i czas na rozmowy
z przyby³ymi goœæmi, dla których przygotowano pami¹tkowe podarunki. Tak zakoñczy³ siê pierwszy dzieñ jubileuszu.
26 czerwca 2018 r. odby³ siê dalszy
ci¹g uroczystoœci o bardziej kameralnym
charakterze w Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów w Krakowie na Osiedlu
Szkolnym 20, po³¹czony z doroczn¹ wystaw¹ malarstwa cz³onków MSTK oraz
z wspania³ym koncertem uczniów szko³y
muzycznej.
Z. G.

25 wrzeœnia 2018 r. w piêknej sali
Hotelu Europejskiego w Krakowie odby³
siê uroczysty Jubileusz 35-lecia Ma³opolskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury
w Krakowie, na który zostali zaproszeni
przedstawiciele stowarzyszeñ kulturalnych z ca³ej Polski. Galê poprowadzi³ zaprzyjaŸniony z MSTK Jan Miga³a – tenor
Opery Krakowskiej.
Dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu
obecnej Przewodnicz¹cej MSTK Zdzis³awy Gacek obchody uzyska³y wspania³¹ oprawê i patronat honorowy prezydenta miasta Krakowa oraz patronat honorowy wojewody ma³opolskiego, a ponadto
wsparcie finansowe Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Wydzia³u Kultury Miasta Krakowa.
Obchody uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹: przewodnicz¹cy Krajowej Rady Robotniczych Stowarzyszeñ Kultury – Pawe³ Soroka, wojewoda ma³opolski –

Piotr Æwik, reprezentuj¹ca prezydenta
miasta Krakowa – Marzena Paszkot, dyrektor Oœrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida – Anna Wiszniewska oraz
jej zastêpca Beata Waœko, dyrektor Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Spo³ecznej – Antoni Wiatr i redaktor naczelny G³osu Seniora – £ukasz Salwarowski
oraz goœcie z bratnich stowarzyszeñ.
Wojewoda ma³opolski Piotr Æwik
wrêczy³ odznaczenia pañstwowe przyznane przez prezydenta RP Andrzeja Dudê Longinie Bujas i Ma³gorzacie Pfisterer oraz Honorowe Odznaki „Zas³u¿ony
dla Kultury Polskiej”, które otrzyma³y
Eufemia F¹fara i Halina Podgórska-Dutka. Prezydent Jacek Majchrowski przekaza³ list gratulacyjny dla stowarzyszenia oraz Odznaki „Honoris Gratia” dla
trzech kole¿anek: W³adys³awy Czu³a, Jadwigi Godzik, Ireny Suryjak oraz list gratulacyjny dla skarbniczki MSTK Marian-

21 wrzeœnia 2018 r. w kameralnej
sali „Teatru Sztuk” w Jaworznie odby³a siê niecodzienna uroczystoœæ, w ramach której Stowarzyszenie Twórców
Kultury w Jaworznie œwiêtowa³o jubileusz 35-lecia dzia³alnoœci.
Uroczystoœæ odby³a siê pod honorowym patronatem prezydenta miasta Jaworzna Paw³a Silberta (którego reprezentowa³ wiceprezydent Tadeusz Kaczmarek) oraz pos³a RP Dariusza Starzyckiego. Oprócz wymienionych patronów na
uroczystoœæ przybyli równie¿: Przewodnicz¹cy Rady Krajowej RSTK Pawe³ Soroka z Warszawy, pose³ RP Pawe³ Bañkowski oraz liczne grono delegatów z zaprzyjaŸnionych stowarzyszeñ, takich jak
– Ma³opolskie Stowarzyszenie Twórców
Kultury, Grupa Plastyczna „Zdrój”
z Krzeszowic, Stowarzyszenie Twórców
Kultury Zag³êbia D¹browskiego, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury
w Che³mku, RSTK „Grupa na Zamku”
w Oœwiêcimiu, Stowarzyszenie Twórców
Kultury w Tychach, Grupa Twórców
„My” z Andrychowa oraz STK „Ingremo” z Chrzanowa. Nie zabrak³o niezrzeszonych sympatyków stowarzyszenia
w postaci przyjació³, radnych, dyrektorów placówek kulturalnych miasta czy
te¿ licznego grona ciekawskich.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od prezentacji, oczekiwanego ju¿ od paru lat
przez cz³onków STK w Jaworznie sztandaru, który wzbogaci³ jubileusz. Nastêp-

Trzydzieœci piêæ lat STK Jaworzno

nie prezes Jacek Maliszczak wraz z wiceprezes Natali¹ Urant przekazali podziêkowania wszystkim placówkom kulturalnym oraz Urzêdowi Miasta za dobr¹
wspó³pracê, która zaowocowa³a prê¿n¹
dzia³alnoœci¹ na terenie miasta i nie tylko. Po tym wyst¹pieniu zaprezentowany
zosta³ krótki zarys historyczny stowarzyszenia, po którym odczytany zosta³ list
gratulacyjny od prezydentowej Agaty
Kornhauser-Dudy, skierowany do cz³onków STK Jaworzno.
Nastêpnie przyst¹piono do uhonorowania poszczególnych cz³onków STK
okolicznoœciowymi wyró¿nieniami, wrêczanymi przez wiceprezydenta Tadeusza

ny £opaciuk. Stowarzyszenie otrzyma³o
równie¿ list gratulacyjny z ¿yczeniami
dalszej dobrej wspó³pracy od marsza³ka
województwa Ma³opolskiego Jacka Krupy, a tak¿e listy gratulacyjne od zaprzyjaŸnionych stowarzyszeñ: Regionalnego
Stowarzyszenia Twórców Kultury „Grupa na Zamku” w Oœwiêcimiu, Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie,
oraz „In Gremio” w Chrzanowie.
Prof. Pawe³ Soroka przedstawi³
w skrócie historiê i okolicznoœci powstania ruchu RSTK, w tym nowohuckiego
RSTK, z którego kontynuacj¹ jest Ma³opolskie Stowarzyszenie Twórców Kultury, problemy zwi¹zane z transformacj¹
ustrojow¹ oraz perspektywy, mo¿liwoœci
jego rozwoju i wspó³pracy na ró¿nych
p³aszczyznach z Rad¹ Krajow¹ RSTK.
Równoczeœnie przekaza³ list gratulacyjny
dla by³ej prezes MSTK Stanis³awy Dzie-

Kaczmarka, pos³a Dariusza Starzyckiego
oraz przewodnicz¹cego RSTK Paw³a Sorokê. Szczególnego wymiaru nabra³a
chwila, kiedy zosta³ wrêczony Medal Honorowy „Zas³u¿ony Dla Kultury Polskiej”,
przyznany przez prof. Piotra Gliñskiego,
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Joannie Partyce, oraz Dyplomu Gratulacyjnego Ministra za zas³ugi w upowszechnianiu kultury dla Natalii Urant.
Po wrêczeniu odznaczeñ i dyplomów
¿yczenia z³o¿yli wszyscy szacowni goœcie oraz zaprzyjaŸnione delegacje stowarzyszeñ twórczych, wrêczaj¹c okolicznoœciowe listy gratulacyjne gospodarzom uroczystoœci.

Kolejny punkt programu to krótki
ale bardzo udany koncert m³odej artystki z jaworznickiej „Fabryki talentów”,
po którym wszyscy zaproszeni zostali
na wystawê zbiorow¹ cz³onków STK,
po³¹czon¹ z drobnym poczêstunkiem
i luŸn¹ rozmow¹ na oko³ojubileuszowe
tematy.
Uroczystoœæ XXXV-lecia dzia³alnoœci STK Jaworzno, oprócz piêknych niespodzianek, okaza³a siê imprez¹ bardzo
mocno integruj¹c¹, tak jaworznickie, jak
i ogólnopolskie œrodowisko kulturalne,
co wydatnie wp³ynê³o na wspania³¹ atmosferê podczas ca³ej gali.
Anna K³osowicz
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Odznaczenia pañstwowe dla cz³onków
Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury

28 wrzeœnia 2018 r. w Mazowieckim
Urzêdzie Wojewódzkim w Warszawie
mia³o miejsce uroczyste wrêczenie odznaczeñ pañstwowych i resortowych.
W tym dniu z r¹k Wicewojewody Mazowieckiego, Artura Standowicza, „Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi” otrzyma³a nasza kole¿anka Izabela Zubko.
Izabela Zubko w 2018 r. obchodzi³a
jubileusz 25-lecia debiutu ksi¹¿kowego.
Do WSTK nale¿y od stycznia 2007 r. Aktywnie uczestniczy w spotkaniach warsztatowych WSTK, a tak¿e wernisa¿ach
i finisa¿ach organizowanych w Galerii
Piecowej. Pomaga m³odym poetom doskonaliæ ich kunszt literacki, prowadzi
warsztaty poetyckie, jak równie¿ zapraszana jest do jury ogólnopolskich i miêdzynarodowych konkursów literackich
Pisze wstêpy, pos³owia, recenzje oraz zajmuje siê korekt¹ ksi¹¿ek, które wydajemy. Jej recenzje ukazuj¹ siê w naszym
spo³eczno-kulturalnym piœmie „W³asnym
G³osem”. Za dzia³alnoœæ literack¹ zosta³a
uhonorowana srebrn¹ i z³ot¹ odznak¹ naszego stowarzyszenia. W 2017 r. na wniosek WSTK otrzyma³a od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Honorow¹

Odznakê „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”.
Jest autork¹ 10 zbiorów poetyckich.
Jej wiersze zosta³y przet³umaczone na jêzyk ukraiñski, litewski, rosyjski, angielski, francuski, wêgierski i telugu.
W oparciu o wywiad-rzekê napisa³a biografiê krytyka, poety i dziennikarza –
Stanis³awa Stanika pt. „Ma³y pisarczyk
z Ma³oszyc”. Jest obecna w licznych antologiach, m.in. w zbiorze poetyckim
„Poeci naszych czasów” oraz „Anthology of Slavic Poetry”. Jej nazwisko znajduje siê w „Mini-s³owniku biograficznym polskich wspó³czesnych poetów religijnych”.
W latach 2007–2017 nale¿a³a do zespo³u redakcyjnego dodatku „Myœl Literacka” w tygodniku „Myœl Polska”.
W 2017 r. rozpoczê³a pracê w „Metaforze
Wspó³czesnoœci” – periodyku miêdzynawowej grupy literackiej „Kwadrat”. Jest
cz³onkiem Oddzia³u Warszawskiego
SAP oraz grupy literacko-muzycznej
„Terra Poetica”.
Utwory Izabeli Zubko s¹ œpiewane
przez Alinê Ma³achowsk¹, Nataliê Mi¿ygórsk¹ oraz w aran¿acji Micha³a Pastusza-

ka przez uczestników warsztatów wokalnych Oœrodka Kultury w Dêblinie.
7 grudnia 2018 r. podczas kolejnej uroczystoœci, która mia³a miejsce w Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim Wojewoda Mazowiecki, Zdzis³aw Sipiera, wrêczy³ naszemu koledze Stanis³awowi Stanikowi „Srebrny Krzy¿ Zas³ugi”.
Stanis³aw Stanik w 2018 r. obchodzi³
50-lecie debiutu prasowego. Wyda³ 23
ksi¹¿ki, z czego 9 poetyckich (m.in.:
„Objêcie”, „Pomiêdzy”, „P³acz zapiek³y,
mi³oœæ, choroba, œmieræ”, „Na wszystkich schodach œwiata”). Jest równie¿ autorem ksi¹¿ek krytyczno-literackie (m.in.
„Jak zostaæ pisarzem”) i historycznych
(m.in. „Dzieje Matki Boskiej Œwiêtorodzinnej w Studziannie”). Jego eseje, artyku³y polemiczne, recenzje, wywiady (w
sumie ponad 2000 publikacji) ukazywa³y
siê w blisko 100 tytu³ach prasowych
w kraju i za granic¹.
Ze œrodowiskiem WSTK zwi¹zany
jest od pocz¹tku lat 90. ubieg³ego stulecia. Od ponad dwóch dekad ocenia nasze
wiersze podczas comiesiêcznych warsztatów literackich. Podczas wieczorów autorskich, które maj¹ miejsce w siedzibie

Promocja ksi¹¿ki Alicji Chruœcickiej
W Bibliotece Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyœlu odby³a siê
27 wrzeœnia 2018 r. promocja ksi¹¿ki
Alicji Chruœcickiej pt. „Obroñcy Przemyœla i okolic. Rok 1918–1919”. Autorka przedstawi³a pokrótce wybrane fragmenty ksi¹¿ki obrazuj¹c je fotografiami
i dokumentami z okresu walk o Przemyœl. Scharakteryzowa³a postaci wybitnych obroñców miasta, opowiadaj¹c
przy tym jak uda³o jej siê zdobyæ archiwalne materia³y. Promowana ksi¹¿ka jest
jej trzeci¹ pozycj¹ mówi¹c¹ o historii
miasta. Pierwsza pt. „Rok 1863. Wpisani
w dzieje Przemyœla” powsta³a przy
wspó³pracy z Januszem Motyk¹ i Dominik¹ Oœmak. Druga z kolei „Udzia³ przemyœlan w czynie legionowym. Groby legionistów na przemyskich cmentarzach”
by³a ju¿ jej samodzieln¹ prac¹. Przyto-

czone publikacje powsta³y dziêki jej wieloletniej pracy i zaanga¿owaniu w ochronê pamiêci, odnowê pomników cmentar-

nych zapomnianych bohaterów i corocznej kweœcie w dniu Œwiêta Zmar³ych.
Motto ksi¹¿ki stanowi¹ s³owa Józefa Pi³-

naszego stowarzyszenia, przedstawia sylwetkê prezentuj¹cego siê autora oraz
omawia rys krytyczno-literacki jego
twórczoœci. Od wielu lat publikuje w czasopiœmie spo³eczno-kulturalnym „W³asnym G³osem”, obejmuj¹c z czasem stanowisko kierownika dzia³u krytyki. Bêd¹c redaktorem naczelnym dodatku
„Myœl Literacka” w tygodniku „Myœl
Polska” (2007–2018) po spotkaniach
warsztatowych kwalifikowa³ najlepsze
wiersze do druku. W 2015 r. w uznaniu
za zas³ugi dla WSTK otrzyma³ z³ot¹ odznakê naszej organizacji.
Wiersze Stanis³awa Stanika zosta³y
przet³umaczone na jêzyk litewski, czeski,
niemiecki, bia³oruski, bu³garski, rosyjski
oraz angielski, a recenzja zbioru poetyckiego Jana Sobczyka – na jêzyk jidysz.
Utwory w jêzyku angielskim ukaza³y siê
w almanachu „Love is like air” oraz
w dwóch numerach pisma „Contemporary Writers of Poland”. Jego artyku³y by³y
drukowane w „Science” i w „GwieŸdzie
Polarnej” (USA), z któr¹ wspó³pracowa³
przez wiele lat. Natomiast wiersze przet³umaczone na jêzyk rosyjski znalaz³y siê
w antologii „Sdie³ano w Polsze”, gdzie
by³y prezentowane na równi z najlepszymi wierszami polskich wspó³czesnych
poetów XX wieku. W 2017 r. zosta³ wydany wybór jego wierszy „Moja ziemlja”
(t³um. Izabela Zubko).
W 2008 r. Stanis³aw Stanik otrzyma³
Nagrodê im. Hulewicza za ksi¹¿kê „Samotnik z Zegrzynka”, a w 2013 nagrodê
im. Herlinga-Grudziñskiego za ksi¹¿kê
pt. „Spotkania”. W 2015 r. zosta³ uhonorowany odznak¹ „Zas³u¿ony dla Kultury
Polskiej”.
Gratulujemy!
Helena Kucharska

sudskiego: „Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przesz³oœci, nie jest godzien szacunku, teraŸniejszoœci ani prawa do przysz³oœci”. Jest ono dla nas drogowskazem
w poszukiwaniu narodowej to¿samoœci.
Oprawê artystyczn¹ tego patriotycznego wieczoru zapewnili: Chór „Gloria”
z Babic, Ma³gorzata Stankiewicz i Teresa Paryna. Chór „Gloria” z Babic pod
kierownictwem Alicji Król wyst¹pi³
z okolicznoœciowym repertuarem z okazji 100-lecia odzyskania niepodleg³oœci
Polski. Ma³gorzata Stankiewicz wykona³a piosenki w swojej aran¿acji do s³ów
poetki Teresy Paryny i autorki Alicji
Chruœcickiej. Teresa Paryna przeczyta³a
wiersze patriotyczne. Na wieczór przybyli: Pose³ na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, wiceprezydent Miasta Przemyœla
Janusz Hamryszczak oraz naczelnik Wydzia³u Kultury UM Janusz £ukasiewicz,
zaproszeni goœcie i znajomi Autorki.
Maria Giba³a
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33 lata Regionalnego
Stowarzyszenia
Twórców Kultury
„Grupa na Zamku”

Dzia³aj¹ce od 33 lat Regionalne Stowarzyszenie Twórców
Kultury „Grupa na Zamku” w Oœwiêcimiu nale¿y do najaktywniejszych wœród stowarzyszeñ nale¿¹cych do naszej federacji – Rady
Krajowej RSTK. Powsta³o na bazie istniej¹cego przy Centrum Kultury (rok za³o¿enia 1981) klubu Plastyka w Oœwiêcimiu i kontynuje dzia³alnoœæ Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury
„Grupa na Zamku” w Oœwiêcimiu. Prezesi (Przewodnicz¹cy)
RSTK „Grupa na Zamku” w latach 1985–2015, to: Jerzy Gawêda,
Marian Pabla, Roman Stañczyk, Jadwiga Badowska, Józefa Momot, Ewa Bielañska i obecnie Jerzy Demski.
W pocz¹tkowej fazie dzia³ania organizowano plenery malarskie, wieczory autorskie, wystawy na kopalni „Czeczot”, w Domu
Kultury w Brzeszczach, w ZDK Oœwiêcim. Uczestniczono we
wszystkich dostêpnych plenerach, wystawach, spotkaniach artystycznych. Zaczêto wydawaæ tomiki, organizowaæ warsztaty plastyczne dla dzieci, plenery. W ci¹gu 33 lat istnienia nawi¹zano kontakty z 24 instytucjami, Oœrodkami, Grupami Artystycznymi z ca³ego obecnego powiatu i Polski. Organizowane liczne plenery mia³y charakter miêdzynarodowy i ogólnopolski, brali w nich udzia³
zaprzyjaŸnieni z „Grup¹ na Zamku” znani twórcy ze Szczecina,
Katowic, Poznania, Bornego Sulinowa, Bielska-Bia³ej, Wadowic,
Zebrzydowic, Trzebini, Chrzanowa, Libi¹¿a, Brzeszcz, Wodzis³awia. Plenery by³y poœwiêcone wybranym tematom, np. rodzinne
strony Jana Paw³a II, znanym Oœwiêcimianom, bohaterom bitwy
pod Rajskiem, zabytkom Oœwiêcimia i Ziemi Oœwiêcimskiej.
Ka¿dy z plenerów zakoñczony jest wydaniem folderu ze zdjêciami obrazów, wierszami. Wystawy prac cz³onków Stowarzyszeñ goœci³y w ró¿nych oœrodkach kultury na terenie powiatu oœwiêcimskiego i ca³ego kraju. Stowarzyszenie uczestniczy w festynach, corocznym Jarmarku Kasztelañskim, Œwiêcie Miasta Oœwiêcim. Twórcy
ze Stowarzyszenia zdobywaj¹ nagrody, wyró¿nienia w konkursach
literackich i malarskich w skali regionalnej i krajowej.
W 2018 r. Stowarzyszenie zrealizowa³o projekt WOLNA UKOCHANA OJCZYZNA – 100 LAT ODZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI
„Grupa na Zamku” kojarzy siê g³ównie z malarstwem i rysunkami. Ale to nie jedyny rodzaj sztuki, w której realizuj¹ siê cz³onkowie. Ju¿ w dokumencie inicjuj¹cym Stowarzyszenie w 1985 roku wskazano dziedziny szeroko pojêtej kultury, które obecne s¹
w obszarze dzia³alnoœci oœwiêcimskiej grupy. To twórczoœæ literacka: poezja, proza, publicystyka, satyra, a tak¿e rzeŸba, fotografia,
grafika komputerowa, tworzenie witra¿y i bi¿uterii.
P. S.
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VII Krajowy Zjazd Delegatów
RSTK w Che³mku

W dniu 30 czerwca 2018 r. w Che³mku
w Miejskim Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji
odby³ siê VII Krajowy Zjazd Delegatów RSTK.
Na zjazd przyby³o 29 delegatów reprezentuj¹cych stowarzyszenia nale¿¹ce do federacji Rady
Krajowej Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców
Kultury. Przyby³ych przywita³ przewodnicz¹cy
Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury
w Che³mku Jacek Jeleñ. Po nim zabra³ g³os Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus, który przybli¿y³ zebranym miasto Che³mek i jego potencja³
oraz przekaza³ ¿yczenia owocnych obrad. Nastêpnie mia³a miejsce prezentacja widowiska poetycko-muzycznego „W ka¿dym z nas jest coœ
z drzewa”, w re¿yserii Czes³awa Gandy i Krystyny WoŸniak. W trakcie widowiska swoje wiersze
recytowali cz³onkowie RSTK, w tym bêd¹cy delegatami na Zjazd. Wyst¹pi³y tak¿e dwie wokalistki z tutejszego MOKSiR.
Na przewodnicz¹cego VII Krajowego Zjazdu
Delegatów Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców Kultury wybrano Czes³awa Gandê, który
sprawnie poprowadzi³ obrady. Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Rady Krajowej RSTK Pawe³ Soroka
przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci ustêpuj¹cego Zarz¹du Rady Krajowej RSTK w okresie
od poprzedniego zjazdu. Sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej Rady Krajowej RSTK zosta³o odczytane przez jej Przewodnicz¹cego Wojciecha
Ossoliñskiego. Na koniec wyst¹pienia Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyst¹pi³ z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustêpuj¹cego Zarz¹du Rady Krajowej RSTK. W jawnym
g³osowaniu absolutorium zosta³o udzielone przez
delegatów.

Potem odby³y siê wybory do w³adz Rady
Krajowej Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców
Kultury. W wyniku wyborów i po ukonstytuowaniu siê sk³ad Zarz¹du Rady Krajowej RSTK
przedstawia siê nastêpuj¹co: przewodnicz¹cy
Zarz¹du Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców Kultury – Pawe³ Soroka, wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du Rady Krajowej
RSTK – Czes³aw Ganda, wiceprzewodnicz¹ca –
Krystyna Wulert, sekretarz Zarz¹du Rady Krajowej RSTK – Jan Tarajko, cz³onkowie Zarz¹du –
Jacek Jeleñ, Stanis³aw Dworak i Jerzy Demski.
W sk³ad Komisji Rewizyjnej Rady Krajowej weszli: przewodnicz¹cy Wojciech Ossoliñski, sekretarz – Stanis³aw Dominiak i Janina Bela –
cz³onek.
W dalszej czêœci obrad odby³a siê dyskusja
programowa, zakoñczona przyjêciem uchwa³y
zjazdu zawieraj¹cej wnioski zg³oszone w trakcie
trwania VII Krajowego Zjazdu Delegatów RSTK
w Che³mku.
Delegaci na zjazd dziêkuj¹ Burmistrzowi
Che³mka Andrzejowi Saternusowi za wsparcie
finansowe i pomoc przy organizacji zjazdu, a tak¿e dyrektorowi Miejskiego Oœrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Che³mku Waldemarowi Rudykowi za pomoc i stworzenie bardzo dobrych
warunków do obrad. Podziêkowania nale¿¹ siê
tak¿e cz³onkom Zarz¹du Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Che³mku, którzy
mocno zaanga¿owali siê w organizacjê VII Krajowego zjazdu oraz poprzedzaj¹cego go dzieñ
wczeœniej spotkania nad stawami w Che³mku, integruj¹cego przyby³ych delegatów.
P. S.
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W dniach 12–14 sierpnia 2018 r. odby³y siê IV Nadsañskie Spotkania Poetyckie.
W dniu pierwszym pod nazw¹ –
Dzieñ Otwarty RSTK, zaprosiliœmy przyjació³, sympatyków i znajomych do naszej siedziby przy ulicy Rynek 5. Wieczór
zainaugurowa³a wystawa malarstwa Marii Makar, d³ugoletniego cz³onka stowarzyszenia. Pani Maria opowiedzia³a zebranym o swojej pasji malowania i przybli¿y³a tajniki twórczego warsztatu. Nasza kole¿anka Alicja Chruœcicka odebra³a
z r¹k Krystyny Wulert – przewodnicz¹cej
bydgoskiego oddzia³u RSTK i wiceprzewodnicz¹cej Rady Krajowej RSTK, dyplom uznania – za d³ugoletni wk³ad pracy,
nadany przez RK RSTK. W drugiej czêœci
wieczoru wyst¹pi³ Jerzy Markowicz
z Przemyœla, prezentuj¹c znane utwory na
gitarê, jak równie¿ piosenki we w³asnej
aran¿acji do s³ów przemyskich poetek,
Eweliny Pilawy i Marii ¯eme³ko.
W drugim dniu, w sali Towarzystwa
Muzycznego, Adam Decowski – poeta
i fraszkopisarz z rzeszowskiego oddzia³u
ZLP w programie pt. LIRA I SATYRA
poetycko wprowadzi³ nas w œwiat swoich
rodzinnych sieniawskich stron. Odczyta³
równie¿ wiele znakomitych fraszek. Ma³gorzata Stankiewicz zaœpiewa³a piosenki
w autorskiej aran¿acji na gitarê do wierszy poetów: Eweliny Pilawy, Teresy Paryny i Krzysztofa Kwasi¿ura. Krystyna
Wulert i Barbara Laskowska z Bydgoszczy przybli¿y³y nam „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” wydawany
przez Kujawsko-Pomorskie Centrum
Kultury. Nastêpnie wieczór uœwietni³ wystêp Mieczys³awa Arkadiusza £ypa, prezesa oddzia³u ZLP w Rzeszowie, który
opowiadaj¹c o podró¿ach, poezji, fascynacjach malarstwem, z ogromnym wyczuciem i œwietn¹ interpretacj¹ czyta³
swoje wiersze. Obrazowo przedstawi³
tak¿e proces tworzenia monografii poetów Podkarpacia od czasów powojennych do lat siedemdziesi¹tych, poszerzonej póŸniej do czasów wspó³czesnych.

5

Nadsañskie Spotkania Poetyckie
W trzecim dniu, galowym, koñcz¹cym Nadsañskie Spotkania Poetyckie goœciliœmy na Zamku Kazimierzowskim.
Dyrektor Renata Nowakowska przywita³a poetów i twórców po raz kolejny, podkreœlaj¹c znaczenie i charakter wspó³pracy oraz wk³ad pracy Stowarzyszenia
w tworzenie miejscowej kultury. Na pocz¹tku wieczoru, poeta i przewodnicz¹cy
jury w konkursie poetyckim „Wstêga Sanu”, Mateusz Pieni¹¿ek, odczyta³ protokó³ z obrad jury (w sk³adzie – Mateusz
Pieni¹¿ek i Maria Giba³a). Nast¹pi³o uroczyste wrêczenie nagród przez Renatê
Nowakowsk¹ i Marzenê Sopel – Zaj¹c,
reprezentuj¹c¹ wydzia³ kultury UM
w Przemyœlu. Nagrody ufundowali m.in.:
Renata Nowakowska, dyrektor PCKiN
Zamek, starosta przemyski Jan P¹czek
dziêki uprzejmoœci naczelnika wydzia³u
Piotra Worosza i ksiêgarnia „Kontrabanda Literacka”, w osobie pani Anny Szyde³ko. Nagrodzeni otrzymali równie¿ pami¹tkowe dyplomy i „Zeszyt Poetycki –
Wstêga Sanu” zawieraj¹cy wszystkie nagrodzone wiersze.
Nagrody otrzymali: I miejsce – Marzenna Lewandowska z Kowala, II miej-

sce – Agata Litwin z Medyki, III miejsce
– Iwona Œwierkula z Warszawy, nagrodê
za wiersz patriotyczny o „Przemyskich
Orlêtach” i wiersz z „Nadsañskim pejza¿em w tle” zdoby³a – Beata Kulaga z
Bia³egostoku. Jury przyzna³o piêæ wyró¿nieñ, otrzymali je (kolejnoœæ alfabetyczna): Alicja Chruœcicka z Przemyœla,
Jan Gumbisz z Kielc, Agata Lalik z Woli Korzenieckiej, Mira Umiastowska
z Warszawy i Krystyna Wulert z Bydgoszczy.
Wieczór wzbogaci³ piosenk¹ poetyck¹ Adam Hajduk z zespo³em „NaGapê”
(Ewelina Kasperska – wokal, Adam Hajduk – gitara klasyczna, Janusz Rajtmajer
– gitara akustyczna). Poetki – Krystyna
Wulert z Bydgoszczy, Zofia Miku³a
z Warszawy oraz Maria Giba³a z Przemyœla podzieli³y siê poetyckimi refleksjami
pomiêdzy Przemyœlem, Warszaw¹ a Bydgoszcz¹, z piêknymi piosenkami w wykonaniu Mateusza Pieni¹¿ka. Na zakoñczenie wieczoru wyst¹pi³ Mieczys³aw
Giedrojæ z Teatru Ma³ych Form w Bydgoszczy, w spektaklu wed³ug Miko³aja
Gogola i re¿yserii Stanis³awa Miedziewskiego pt. „Nos”. Spektaklowi towarzy-

szy³a wystawa rysunków Andrieja Mierca³owa z Sankt Petersburga – inspirowanych spektaklem i opowiadaniem M. Gogola.
Nadsañskie Spotkania Poetyckie dobieg³y koñca, patrzymy z nadziej¹ na kolejne edycje. Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie prezydentowi
miasta Robertowi Chomie i naczelnikowi
Wydzia³u Kultury UM w Przemyœlu Januszowi £ukasiewiczowi za wsparcie
imprezy tzw. ma³¹ dotacj¹, staroœcie
przemyskiemu – Janowi P¹czkowi oraz
naczelnikowi Piotrowi Woroszowi, Ryszardowi Lewandowskiemu prezesowi
PWiK w Przemyœlu, Januszowi Batorowi
– firma „Montel” w Przemyœlu i wielu innym, dziêki którym przedsiêwziêcie mog³o siê odbyæ. Dziêkujemy równie¿ za
pomoc i zaanga¿owanie osobom, które
przyczyni³y siê do powodzenia spotkañ
poetyckich.
W tych trzech niezapomnianych
dniach królowa³o S£OWO, jak¿e inne od
codziennych, niezwyk³e, rymowane lub
bia³e, g³êbokie refleksyjne, sk³adane
w wersy – S£OWO POETYCKIE!
Maria Giba³a

Œwiêto plonów w Szklarach gminy Hy¿ne
do wszystkich rolników. Bowiem w naszej polskiej tradycji œwiêto plonów to
czas podziêkowañ osobom, które o te
plony dbaj¹, podziêkowañ za ich trud.
Do¿ynki s¹ tak¿e doskona³¹ okazj¹ do refleksji nad wa¿nymi wartoœciami ¿ycia
w spo³eczeñstwie, takimi jak solidarnoœæ
i wspó³praca. To dziêki takim wartoœciom podkarpackie rolnictwo prê¿nie siê
rozwija – powiedzia³a wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podczas uroczystoœci.
Uczestnicy do¿ynek mieli okazjê
obejrzeæ liczne wystêpy artystyczne
i wystawy. Wœród atrakcji znalaz³y siê
konkursy na najlepsz¹ potrawê i naj³adniejszy wieniec do¿ynkowy, kiermasze,
a tak¿e mo¿liwoœæ degustacji tradycyjnego jad³a i mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnych badañ lekarskich.
W uroczystoœciach do¿ynkowych nie
zabrak³o twórców podlegaj¹cych Federacji

Rady Krajowej RSTK, której przewodniczy od dziesi¹tków lat prof. Pawe³ Soroka.
Maria Bednarek podczas swojego wystêpu
reprezentowa³a Warszawskie STK, natomiast poetka i malarka Jadwiga Kupiszewska wraz z Józefem Pa³acem rzeŸbiarzem
reprezentowali Regionalne STK w Rzeszowie. Wójt Gminy Hy¿ne Krystyna Wojty³o zosta³a obdarowana przez Mariê Bed-

narek obrazem „wydzierganym” przez ni¹
na szyde³ku pt. Dama w polu. Wojewoda
podkarpacki Ewa Leniart przyjê³a od Józefa Pa³aca p³askorzeŸbê jej portretu. Dla
Marii Bednarek, Ewy Leniard i Józefa Pa³aca uczestnictwo w wa¿nych wydarzeniach Gminy Hy¿ne ma zawsze wymiar
sentymentalny, bo to ich rodzinne strony.
Maria Bednarek

  

W dniu 26 sierpnia br. w Szklarach
odby³y siê Do¿ynki Gminy Hy¿ne, zorganizowane przez wójt gminy Krystynê
Wojty³o. W wydarzeniu uczestniczy³o
wielu zaproszonych goœci i sponsorów.
Œwiêto do¿ynkowe zapocz¹tkowa³a
Msza Œwiêta dziêkczynna, podczas której poœwiêcono zebrane plony i wieñce
do¿ynkowe przyniesione przez delegacje
z poszczególnych miejscowoœci gminy.
W koncelebracjê mszy wpleciono stosowny na tê okazjê utwór poetycki Marii
Bednarek A bêdziecie jedli owoce.
Nastêpnie jak co roku mia³ miejsce
ceremonia³ wrêczenia do¿ynkowego
chleba, a potem jego smakowanie. Wybrzmia³o ze sceny wiele powitañ i podziêkowañ, które koordynowa³a Anna
Lorentz-Filip – dyrektor GOK Hy¿ne.
Szczególne pozdrowienia i wyrazy
najwy¿szego szacunku pragnê skierowaæ
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XXX Ogólnopolskie Literackie Spotkania
Pokoleñ Kruszwica – Kobylniki 2018
Przyznajê – przez kilka ostatnich lat
nie uda³o mi siê dotrzeæ do Kobylnik na
Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleñ. Mniejsza o przyczyny. Pierwszy
raz wziê³am udzia³ w konkursie w 2011 r.
Zakwalifikowa³am siê do warsztatów
w Kobylnikach (jako pocz¹tkuj¹ca poetka), co skutkowa³o publikacj¹ utworów

licznej grupy poetów z ca³ej Polski na uroczystoœæ przybyli równie¿ zaproszeni goœcie: Miko³aj Bogdanowicz Wojewoda
Kujawsko-Pomorski, El¿bieta Piniewska
radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ewa Krupa dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy, Pawe³ Soroka przewodni-

eseistka, Wojciech Banach – pisarz, prezes
SPP Oddzia³ Bydgoszcz, Wies³aw Trzeciakowski – pisarz, Grzegorz Grzmot-Bilski – filozof, poeta) wybra³o zwyciêzców:
I nagroda: Kacper P³usa, II nagroda (ex
aequo): Dorota Nowak i Dariusz Ma³ek,
III nagroda: Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz (nagrody finansowe). Wyró¿-

w sk³adzie: El¿bieta Nowosielska, poetka,
autorka podrêczników szkolnych, Magdalena Jagie³³owicz, poetka i Mieczys³aw
Wojtasik, poeta, wytypowa³o zwyciêzców
w dwóch kategoriach. W kat. 10–12 lat:
I nagrodê otrzyma³a Zofia G³owacka
z Inowroc³awia, a wyró¿nienia Joanna
Wiœniewska z Karska i Miko³aj Mila ze

w antologii pt. „Tu zakwitaj¹ wiersze”.
Wspominam o tym, poniewa¿ szczerze
wzruszy³ mnie moment, gdy wziê³am do
rêki ksi¹¿kê z wydrukowanym w³asnym
wierszem, po raz pierwszy w ¿yciu, w³aœnie w Kobylnikach, pomyœla³am o sobie
jak o poetce. Przyje¿d¿a³am tam przez
trzy kolejne lata, przede wszystkim dla
warsztatów poetyckich i spotkañ z poetami z ró¿nych stron Polski.
I oto rok 2018 – jubileuszowa edycja
Spotkañ, powi¹zana z 100. rocznic¹ Odzyskania Niepodleg³oœci. Uzna³am, ¿e powinnam uczestniczyæ w tak wa¿nym wydarzeniu, ¿e muszê zostawiæ poetycki œlad
w almanachu pokonkursowym. I tak te¿
siê sta³o. Ponownie zakwalifikowa³am siê
do udzia³u, tym razem w XXX Ogólnopolskich Literackich Spotkaniach Pokoleñ
Kruszwica – Kobylniki 2018, które nie
odby³yby siê bez dofinansowania ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodz¹cych z Funduszu Promocji Kultury, a tak¿e œrodków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Kruszwica.
XXX OLSP odbywa³y siê w dniach
13–16 wrzeœnia, a ja nie bacz¹c na przeciwnoœci, ponownie stanê³am przed kamiennymi figurami lwów, strzeg¹cych
wejœcia do piêknego neorenesansowego
pa³acu. W czwartek, równo z nastaniem
godz. 18.00 w pa³acowym holu na parterze rozleg³ siê dŸwiêczny g³os Aliny Rzepeckiej, poetki i wieloletniej konferansjerki wieczorów otwieraj¹cych OLSP. Obok

cz¹cy Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców Kultury w Warszawie, przedstawiciele lokalnych w³adz samorz¹dowych na czele z Dariuszem Witczakiem burmistrzem Kruszwicy i Aleksandrem Budnerem przewodnicz¹cym
Rady Miejskiej w Kruszwicy. W uroczystej inauguracji Spotkañ udzia³ wziêli dyrektorzy instytucji kultury z terenu miasta
i gminy Kruszwica, nauczyciele, mieszkañcy miasta i przyjaciele Literackich
Spotkañ z terenu województw kujawsko-pomorskiego.
Po serdecznym powitaniu przez organizatorów i wyst¹pieniach goœci nast¹pi³
pierwszy z emocjonuj¹cych momentów,
jakim by³o og³oszenie wyników jubileuszowego konkursu poetyckiego. W tym
roku spoœród 74 nades³anych zestawów
jury (w sk³adzie: Jolanta Baziak – poetka,

nienia (finansowe) otrzymali: Ela Galoch
i Mieczys³aw Wojtasik, a wyró¿nienia
ksi¹¿kowe: Alina Rzepecka, Anna Baœnik,
Teresa Brauer, Iwona Œwierkula, Maria
Borcz.
Ponadto jury wytypowa³o 39 autorów
wierszy, których teksty znalaz³y siê w almanachu poetyckim pt. „100 wierszy”, zaopatrzonym wnikliwym wstêpem autorstwa niezast¹pionej El¿biety Nowosielskiej. Podobnie jak w latach poprzednich
zosta³ on wydany ze œrodków Urzêdu
Miejskiego w Kruszwicy, a wydawc¹ by³o
Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w
Kruszwicy. Podczas kobylnickiej gali
og³oszono równie¿ wyniki i wrêczono nagrody m³odym poetom wyró¿nionym
w I Powiatowym Konkursie Poetyckim
dla Dzieci i M³odzie¿y „Strofy znad Gop³a”. Jury tego szczególnego konkursu

S³awska Wielkiego. W kat. 13–15 lat:
I nagrodê otrzyma³a Oliwia Michalak
z Kruszwicy, wyró¿nienia rzeczowe
i ksi¹¿kowe Martyna Bieniewicz z Rojewa i Martyna Lewandowska z Kruszwicy.
Donios³ym wydarzeniem podczas
otwarcia XXX OLSP sta³o siê uhonorowanie Krystyny Wulert przez wojewodê
Kujawsko-Pomorskiego Br¹zowym Medalem „Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis”.
Nagroda ta oraz gor¹cy aplauz zebranych
by³ wyrazem uznania dla zaanga¿owania
i ofiarnej pracy pomys³odawczyni i koordynatorki OLSP. Tradycyjnie kryszta³owe
statuetki za szczególne wsparcie Literackich Spotkañ wrêczy³a fundatorka Magdalena Jagie³³owicz. Nastêpnie ten pe³en
emocji wieczór uœwietni³y dwa godne odnotowania wydarzenia kulturalne: recital
Jolanty Ciecharowskiej, który zosta³ przy-

KRONIKA

W£ASNYM G£OSEM NR 105
gotowany i sfinansowany przez Centrum
Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy oraz wernisa¿ wystawy prac osób niepe³nosprawnych ze Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy. Wieczór
uwieñczono degustacj¹ potraw regionalnych, przygotowanych przez kuchniê Pa³acu w Kobylnikach. Pi¹tek zapowiada³
siê bardzo ciekawie. Tu¿ po œniadaniu Poeci opuœcili mury goœcinnego pa³acu, aby
spotkaæ siê z uczniami i mieszkañcami
miasta i gminy Kruszwica. Spotkania autorskie z udzia³em uczestników OLSP,
których celem by³o promowanie poezji
wœród dzieci i m³odzie¿y oraz doros³ych,
mia³y miejsce we wszystkich placówkach
oœwiatowo-wychowawczych
miasta
i gminy Kruszwica, w tym tak¿e w przed-

szkolach. Poeci odwiedzili równie¿ M³odzie¿owy Oœrodek Wychowawczy dla
Dziewcz¹t oraz Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy. Inicjatork¹
przedsiêwziêcia, bêd¹cego ewenementem
na skalê ca³ej Polski, jest Magdalena Jagie³³owicz, która z powodzeniem od pocz¹tku koordynuje t¹ akcj¹.
Wraz z mogileñsk¹ poetk¹ Tatian¹
Urban trafi³am do Szko³y Podstawowej
w Rusinowie, gdzie uczniowie z zainteresowaniem wys³uchali naszych wierszy
i opowieœci o pierwszych próbach pisarskich. W tym roku odby³o siê 30 podobnych spotkañ, w których udzia³ wziê³o
ok. 900 osób. To doprawdy imponuj¹cy
rezultat.
Po powrocie do Kobylnik poeci mieli
mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w warsztatach
recytatorskich „Sztuka mówienia w³asnych tekstów”, które (w zastêpstwie za
aktora Mieczys³awa Franaszka) prowadzi³a Beata Kudyba, logopeda. Podczas zajêæ
praktycznych uczestnicy pracowali nad
w³asn¹ dykcj¹, umiejêtnoœci¹ niezbêdn¹
podczas spotkañ autorskich.
Jeszcze tego samego dnia poeci wziêli udzia³ w warsztatach poetyckich (rozplanowanych na dwa dni), prowadzonych przez prof. dr hab. Wojciecha Kudybê, pisarza i krytyka literackiego oraz
Wojciecha Kassa, poetê i eseistê. Warto
nadmieniæ, ¿e z dorobkiem literackim
Wojciecha Kudyby uczestnicy OLSP
mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê podczas
wieczoru autorskiego 15 wrzeœnia. Pod-

czas warsztatów mentorzy odwo³ywali
siê do dorobku literatury polskiej i œwiatowej, analizowali tendencje i pr¹dy, mówili o zjawiskach zachodz¹cych we
wspó³czesnej literaturze. Wojciech Kass
wypowiedzia³ miêdzy innymi dygresjê
o koniecznoœci kondensowania treœci
wiersza przez autora. Chc¹c obrazowo
zademonstrowaæ myœl, zgniót³ w kulkê
kartkê, któr¹ w³aœnie trzyma³ w d³oni, nie
bacz¹c, ¿e jest tam wydrukowany wiersz
(mój – o paradoksalnym do sytuacji tytule „B¹dŸ delikatny”). Po czym przy skonsternowanej widowni rzuci³ kulk¹ w osobê siedz¹c¹ na sali. W ten sposób próbowa³ pokazaæ, ¿e aby tekst poetycki trafi³
do lub w czytelnika, powinien byæ jak
zbita kulka – dosadny i wyrazisty.

Program XXX OLSP przewidywa³
udzia³ w recitalu piosenki poetyckiej
w wykonaniu Kuby Blokesza z zespo³em,
dlatego tu¿ po kolacji udaliœmy siê, mo¿liwie dostêpnymi œrodkami lokomocji, na
Wzgórze Zamkowe pod Mysi¹ Wie¿¹.
Koncert dostarczy³ nam mnóstwa g³êbokich prze¿yæ. Byliœmy zachwyceni poziomem prezentacji wokalnych i instrumentalnych.
Tradycyjnie w ostatni wieczór (po drugim dniu warsztatów) organizatorzy zaprosili uczestników na biesiadê przy ognisku, podczas której zosta³y og³oszone wyniki konkursu na fraszkê, zaproponowanego podczas wieczoru powitalnego. Frasz-

ki oceniane by³y przez poetów: Mieczys³awa Wojtasika, Zbigniewa Rytlewskiego
i Miros³awa Puszczykowskiego. Pierwsz¹
nagrodê jury przyzna³o Marzennie Lewandowskiej, drug¹ Teresie Brauer,
a trzecia przypad³a Gra¿ynie Rochnie-WoŸniak. Ponadto jury w konkursie fraszek wyró¿ni³o Alinê Rzepeck¹ i Miros³awa WoŸniaka. Po wrêczeniu nagród odby³a siê prezentacja zabawnie frywolnych
utworów przez ich autorów.
W dzieñ wyjazdu, przed po³udniem,
uczestnicy OLSP, specjalnie dla nich zorganizowanym transportem, udali siê do
Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu na wyk³ad Janiny Sikorskiej, dyrektor placówki, pt. „Z wizyt¹ u poetów”.
Dotyczy³ on twórców urodzonych na Kujawach: Jana Kasprowicza i Stanis³awa
Przybyszewskiego.
Tak XXX Ogólnopolskie Literackie
Spotkania Pokoleñ w Kobylnikach dobieg³y koñca. Ich jubileuszowa edycja wi¹za³a siê z upamiêtnieniem 100. rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci i 100. rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Koordynatorem ca³ego przedsiêwziêcia
by³a Krystyna Wulert z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy,
która jest równie¿ prezesem RSTK,
a wspiera³a j¹ Magdalena Jagie³³owicz,
spo³eczny koordynator z ramienia Urzêdu Miejskiego w Kruszwicy. Obchody te
wpisa³y siê w prastar¹ ziemiê kruszwick¹
– kolebkê pañstwa polskiego. Tu, na kujawskiej ziemi wiersze brzmi¹ prawdziwiej i piêkniej.
Ma³gorzata Grajewska
Organizatorzy XXX Ogólnopolskich Literackich Spotkan Pokoleñ Kruszwica-Kobylniki 2018:
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury
w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum
Kultury w Bydgoszczy, a jako wspó³organizatorzy
projekt wsparli: Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanis³awa Przybyszewskiego w Kruszwicy, Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu, „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze”,
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddzia³ Bydgoszcz. Patronat medialny: TVP3 Bydgoszcz, Polskie Radio PiK w Bydgoszczy, Express Bydgoski,
Miesiêcznik Samorz¹dowy Panorama Kruszwicka,
Kujawska Grupa Medialna – portal mojakruszwica.
pl i TV Polanowice.

U w a g a
Konkurs malarski
„Narodowa Galeria Niepodleg³oœci Polski 100” z okazji obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci przez
Polskê namalujmy 100 portretów ludzi,
którzy najbardziej przyczynili siê do Jej
powrotu na mapê œwiata.
Wybór postaci do malowania odbywa
siê losowo – tel. +48 662 071 575.
Kierownik artystyczny przedsiêwziêcia
Jadwiga Buczak – tel.+48 601 522 831.
Koordynator Projektu Stanis³aw Dworak – e-mail: artpoeta@o2.pl, tel. +48
662 071 575
Termin wykonania prac 30. 06. 2019 r.
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Pêdzlem,
nitk¹
i d³utem
malowane
Stowarzyszenie Twórców w Jaworznie postawi³o sobie jako jeden z celów
statutowych integracjê œrodowiska artystycznego w swoim mieœcie i nie tylko.
Szeroko propaguje kulturê poprzez organizowanie dwóch corocznych konkursów ogólnopolskich – poetyckiego
i malarskiego. I w tym roku nasi artyœci
z Ma³opolskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Krakowie chêtnie wziêli udzia³ w IV Ogólnopolskim Konkursie
Malarskim „Pêdzlem, nitk¹ i d³utem malowane – Poka¿ co potrafisz”. Bardzo
ucieszy³ nas odniesiony sukces, tote¿
w pi¹tkowy wieczór nieoceniony Wojciech Góralski zabra³ czworo nas samochodem, cierpliwie pokonuj¹c zat³oczon¹ drogê z Krakowa na zachód.
W galerii CK Teatru Sztuk w Jaworznie zaproszeni artyœci miejscowi
i goœcie podczas finisa¿u odebrali nagrody i wyró¿nienia. Niezwyk³e obrazy
„Droga do œwiat³a”, baœniowe œwiaty
tkaniny artystycznej, linoryty, ekspresyjne rzeŸby, ró¿norodne techniki, balansowanie miêdzy malarstwem w p³aszczyŸnie a instalacj¹ w przestrzeni – wszystko to pozytywnie oddzia³ywa³o na odbiorców, budz¹c zachwyt i zdumienie.
Wystawa sta³a siê nowym dzie³em sztuki. Gratulujemy i dziêkujemy kolegom.
Marianna £opaciuk

K o n k u r s y !
VIII Ogólnopolski Konkurs
Poetycki o „Kujawskiego
Z³otego Kruka”

Temat konkursu „NIE WSZYSTEK
UMRÊ…”.
Wiersze w tym temacie (od 5 do 10
wierszy) nale¿y przysy³aæ do 30 maja
2019 r. na adres:
Wydawnictwo Z³oty Kruk, Os³onki 3,
88-220 Osiêciny, woj. kujawsko-pomorskie.
Wiêcej informacji – Iwona Niewiadomska nr tel. 501 926 296

XXXI Ogólnopolskie
Literackie Spotkania Pokoleñ

Kruszwica – Kobylniki 2019
Warunkiem uczestnictwa jest udzia³
w konkursie poetyckim. Zestaw 4 wierszy w piêciu egzemplarzach wraz z wersj¹ elektroniczn¹ do³¹czon¹ na jednej
p³ycie CD lub pendriwie nale¿y przes³aæ do 30 kwietnia 2019 r. na adres:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury pl. Koœcieleckich 6, 85-033 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs poetycki XXXI OLSP”
Koordynator projektu – Krystyna Wulert tel. 52. 585 15 02-03 wew. 121,
kom. 692 315 658, krystyna.wulert@kpck.pl
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Powroty do Wieszczyny
plener poetycko-malarski

Walizki spakowane na plener
w Wieszczynie, realizowany w dniach 14
– 16 wrzeœnia 2018 r. w ramach projektu
„Historia pogranicza fotografi¹, pêdzlem
i wierszem pisana”, wspó³finansowanego
ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze œrodków
Bud¿etu Pañstwa „Przekraczamy granice” w ramach Funduszu Mikro Projektów w Euroregionie Pradziad. Organizatorami byli jak zawsze Teresa i Witold
Hreczaniukowie, którzy organizuj¹ podobne przedsiêwziêcia od piêtnastu lat.
Plenery poetyckie organizowane w Gostomii, Bia³ej, Prudniku i Wieszczynie
zawsze gromadzi³y od 30 do 40 uczestników. Pocz¹tkowo by³y to spotkania poetów i malarzy z naszego województwa,
póŸniej przekroczy³y granice, otwieraj¹c
siê na Czechy i S³owacjê. Podobnie by³o
i tym razem z drugim plenerem w Wieszczynie – gdzieœ na koñcu œwiata – jak
stwierdzi³ Antoni Matuszkiewicz. Organizacj¹ pleneru zajmowa³a siê Teresa Kamieniecka-Hreczaniuk – przewodnicz¹ca
RSTK województwa opolskiego i przewodnicz¹ca Kawiarenki Poetyckiej
w Bia³ej.

Na stacji w G³ucho³azach
Jesteœmy umówieni z naszymi poetkami z Moraw i Czech. Mamy odbieraæ
je z poci¹gu w G³ucho³azach o godzinie
12.00. Jesteœmy o czasie, ale na dworcu
kolejowym w mieœcie obok dworca PKS
w pi¹tek nie kursuj¹ poci¹gi. Kursuj¹
tylko w weekend i to tylko do Opola
i Wroc³awia. Nikt nie umie nam odpowiedzieæ, gdzie zatrzymuj¹ siê poci¹gi
z Czech.
Ostatni raz obchodzimy dworzec
PKS i wracamy do Wieszczyny. Nagle
w telefonie odzywa siê g³os Jarmilki Mosowej: „My tu czekamy na ³aweczce,
a gdzie wy jesteœcie?”.
Tym razem mamy szczêœcie – odnajdujemy stacjê towarow¹ PKP, a na ³aweczce nasze poetki. Ciep³e przywitanie
z przeprosinami za godzinne spóŸnienie
i nasz¹ niewiedzê. Jedziemy przez Jarno³tówek, gdzie zatrzymujemy siê na posi³ek w dawnej restauracji „Pod Kop¹”,
któr¹ prowadzi W³och. Po drodze podziwiamy malowniczy w¹wóz, w którym
wije siê Z³oty Potok, a na zboczu zameczek, dawniejsza „Aleksandrówka”. Tu
w 1971 r. rozpoczynaliœmy pracê jako
nauczyciele. Po drodze mijamy dawne
oœrodki wypoczynkowe nale¿¹ce do kopalñ i hut, które dop³aca³y do wczasów
pracowniczych. Jarno³tówek i pobliskie
G³ucho³azy têtni³y ¿yciem i to spowodowa³o, ¿e zostaliœmy tu na sta³e. Mijamy
kolejne oœrodki w remoncie w Pokrzywnej i dawn¹ stra¿nicê WOP-u zamienion¹
na schronisko. Jedziemy przez las i prze-

cinamy tory kolejowe, przed nami
Wieszczyna po³o¿ona na Stoku D³ugoty
z maleñk¹ kapliczk¹ i kilkoma domami
oraz schroniskiem odrestaurowanym
w ramach projektów unijnych z solidnym
zapleczem noclegowym. To nasz oœrodek
wypadowy do G³ogówka i okolic. Po³o¿ona tu¿ przy czeskiej granicy Wieszczyna rzeczywiœcie sprawia wra¿enie zagubionej na koñcu œwiata.
Przewodnicz¹ca Teresa Kamieniecka-Hreczaniuk wita zaproszonych goœci
z Hodonina i Broumova w Czechach i ze
S³owacji, a tak¿e poetów i malarzy z Bia³ej, Che³mka, G³ucho³az, Gostomi, Korfantowa, Nysy, Opola i L¹dka Zdroju
oraz okolic. Równie serdecznie wita starostê Prudnika Rados³awa Roszkowskiego, który w swym przemówieniu powiedzia³ miêdzy innymi: „Witam pañstwa
bardzo serdecznie w naszej Wieszczynie
ju¿ po raz drugi w ramach projektu
„Przekraczamy granice” i mam nadziejê,
¿e powstan¹ tu nowe utwory poetyckie
i malarskie opiewaj¹ce piêkno naszej ziemi. To, ¿e ten plener odbywa siê ju¿ po
raz drugi zawdziêczamy Teresie i Witoldowi, którzy spo³ecznie go przygotowali
i bêd¹ nad nim czuwaæ. ¯yczê przyjemnych wra¿eñ i odpoczynku w czystym
powietrzu naszej Ziemi Prudnickiej”.

Wieczornica poœwiêcona
Tadeuszowi Soroczyñskiemu
Kim by³ Tadeusz Soroczyñski? Cz³owiek o szczerym, serdecznym uœmiechu,
który odszed³ do Pana nad ranem w dniu
urodzin Jana Paw³a II – 18 maja 2018 r.
Jak ja pochodzi³ z województwa Lubelskiego. Urodzi³ siê w Busku nad Bugiem
29 stycznia 1942 r. Od 1945 r. zamieszka³
na Œl¹sku Opolskim. Poeta, cz³onek ZLP,
autor dziewiêtnastu tomików poezji.
Trzykrotny laureat „Z³otej Strzechy”
i Wojewódzkiej Nagrody Artystycznej
oraz licznych nagród w konkursach poetyckich. By³ dyrektorem Wydzia³u Kultury Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu.
Tadeusz by³ nasz. Zwi¹zany z G³ogówkiem i z Prudnikiem chêtnie odwiedza³ i wspiera³ œrodowiska poetyckie, s³u¿¹c rad¹ i doœwiadczeniem. Zak³ada³ Klub

Ludzi Pisz¹cych w Prudniku i by³ cz³onkiem Bialskiej Kawiarenki Poetyckiej
i moim przyjacielem, który sprawi³, ¿e
wiersze pisane do szuflady ujrza³y œwiat³o
– mówi³ na spotkaniu Witold Hreczaniuk.
Teresa Kamieniecka-Hreczaniuk
w ciep³ych s³owach powita³a Mariê Soroczyñsk¹ ¿onê Tadeusza dziêkuj¹c jej za
obecnoœæ, poeci czytali wiersze Tadeusza
i dzielili siê wspomnieniami. – Odszed³
cz³owiek dusza, poeta nietuzinkowy, który jak nikt potrafi³ cieszyæ siê ¿yciem.
– To, ¿e tu dziœ z wami jestem zawdziêczam Tadeuszowi, czujê ¿e jest z nami
w krajobrazie naszej wsi. – Dobrych ludzi siê nie zapomina. – Maria Soroczyñska bardzo wzruszona podziêkowa³a
wszystkim za pamiêæ i ciep³e s³owa.
Wieczór przywo³a³ wspomnienia podobnych spotkañ w £ambinowicach,
Bia³ej czy Gostomi. Przy dŸwiêkach gitary Tomka Hêciñskiego z G³ucho³az, pop³ynê³y s³owa ogólnie znanych i tych zapomnianych pieœni, œpiewane by³y piosenki naszych po³udniowych s¹siadów
z Czech i S³owacji, a tak¿e piosenki rosyjskie i warszawskie, na zmianê z cygañskimi i góralskimi przyœpiewkami.

Wycieczka do G³ogówka
i Biedrzychowic
Starym dobrym obyczajem podczas
plenerów chcemy pokazaæ goœciom zabytki naszej Œl¹skiej Ziemi oraz przybli¿yæ historiê ludzi, którzy rozs³awili j¹
w Europie i na œwiecie. Pierwszym miejscem na trasie naszej podró¿y jest G³ogówek z Muzeum Jana Cybisa, w którym
goœci³ nas dyrektor Aleksander Devosges
Cuber. Na czas remontu zamku Opersdffów muzeum jest w budynkach przy
baszcie wiêziennej, gdzie po remoncie
oddano niewielk¹ salkê na spotkania
zwiedzaj¹cych. Obejrzeliœmy filmy o Rafale Urbanie i Janie Cybisie, którzy rozs³awili nasz region w Europie i na œwiecie. Rafa³ Urban – syn ch³opa urodzi³ siê
w pobliskich Winiarach pod G³ogówkiem. Studiowa³ i podró¿owa³ po œwiecie, choæ przed rodzin¹ zatai³ swoje wykszta³cenie. Pisarz i gawêdziarz œl¹ski,
autor dramatu „Termin Nyski”. Na Sor-

bonie ukoñczy³ Akademiê Rolniczo-Leœn¹. Podró¿owa³ i studiowa³ na ró¿nych
uniwersytetach. Podró¿owa³ po ca³ej Europie i Rosji. By³ w Stanach Zjednoczonych, by ostatecznie osi¹œæ w G³ogówku
i wieœæ spokojne ¿ycie.
Jan Cybis – wybitna postaæ malarstwa polskiego (1897–1972) studiowa³
we Wroc³awiu, Krakowie i Pary¿u.
Przedstawiciel nurtu kapistycznego
w malarstwie. By³ moment, ¿e w swoich
obrazach wyeliminowa³ ciemne kolory.
Jak sam mawia³, obraz nie ma byæ odbiciem natury lecz ma mówiæ kolorami. Jego prace malarskie wystawiano na ca³ym
œwiecie. W muzeum uda³o siê zgromadziæ obrazy (³¹cznie ze szkicami malarskimi) w imponuj¹cej liczbie 800 sztuk.
Na zakoñczenie pobytu w muzeum
dyrektor Aleksander Devosges Cuber zaprezentowa³ film o koncertach Ludwika
van Beethovena organizowanych w G³ogówku, na które serdecznie zaprasza³
obecnych. Czasu wystarczy³o tylko na
Domek Loretañski w koœciele Franciszkanów w G³ogówku, o którym z pasj¹
opowiada³ dyrektor Aleksander Cuber.
Przed nami Biedrzychowice i Farska
Stodo³a Ró¿y Zgorzelskiej, która zaskoczy³a przyby³ych iloœci¹ zgromadzonych
eksponatów. Izba Muzealna w Biedrzychowicach to od pocz¹tku wymarzone
miejsce Ró¿y Zgorzelskiej, która ci¹gle
siê rozrasta. Najstarsze fotografie datuje
siê na rok 1876 oraz inne pami¹tki z pocz¹tku XX wieku. Zgromadzone eksponaty od ceramiki po narzêdzia rolnicze
i stroje, to relikty i pami¹tki czêsto unikatowe i niepowtarzalne œwiadcz¹ce o kulturze Œl¹ska.

Warsztaty literackie
Prowadzi je wieczorem Viera Kopecka – czeska poetka autorka 30 ksi¹¿ek
poetyckich. Organizatorka dni poezji
w Broumovie od 2000 r. i od 15 lat, plenerów malarskich „Za Krasami Krinic
a Broumovska”. Poezje jej przet³umaczono na jêzyki: polski, niemiecki, s³owacki.
Wiersze jej znalaz³y siê w czasopismach literackich rosyjskich i litewskich.
Nagrodzona za organizowanie Polsko-Czeskich Dni Poezji i wspó³pracê regionaln¹ miêdzy Polsk¹ a Czechami.
Pogoda dopisa³a w sobotê, jakby dobre duchy czuwa³y nad plenerem. W rzeœkim powietrzu unosi³ siê zapach lasu
z nut¹ jesieni przetykan¹ s³owami wierszy. Po œniadaniu czytanie utworów powsta³ych podczas pleneru, przegl¹d prac
malarskich i uwagi o plenerze. Bardzo
pozytywnie wypowiedzia³y siê kole¿anki
z Czech i S³owacji o samym plenerze i jego organizacji. Od siebie dodam, ¿e od
strony kuchni wszystko by³o na wysokim
poziomie, wrêcz profesjonalnym. Pokoje
w schronisku i warunki do prowadzenia
zajêæ bardzo dobre. Cieszy te¿ fakt, ¿e
starostwo powiatowe i miasto ma tak¹ bazê dostêpn¹ dla przeciêtnego turysty. Pokoje rodzinne, wie¿a widokowa i bliskoœæ
granicy, s¹siedztwo Pokrzywnej i Jarno³tówka oraz Park Krajobrazowy Gór
Opawskich, to walory bezcenne tego
miejsca gdzieœ na koñcu œwiata.
Witold Hreczaniuk
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Miêdzynarodowy Festiwal Poezji
Po obu stronach Morawy
Czêœæ opolskiej pi¹tki Danusia Koby³ecka, Jaœ Szczurek obarczony obowi¹zkami kierowcy i ni¿ej podpisany musia³a
przejechaæ ca³e Czechy wzd³u¿ aby dotrzeæ do piêknego miasta Hodonin. Kraj
wydawa³oby siê niewielki bêd¹cy
w Unii, a oznaczenia drogowe inne. Polak powiedzia³by – krótkich odcinków.
Trochê œmiesznie brzmi¹ce i prowadz¹ce
gdzieœ tam… nie zawsze wiadomo dok¹d? Nie chcieliœmy korzystaæ z nawigacji bo to smycz, dobra dla dostawców
DHL. A my jechaliœmy na miêdzynarodowy festiwal poetycki, ch³onni wra¿eñ
z piêknego pagórkowatego kraju. Poroœniêtego zbo¿em, winn¹ latoroœl¹ i trawami, które wypasaj¹ liczne stada smutnych
miêsnych krów. Nie od dziœ wiadomo, ¿e
krowa, która mleka nie daje w oczach ma
nostalgiê. I to przek³ada siê na smakoszy
wo³owiny zawsze niezadowolonych z ¿ycia i wszêdzie widz¹cych problem.
Na wysokoœci Slawkowa (Austerlitz)
przegapiliœmy zjazd z autostrady i otarliœmy siê o rogatki Brna. Ale od czegó¿
koniec jêzyka?
Miejscem zbiórki okaza³a siê fara husycka. Notabene mieszkanie organizatorki festiwalu po Czeskiej stronie Jarmili
Moosowej. Ulokowano nas w jednym
pokoju z krajanami Teres¹ i Witkiem
Hreczaniukami. Panie dosta³y szerokie,
wspólne ³o¿e, a mê¿czyŸni materace. To
siê nazywa miêdzynarodowa integracja.
W pi¹tkowe popo³udnie mieliœmy
dwa spotkania z publicznoœci¹. Na parterze w kaplicy fary goœci powita³a organizatorka festiwalu Jarmila Moosowa ciesz¹c siê z przyjazdu licznego grona europejskich poetów. Wtórowa³ jej Vlado
Pietrowiæ – organizator ubieg³orocznego
spotkania po s³owackiej stronie. Zapraszaj¹c z marszu na przysz³y rok do siebie.
Pierwsi zaprezentowali siê gospodarze.
Po nich wywo³ano nas. Nastêpnie S³owa-

cy, Ukraiñcy, Morawianie, Rumuni. Przerywnikami muzycznymi by³y utwory
hiphopowe w wykonaniu zespo³u prowadzonego przez asystenta biskupa (organistê). Ciekawe brzmia³ hip hop w kaplicy.
W wieczornym spektaklu poetyckim
w filharmonii do³¹czy³a do nas Dimana
Iwanowa z Bu³garii. Znakomity translator poezji s³owiañskiej na bu³garski. Prezentowane by³y w jej wykonaniu i przek³adzie utwory poetów rosyjskich. Ca³oœæ zabarwiona melodi¹ mini harfy. (instrument na kolanach harfistki). Tu mo¿na by³o poczuæ poezjê w szerokim wymiarze. Ch³on¹æ s³owa nie zawsze zrozumia³e. Ale odczytaæ tekst z gestykulacji
prezentuj¹cego. Co wymaga skupienia.
I wewnêtrznej pokory. Po to siê uczestniczy w takich spektaklach.
Wieczorem na tarasie fary uroczysta
kolacja w smakach regionalnych. Ka¿dy
przywióz³ coœ od siebie. Teresa i Witek
Hreczaniukowie uraczyli uczestników
festiwalu znakomitymi sa³atkami z ogórków, cebuli, papryki. Przenosz¹c poetów
w rajsk¹ krainê smaków. Jerzy Stasiewicz oblegany by³ przez wianuszek piêknych kobiet. Chyba ze wzglêdu na swój
urok osobisty. Bo ¿adnych wiktua³ów nie
posiada³. Jedynie pud³o ciastek maj¹cych moc wyszczuplaj¹c¹ z rodzinnego
miasta firmy: „Cukry Nyskie”. Jasio
Szczurek czêstowa³ wiœniow¹ nalewk¹
o smaku „Ogrodów u Jana”, a Danusia
Koby³ecka powid³ami z papierówek.
S³owak Miros³aw Kapusta puœci³
w obieg ogromny buk³ak „Palinki” 60%,
któr¹ siê nalewa³o wed³ug rozmiaru gard³a. A ¿e tubylcy stosowali zasadê pe³nej
szklanicy, goœcie starali siê dotrzymaæ
kroku. Z ró¿nym skutkiem. By³y bliny,
kie³baski, czarny chleb i rozmowy o poezji do bia³ego rana.
W sobotnie przedpo³udnie w bibliotece miejskiej wystawa malarstwa Jozefa

Jelenaka. Prezentuj¹ca prace z ostatnich
lat artysty. Pe³nego wigoru mimo 83? lat
i grafiki Jarmili Marsalowej.
Mieliœmy i okazjê przejechaæ siê poci¹giem do Starej Wsi Morawskiej gdzie
na podwórku so³tyski odbywa³ siê targ
staroci. A dla poetów urz¹dzono biesiadê
przy okr¹g³ym stole w skansenie pe³nym
ksi¹¿ek opisuj¹cych zdobycze socjalizmu. Tu nad ca³oœci¹ spektaklu czuwa³a
piêkna aktorka – dla takich kobiet warto
¿yæ – prezentuj¹c ka¿dego uczestnika
oraz jego dokonania literackie. Ka¿dy
poeta móg³ dopowiedzieæ coœ o sobie
i zaprezentowaæ cykl liryków. By³a poezja œpiewana przy akompaniamencie gitary. Piêkna ballada Jarmili Synkowej.
By³y utwory klasyczne. By³o tango,
w wir którego Jaœ Szczurek porwa³ do
tañca aktorkê budz¹c zachwyt i zazdroœæ.
Ale nie od dziœ wiadomo, ¿e poeta
z £¹cznika przetañczy³ niejedn¹ noc
w doborowym towarzystwie.
W miêdzyczasie doskonalono warsztat pisarski. Spieraj¹c siê zaciekle nad
s³ownym zapisem zadanego tematu. Jego oddzia³ywaniem na odbiorcê. Wymieniano tomiki poetyckie, e-maile i numery telefonów.
W niedzielny poranek miêdzynarodowa braæ uczestniczy³a w husyckiej
mszy œwiêtej. Pouczaj¹ce kazanie
w rocznicê Hiroszimy wyg³osi³ biskup,
przyodziany w czarny, skromny habit
z czerwonym krzy¿em na piersi. Uwagê
uczestników zwróci³y proste gliniane
naczynia liturgiczne. Do spo¿ycia komunii œwiêtej w ramach ekumenizmu
zostali zaproszeni wyznawcy innych
wiar.
Biskup wyrazi³ wdziêcznoœæ poetom
za zaszczycenie obecnoœci¹ miasta Hodonin. I zaprosi³ na kolejne edycje festiwalu „Po obu stronach Morawy”.
Jerzy Stasiewicz
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Terminy
literackie
– Œrodki stylistyczne oraz inne
wa¿ne pojêcia z zakresu
literaturoznawstwa
dokoñczenie ze str. 1

Bergamin oraz serbski poeta Jovan
Duèiæ.
Du¿o aforyzmów mo¿na odnaleŸæ
w zbiorach Andrzeja Maksymiliana
Fredry Przys³owia mów potocznych
oraz Monita politico moralia. Przys³owia s¹ jedynym utworem napisanym przez Fredrê po polsku. Oprócz
aforyzmów oryginalnych znalaz³o siê
w nim wiele spolszczonych sentencji
i maksym autorów rzymskich (Seneka, Tacyt i inni).
Polskimi aforystami byli m.in.
Aleksander Œwiêtochowski, Karol
Irzykowski, Stanis³aw Brzozowski,
Henryk Elzenberg, Hugo Steinhaus,
Maria D¹browska, Witold Gombrowicz, Antoni Kêpiñski, Stanis³aw Jerzy Lec (Myœli nieuczesane, Myœli nieuczesane nowe, Myœli nieuczesane
wszystkie), oraz wspó³czeœnie Andrzej
Majewski, Ryszard Nowosielski, Urszula Zybura.
W Polsce zbiory aforyzmów wydawa³y m.in. Wydawnictwo „Wiedza
Powszechna” w serii „Myœli Srebrne
i Z³ote” (od 1957), Spó³dzielnia Wydawnicza „Czytelnik” w serii „Symposion” (od 1958), Pañstwowy Instytut Wydawniczy w serii „Biblioteczka
Aforystów” (od 1970 r.).
Alegoria – w literaturze i sztukach
plastycznych obraz plastyczny lub
s³owny przedstawiaj¹cy pojêcie, ideê,
myœl lub wydarzenie, za pomoc¹ obrazu o charakterze przenoœnym lub
symbolicznym, np. poprzez personifikacjê. Odczytanie alegorii umo¿liwiaj¹ m.in. atrybuty lub emblematy
o konkretnym znaczeniu, dlatego,
w przeciwieñstwie do symbolu, przes³anie alegorii jest zazwyczaj jednoznaczne.
Alegori¹ pos³ugiwano siê ju¿
w staro¿ytnoœci, czêsto stosowano j¹
w œredniowieczu, lecz rozpowszechni³a siê w okresie renesansu, a zw³aszcza
baroku. W XVI i XVII w. publikowano specjalne wydawnictwa, zawieraj¹ce ilustracje, opis i komentarze poszczególnych przedstawieñ alegorycznych (m.in. Cesarego Ripa Ikonologia
pierwsze wydanie w 1593 roku.).
Z. M.
Opracowano na podstawie pl.wikipedia.org
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NA WARSZTACIE RECENZENTA
U SIOSTRY KONSUMATY

Co to jest Polska
Co to jest Polska? Ci¹gle siê pytam
i nie mogê znaleŸæ dobrej odpowiedzi.
Czy to jest ta mdlej¹ca kobieta z witra¿u
Wyspiañskiego,
czy to jest krwawe p³ótno, rozdarte na
trzy czêœci,
zszyte na powrót cudem nad Wis³¹?

Kochani, bardzo czêsto pytacie mnie w korespondencji – jakie ksi¹¿ki polecam w ramach dokszta³cania siê
w sztuce pisania? Owszem – s¹ takie wydawnictwa, które nale¿y znaæ. Zarówno poeci jak i prozaicy powinni wiedzieæ sporo o budowaniu fabu³y, postaci, o tropach poetyckich i przekszta³ceniach semantycznych. Wszystkie zaproponowane ksi¹¿ki, to podstawowa biblioteczka literata. Czytajcie te m¹droœci, a potem wskazówki przenoœcie na
swoje teksty. Z przyjemnoœci¹ je przeczytam.

Mówi¹ niektórzy, ¿e dok³adnie by³o j¹
widaæ,
gdy na wielkim placu zosta³ wezwany
Duch
i wszyscy s³yszeli szum Jego skrzyde³.
Nieœli potem na sztandarze jej imiê,
s³owo, które wyrwa³o murom zêby krat.
Zawsze niez³omna!
Co to jest Polska? Ci¹gle siê pytam
i nie mogê znaleŸæ dobrej odpowiedzi.
Ca³ujê j¹ jak okruch chleba podniesiony
z ziemi,
w swoim sercu chowam
i wiem, ¿e tam nigdy nie zginie.

Maria Bednarek
A bêdziecie jedli owoce (Iz 36, 16)

Stanis³aw Dworak
Niepodleg³oœæ
Niezwyk³y powód do dumy dziœ mamy
Bo po raz 100-ny rok ten wspominamy
Rok 1918 to rok Odrodzenia
Rok, o którym marzy³y ca³e pokolenia
Marzy³y, bi³y siê i biedê cierpia³y
Bo straci³y kraj wielki, bogaty, wspania³y
Rozbiory i niewola tak bardzo Polsce zaszkodzi³y
¯e do dzisiaj czêsto brakuje nam si³y
Niepodleg³oœæ to dar bezcenny ka¿dego
narodu
Wszystkiemu co temu zagra¿a nie dajmy
powodu
Jesteœmy wolni i strze¿my skarbu tego
Jak czegoœ najdro¿szego i najwspanialszego
Zdradê piêtnujmy w zarodku bo ona sprawi³a
¯e Polska na mapie œwiata bia³¹ plam¹
by³a
Polacy z tego powodu tu³aczami byli
Dla obcych siê rodzili i obcym s³u¿yli
Do dzisiaj z tego powodu z góry na nas
patrz¹
I traktuj¹ Polaków jak gawiedŸ ¿ebracz¹
Polsce trzeba synów, którzy Polski broni¹
Którzy J¹ pielêgnuj¹ i od z³ego chroni¹

A bêdziecie jedli owoce, ka¿dy ze swej winnicy
i ze swego drzewa figowego
i bêdziecie pili wodê ze swej cysterny – Ÿródlanej krynicy

przyk³adem b¹dŸcie dla innych i chlub¹ dla okolicy
s³owem g³aszczcie dzieci i cz³owieka smutnego
i bêdziecie jedli owoce, ka¿dy ze swej winnicy

to co roœnie wokó³ domu zniesiecie do spi¿arni, lub piwnicy
pochwalicie Pana, ¿e jest dobry dla was i dla waszego bliŸniego
i bêdziecie jedli owoce, ka¿dy ze swej winnicy

chroñcie glebê, powietrze i drzewostan przy ka¿dej ulicy
niech nikomu nie zabraknie chleba, czcijcie matkê i ojca swego
i bêdziecie pili wodê ze swej cysterny – Ÿródlanej krynicy

pielêgnujcie swoje korzenie wyros³e na strzechach, b¹dŸ
kamienicy
zaufajcie Bo¿emu zamierzeniu, nie pytajcie losu dlaczego…
i bêdziecie pili wodê ze swej cysterny – Ÿródlanej krynicy

b¹dŸcie czyœci jak kryszta³ i z³oci jak k³osy pszenicy
prawoœæ, mi³oœæ w rodzinie, niech was chroni od z³ego
A bêdziecie jedli owoce, ka¿dy ze swej winnicy
i bêdziecie pili wodê ze swej cysterny – Ÿródlanej krynicy
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Joanna Babiarz

Klaudia Chudowolska
– urodzona w Jaœle, pochodzi z Sitnicy ko³o Gorlic, od 14 lat mieszka
w Warszawie. Ukoñczy³a studia pedagogiczne na kierunku pedagogika resocjalizacyjna oraz pedagogika kryminologiczna. Laureatka wielu konkursów. W Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Jesienna Chryzantema” otrzyma³a Nagrodê Dyrektora Instytutu Wydawniczego „PAX”
(2017 r.). oraz wyró¿nienie (2018 r.). Nagrodzona wyró¿nieniem w konkursie na tomik wierszy im. A. Œwirszczyñskiej (2018 r.)

MO¯E ZD¥¯YSZ
a kiedy wyskoczê z okna
wprost pod ko³a
pêdz¹cego poci¹gu
byæ mo¿e zd¹¿ysz

Twoje imiê

OdejdŸcie
Z³e cienie. Chodz¹ za mn¹ zb³¹kanym. W nocy
œni¹ mi siê owce. Krzycz¹ jak gwa³cone kobiety.
Nie pojawia siê nikt. Dlatego potrzebujê twoich r¹k
do œci¹gania paciorków ze sznurka. Wywabiania nieba
z okr¹g³ych ksiê¿yców. Tañcz¹cych nimf
nad urwiskiem ¿y³.
WyrzeŸbi³em sobie krzy¿ twardy jak sumienie.
Straszy mnie po nocy. Kobieta w czarnej szmacie
niewidoczna w lustrze. Smu¿ka œwiat³a. Wyblak³a
Ÿrenica. Na ulicach cicho. Do domów skradaj¹ siê
resztki opadaj¹cego miêsa.
Na progu pusta butelka po mleku. Zapach
popio³u. Na korytarzu ¿arzy siê czyjeœ oko.
Ktoœ mnie dotyka rozrzedzon¹ d³oni¹ chc¹c przygarn¹æ
jak niemowlê. Ktoœ zagl¹da do lodówki. W wietrze
podejrzewam oddech. Astronomia dnia. Mlaskaj¹cej g³owy.
Ale pies nie warknie.
Dlatego módlcie siê. Poeci przezroczyœci jak brzeg
szklanki. Tabuny wyrazów. W³ochatych ³ap pajêczych.
Bo ka¿de s³owo chce zawisn¹æ w pamiêci. Jak ka¿dy cz³owiek
chce byæ ¿ywe po œmierci.

Krête œcie¿ki lasu jak zwoje mózgu
w poœpiechu utoczone. Gorycz smakuje
pieprzem. Pokrzywy
to drut kolczasty. Pamiêtam
babkê w podomce.

zapytaæ mnie
jak mi siê wiedzie
bufetowa
poda nam wódkê
wiêc ³yczek po ³yczku

Ró¿owa babka w ró¿owej szmacie.
Pomarszczona jak barania skóra zwijana
z zabitego zwierzêcia. Jeszcze ciep³a.
Zwierzê mia³o imiê. Twoje imiê.
Wyplute na œcie¿kê toczy siê w las.

wykrwawiê siê

Bojê siê tam chodziæ. Drzewa piszcz¹
zarzynanym miêsem.

PRZECIERAJ¥C OKULARY

do wewn¹trz

i dnia pewnego

¯ony rybaków

cz³owieka stworzy³ Bóg
potem

Wczoraj by³ sztorm. Miêdzy falami.
Deski. Patyki. Liny.
Dzisiaj morze wyrzuci
cia³a.
Oprócz desek
zobaczysz kobiety
ci¹gn¹ce po pla¿y sieci pe³ne
mê¿czyzn œpi¹cych
twarz¹ w piachu.
Zobaczysz kobiety
odwracaj¹ce œpi¹cych mê¿czyzn.
Mówi¹ce z uœmiechem
To nie mój.

Uczestnicy uroczystoœci 35-lecia Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie

przecieraj¹c okulary
bardzo siê zdziwi³

Stanis³aw Kamyk Kamieñski

Codziennoœæ
Grupka fanów chmielowego napoju
wlewa go w gard³o wprost z butelek,
trzymanych czule w dr¿¹cych rêkach.
Tak smakuje najlepiej, zreszt¹ picie z kufla
czy szklanki by³oby niemo¿liwe
i powodowa³oby o tej wczesnej porze
du¿e straty cennego trunku.
Spo¿ywanie okraszaj¹ spokojn¹ dyskusj¹,
po przyjacielsku obrzucaj¹c siê
soczystymi inwektywami.
Dominuje s³owo, u¿ywane w ka¿dym kontekœcie,
zale¿nie od intonacji, nasilenia g³osu,
wyra¿a wszelkie emocje
– radoœæ, gniew, smutek i nadziejê.
Po³¹czeni wspólnym pragnieniem
utraty œwiadomoœci, zatapiaj¹ siê
w ¿yciodajnej alkoholowej ciszy,
wymazuj¹c z umys³u bolesny obraz
braku butelki.
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Stanis³aw Stanik

Zbigniew Herbert w polskiej literaturze
dokoñczenie ze str. 1

dobne czy w ogóle by³ w partyzantce do
tego czasu, ani w NSZ ani w AK, a przes¹dzi³ o tym stan jego zdrowia. Jak pisze
Bohdan Urbankowski w monografii jego
¿ycia „na pocz¹tku roku 1941 Herbert
wybra³ siê na narty i na tzw. Czartowskiej Skale z³ama³ nogê. Operacja – mimo ¿e wykonywa³ j¹ s³ynny profesor
Gruca – za pierwszym razem nie wysz³a,
chirurg musia³ od nowa ³amaæ i sk³adaæ
koœci, potem przez kilka miesiêcy chodzi³ o kulach. Na zdjêciu z lutego 1942 r.
widaæ jeszcze ortopedyczny bucik.
Oczywiœcie noga w koñcu siê zros³a,
lecz poeta utyka³ do koñca ¿ycia”.
Herbert rzeczywiœcie skoñczy³ Podchor¹¿ówkê i dzia³a³ w AK – twierdzi
Urbankowski – ale dzia³alnoœæ ta nie datuje siê od 16 roku ¿ycia. Zdaje siê, ¿e
poeta by³ podchor¹¿ym, lecz nie walczy³
„na linii” i „¿adnych szar¿ nie doczeka³
siê”. Ma³o wiadomo o jego udziale w ruchu oporu. W wywiadzie do „Tygodnika
Solidarnoœci” powiedzia³ m.in.: „2 lata
trwa³ mój kontakt z „bandytami z lasu”.
Wycofa³em siê, gdy doszed³em do wniosku, ¿e partyzantka siê degeneruje”. Te
dwa lata mog³yby oznaczaæ czas od pocz¹tków 1947 r., gdy wielu AK-owców
postanowi³o wycofaæ siê „z lasu”. Tak
skoñczy³ siê chlubnie przywo³ywany
przez Herberta okres jego walki podziemnej w Polsce wojennej. Wed³ug informacji p³k Ryszarda Kukliñskiego Herbert by³ oficerem wywiadu AK, jednak
brak potwierdzenia tych s³ów w aktach
poety, w ka¿dym razie wzmiankê tê trzeba przyj¹æ z uwag¹.
26 marca 1944 r. poeta z rodzin¹ opuœci³ na zawsze Lwów. Rodzice stracili
pracê. Poza tym wiedzieli, ¿e nowa okupacja rosyjska bêdzie ciê¿sza i niebezpieczniejsza (nale¿eli do Podziemia).
Przejœciowo zatrzymali siê u kuzynki,
potem przenieœli siê do Proszowic. Do tego okresu zalicza siê dzia³alnoœæ AKowska i aktywnoœæ partyzancka. Dwa lata trwa³ jego kontakt z „bandytami z lasu”.
W maju 1945 r. rodzice Herberta
przenieœli siê do Sopotu, Zbigniew zosta³
w Krakowie, by podj¹æ studia na Akademii Handlowej. Pod wp³ywem ojca zapisa³ siê na Wydzia³ Prawa Uniwersytetu
Jagielloñskiego, a z w³asnej inicjatywy
na Akademiê Sztuk Piêknych i na zajêcia
z filozofii. Zawar³ wtedy przyjaŸnie,
z których najciekawsze pochodzi³y z krêgu „Tygodnika Powszechnego”. Przychodzi³ na spotkania do Klubu Logofagów („Po¿eraczy s³ów”) i czyta³ pierwsze swoje utwory: wiersze i „Jaskiniê filozofów”. Drugim, bardziej zorientowanym na poezjê, by³ dyskusyjny Klub Zielonej Lampy, w którym równie¿ spierano

siê o idee. Zbli¿a³y siê jeszcze gorsze
czasy. Mordowano ludzi niewygodnych,
dochodzi³o do samobójstw, opuszczano
Warszawê.
W tym czasie mniej wiêcej, kiedy ojca pozbawiono pracy, Zbigniew Herbert
– ju¿ po ukoñczeniu Akademii Handlowej – decyduje siê zapisaæ na Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu. Tu
podj¹³ tymczasow¹ pracê w „Przegl¹dzie
Kupieckim” i wspó³pracê z Gdañsk¹
Rozg³oœni¹ Polskiego Radia, lecz teksty
z tego okresu, o ile tu powsta³y, nie zachowa³y siê. W Toruniu jednak skoñczy
prawo, w Sopocie zadebiutuje w prasie
jako filozofuj¹cy eseista (1948) i jako
krytyk (1948), a na koniec jako poeta
(1950). Rozrywany miêdzy Wybrze¿e
i Toruñ, kilkakrotnie zmienia³ adresy.
Stopieñ magistra prawa uzyska³
w 1949 r., po czym sta³ siê studentem filozofii UMK. Na uczelni wyk³adowców
dotknê³y represje, które objê³y m.in. profesor Irenê S³awiñsk¹ i Czes³awa Zgorzelskiego. Po zlikwidowaniu wydzia³u
filozofii, Herbert przenosi siê jesieni¹
1951 r. do Warszawy na IV rok filozofii.
Du¿o œwiat³a rzuca na sytuacjê poety
w tym czasie korespondencja z profesorem Henrykiem Elzenbergiem. Zawiera
ona liczne wiersze – na ogó³ drukowane
póŸniej w prasie. Du¿¹ wartoœæ ma te¿
powsta³y w tym czasie szkic „Hamlet”.
List z 16 XII 1951 r. z Brwinowa informuje, ¿e jednym z najwa¿niejszych Ÿróde³ poezji Herberta jest lektura. Œwiadczy
ona o wszechstronnych zainteresowaniach poety, tak np. egzotycznymi cywilizacjami jak Etruskowie, podobnie jak
u Norwida. W ogóle balast, sztafa¿ prehistorii naszej kultury maj¹ podobne Ÿród³a,
tak siê wydaje, jak Norwidowe – choroba.
Oczywiœcie, pretekstu dostarcza tej inspiracji umys³ uniwersalny, erudycyjny.
Interesuj¹co wypada pascalowski niepokój w wierszu „Trzcina”, gdzie poeta
jest pozornie wyznawc¹ filozofii pesymistycznej, a koñczy siê proœb¹ o œmieræ
lekk¹, na ludzk¹ miarê. W³aœnie ten akcent œwiatopogl¹du uzupe³niaj¹ wyznania z tego czasu z listu z Jerzym Zawieyskim. Zawieyjski by³ drugim z mistrzów
swej postawy dla Zbigniewa Herberta.
Otrzyma³ te¿ obok listów jego wiersze,
na razie pozostaj¹ce w rêkopisie. W 1950
r. poeta myœli o wydaniu tomiku w PAXie, lecz nie znajduje akceptacji tamtejszego œrodowiska, zw³aszcza redaktora Zygmunta Lichniaka. Tymczasem korespondencja z Zawieyskim ujawnia skomplikowan¹ sytuacjê pogl¹dow¹ poety. Jest
przeciwnikiem materializmu, ale nie
oznacza to idealizmu, prostej wiary
w Boga. Na przekór temu bêdzie pertraktowaæ z Instytutem Wydawniczym PAX

w sprawie udzia³u w antologii. „…w ka¿dej chwili wybieraæ muszê” a¿ do szczêœliwego jej wydania w 1954 r. Poeta drukowa³ najpierw w prasie Wybrze¿a, póŸniej da³ siê poznaæ w pismach PAXowskich, najœciœlej zwi¹za³ siê z pras¹
katolick¹ Krakowa, z „Tygodnikiem Powszechnym” na czele.
Gdy zapyta³em Bohdana Urbankowskiego, czy opisa³ stany depresyjne poety, odpar³, ¿e nie. Nic nie wiedzia³
o chorobie psychicznej poety. Natomiast
kartkuj¹c uwa¿nie ksi¹¿kê Joanny Siedleckiej o poecie „Pan od poezji” dosta³em siê na stronice traktuj¹ce o chorobie
duszy poety. Doœæ du¿o w niej drobnych
o tym wzmianek, lecz ca³oœæ przebiegu
s³aboœci nie zosta³a z³o¿ona w jedno,
z tych wzglêdów, ¿e obie te ksi¹¿ki ujê³y
problem osobowoœci i pisarstwa Herberta
z dwu ró¿nych stron, ró¿ni¹ siê, ale i uzupe³niaj¹ – korzystaæ bêdê w snuciu swej
opowieœci z obu.
Kontuzja nogi powodowa³a, ¿e utyka³. Depresja przyprawia³a go o mêczarnie, czarnowidztwo, myœli samobójcze.
Ma³o kto wie, ale Herbert „w do³ku” potrafi³ wy³¹czyæ siê z czynnego ¿ycia na
ca³e miesi¹ce. Potem powraca³ do siebie,
zaczyna³a siê ustawiczna krz¹tanina, praca, odrabianie zaleg³ych obowi¹zków,
w tym towarzyskich. ¯eby ratowaæ pozory niezale¿noœci od choroby, du¿o pi³. Po
alkoholu by³ agresywny, nieobliczalny.
Zdawa³o siê, ¿e niweczy³ ludzk¹ godnoœæ. Joanna Siedlecka pisze: „W stosunku do wielu spraw, przede wszystkim
w³aœnie AK, Powstania Warszawskiego,
powojennej konspiracji – wrêcz maniakalnie, po krytycznej tylko uwadze o AK
zrobi³ kiedyœ gest uznany ogólnie za nieprzyzwoity”. A dalej: „dokucza³ Zosi
w sposób niewyszukany, skandaliczny,
dzwoni³ np., opowiada³ szmoncesy,
a któregoœ dnia, gdy siê upi³, po prostu j¹
kopn¹³ i nawet nie próbowa³ potem przeprosiæ, twierdz¹c, ¿e bardzo dobrze, powinna znaæ swoje miejsce”. Potrafi³ poni¿aæ ludzi i mieszaæ ich z b³otem. Jak
zauwa¿a Marian Grzeœczak (w „Panu od
Poezji”) Herbert pija³ ju¿ g³êboko od
1960 r. Twierdzi dalej ten kolega Herberta, ¿e „pi³, gdy by³ zdrowy i móg³. PóŸniej gdy lekarze mu zabronili, przesta³
i nie wraca³ jak wielu, tak jak Grochowiak, Broniewski, którzy wracali, zapijali siê na œmieræ. Po kontuzji cielesnej
i depresji Herbert zachorowa³ na ciê¿k¹
astmê. Zdzis³aw Najder mówi³ do Joanny
Siedleckiej („Pan od Poezji”): „Choroby,
uniewa¿niaj¹cej jego niewygodne s¹dy,
jeszcze wtedy – oficjalnie – nie wyci¹gano. Tak, ¿e jego ostatnie lata by³y wiêcej
ni¿ trudne, tym bardziej, ¿e rzeczywiœcie
ju¿ ciê¿ko chory na astmê, najprawdopo-

dobniej wywo³an¹ w³aœnie depresj¹, która powoduje te¿ zmiany fizyczne. Dusi³
siê, mêczy³, cierpia³, mimo to – dzielny
do koñca, dobrze wychowany. Przychodzi³em do niego sam, bez Hali, mojej ¿ony, obecnoœæ kobiety krêpowa³a go. Cia³o ju¿ by³o md³e, pod³¹czone do aparatur,
rurki tlenowej w nosie, ale duch ochoczy,
umys³ czasami wiruj¹cy szaleñczo. Choæ
przenoszony nawet z ³ó¿ka na fotek, snu³
plany wyjazdu do Wenecji – rezerwowa³
bilety, wywo³uj¹c potê¿ne zamieszanie.
Zdawa³ sobie na wpó³ sprawê, ¿e to fantazja, ale ucieka³ jednak od choroby
i cierpienia, wyrywa³ siê „na swobodê”.
Przypomina³ mi historiê o starym i chorym Kancie, nieszczêœliwym, bo nie
móg³ wstaæ, gdy odwiedzi³ go lekarz. Nie
straci³em jeszcze poczucia cz³owieczeñstwa, powiedzia³, duch ludzki jeszcze
mnie nie opuœci³”. Halina Herbert-¯ebrowska powiada zaœ w tym kontekœcie:
„Gdzieœ tak na dwa tygodnie przed
œmierci¹ wspomina³ mi, ¿e chcia³by spocz¹æ we Lwowie na £yczakowie. Pomys³
literacki, ale nierealny, grób zagro¿ony,
daleki, skoñczy³o siê wiêc na sprowadzeniu ziemi stamt¹d”. I tak koñczy bliska
krewna pisarza: „Tak, ¿e zmar³ w trakcie
przygotowañ do kolejnej podró¿y, ale nie
w Wenecji, a w Warszawie, na Woli, na
P³ockiej, w zwyk³ym pañstwowym, starym carskim jeszcze szpitalu”. Jan Józef
Szczepañski, mówi³ inne, bardziej z³o¿one zdania: „Jego problemy, które zaczê³y
siê wczeœniej k³adziono w³aœnie na karb
alkoholizmu, choæ wspiera³ tylko depresjê. Potem dosz³a astma, wszystko na³o¿y³o siê, nawarstwia³o, sk³êbi³o. Tak, ¿e
zapija³ niew¹tpliwie chorobê, ale nie tylko”. Ale leczy³ siê nie wódk¹, tylko lekami znanymi wówczas, na przyk³ad litem,
które tuszowa³y zapaœæ. Koñcowe stadium choroby po³¹czone z na³ogiem alkoholowym tak przedstawia Andrzej
Goldberg: „Mia³ ciê¿k¹ astmê oskrzelow¹, której nie potrafiono leczyæ, w³aœciwie powoli umiera³, od czasu do czasu
swoje góry-do³ki, wtedy zero kontaktów,
wkrótce jednak powrót i ¿adnej zmiany
pogl¹dów. Ale jego cierpienia przede
wszystkim duchowe, a nie fizyczne, choroba upokarza³a go bowiem, uwiera³a,
wiêzi³a w cielesnej pow³oce, nie pozwalaj¹cej mu iœæ tak, jakby chcia³. Jeszcze
gdzieœ pojechaæ, pójœæ, jak planowaliœmy, na panienki, na wódkê, której mieliœmy siê nie tyle napiæ, ile nachlaæ”. Mówi Goldberg dalej o tragizmie sytuacji:
„Mêczy³ siê, mia³ wyj¹tkowo ciê¿ki
krzy¿, tak ¿e mia³em nawet gêsto ¿al do
Boga, ¿e go tak doœwiadcza. Choæ siê
sam te¿ nie szanowa³ – pali³ do koñca,
zabi³y go m.in. papierosy. Dlatego tak nie
znosi³ szpitali, wypisywa³ siê szybko na
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w³asne ¿¹danie, bo nie móg³ paliæ, a próbowa³ i pod tlenem, popió³ strz¹sa³ do
fiolek po lekarstwach”.

Po debiucie
Za oficjalny debiut ksi¹¿kowy Herberta uznaje siê wydany w prze³omowym
1956 r., a jest nim tomik „Struna œwiat³a”, podsumowanie pocz¹tkowych poszukiwañ. Na ca³oœæ rzutowa³a linia patriotyczna literatury. W 1957 r. Herbert
otrzyma³ od Zwi¹zku Literatów Polskich
mieszkanie i zamieszka³ w Warszawie.
Wkrótce potem wydrukowany tom wierszy „Hermes, pies i gwiazda” (1957) stanowi jakby kontynuacjê tomu pierwszego. Nie ulega zmianie poetyka ani zakres
problemów poruszanych, poszerza siê
ich kr¹g o reinterpretacjê Biblii. Nowe,
w³asne podejœcie do historii, tak ¿ywo
obchodz¹cej ca³e jego pokolenie, daje na
pocz¹tku wiersz „Piêciu”. Po tragedii
wojennej, nie tak jak u Ró¿ewicza i nie
tak dramatycznej jak u Borowskiego konieczna jest odnowa, oczyszczenie. Autor pisze:
a zatem mo¿na
u¿ywaæ w poezji imion greckich pasterzy
mo¿na kusiæ siê o utrwalenie barwy
porannego nieba
pisaæ o mi³oœci
a tak¿e
jeszcze raz
ze œmierteln¹ powag¹
ofiarowaæ zdradzonemu œwiatu
ró¿ê
Rodzajem „credo” artystycznego jest
otwieraj¹cy tomik wiersz, bior¹cy
w obronê „przed zbawieniem” ludzi innego ni¿ w³asny pokój, innych rzeczy
i ¿ywych natur. Sprzeciwia siê ziemskiej
szczêœliwoœci, a dopiero w bycie pozaziemskim mo¿na mieæ wielorako przedstawiane w cywilizacjach realizacje. S¹
w tym tomie wiersze autotematyczne,
programowe, nawet polityczne, skrywaj¹ce siê za przes³on¹ antyczn¹.
Po kilku latach (1961) wyda Herbert
zbiór wierszy „Studium przedmiotu”,
który wzniesie go na szczyty osi¹gniêæ
poezji. Zawiera on utwory powsta³e
wczeœniej, oraz napisane po powrocie
z podró¿y na zachód, szczególnie „Powrót prokonsula” oraz „Tren Fortynbrasa”. Doœwiadczeniem wyjœciowym dla
nowego podejœcia do tematu by³y spotkania z artystami polonijnymi (Czes³aw
Mi³osz, Zbigniew Czajkowski). Wiersz
„Powrót prokonsula” ustosunkowuje siê
do swojego powrotu z zagranicy do Polski, wbrew radom przyjació³ z Polonii.
Wiersz jest polemik¹ z postaw¹ Mi³osza,
bo dla Herberta postaw¹ godn¹ bohaterstwa jest powrót mimo swej s³aboœci, mimo niebezpieczeñstwa.
Znacz¹cymi dla tego etapu by³y wiersze „Apollo i Marsjasz”, „Drewniana
kostka”, „Rozwa¿ania z problemem narodu”. Wp³yw na niego wywar³a literatura wspó³czesna na Zachodzie, zw³aszcza
Camus. S¹ œlady, ¿e Herbert czyta³ i zna³
tego filozofa-pisarza. W szkicu „Pochwa-

³a pracy organicznej” (1957) cytat z Camusa brzmi jak wypowiedŸ programowa
poety. Mowa w nim o potrzebie i roli
spo³ecznej cierpienia.
Po d³u¿szej przerwie, w roku 1969,
ukaza³ siê drukiem nowy, zapomniany
dziœ, a uznawany za objawienie tom pt.
„Napis”. Zosta³ uznany za ksi¹¿kê roku
1970 w swoich powik³anych, trudnych
czasach. Tytu³ zbioru nie ma odpowiadaj¹cego mu tytu³em wiersza w tym tomie.
Lecz nawi¹zuje bezpoœrednio do nazwy
utworu debiutanckiego z „Dziœ i Jutro”.
Ciekawe to, bo w okresie tocz¹cej siê
dyskusji miêdzy orientacj¹ narodow¹
a liberaln¹ Herbert stoi bli¿ej pierwszej.
By³o to stanowisko nie dziwi¹ce w kontekœcie – by³o nie by³o – kontaktów ze
œrodowiskiem PAX-owskim. Program
poety zawiera³ siê w dwuwersie z tego
utworu: „we mnie jest p³omieñ który myœli / i wiatr na po¿ar i na ¿agle”. Akces
postawy iœcie romantycznej zostaje rozwiniêty w finalnym czterowersie: „gdy
wyschnie Ÿród³o gwiazd / bêdziemy
œwieciæ nocom / gdy skamienieje wiatr /
bêdziemy wzruszaæ powietrze”. Oczywiœcie póŸniej treœci romantyczne zostan¹
obleczone w kostium antyczny i wiersze
przynale¿eæ bêd¹ do pr¹du klasycznego,
jak nakazywa³ wymóg epoki, gdy nie
mo¿na by³o mówiæ prawdy.

Pan Cogito
W 1972 r. Herbert zacz¹³ pisaæ wiersze, do których wprowadzi³ rezonuj¹cego
mêdrca Pana Cogito. Filozofia autora,
wypowiadana nie wprost przez siebie, ale
przez osobê stoj¹c¹ obok, z boku, a upostaciowuj¹c¹ myœli subiektywne przypomina pod niejednym wzglêdem Profesora Tutkê, który sytuacjê wypoœrodkowywa³, a jej bieg zdarzeñ doprowadza³ do
pointy.
Herbert wyda³ najg³oœniejszy swój
tom wierszy „Pan Cogito” w 1974 r. Praca nad ka¿dym tekstem przypomina³a
tempo pracy nad utworami poetyckimi
Wis³awy Szymborskiej, tak by³a powolna. Nie wszystkie liryki zawieraj¹ personifikacjê stosunku do rzeczywistoœci poetyckiej. Kilka znalaz³o siê tradycyjnych.
Najciekawszy z grupy pierwszej to
„Przes³ania Pana Cogito”. Wiersz ten zaczyna siê tak:
„idŸ dok¹d poszli tamci do ciemnego
kresu
po z³ote runo nicoœci twoj¹ ostatni¹
nagrodê”.
Zmierza dwuwersem:
„a nagrodz¹ ciê za to tym co maj¹
pod rêk¹
ch³ost¹ œmiechu zabójstwem na
œmietniku”
I koñczy has³em:
„B¹dŸ wierny IdŸ”
Nie wszystko zosta³o stracone – zdaje siê mówiæ autor. Ocala³y mi³oœæ, ¿ycie,
nadzieja, gdzieœ po drodze, a na koñcu –
wbrew wszystkiemu – te¿ nale¿y kochaæ,
¿yæ i ¿ywiæ nadziejê. Trudna jest filozofia Herberta, filozofia bliska egzystencjalnej, ale z mo¿liwoœci¹ wyboru.
Wbrew egzystencjalistom (Sartre, Ca-

mus) cz³owiek posiada wolnoœæ, lecz jego powinnoœci¹ etyczn¹ jest postêpowaæ
zgodnie z zasadami. Nawet jeœli koniec
oka¿e siê ¿a³osny, twardy grunt rzeczywistoœci, po której powinien st¹paæ cz³owiek, nadaje mu sens. Wed³ug Bohdana
Urbankowskiego, kieruj¹cego siê wypowiedzi¹ Herberta, poetê obowi¹zuje
osiem zasad, które nadaj¹ wartoœæ jego
œwiata. S¹ to: zasada otwartoœci, zasada
podwa¿alnoœci w³asnych przekonañ, zasada nieuleg³oœci modom i pogl¹dom,
wybierania trudniejszej drogi, cierpliwoœæ, pokora wobec ¿ycia. Wielkie wra¿enie wywar³y i inne wiersze Herberta
„Pan Cogito o postawie wyprostowanej”,
„Pan Cogito przeznaczony dla kobiecych
pism”, „Pan Cogito obserwuje w lustrze
swoj¹ twarz” i inne. Opowiada siê autor
za godnoœci¹, dba³oœci¹ o swoje image,
za wyborem odpowiedniej kultury, szacunkiem dla tradycji narodowej.

Raport z oblê¿onego Miasta i inne wiersze
Po d³ugim okresie milczenia, w 1983 r.
w Pary¿u, ukaza³ siê równie¿ g³oœny zbiór
„Raport z oblê¿onego Miasta i inne wiersze”, który nawi¹zuje do stanu wojennego, ale i w ogóle do naszych dziejów narodowych, które wyra¿aj¹ „stan oblê¿enia”, zaboru. Liryki o Mieœcie to liryki
o Warszawie, o Rzymie i Berlinie Zachodnim. Spod pióra Herberta wysz³a swoista
historiozofia potrzeby wolnoœci, przekornie jakby zaprzeczaj¹cej has³u „Stañ
i idŸ”, kierowanemu dla pojedynczego
cz³owieka. Z wierszy patriotycznych
zwracaj¹ uwagê teksty z odniesieniem do
historii, jak np. otwieraj¹cy tom utwór
„Co widzia³em” (1958) i „Ze szczytów
schodów” (pierwodruk w „Po prostu”).
W zbiorku znalaz³y siê wiersze nawi¹zuj¹ce do napaœci ZSRR we wrzeœniu
1939 roku na Polskê. Poezja religijna reprezentuje „Modlitwa Pana Cogito”
i fragmenty innych utworów. W formie
najodpowiedniejszego postulatu znajduje
siê wiersz etyczny a zarazem estetyczny.
Traktuje o tym piêknym liryku „Potêga
smaku”.
Tom nastêpny „Rovigo” (1992) mia³
byæ w zamiarze po¿egnaniem z przyjació³mi przed przewidywanym w³asnym
zgonem. Projekcje te snu³ za wczeœnie,
a z podsumowania swojego doœwiadczenia pozosta³ taki dwuwers z „Do Henryka Elzenberga w stulecie Jego urodzin”:
„¯yliœmy w czasach które zaiste by³y
opowieœci¹ idioty Pe³n¹ ha³asu i zbrodni”.
W 1998 r. wysz³o drukiem „89 wierszy”. W tym tomie znalaz³y siê wiersze
wybrane przez poetê w liczbie 89 spoœród 158 zamieszczonych dot¹d w 8 tomikach. Tutaj autor swoim wyborem
zdaje siê wskazywaæ, które wiersze
w swoim dorobku uznaje za najlepsze,
które zaœ traktuje gorzej i marginalnie.
W maju 1998 r. ukaza³ siê drukiem
ostatni wydany za ¿ycia tom „Epilog burzy”. Wielkie wra¿enie wywiera³y zawarte w nim cztery utwory z cyklu „Brewiarz”. Kieruje tu s³owa do Pana, które-

mu dziêki sk³ada „za ten kram ca³y”.
Ostatni wiersz epatuje nastêpuj¹cymi s³owami: „Panie / wiem ¿e dni moje s¹ policzone”. Inne wiersze s¹ pisane w poetyce
neosymbolicznej „Sztuki i Narodu”,
w konwencji „Pana Cogito” itd. Tomik
jest po¿egnaniem poety ze œwiatem ziemskim, doczesnym. W tym samym 1998 r.
ukaza³ siê wreszcie „Epilog burzy – niedokoñczony poemat”, który podobnie jak
kiedyœ „Tren Fortynbrasa” jest inn¹ wersj¹ „Epilogu” wieñcz¹cego „Burzê”, nawi¹zuj¹c jednoczeœnie do wczeœniejszego monologu Prospera. Ów niedokoñczony poemat stanowi³ po¿egnanie poety
z publicznoœci¹.

Autor dramatów
Osobn¹ grupê utworów literackich stanowi¹ w dorobku Zbigniewa Herberta
dramaty. Ten rodzaj powstawa³ pod piórem równoczeœnie z rodzajem poetyckim.
W latach studenckich – wspomina³ Leszek
Elektorowicz – ¿e na spotkaniu twórczym
istniej¹cego wówczas Bratniaka w Krakowie autor czyta³ fragmenty nowo powstaj¹cego dramatu „Jaskinia Filozofów”. Po
ukoñczeniu znalaz³ siê na ³amach „Twórczoœci” (1956), pracowa³ wiêc nad nim
9 lat. Chcia³ pokazaæ tragiczny los zbuntowanego przeciw narzuconemu mu piêtna
mêczennika. Przes³any Zawieyskiemu,
znalaz³ kilka uwag w „Dzienniku”: „Piêkny dramat Zbyszka Herberta pt. „Jaskinia
Filozofów”. Rzecz o Sokratesie i jego
ostatnich chwilach w wiêzieniu. (…)
wzrusza samotnoœæ Sokratesa, niemo¿noœæ porozumienia siê ze œwiatem, nawet
z uczniami, nawet z Platonem”.
Kanw¹ drugiego dramatu tak samo
wziêtego z dziejów staro¿ytnej Grecji,
jest historia Homera. Wed³ug rekonstrukcji Herberta cz³owiek ów dozna³ w wieku
45 lat uszkodzenia wzroku. Odzyskawszy go czêœciowo, nie bacz¹c na przestrogi ¿ony, udawa³ siê na rynek i recytowa³
gapiom swój epos („Iliadê”). Inny œlepiec
uk³ada drugie, gorsze ale wci¹¿ przepiêkne wiersze. Obaj poruszaj¹ siê po omacku, s¹ zanurzeni jakby w metafizycznej
pustce, w której wszyscy s¹ œlepcami.
Ten utwór jest jak credo, przedstawiaj¹cy
wyznanie swej wiary, której argumentami licznymi s¹ oznaki istnienia Boga.
Ten z kolei dramat by³ drukowany
w „Wiêzi” (1960), s³uchowisko i partytura teatralna jest krótszy od poprzedniej.
Udramatyzowane s³uchowisko, nagrodzone w konkursie Polskiego Radia,
„Drugi pokój” jest dramatem poetyckim,
jak i wszystkie inne wys³ane spod rêki
Herberta. Rozwija siê na kanwie losów
m³odego ma³¿eñstwa i staruszki, zajmuj¹cej s¹siedni wobec ich pokój. W sferze
faktu, rzeczywistoœci jakby reporta¿owej, widzimy walkê m³odych o ca³kowit¹ swobodê zakoñczon¹ anonimowym listem, który przyspiesza œmieræ staruszki.
Ironicznie autor ukazuje ca³odziennie pal¹ce siê œwiat³o w nowym pokoju, symbol wyzwolenia i obojêtnoœci.
Osnutym na tle rzeczywistych wypadków zosta³ dramat „Lalek”, przygotowywany do emisji radiowej w roku 1961.

14 PREZENTACJE
W tle ma³omiasteczkowym pe³nym pijaków, by³ych partyzantów, donosicieli dominuje postaæ „Lalka”, by³ego AK-owca.
Chroni siê przed listem goñczym. Koñcz¹ca sytuacjê uczta, w której bierze
udzia³ „Obcy”, zdradzaj¹cy tajemnicê jest
wielk¹ niewiadom¹. „Lalek” ginie, a kto
go zabija? Nie „Obcy” jakby siê na pozór
wydawa³o. Historia ta osnuta jest na tle
prawdziwych wydarzeñ, w których pada
ostatni AK-owiec (1963).
Jako ostatni utwór dramatyczny Herbert opublikowa³ „Listy naszych czytelników” (1972). Ten utwór przedstawia
ma³omiasteczkowego bohatera, któremu
po œmierci ¿ony coraz gorzej zaczyna siê
dziaæ. Niszczony w pracy, odizolowany
trafia do szpitala wariatów. Tym samym
po raz kolejny dokonuje siê krytyka
ustroju socjalistycznego. A zakoñczenie
„Listów” pobrzmiewa akcentami ju¿ s³yszalnymi z ¿ycia choruj¹cego autora, na
razie – w delikatnej tonacji.

Szkice literackie
Nowy gatunek, szkice literackie, zacz¹³ uprawiaæ Zbigniew Herbert na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych, kiedy mia³ za
sob¹ pouczaj¹ce podró¿e na zachód, do
Francji i W³och. Form¹ eseju zjednuj¹c
sobie miano mistrza tego gatunku, zadebiutowa³ w ksi¹¿ce „Barbarzyñca w ogrodzie” (1962). Tytu³ zbioru nale¿y wi¹zaæ
z faktem, ¿e „barbarzyñca” ze Wschodu
dostaj¹c siê do wrót Edenu europejskiej
kultury, doznaje olœnienia intelektualnego
i samopoznania jako ujarzmiciel natury.
Z korzyœci¹ dla niego. Historycznie siêga
pamiêci¹ wieków powstania malowide³
Lascaux (15 tys. lat temu), zatrzymuj¹c
najczêœciej uwagê na paradoksach i pretekstach wspó³czesnoœci. Herbert esejami
ubogaci³ kulturê polsk¹. Zosta³ dostrze¿ony za to otrzymuj¹c w plebiscycie Wolnej
Europy miano autora najlepszej ksi¹¿ki
roku 1963 (wznowienie w wydawnictwie
i po latach adaptacja teatralna w Bielsku-Bia³ej).
PóŸniej wydawane eseje, systematycznie opuszczaj¹ce teczkê Herberta,
z³o¿y³y siê na tom „Martwa natura z wêdzid³em” (1991). Treœciowo stanowi¹ rekapitulacjê i plon wypraw do Holandii,
której kultura tak zafascynowa³a poetê,
¿e poœwiêci³ jej panoramiczny, acz poetycko przetworzony zapis. Tytu³ ksi¹¿ce
da³ esej poœwiêcony obrazowi ma³o znanego malarza, Torrentiusa (Jan Simonz
van der Beeck). Odnaleziony w 1913 r.,
zwróci³ uwagê na postaæ kontrowersyjnego, niebanalnego, podejrzewanego
o najgorsze artystê. Malowniczymi s³owami poeta oddaje tê zagubion¹ duszê.
Siln¹ wymowê maj¹ eseje nie tylko oddaj¹ce ducha artystów i kulturê niderlandzk¹, ale równie¿ i apokryfy, której
tutaj te¿ znalaz³y miejsce. Jeden z najciekawszych „List” pisany w formie apokryfu jakby przez Vermeera do wynalazcy mikroskopu, ustala miejsce sztuki
i nauki, z których pierwsza – u³udna, druga prawd¹ chc¹ s³u¿yæ cz³owiekowi wed³ug jego miary.
Pracoch³onnym i d³ugo rozpisanym
w czasie by³ tom esejów „Labirynt nad
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morzem” (2000), wydany po œmierci pisarza a powstaj¹cy od po³owy lat szeœædziesi¹tych mijaj¹cego XX wieku. Uwaga autora skupiona tym razem na Grecji
oddaje niezwyk³e piêkno kolebki kultury
œródziemnomorskiej i jego zasobnoœci
w tradycjê.
W dorobku Herberta znajduj¹ siê te¿
tomy, które nie ujrza³y œwiat³a dziennego
za jego ¿ycia. Eseje pomieœci³ tom „Król
mrówek” (2001). Tu podj¹³ siê zadania
stworzenia w³asnej wersji mitologii. Powo³uj¹c siê na znane imiona bogów
i przekazy na ich temat, Herbert napisa³
jakby w³asny apokryf z pogranicza eseju
i poematu proz¹. Do najciekawszych zaliczaj¹ siê „H. E. O.” (Hermes, Eurydyka, Orfeusz), „Pies infernalny”, tytu³owy
„Król mrówek”. Doprawdy rozleg³a jest
wiedza Herberta, zadziwiaj¹ca pomys³owoœæ. Niedrukowane w ksi¹¿kach wreszcie utwory (ponad 600 stron) znalaz³y siê
w tomie „Wêze³ gordyjski” (2001), nazwany tak od nieujawnionego dot¹d szkicu pod tym tytu³em. Zawieraj¹ dorobek
publikowany na ³amach prasy, pism, wydobyty z rêkopisów. Jak siê okazuje –
wielka jest zasobnoœæ archiwum Herberta, a ka¿dy z niego utwór zaskakuj¹cy,
ciekawy, m¹dry, skoñczony artystycznie.
Eseistykê wzniós³ na poziom najwy¿szy,
szkoda, ¿e pominiêt¹ w popularnych antologiach.
Mo¿na uznaæ, ¿e Herbert poruszaj¹c
wiele tematów, unika³ pisania o swoim
cierpieniu. Znawcy przedmiotu wiedz¹,
gdzie autor spowiada siê ze swej s³aboœci, w jakich utworach, ale na ogó³ uwa¿a siê, ¿e bêd¹c w stanie silnej depresji,
poeta nie pisa³, zatem nie przedstawia³
jej. A jednak jest to zdanie mylne. Najwiêksze uznanie zdoby³o sobie ostatnio
dzie³o Andrzeja Franaszka „Ciemne Ÿród³o. Esej o cierpieniu w twórczoœci Zbigniewa Herberta” (Kraków 2008). Pisze
w nim znawca literatury: „Praca artysty
jest œciœle zwi¹zana z cierpieniem. Ono
stoi na pocz¹tku twórczej wizji, u korzeni „czarnej ró¿y” („Czarna ró¿a” SP, 17).
Jednak¿e ten zwi¹zek nie jest nigdy do
koñca jednoznaczny”.
Bo czy¿ nie mo¿na zarzuciæ sztuce
bezsilnoœci? Tego, i¿ nie jest zdolna wypowiedzieæ bólu – jak dzieje siê w utworze „O Troi”, gdzie wobec wojennej zag³ady poeta jest „dostojnie wierny”, oddany ja³owej walce „z w³asnym cieniem”, bezsilnie „krzyczy jak ptak w pustce” (SŒ, 29). Sztuka niejednokrotnie
fa³szuje nasze doœwiadczenia, cofa siê
przed jego bolesnoœci¹ na bezpieczn¹ odleg³oœæ artystycznej konwencji chce – jak
w wierszu z tomu „Rovigo” (1992) wyœpiewaæ, odtañczyæ, zagadaæ zetla³¹ materiê ludzk¹ zrudzia³e cierpienie („Zwierciad³o wêdruje po goœciñcu”).
Mo¿na powiedzieæ, ¿e Herbert przeciwnie – chcia³ przemilczeæ swoje cierpienie, ale nie uda³o mu siê to, jego sztuka wyros³a z cierpienia i jest nim nasycona. Dlatego to jego idealne piêkno, ta jej
harmonia i g³êbia – maj¹ a¿ zatracone do
nieczytelnoœci dno prawdy o sobie, ¿e
natchnieniem i sensem jej by³ ten podmiot, jak by³: bardzo cierpi¹cy.

Z pó³ki WSTK

Stanis³aw Dominiak
jekty ok³adek i ilustracje w obydwu tomikach s¹ równie¿ autorstwa poetki.
Zapraszam serdecznie do siêgniêcia
po oba tomiki Renaty Cygan. Dla czêœci
czytelników bêdzie to pewnie zmierzenie siê z podobnymi dylematami. Natomiast ci o odmiennym podejœciu do ¿ycia i innych doœwiadczeniach bêd¹ mogli zobaczyæ „inn¹ stronê medalu”. G³êbiê refleksji pozostawiam czytelnikowi.
Renata Cygan urodzi³a siê w Kutnie. Od 1992
roku mieszka w Wielkiej Brytanii. Tam te¿ powsta³y jej pierwsze wiersze liryczne i satyryczne. Autorka pracuje w mediach, jest t³umaczem, grafikiem
komputerowym, projektuje ok³adki i ilustracje do
ksi¹¿ek, maluje na szkle, projektuje i wykonuje
srebrn¹ bi¿uteriê. Nale¿y do Stowarzyszenia Autorów Polskich (Oddz. II Warszawski), grupy artystycznej KaMPe i Zwi¹zku Pisarzy Polskich na ObczyŸnie w Londynie. Jej wiersze zosta³y umieszczone w wielu antologiach (w tym miêdzynarodowych)
i przet³umaczone na jêzyk angielski, bu³garski, rosyjski, bia³oruski, w³oski i turecki. Publikowa³a te¿
w pismach literackich w Polsce i za granic¹.

Trzy ksiê¿yce
Bywam trubadurem
Renata Cygan
Autorka wyda³a cztery tomiki wierszy, z których „Trzy ksiê¿yce” i „Bywam
trubadurem” s¹ jej ostatnimi publikacjami. S¹ to utwory liryczne, pe³ne refleksji
nad ¿yciem, zwi¹zkami, ulotnymi wra¿eniami. W wielu z nich poetka odzwierciedla swoj¹ nostalgiê za krajem. Ma w¹tpliwoœci: czy bywam komuœ tu jeszcze potrzebna? /czy ktoœ zatêskni gdy znów siê
oddalê? (Czy ktoœ zatêskni z tomiku
„Trzy ksiê¿yce”). Natomiast w wierszu
„Emigrantka” z tomiku „Bywam trubadurem” autorka deklaruje: chocia¿ nas
dzieli parê rzek i granic / wci¹¿ kocham
moje miejsce / za wszystko / i za nic.
Autorka przelewa na papier swoje
widzenie œwiata. Tak bym chcia³a umieæ
pokonaæ ten chaos / i staæ siê kobiet¹
o b³yszcz¹cych oczach („Intymne œpiewanie”). Sensie bezsensie zasup³any
w przêdzy/¿ycia co wije konary przekornie (…) / ¿ycia którego okie³znaæ nie
sposób / ni je przytuliæ ni g³askaæ ni nadgryŸæ / ciu³am wiêc w smutku pretensje
do losu („Sensie bezsensie”). Oba cytaty
pochodz¹ z tomiku „Trzy ksiê¿yce”.
Woko³o nie widzi poetka zbyt wiele
powodów do radoœci: za du¿o ¿alu i narzekañ/dzieñ za dniem pe³znie nieprzytomnie/na wielkie cuda ju¿ nie czekam
(„Za du¿o s³ów”). Ryb¹-welonem jestem
wodê zgarniam z wdziêkiem (…) / i tylko
jedna myœl spokoju mi nie daje / mam jedno ¿ycie a los wt³oczy³ mnie w akwarium… („Ryba-welon”). Mimo to twórczyni próbuje siê temu przeciwstawiæ:
resztki radoœci nie roztrwoniê/nie dam siê
obraæ z barwnej ciszy („Melancholie”).
Cytaty pochodz¹ z tomiku „Bywam trubadurem”.
Ponadto wydanie „Bywam trubadurem” jest tomikiem dwujêzycznym. Pro-

W³ókien pe³na
Anna Maria Wierzchucka
Tomik „W³ókien pe³na” jest nagrod¹
Grand Prix w VII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Granitow¹ Strza³ê”
i jednoczeœnie debiutem ksi¹¿kowym autorki. Zebrane w nim wiersze pokazuj¹
prozê ¿ycia, tê ciemniejsz¹ i bardziej ponur¹. Strachu wype³niaj¹cego dzieciñstwo, bo ojciec magazynowa³ procenty /
w sobie. pêcznia³. puch³. ale nie pêka³
(„¿ó³æ”). Sposobu na ¿ycie gdzie oprócz
pestek kolekcjonujê kiepski sen / przygodnych partnerów konsekwentnie na
raz („barwa grzechu”). Przekonania, ¿e
kobiety wszystkie adoruj¹ drogê do kliniki odwyków („siedem kobiet g³ównych”). Podsumowuj¹c i z czego tu siê
cieszyæ / t³uste nagrody przechodz¹ ko³o
nosa /…owocem jest nasienie o trzech
zarodkach / drzewo tego i tamtego oraz
w¹¿ / o dziwnie znajomej twarzy.
Przy projekcie ok³adki zosta³a wykorzystana praca Doroty Sak, znakomitej artystki z £odzi.
Nie jest to lektura ³atwa ani przyjemna bo siêga mrocznych zakamarków
¿ycia, których unikamy. Nie mniej warto
siê zapoznaæ z twórczoœci¹ autorki.
Anna Maria Wierzchucka urodzona w 1972 r.
jest warszawiank¹. Uprawia wolny zawód. Jest za³o¿ycielk¹, autork¹ tekstów (stylizowanych gwar¹
warszawsk¹) i wszystkich animowanych klipów
zespo³u „Œwit ¯ywych Muzyków”. Wielokrotnie
nagradzana i wyró¿niana w Turniejach Jednego
Wiersza.
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U wrót zmys³ów
Od pewnego czasu pochylam siê
nad tomikiem poetyckim Marka Petrykowskiego. Nim zasiad³em do jego lektury, minê³o ³adnych parê miesiêcy. Ca³oœæ
zosta³a przez autora opatrzona zagadkowym tytu³em ,,Muzeum Z³otych Rybek”.
Trudno siê pokusiæ o odpowiedŸ, jaka
jest zawartoœæ treœciowa ksi¹¿ki, ale do
rzeczy…
Na pierwszy plan wysuwa siê, mo¿na, a wrêcz nale¿y powiedzieæ, intryguj¹ca szata graficzna ok³adki tomiku. Jest to
grafika Jakuba Mi³ka, utrzymana w szaroœciach z b³yskiem starego z³ota. Wy³aniaj¹ca siê z ciemnoœci lwia g³owa z rozwart¹ pust¹ paszcz¹, krzyczy zalêkniêciem, wiêcej nawet przestrachem przed
czynem dokonanym lub tajemnicz¹ przestrog¹. A mo¿e to Chimera, z której paszczy zionie ogieñ spustoszenia lub zes³any
jako kara na lud i siej¹cy postrach w okolicach argolidzkiej doliny Nemei, Lew
nemejski, pokonany podstêpnie poprzez
uduszenie przez Heraklesa? Niemniej na
tej grafice ok³adki szczególn¹ uwagê
zwraca wytrzeszcz zdeterminowanych,
pewnych swej potencjalnej ofiary, oczu.
Niew¹tpliwie to niebezwiedny zamys³,
poprzez który autor próbuje wskazaæ na
zawarte w treœci tomiku kwestie, o których jest nam trudno mówiæ, poniewa¿
jeszcze ich nie znamy, a które sugestywnie zaprz¹taj¹ nam umys³ do granic zniewolenia. W ten sposób, osi¹gniêty efekt
estetyczny nak³ada siê na ludzkie odniesienia etyczne.
Taki trop narzuca lekturê wierszy,
których treœæ w wiêkszoœci nie odbiega
od znanych w literaturze, jako obrazki –
monady. Nasuwa siê w tym miejscu okreœlenie prof. G. Ostasza, który wypowiadaj¹c siê o takim zapisie przetransponowanej wyobraŸni poetów, okreœli³ ten rodzaj jako: ,,Mowy wi¹zanej ogrody u³adzone i nader bujne”*. Przytoczmy
w tym miejscu wiersz pt. „Kompozycja”
saraceñski motyw uj¹³ dziewczynê / na
dowód potêgi malarza / i po³o¿y³ na
p³ótnie / pierwsze blaski technik¹ frottage
/ przy akompaniamencie poca³unku/ na
chwilê / by³em wolny” lub inny pt. Metro
,,przechodzi przeze mnie œciana / nagi
rozwi¹zujê zasup³ane ceg³y // na przyciskach palce / s¹ jak usta spod latarek/
g³odna stacja karze bojaŸni¹ // pomiêdzy
wargami tunelu / odzyskiwa³em cia³o /

zapiête na ostatni drut // wprowadzi³em
siê têdy / do nieznanych przestrzeni /
przez wiele lat niebytnoœci.
Funkcja tych wierszy z formalnego
widzenia, mo¿e stylistycznie istnieæ
w przestrzeni poetyckiej, jednak przesyt
cech ornamentalnych nasuwa w¹tpliwoœci natury estetycznej – gdzie rozum œpi,
tam hasaj¹ kleszcze penetruj¹ce cia³a
wra¿liwych czytelników. Nie mo¿na
oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e przypadkowy zamys³, a nie Muza, rz¹dzi autorem jak los
dziewczyny spod latarni. Wiersz pt.
„Œwiat³y” , dopóki jej czysta sukienka nie
zawiœnie na s³oñcu. Trzeba w tym miejscu przypomnieæ s³owa Chryzypa z Soloi,
z drugiej ksiêgi dzie³a O duszy**, Wœród
wyobra¿eñ s¹ tak¿e odbicia, które przedstawiaj¹ siê tak, jak gdyby pochodzi³y od
przedmiotów rzeczywistych. Ponadto jedne wyobra¿enia s¹ rozumowe, inne – nierozumowe; pierwsze wystêpuj¹ u istot rozumnych, drugie u istot nierozumnych.
Rozumowe s¹ myœlami, nierozumowe nie
otrzyma³y ¿adnej nazwy. Wreszcie pewne
wyobra¿enia s¹ sztuczne, a inne niesztuczne; inaczej przecie¿ patrzy na obraz
znawca sztuki, a inaczej laik. Abstrahuj¹c od stoików nasuwa siê pytanie, jak
spostrzega te zagadnienia poeta, który
zgo³a pozbawiony tej wiedzy, dzia³aj¹c
pod wp³ywem twórczego zamys³u podaje
czytelnikowi sugestywny obraz swojej
wyobraŸni i czy poniek¹d znalaz³ siê
w swoim subiektywnym labiryncie.
Petrykowski w niektórych utworach,
wychodzi z tego obron¹ rêk¹, wyzbywaj¹c siê potocznego i tak czêsto œci¹gaj¹cego na manowce adeptów sztuki poetyckiej s³owotoku. Dobrym przyk³adem
ujawniaj¹cego siê kunsztu poetyckiego
jest np. wiersz „Dziedzictwo” dedykowany, Ucie Przyboœ:
gdybyœ by³a niewidoczna
potrzebowa³bym szk³a
prawd¹ jest
¿e tkwi we mnie piasek
¿e œcie¿ek s³oñca
a cedrówka
barwi go szkar³atn¹ lotk¹ do pó³koloru
krwi
by znów popaœæ w tak ulubione nawarstwianie potocznymi zwrotami
by spuentowaæ
zostañ/ kiedy podajesz woskow¹ d³oñ
bêdziesz d³u¿ej
w szkle.
Autor stara siê byæ przekonywuj¹cy
w obszarach, które uros³y do rangi prywatnego mitu, a które zapewne zna z autopsji, prze¿yæ i doœwiadczeñ dojrza³ego
mê¿czyzny czy z licznych wêdrówek, co
w sposób naturalnie autentyczny trafia do
czytelnika. Wiersz pt. „Smutek ukochanego drzewa”, drzewo zrzuca liœcie / liœcie spadaj¹ z drzewem / spadaj¹ na ziemiê okna drzwi œciany / jakby siê drzewo
zawali³o albo rozebra³o z liœci / cz³owiek
przychodzi pod drzewo klêka na rumowisku / i myœli o innym drzewie, które bardziej pilnuje swoich liœci / tak ¿e nigdy

¿aden cz³owiek nie ulêknie siê przed nim
/ i drzewo nie zobaczy mê¿czyzny ani kobiety / mo¿e tylko wyczyta z twarzy stoj¹cego obok drzewa / ¿e s³usznie nale¿a³o
zamykaæ okna ryglowaæ drzwi / i wtedy
cia³o drzewa poruszaj¹ nerwy a¿ do korzeni / i niewidzialna postaæ kobiety za
okna / po³o¿y na parapecie kilka liœci /
a mê¿czyzna ten drugi ktoœ za okna stanie
do wiatru / i jedn¹ rêk¹ pieszcz¹c kobietê
/ drug¹ bêdzie zagarnia³ drzewo pod siebie / jakby kobieta wiêd³a od korzeni.
W zbiorze Petrykowskiego jest tych
pere³ek wiêcej np. Kruszenie, Gal kocha
kobietê i inne. A jednak i w tych wierszach zdarzaj¹ siê lapsusy, jakieœ niuanse,
które nie koresponduj¹ z poziomem pozosta³ych czêœci utworu tylko zosta³y
umiejscowione by staæ siê zbêdnym uzupe³nieniem. Staj¹ siê zapisem, werbalizacj¹ ulotnych odczuæ na kanwie spostrze¿eñ. W innym miejscu zgo³a dobry
wiersz z zaciêciem herbertowskiego pióra, jakim jest Gal kocha kobietê niweczy
ostateczny odbiór.
Gdybym mia³ wskazaæ w poezji
Marka Petrykowskiego p³aszczyznê naœladownictwa w polskiej powojennej poezji to zapewne poszukiwa³bym jej
w twórczoœci zmar³ego kilka lat temu,
a znanego mi osobiœcie z okresu wroc³awskiego Tadeusza Ró¿ewicza. Poezji
niew¹tpliwie znanej i znajduj¹cej swoich
naœladowców, szczególnie poœród poetów œredniego pokolenia, ale u progu lat
dwudziestych dwudziestego pierwszego
wieku nieuchodz¹c¹ ju¿ za awangardow¹. Twórca, a szczególnie poeta nie mo¿e pozostaæ tylko epigonem. Powinien
ponieœæ wartoœæ swojej poezji, co najmniej na tory jemu wspó³czesne.
Czy jest w tym, jak pisa³ o tej poezji
Stanis³aw D³uski, coœ ze wspó³czesnego
Odysa poszukuj¹cego ,,wewnêtrznego
cz³owieka” g³osz¹cego pochwa³ê tajemnicy istnienia? Bardziej sk³ania³bym siê
do zdziwienia poety substancj¹ ¿ycia, nie
zawsze dotykan¹ i strawn¹ w codziennej
rzeczywistoœci. Zatem stosunkowo czêsto ma³o estetyczn¹ i wysublimowan¹.
Pokryt¹ kamieniami pamiêci, jak równie¿
drobinkami ziemi zapomnienia, z której
trudno w pojedynkê pazurami zdrapaæ
mech czasu. Nie jest to te¿ liryka wychodz¹ca poza sferê osobistych doœwiadczeñ. Jednak nie mo¿na te¿ odmówiæ autorowi starañ o wypracowanie w³asnego
stylu i usi³owanie zachowania poetyckich
kanonów. Z punktu widzenia ontologicznego wszystko, co wydarza siê wokó³ nas
nie jest abstrakcj¹ i urzeczywistnia siê
w zdarzeniach w bli¿ej okreœlonej przestrzeni. Kolejne zbiory wierszy bêd¹ prób¹ dla twórczoœci Petrykowskiego. Czy
wyjdzie z tego obronn¹ rêk¹, odetnie siê
od pêpowiny adepta sztuki? W tym miejscu stawiam pytanie, które oby pojawi³o
siê u samego poety, œwiadomego swojej
roli i odpowiedzialnoœci za s³owo.
Nasuwa siê pytanie czy to jest wystarczaj¹ce by odnieœæ wra¿enie, ¿e autor
poszukuje w³asnej drogi, a mo¿e doœwiadczony ¿yciem przekona³ siê, ¿e nic
tam po drugiej stronie ju¿ nie znajdzie.

Byt cz³owieka pe³en jest wieloznacznoœci, niekiedy irracjonalnoœci podszytej
groz¹. Nie znaczy to, ¿e ten temat ma byæ
pozostawiony tylko ¿yciowym doœwiadczeniom, bez przenoszenia go na p³aszczyznê twórczoœci. Podobnie jest z przypadkowoœci¹ niektórych wierszy zamieszczonych w tomiku, a które zupe³nie
nie koresponduj¹ z ca³oœci¹ zbioru.
Stefan ¯arów
Bibliografia:
Marek Petrykowski. Muzeum Z³otych Rybek.
Wydawca: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza.
Krosno 2015
* Przestrzenie wyobraŸni Almanach Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Œrodowisk
Twórczych Podkarpacia. Rzeszów 2016
** Diogenes Laertios. ¯ywoty i pogl¹dy s³ynnych filozofów. Warszawa 1982

Wolnoœæ i koniecznoœæ
Mamy do czynienia – i nie waham siê
tego powiedzieæ ju¿ tu, na samym pocz¹tku niniejszej recenzji – z ksi¹¿k¹ niezwyk³¹. Ale okreœlenie to trzeba rozumieæ
szeroko: nie tylko jako wystawienie oceny Autorowi, ale przede wszystkim jako
œwiadectwo naprawdê niezwyk³ego zakresu problemowego tej ksi¹¿ki. WyobraŸmy sobie, ¿e wiêzieñ pisze ksi¹¿kê
o wolnoœci – tak, jak j¹ postrzega zza krat.
To mniej wiêcej tak, jakby napisaæ ksi¹¿kê o szaleñstwie z perspektywy pojmowania rozumu i normalnoœci, co – jak wiadomo – przytrafi³o siê pod piórem Michaela
Foucaulta w jego „Historii szaleñstwa
w dobie klasycyzmu”. Na podobnej zasadzie konstruuje swój wywód Jasiñski
w swojej najnowszej ksi¹¿ce „Po drugiej
stronie ¿ycia. Notatki i szkice z zakresu
teologii wiêzienia”. Moje zdziwienie t¹
ksi¹¿k¹ potêguje jeszcze fakt, i¿ mia³am
przyjemnoœæ kilka lat temu recenzowaæ
inn¹ pracê tego autora, a mianowicie
„Leksykon filozofów wspó³czesnych”.
O ile jednak tamta praca jawi³a siê jako
wynik „profesorskich” badañ nad filozofi¹ wspó³czesn¹, o tyle ta jest ¿ywym
przyk³adem myœli, która nieustannie poszukuje odpowiedzi na najbardziej pal¹ce
pytania naszego czasu – te, które stawiamy mówi¹c w³aœnie o wolnoœci, dobru,
piêknie, prawdzie, sprawiedliwoœci,
wreszcie o Bogu. Ca³a jednak przewrotnoœæ wywodu Jasiñskiego polega na tym,
¿e dok³adnie odwraca ca³y porz¹dek ¿ycia
i ka¿e uwierzyæ nam, ¿e to w³aœnie my,
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chodz¹cy swobodnie po ulicach, pij¹cy
kawê ze znajomymi, pracuj¹cy codziennie od przys³owiowej ósmej do pietnastej,
jesteœmy w gruncie rzeczy wiêŸniami, natomiast wiêzieñ mo¿e za krat¹ odczuæ
prawdziw¹ wolnoœæ. Przyznaæ trzeba, ¿e
teza ta jest na pierwszy rzut oka szokuj¹ca, ale kiedy prowokacja intelektualna zaczyna byæ uzasadniana filozoficznym wywodem, który przywo³uje nazwiska Jeremy Benthama (to ten od Panopticonu),
a w sposobie argumentacji przypomina
o idei bezza³o¿eniowoœci Edmunda Husserla, wreszcie kiedy narrator obficie korzysta z myœli mistyków chrzeœcijañskich
i raz po raz przywo³uj¹c strofy z „Psalmów” – to w³aœnie wtedy czytelnik przestaje byæ kimœ, kto jest prowokowany,
a staje siê przede wszystkim kimœ, kto jest
po prostu przera¿ony naszym œwiatem.
I przyznaæ trzeba, ¿e Jasiñski osi¹ga swój
cel: konkluzje tej ksi¹¿ki s¹ zaiste pora¿aj¹ce dla nas.
¯yjemy w œwiecie odartym z jakiejkolwiek transcendencji, w którym odwróciliœmy dok³adnie o 180 stopni znaczenia wolnoœci i koniecznoœci, dobra
i z³a, brzydoty i piêkna, prawdy i fa³szu.
A wszystko to mówi narrator tej ksi¹¿ki,
który zosta³ uwiêziony! To naprawdê niezwyk³a perspektywa takiej opowieœci.
Szczególn¹ uwagê zwraca styl pisarski Jasiñskiego. Otó¿ nie bez powodu
miesza on jêzyki narracji: tu¿ obok zwrotów z gwary wiêziennej znajdujemy subtelne kategorie fenomenologii a nawet
analizy wierszy Artura Rimbauda. Ba –
nawet niezwykle wyrafinowane wywody
z zakresu logiki i metodologii! Nie oznacza to jednak, ¿e autor nie panuje nad
swoim jêzykiem. Wprost przeciwnie:
wszystko to nanizane jest na jedn¹ i do
tego precyzyjnie zdefiniowan¹ oœ narracyjn¹ – oto cz³owiek uwiêziony opowiada o œwiecie rzekomo wolnym. Dowcipne rekomendacje do lektury tej ksi¹¿ki,
zamieszczone na czwartej stronie ok³adki
wzmacniaj¹ jeszcze bardziej ten efekt.
Mamy zatem do czynienia z ksi¹¿k¹
– co wydaje siê dzisiaj doœæ obcesowe –
po prostu autentyczn¹ i wiarygodn¹. Pasja wywodu wzmacnia tylko ten efekt.
A jednak ksi¹¿kê tê, jak s¹dzê, czekaj¹
k³opoty. Filozofowie bêd¹ utyskiwaæ na
zbyt nonszalancki jêzyk wypowiedzi, pisarze na abstrakcyjny i metafizyczny wywód, teologowie na brak definicji Tego,
na którego sam narrator ci¹gle siê powo³uje. Bo sama ta ksi¹¿ka sprawia dla
wszystkich k³opot: obna¿a to, co skryte,
niejawne czyni jawnym. O co wiêc chodzi? Chodzi o to, ¿e autor wywleka na
powierzchniê ca³¹ ma³oœæ i nêdzê naszej
egzystencji, która dokonuje siê w jakimœ
totalnym Panopticonie, chocia¿ nie zdajemy sobie z tego sprawy. I na tym polega jej faktyczne znaczenie i wartoœæ.
Dorota Nejman
Bogus³aw Jasiñski, Po drugiej stronie ¿ycia.
Notatki i szkice z zakresu teologii wiêzienia, Wydawnictwo Ethos, Warszawa 2017, str. 382.
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W przedmowie do tego tomiku krytyk literacki Stanis³aw Stanik odniós³ siê
do twórczej poezji zdaniem: „W królestwie s³ów” – zgadzam siê z tym.
Zapraszam do siêgniêcia po ten inspiruj¹cy tomik wierszy w celu poznania
zak¹tków Europy poprzez kryszta³kowe
wersy.
Krystyna Rejniak
Waldemara Anna Fiszer W kryszta³ach czasu,
Oœrodek Wydawniczo-Poligraficzny „SIM”, Warszawa 2017, s. 112

Kryszta³kowe podró¿e

Wielkie znaki zapytania

Zakoñczy³am egzotyczn¹ podró¿ po
przeczytaniu tomiku wierszy autorstwa
Waldemary Anny Fiszer „W kryszta³ach
czasu”. W kryszta³kach mieni siê „Pani”
Europa, zachwycaj¹ca z wyszukanym,
bogato ubarwionym s³ownictwem.
Autorka podzieli³a swoje podró¿e
na piêæ czêœci. W pierwszej czêœci „S³oneczny kontynent – Europa”, stajê siê
piêkn¹ kobiet¹ z zachwycaj¹c¹ przyrod¹
i architektur¹. Przywo³uje turystê europejczyka, by j¹ podziwia³ i ca³ym sob¹
dostrzega³ jej piêkno. Autorka zaczyna
tkaæ s³owa tak, aby zachwyci³y czytelnika nasz¹ histori¹ – na pocz¹tek ho³duje
Matce Ostrobramskiej.
W drugiej czêœci „Epizody z ¿ycia
staro¿ytnych Rzymian” autorka jest pod
wielkim wra¿eniem miasta na siedmiu
wzgórzach i postaci, które wpisa³y siê historycznie w miasto Rzym. Opisuje dok³adnie w jakim wieku powsta³y budowle, podaje ich wymiary – wysokoœæ i œrednice oraz kto by³ inicjatorem przedsiêwziêcia. Nastêpnie urokliwie wprowadza
czytelnika w mitologiczny œwiat Greków,
barwnie opisuj¹c miejsca mityczne, takie
jak Ateny i Olimpiê. Poznajemy te¿ mitologicznych bohaterów, miêdzy innymi –
Zeusa, Olimpa, Atenê, Herê, Eurydykê
i Orfeusza. Waldemarze Fiszer uda³o siê
wprowadziæ czytelnika w piêkny i fascynuj¹cy œwiat, który dziœ ju¿ nie istnieje.
W czwartej czêœci autorka ujawnia
swoje upodobanie do wód w ró¿nych zak¹tkach Europy. I tak na przyk³ad:
w wierszu Balaton zachwyca siê b³êkitem nieba i jeziora, ko³ysz¹cymi w tle fal
³ódkami. Szczególn¹ uwagê zwraca
wiersz „Wody jezior plitwickich”, autorka oddaje tu aurê tego wyj¹tkowego
miejsca na Ziemi – Cudu Natury wpisanego na listê UNESCO w 1979 r.
Po podró¿ach zagranicznych wraca
do kraju, by wzbogaciæ czytelnika czu³¹
poezj¹ znad brzegu rzeki Wis³y czy te¿
Morza Ba³tyckiego.
Czytaj¹c „W kryszta³kach czasu”
ma siê wra¿enie jakby rozwija³ siê przed
nami dywan z piêknymi zak¹tkami Europy, a zamieszczone w tomiku fotografie,
odnosz¹ce siê tematycznie do wierszy,
w tym do mitycznych bohaterów tamtych
dni, dope³niaj¹ klimatu literackiego podró¿owania autorki po Europie na przestrzeni lat 2011–16.

W Kaplicy Trójcy Œwiêtej na Zamku
Lubelskim znajduj¹ siê bezcenne malowid³a bizantyjsko-ruskie, ufundowane przez
króla W³adys³awa Jagie³³ê. Zachowany na
³uku têczowym napis fundacyjny informuje o dacie zakoñczenia prac (10 sierpnia
1418 r.) Cykle pasyjne znajduj¹ siê w absydzie tej œwi¹tyni. Autorem wiêkszoœci
scen zwi¹zanych z mêk¹ Pañsk¹ by³
mistrz Andrzej (Andriej). Jedn¹ z nich jest
malowid³o „Naigrawanie”, bêd¹ce czêœci¹
martyrologicznego cyklu. I w³aœnie ta polichromia zainspirowa³a Halszkê Podgórsk¹-Dutkê do przeanalizowania tematu
dzie³a, a spostrze¿enia opisuje w miniaturze „Muzykowanie czasu”.
Autorka nazywa badacza sztuki
b³êdnym rycerzem, który pragnie rozœwietlenia tajemnic istnienia. Ujawniane
s¹ one nielicznym, tym, którzy podejmuj¹ wysi³ek, by doznaæ olœnieñ z obszarów
koniecznoœci. Sama, jak b³êdny rycerz,
poszukuje owych utajonych dróg w malarskim przedstawieniu. Ods³ania przed
nami niezwykle bogaty œwiat interpretacji, który dla laika przykryty jest p³ótnem
niewiedzy. Stwierdza, ¿e obrazu inaczej
nie mo¿na poj¹æ i czegokolwiek z niego
zrozumieæ, ni¿ przez sta³e, sukcesywne
przypatrywanie, domyœlanie, kontemplowanie, prze¿ywanie, przewidywanie
i wewnêtrzne dopowiadanie. Zapewne
ka¿de pokolenie odczyta wspomniane
dzie³o inaczej, ale i tak zawsze pozostanie tajemnica. Mistycyzm tego œciennego
malowid³a przyci¹ga zagadkowoœci¹, t¹
przes³on¹ nieodgadnionego. W³¹czê tu
kilka wersów mojego autorstwa, a dotycz¹cego tajemnicy i jej si³y: / To, co wiadome, doœwiadczone / mo¿na ogarn¹æ rozumem/prze¿yæ uczuciami/ zamkn¹æ jêzykiem pojêæ, opisów // Dok¹d p³ynie
Ÿród³o poznania? / Sokratesie – wiem, ¿e
nic nie wiem/Ile przed cz³owiekiem /
wielkich znaków zapytania//.
Halszka Podgórska-Dutka (malarka
i poetka), uwa¿a, ¿e g³ównym tematem
obrazu jest naigrawanie siê z Chrystusa,
i temat ten, niestety, jest aktualny. Napisa³a w miniaturze: Wyobra¿enie Cierpi¹cego staje siê dla nas tylko czêœci¹ kultury,
nie budzi mi³uj¹cego rozumienia i wspó³czucia czynem ¿ywego ducha. Cz³owiek
nie budzi siê z niewiary. Postaæ Chrystusa
wywo³uje reminiscencje Drogi Krzy¿owej,
muzycy to symbol tych, co nie dbaj¹ odpowiedzialnie o ca³oœæ, która tylko w pustce,

Ciep³o, pastelowo
Ukaza³ siê nowy tomik Miros³awa
Puszczykowskiego, zatytu³owany „Z ziemi czarnej”. To ju¿ ósmy tomik tego
p³odnego Autora z Mogilna, laureata bardzo wielu konkursów poetyckich.
Tomik „Z ziemi czarnej” trzeba czytaæ powoli i uwa¿nie, albo spróbowaæ
przeczytaæ po raz drugi. Uwa¿am tak dlatego, bo na pierwszy rzut oka te wiersze
ograniczaj¹ siê tylko do opiewania przyrody ojczystej albo opisywania odwiedzanych przez autora krain i miast (Tatr, Pienin, Bieszczadów, Borów Tucholskich,
Dunajca, Bydgoszczy, Kruszwicy…). Zauwa¿y³a to równie¿ Ma³gorzata Pietrzak
w przedmowie do tomiku: „…Nie ulegajmy jednak z³udzeniu, ¿e poeta opiewa tylko i wy³¹cznie piêkno przyrody ojczystej…”. I dalej: „…Porusza siê po gruncie, który zna i mocno tkwi w swoim reporterskim malowaniu pejza¿y…”. Ma
racjê M. Pietrzak, ¿ebyœmy nie ulegali pocz¹tkowemu z³udzeniu, bo w tych wierszach jest trochê wiêcej ni¿ tylko opisy
przyrody i miejsc. Jest w nich tak¿e sporo
ciep³a, nostalgii, barw oraz wartoœciowych myœli i metafor. Mam na myœli takie
m. in.: „budujê dom z kominem z którego
kopci dym z piór”; „ten dom wrós³ we
mnie od samego progu dzieciñstwa”;
„wiatr przemawia ich s³owami”; „co roku
przez okno widzê dalej”.
Ogólne pozytywne wra¿enie psuje
trochê brak profesjonalnej korekty, bo zauwa¿yæ mo¿na, niestety, b³êdy jêzykowe.
Podsumowuj¹c: choæ w tym tomiku
nie znajdziemy wiêkszej g³êbi i tajemnic,
to na pewno dostrze¿emy sporo odcieni,
pastelowych barw i przede wszystkim
wzruszeñ.
Krzysztof Zdunek
Miros³aw Puszczykowski, Z ziemi czarnej, Mogileñskie Towarzystwo Kultury, 2017.
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milczeniu ego, ods³ania twarz czasu wobec rzeczy œwiata. I czytamy w innym
miejscu: Naigrawanie siê jest odwróconym obrazem ich w³asnej sytuacji.
W ka¿dej epoce byli i s¹ przeœmiewcy. Muzycy „powtarzaj¹ stary b³¹d napaœci”, (takim przeœmiewczym b³êdem
przed wiekami by³o cierniem ukoronowanie). W dziele tym autorka doszukuje
siê fa³szywych pok³onów. Zastanawia
siê, czy czasem Chrystus Cierpi¹cy, bêd¹cy w centrum malowid³a, nie daje muzykom znaku rozpoznania po to, by sami
zrozumieli kim s¹, (¿ebyœmy my zrozumieli, kim naprawdê jesteœmy). To Syn
Ojca Przedwiecznego przenika i przetwarza wszystkie miejsca i czasy. Chrystus
trzyma trzcinê w rêce. I przyznam, ¿e nad
tym symbolem zastanawia³am siê d³ugo.
Jak go odczytywaæ, jak rozumieæ? Czy to
symbol chwiejnoœci i niesta³oœci cz³owieka? Czy oznacza ludzk¹ s³aboœæ i uœwiadamia nam, ¿e jesteœmy tylko trzcin¹ ko³ysz¹c¹ siê na wietrze? A jeœli to symbol
boskiej cierpliwoœci i sprawiedliwoœci?
Wed³ug chrzeœcijañskiej symboliki roœlin, trzcina mo¿e tak¿e podkreœlaæ Wielkoœæ upokorzon¹!
Tej miniatury nie czyta siê – j¹ siê
studiuje! Œmia³o mogê napisaæ, ¿e niewielkich rozmiarów ksi¹¿eczka jest traktatem filozoficznym. To g³êboka i wnikliwa analiza tematu przedstawiona wieloaspektowo. To nieustanne dr¹¿enie motywu, wnikanie w treœæ, zastanawianie siê
nad rol¹ muzyków w przedstawionym temacie. Czy s¹ oni g³ównymi „aktorami”
na scenie, czy tylko „wynajêt¹ z urzêdu
ekip¹ przeœladowców – naigrawaczy”.
A mo¿e to z nich ktoœ siê naigrawa, oni s¹
tylko s³ugami, narzêdziami do nieznanych nam celów. Czym jest muzyka, jaka
jest jej funkcja? Kto s³ucha, a kto gra, tak
jak mu ka¿¹? Kto jest twórc¹, a kto tylko
odtwórc¹ rzeczy zastanych? Znamienny
tu tytu³ tej miniatury: „Muzykowanie
czasu”. Czy¿by w³aœnie czas by³ muzykiem konsonansów i dysonansów kosmicznego porz¹dku wszechrzeczy? Autorka stawia przed nami ciekawe pytania:
Czy jest jakaœ droga wyjœcia dla œwiata
chaosu? A jeœli to miejsce jest ju¿ wype³nione ciemn¹ wol¹ i dŸwiêkiem roznosz¹cym tylko z³o i rozk³ad? Czy¿ nie przyznamy racji tej wnikliwej badaczce, dr¹¿¹cej temat jak filozof, ¿e s¹ to rozwa¿ania tak¿e na miarê naszych czasów, ¿e
nale¿y takie pytania stawiaæ sobie.
Twierdzi ona, nie bez racji, ¿e nale¿y ceniæ wysi³ek jednostek, które nie ustaj¹
w czujnoœci, nawet, jeœli ktoœ (tu: malarz
wizjoner) zrodzi³ temat w wyobraŸni.
Halszka Podgórska-Dutka zahacza
o wspó³czesnoœæ – i „zwodnicze tropy
stawania i przemiany” w niej. To pytania
o spo³eczn¹, psychiczn¹, egzystencjonaln¹ kondycjê cz³owieka. Zwraca uwagê,
¿e nie jest ³atwo sprostaæ wymaganiom
obecnej chwili i polemizowaæ np. z wymagan¹, now¹, fa³szyw¹ godnoœci¹ cz³owieka, od którego siê ¿¹da bezwarunkowo sukcesu na ziemi, bez duchowej pamiêci o przesz³oœci. Pyta wprost: Gdzie
zniknê³y postaci prawdziwych za ka¿d¹

cenê osób, dobijaj¹cych siê do graalowych odrzwi po aktualn¹ prawdê, gdzie
dawna sól ziemi, liczne figury pokory
i rozwoju, uwa¿ni œwiadkowie egzystencji
z prawd¹ o sobie i œwiecie. Jak wizjoner
widzi cz³owieka samotnoœci, biedy, choroby, staroœci, przemocy. Uwa¿a, ¿e bêdziemy napieraæ jak pierwotny cz³owiek,
aby nic nas wczeœniej nie zagarnê³o. Czego nam zabraknie? Wewnêtrznej konstrukcji duszy!
Ta miniatura, to oryginalne i wnikliwe ujêcie tematu oraz silny indywidualizm osoby nakreœlaj¹cej swoje przemyœlenia. Przytoczê tu jeszcze jedno: Nie
wierz¹c w innych, w rozmowê, w dialog,
ciszê, rozumienie, ha³asuj¹c naszymi
prze¿yciami, zdarzeniami i myœl¹, rozmuzykowujemy siê ciemnoœci¹ na dobre!
Metod¹ kanibala jeszcze ka¿dy trochê kogoœ doci¹¿y, przetrwa na czyjœ koszt, ale
gdy odczuwa siê brak podstawowej to¿samoœci, brakuje te¿ i ¿ycia, wiêc i nie my
¿yjemy. Œmierci tej siê nie zobaczy, tak siê
z nami z¿yje.
Jestem wdziêczna autorce za to „inne”, wzbogacaj¹ce spojrzenie. Warto szukaæ tego, co czeka na dostrze¿enie. Poszukuj¹ca myœl zauwa¿y i dostrze¿e wiêcej.
Na malowidle szczególnie zaintrygowali mnie przeœmiewcy stoj¹cy na g³owie.
Czy po ludzku chcemy kreowaæ sobie
w³asny œwiat, nawet, jeœli nie ma solidnych
podstaw i zaprzecza logice istnienia?
Czy¿ nie przyznamy racji staro¿ytnemu poecie Simonidesowi, ¿e malarstwo, to milcz¹ca i wnikliwa poezja?
Irena Szymañska
Halszka Podgórska-Dutka, Muzykowanie czasu, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2014, s. 71.

demokracja. Losy pojedynczej jednostki
i ca³ego narodu.
Rzeczywistoœæ postrzegana przez
pryzmat losu poetka ujê³a w sposób
przejrzysty, zwiêz³y i precyzyjny. Ta precyzyjnoœæ nie polega jednak na podawaniu daty, godziny i minuty powstania
wierszy. Fenomen skrupulatnoœci polega
na tym, ¿e przywo³ywane wspomnienia
nie pozwalaj¹ nam, byœmy zaœlepieni
sprawami ma³o wa¿nymi przestali trwaæ
w obojêtnoœci wobec tego, co naprawdê
jest wa¿ne. S³owa przenikaj¹ w nasz¹
podœwiadomoœæ i kieruj¹ ni¹ tak sugestywnie, ¿e zaczynamy zauwa¿aæ mijaj¹ce nas osoby inaczej, po ludzku, ze zrozumieniem. W swoich lirycznych rozwa¿aniach szuka wyciszenia, by rozpoznaæ
rzeczywistoœæ, która jest równie¿ nasz¹.
Przypomina, ¿e przemijanie i kruchoœæ
losu, zwi¹zane s¹ z nieuniknionym przeznaczeniem, na które nie mamy wp³ywu.
Dlatego ka¿d¹ chwilê powinniœmy przytuliæ do serca, a bogactwo myœli i doznañ
przenieœæ na nasz¹ codzienn¹ postawê
wobec œwiata.
Danuta Koby³ecka zaskoczy³a mnie
obfitoœci¹ refleksji, odniesieñ do ró¿nych
miejsc i sytuacji, które zmieœci³y siê zaledwie w kilku wersach ka¿dego utworu.
Umiejêtnie wypracowa³a dialog, tocz¹cy
siê miêdzy wierszem a czytelnikiem.
Podczas tej rozmowy zwraca nam uwagê,
¿e powinniœmy przewartoœciowaæ swoje
¿ycie, poddaæ siê autorozliczeniu.
W przeciwnym razie bêdziemy osamotnieni, bo niemo¿liwe jest darzyæ zaufaniem tych, których obok nas nie ma…
To poezja o ¿yciu, w której najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa cz³owiek ze swoimi
s³aboœciami, u³omnoœciami, sk³onnoœciami do pope³niania b³êdów. To poezja
o nas samych…
Izabela Zubko
Danuta Koby³ecka, Losy, IKR[i]BL, Siedlce
2017, ss. 59.

Kronika przywo³ana wiatrem
Danuta Koby³ecka w swoim kolejnym zbiorze poetyckim stara siê ukazaæ
filozoficzne rozwa¿ania na temat czasu.
Ju¿ sam tytu³ ksi¹¿ki „Losy” oznacza, ¿e
ów czas zosta³ przez autorkê uporz¹dkowany doœwiadczeniami w³asnymi b¹dŸ
najbli¿szych. £¹cznikiem „dziœ”
z „wczoraj” jest wiatr, który przenosi
w przesz³oœæ / jeszcze jeden dzieñ. Chwile, które trwaj¹ i te, które minê³y nie zawsze by³y przepe³nione radoœci¹, szczêœciem, ogrzane ciep³ym promieniem
s³oñca. Zosta³y uchwycone równie¿
w kadrze dramatu, rozczarowania, niepewnoœci. Nie zosta³y pominiête losy,
które wype³nia³ nazizm, komunizm lub

¯ycie z histori¹ w tle
Na pó³kê bibliotek trafia nowa ksi¹¿ka Jadwigi Piliñskiej Trzciny nad Utrat¹.
Tytu³ jest nawi¹zaniem do plenerowych
spotkañ literackich w Pêcicach ko³o Warszawy, nad rzek¹ Utrat¹, organizowanych
przez Konfraterniê Poetyck¹ „Biesiada”,
dzia³aj¹c¹ przy Miejskim Oœrodku Kultury w Piastowie. To tam w letnie miesi¹ce
przyje¿d¿a³a autorka Trzcin nad Utrat¹.
W ci¹gu siedemnastu lat zaliczy³a oko³o

stu wyjazdów plenerowych nad rzekê.
W swojej ksi¹¿ce, Jadwiga zamieœci³a
wiersze napisane w³aœnie pod wp³ywem
tych plenerów. W ciekawy, zabawny sposób powstawa³y wiersze podczas tych
spotkañ… po wyliczance (suma pokazanych palców przez uczestnika) poeta, na
którego pad³o, wymyœla³ temat do napisania plenerowego wiersza. Oto jeden
z wierszy autorki, który wyra¿a klimat
tych wyj¹tkowych plenerowych wypadów poetyckich:
Trzciny
Nad t¹ wod¹
gdzie plenerów czar
i urok roz³o¿ystej wierzby
my – poeci
jesteœmy jak te trzciny
spleceni wêz³ami poezji
przy ognisku.
Oddychamy radoœci¹ tworzenia
i wspó³istnienia,
i niech tak zostanie.
Jadwiga Piliñska w swej ksi¹¿ce
przedstawia ró¿ne formy twórczoœci pisarskiej – krótkie myœli, aforyzmy, haiku,
tanka, limeryki, wiersze. W wierszu –
Drzewo i kamieñ oddaje swoje przywi¹zanie do domu;
Drzewo – drewno
a drewno sta³o siê domem.
Kamieñ wêgielny
wybudowano, by szczêœcie
nie opuszcza³o domu.
Jadwiga Piliñska, z pogod¹ ducha
idzie przez pracowite ¿ycie, choæ los kaza³ jej we wczesnych latach dzieciñstwa
poznaæ okrucieñstwa tragicznych wydarzeñ II wojny œwiatowej. Swoje spostrze¿enia o ciê¿kich dniach tamtego okresu
oddaje w opowiadaniach. W tej publikacji zamieszcza tak¿e wiersze dedykowane osobom, których nie ma ju¿ w wœród
nas ¿ywych – œwiadczy to o jej wra¿liwoœci i jednoœci z nimi. Znajdziemy tam
tak¿e reporta¿e z wernisa¿ów Piastowskiej Biesiady Poetyckiej, jest pod wra¿eniem obu wydarzeñ.
Ksi¹¿ka mówi równie¿ o pasjach Jadwigi Piliñskiej. Autorka przedstawia
w niej swoje zdolnoœci i zami³owania; na
kolorowych fotografiach poznajemy jej
obrazy, gdy¿ artystka, uprawia tak¿e malarstwo, interesowa³a siê medycyn¹ niekonwencjonaln¹, jej duchow¹ moc odkry³a ponad trzydzieœci lat temu i wci¹¿
zg³êbia jej tajniki. O tych interesuj¹cych
doœwiadczeniach przeczytamy w ksi¹¿ce.
Na zakoñczenie przytoczê wiersz Jadwigi Piliñskiej przedstawiaj¹cy jej osobê;
Jadwiga Piliñska w 2008 roku uzyska³a „Certyfikat Piêcioletniego Studium
Malarstwa Artystycznego”. Jest cz³onkiem Warszawskiego Stowarzyszenia
Twórców Kultury i Stowarzyszenia Autorów Polskich.
Krystyna Rejniak
Jadwiga Piliñska, Trzciny nad Utrat¹, Wydawnictwo „Komograf”, Piastów 2017.
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Œladami bohaterów Zamojszczyzny
Przesz³oœæ – jedni nie chc¹ do niej wracaæ i za wszelk¹ cenê usi³uj¹ zapomnieæ, inni id¹ po œladach kroków, szukaj¹c niejednokrotnie nie tylko wspomnieñ, ale prawdy
o niej. Przesz³oœæ, to czyjeœ ¿ycie, opisane
chocia¿by w ksi¹¿ce Jestem z Zamojszczyzny autorstwa Cecylii Szumskiej, a zredagowanej przez Mariê Bednarek, poetkê i autorkê kunsztownie opracowanej i cennej monografii Dziewczêta ze Starej Drogi.
Wspomnienia Cecylii Szumskiej siêgaj¹
czasów beztroskiego dzieciñstwa we wsi
Udrycze „najpiêkniejszej wioski ziemi zamojskiej” (tak postrzega j¹ autorka). Opisano w niej tak¿e czasy okupacji niemieckiej
oraz eskalacjê konfliktów narodowoœciowych na okupowanych ziemiach. To równie¿ ksi¹¿ka o formowaniu charakteru,
o niepoddawaniu siê przeciwnoœciom. Ale
przede wszystkim, to œwiadectwo d¹¿enia
do prawdy, a ta jest wieloaspektowa i skomplikowana, czêsto trudna do uchwycenia,
zawsze jednak ugruntowuje wolnoœæ i wielkoœæ osoby o ni¹ walcz¹cej.
Pierwsze skojarzenie po przeczytaniu
przeze mnie tytu³u i zerkniêciu na ok³adkê,
to – zapewne zosta³ tu opisany dramat Dzieci Zamojszczyzny i rozpoczê³am poszukiwanie w pamiêci obrazu, a w³aœciwie asambla¿u W³adys³awa Hasiora zatytu³owanego
Czarny krajobraz – Dzieciom Zamojszczyzny. Symboliczny jêzyk znaków – wózek
dzieciêcy wype³niony ziemi¹ z wbitymi
w ni¹ krzy¿ami i œwiecami, to nie tylko wymowny „nagrobek” dzieci odebranych rodzicom, zabitych lub wywiezionych i zniemczonych. To protest przeciwko okrucieñstwu, artystyczna prowokacja zmuszaj¹ca do
przemyœleñ. Czy¿ cz³owiek (ten ju¿ ukszta³towany i ten najs³abszy, bezbronny) nie by³
niejednokrotnie tylko trójwymiarowym
zbêdnym przedmiotem w rêkach innych ludzi? I nie jest to, niestety, tylko czas przesz³y.
Cecylia Szumska, jak sama napisa³a,
mia³a szczêœcie narodziæ siê w rodzinie
ch³opskiej, ho³duj¹cej wierze i pracy. Wyros³a na tradycjach powstañczych, siêgaj¹cych
jeszcze powstania styczniowego, przesi¹ka³a wra¿liwoœci¹ na s³owo i piêkno przyrody
za przyk³adem ciotki, poetki oraz matki,
dzia³aczki spo³ecznej.
Czasy wojny. Tu ojciec pani Cecylii i jej
najbli¿sza rodzina doœwiadczyli „ciê¿kiej ³apy wroga”. Niestety przeci¹gnê³y siê one na
trudne czasy powojenne. Tym bardziej bolesne, ¿e ju¿ w kraju wyzwolonym od okupanta niemieckiego, ale dalej zniewolonym.
I tak babcia autorki, Agata Szczur – matka
Polka, która mog³aby uskar¿aæ siê s³owami:
Jeno wyjmij mi z tych oczu szk³o bolesne –
obraz dni (K. K. Baczyñski), wraz z rodzin¹
pad³a ofiar¹ powojennego totalitaryzmu
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i wiêziono j¹ w Zamku Lubelskim po brawurowej akcji syna Romana, o czym póŸniej.
Syn, Edward, by³ wiêŸniem piêciu niemieckich obozów zag³ady. Kolejny syn, Józef,
zgin¹³ w Powstaniu warszawskim. Nastêpny
z piêciu synów, ppor. Roman Szczur pseudonim „Urszula” by³ uczestnikiem kampanii
wrzeœniowej, dowódc¹ akcji na zamojskie
wiêzienie, dziêki której w maju 1946 roku
uwolniono ponad 300 wiêŸniów, wœród których byli cz³onkowie podziemia niepodleg³oœciowego. Ten ¯o³nierz Wyklêty Armii
Krajowej œcigany przez NKWD (Ludowy
Komisariat Spraw Wewnêtrznych ZSRR)
zosta³ zamordowany przez UB (Urz¹d Bezpieczeñstwa) we wroc³awskim wiêzieniu.
Jedynie najm³odszy z synów nie zapisa³
chlubnych kart rodzinie, podpisuj¹c podczas
wojny folkslistê. Pozwolê sobie w tym miejscu zacytowaæ znamienne s³owa poetki: Tyle wiemy o sobie na ile nas sprawdzono (Wis³awa Szymborska).
A co dzia³o siê z ojcem Cecylii Szumskiej? Otó¿, kiedy pod Izbic¹ zgrupowanie
¿o³nierzy Armii Krajowej nie zgodzi³o siê
na wspó³pracê z Armi¹ Czerwon¹, ukry³o
broñ na posesji Micha³a Szczura. Po wyzwoleniu NKWD aresztowa³o ojca i przez
lata nie wiedziano, co siê z nim sta³o.
W zwi¹zku z t¹ spraw¹ uwiêziono tak¿e brata autorki, Franciszka. Nie bêdê tu opisywa³a batalii, jak¹ stoczy³a córka, Cecylia
Szumska, ¿eby odszukaæ ojca „id¹c za jego
g³osem”. W koñcu otrzyma³a informacjê, ¿e
Micha³ Szczur pseudonim „Ton” zgin¹³ 13
listopada 1944 roku. Skazano go na karê
œmierci za udzia³ w walce o niepodleg³oœæ
Polski. Nasuwa siê tu smutna refleksja: Czy
wolnoœæ tylko krzy¿ami siê mierzy?
Autorka po kolejnych latach poszukiwañ
odnalaz³a miejsce stracenia ojca, ale tu odsy³am do dokumentów zamieszczonych
w ksi¹¿ce oraz pozwolê sobie wykorzystaæ
w³asne s³owa z wiersza „Wie¿e strachu”:
A pod ko³dr¹ ziemi/ z g³uchym ³oskotem/ ko³acz¹ o prawdê/ zbiela³e szkielety/.
W rozwa¿aniach skoncentrowa³am siê
na problemie mozolnego dochodzenia do
prawdy i ta, jak s¹dzê, jest osi¹ ksi¹¿ki, st¹d
mój wiersz o niej:
Prawda
wielka –
nawet gdy malutka
jak gryczany groszek
s³odko-gorzka
w sukni z muœlinu
p-r-a-w-d-a
obce jej przystanki zagubienia
choæby j¹ wciskano
w zakamarki niepamiêci
wyci¹ga do niej rêkê
przeniewierca – wierz¹cy
¿e mu siê uwierzy
straceniec i szubrawiec
ciskaj¹cy kamieniami s³ów
k³aniaj¹ siê jej sztandarowi
ob³udnicy tego œwiata
wysy³aj¹c ¿o³nierzy
w ostatni bój…
a ona –
jak pisklê krzy¿odzioba
rodzi siê nawet w têgi mróz
Irena Szymañska
Cecylia Szumska. Jestem z Zamojszczyzny –
wydanie II uzupe³nione. Studio graficzne AGAT –
Jerzy Burski. Warszawa 2017, s. 108

Trzy AGApity
Znad tapczanu znikn¹³ obraz
Przykry³em przeœcierad³em
Twarz
wyniesion¹ na strych
Zbigniew Milewski, Co zmarszczy³
czas,
£ódŸ 2019
Ka¿dy zniknie: mniej lub bardziej, szybciej lub wolniej. I bêdzie to
znikniêcie uwarunkowane przemijaniem (odnosz¹c siê do tytu³u zbioru),
czyli chwilowe (mo¿na przecie¿ powróciæ ze strychu) albo zupe³ne (strych
oznacza zapomnienie). Droga wiedzie z pokoju na poddasze, z poddasza
w niepamiêæ, z bycia w niebycie. Przeœcierad³o jest tu s³owem-kluczem.
Na nim poczyna siê ¿ycie i ono jest œwiadkiem œmierci. Twarz przykryta
przeœcierad³em prawdopodobnie nie ¿yje. Prawdopodobnie, bo czy¿ nie
oznacza te¿ troski biblijnej Weroniki? Okrycie przeœcierad³em obrazu ma
go zabezpieczyæ przed kurzem i brudem strychu, zdaje siê byæ wiêc aktem
dobrej woli.
Znad tapczanu znikn¹³ obraz to wiersz, w którym za du¿o trzeba siê domyœlaæ. Jasne s¹ tylko rzeczowe dane, czyli to, co znika i co zostaje. Natomiast przekazy ukryte s¹ poza rzeczami, gdzieœ w szczelinach miêdzy nimi a lirycznym „ja”, które odmawia twarzy wyniesionej na strych trwania
w pamiêci. Przyzwala, by rzeczy siê zmienia³y, energia kr¹¿y³a, coœ siê
koñczy³o (koñca nie mo¿na w ¿aden sposób omin¹æ, zataiæ albo wyprzeæ).
Rzeczy znikaj¹ z oczu, z ciep³ego mieszkania, z zainteresowania, przechodz¹ w³asn¹ drogê zapominania o nich.
Symbolika, jak¹ operuje Zbigniew Milewski wzbudza niepokój, prowokuje do stawiania niewygodnych pytañ, na przyk³ad: Kim ja jestem,
podmiotem czy twarz¹ wyniesion¹ na strych? A mo¿e jednym i drugim
ucieleœnieniem? Doskonale wiemy, ¿e czas nikogo nie oszczêdzi, tylko
trudno nam tê prawdê odnieœæ do siebie samych. Pozbywamy siê niegdysiejszych twarzy, nie do koñca wierz¹c, ¿e sami staniemy siê takimi twarzami, które kiedyœ znikn¹.
Aga TomHa

Œladami wierszy
umar³ych poetów
Gunnar Ekelöf
(1907–1968)
urodzi³ siê w Sztokholmie, studiowa³ jêzyki orientalne w Uppsali i Londynie. Wiersze pisa³ od wczesnej m³odoœci, debiutowa³ w roku 1932
tomikiem „PóŸno Na Ziemi”. W roku 1958 sta³ siê cz³onkiem Akademii
Szwedzkiej.

Idê swoj¹ dawn¹ ulic¹
Idê swoj¹ dawn¹ ulic¹ –
by us³yszeæ ukochane piosenki
œwie¿e
tej nocy wiosennej.
Jak liœcie –
moje mi³oœci budz¹ siê,
nie po to by byæ te same
lub patrzeæ niestrudzenie w
gwiazdy
i dzwonek oderwany od drzwi.
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Ryszard

Szpakowski
Upodoba³ sobie fantastykê
Ryszard Szpakowski urodzi³ siê w Warszawie, od 1989 r. jest cz³onkiem Warszawskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Pierwsze szlify malarskie zdobywa³ pod kierunkiem artysty plastyka W³odzimierza Rawy. Maluje technik¹ olejn¹ oraz pastelami. Upodoba³ sobie malarstwo fantastyczne, ale nie stroni od realistycznego.
Uczestniczy³ w licznych plenerach ogólnopolskich i miêdzynarodowych. Bra³ udzia³ w 36 wystawach zbiorowych,
a tak¿e w 7 wystawach indywidualnych. Uczestnik wielu konkursów, g³ównie o tematyce ekologicznej. Ryszard
Szpakowski jest laureatem konkursu „Eko 91” – ¯agañ oraz „Eko 97” – Wroc³aw. Za osi¹gniêcia w malarstwie olejnym otrzyma³ od Rady Krajowej RSTK nagrodê artystyczn¹ w postaci statuetki „Artur” (1991 r.). W 1995 r. zosta³
odznaczony Z³ot¹ Odznak¹ Warszawskiego RSTK. W miêdzyczasie przynale¿a³ te¿ do Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków (od 1990 r.), gdzie ukoñczy³ 5-letnie studium malarstwa artystycznego. Jego wyk³adowcy i konsultanci, od których czerpa³ wiedzê, to miêdzy innymi: doc. dr hab. W³odzimierz Szymañski – adiunkt Akademii
Sztuk Piêknych, mgr Lidia ¯michorska, mgr Leon Michnia, mgr Ewa Korpysz – pracownik naukowy Instytutu Historii Sztuki oraz artysta plastyk Jacek Bukowski.
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Fraszki
O mê¿czyŸnie i kobiecie
(temat najstarszy na œwiecie)
Jak w raju
Od Ewy i Adama
historia wci¹¿ ta sama:
kobieta mê¿czyznê kusi,
a koszty m¹¿ ponosiæ musi.
Treœæ i forma
£adna buzia i spódnica,
a w œrodku – sekutnica.
Wspó³czesna modelka
Chuda paskuda.
O chudych
Obgryzione koœci niewarte mi³oœci.

Regina Kantarska-Koper

Mini Galeria

Wybór ¿ony
Gdyœ m¹dry – szukaj¹c ¿ony,
nie patrz, czy jest urodziwa,
byœ nie zosta³ odmó¿d¿ony.
Patrz, czy dobra i ¿yczliwa.
Wybór mê¿a
Kandydatom na mê¿a
stawia warunek jeden:
nie mieæ w kieszeni wê¿a
i zapewniæ jej Eden.
Kobiecie nie dogodzisz
Zakochaæ siê w tobie mo¿e,
gdyœ lew, tygrys, lampart, orze³.
Ale tu¿ po œlubie twoja ukochana
zrobi z ciebie os³a, mu³a i barana.

Wiersze (nie) dla dzieci
Majka ¯ywicka-Luckner

Z³oty œrodek
Wszyscy zachwalaj¹ œrodek z³oty,
a sami z boków korzystaj¹ z ochot¹.

(nie)bajka dla córeczki

Na szczodr¹
Ka¿demu by chcia³a daæ,
lecz nikt siê nie kwapi braæ.

Powód rozwodu
By³ pierwszy do wypitki i do wybitki –
a potem ju¿ nie starcza³o si³...do
kobitki.

chodŸ zabiorê ciê do Bajki
i poka¿e czarów moc
bêdê dzisiaj dobr¹ wró¿k¹
pozamieniam w dobro z³o

Na gadu³ê
Gdy tylko otwiera usta na swoje
tyrady,
lej¹ siê z nich wodospadów kaskady.
Gdyby wy¿¹æ solidnie jej d³ugie
wywody,
zosta³aby krztyna treœci i oceany
wody.

Przechwa³ki matek
Chwali³a siê jednej mamie druga
mama:
– Moja dwuletnia córka wszystko robi
sama.
– A mój dwudziestoletni syn to
prawdziwy ksi¹¿ê,
nawet butów sam sobie nie zawi¹¿e.

ten zachwiany pan z butelk¹
to czarodziej dobry D¿inn
chwieje siê bo w tej butelce
przezimowa³ wiele zim

Na pewn¹ psycholo¿kê
Zrobi³a doktorat z psychologii –
na podstawie w³asnych fobii.

MYŒL ANTYCZNA egipska
Cz³owiek – to s³oma i glina, a Bóg jest murarzem,
który codziennie buduje i burzy.
z
Nie odpychaj od siebie pragnieñ swoich,
albowiem ka¿dy cz³owiek ma swoj¹ godzinê.
z
Lepszy jest chleb przy spokojnym sercu
ni¿ bogactwo pe³ne niepokoju.
z
Nie kradnij z szalonym.
Nie przyjaŸnij siê z ³otrem.
Amen-em-opet – X w.p.n.e.
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przemarzniêta w bramie pani
choæ wygl¹da niczym wiedŸma
to Dziewczynka z zapa³kami
sam pan z teczk¹ j¹ odwiedza
w zakamarkach dna ulicy
tam gdzie œwity nie widniej¹
z siedmiog³owym Królem Myszy
ma³y Dziadek do orzechów
toczy bitwê sw¹ drewnian¹
dosyæ ju¿ na dzisiaj czarów
bo porazi ciê ich moc
na dobranoc Smok Wawelski
byœ spokojn¹ mia³a noc

(nie)ko³ysanka dla synka
Œpij syneczku mój
i nie chlipaj tak
mama tak¿e nie wie
czemu w ciemn¹ nockê
poszed³ tata-pan
a jarmarczni karczmarze
s¹ ci¹gle weseli
bo ¿yj¹
w niedzielê z niedzieli
Ale ty ju¿ œpij
bo gdy bêdziesz spa³
skusi mama nockê
¿eby wraz z niedziel¹
wróci³ tata-pan
a jarmarczni karczmarze…
Œpij syneczku ju¿
warto jednak spaæ
œwiat pe³en tatusiów
co drugi to pan
a jarmarczni karczmarze…

AFORYZMY ŒWIATA
William Faulkner
z
Cz³owiek m¹dry wiêcej uczy siê od
swych wrogów,
ni¿ g³upiec od przyjació³.
z
Na z³ych ludziach mo¿na polegaæ.
Ci przynamniej siê nie zmieniaj¹.
z
Jeœli mam wybieraæ miêdzy smutkiem
a nicoœci¹,
wybieram smutek.

z
Samotnoœæ, jak¹ cz³owiek mo¿e
znieœæ i nie umrzeæ ma granice tak
samo, jak napiêcie elektryczne.
z
Smutne w mi³oœci jest to,
¿e nie tylko nie trwa ona wiecznie,
ale ¿e rozczarowania, jakie przynosi,
te¿ mijaj¹ szybko.

