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literackie

– Œrodki stylistyczne oraz inne
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Antonim – termin, oznaczaj¹cy
przeciwieñstwo, odwrotnoœæ znaczeniow¹ innego terminu; antonimy to terminy
przeciwstawne. Dziedzina wiedzy zajmuj¹ca siê m. in. antonimami to jêzykoznawstwo. Termin antonim równie¿ ma
swój antonim – jest nim synonim. Przyk³ady antonimów:
· ciep³o – zimno,
· gruby – chudy,
· syty – g³odny.
Antropomorfizacja lub antropomorfizm – zabieg jêzykowy, polegaj¹cy na
nadawaniu niebêd¹cym ludŸmi przedmiotom, pojêciom, zjawiskom, zwierzêtom itp. cech ludzkich i ludzkich motywów postêpowania[1]. Czêsto odnosi siê
do wyobra¿enia bogów na obraz i podobieñstwo cz³owieka.
Przyk³ady: „kot spojrza³ na mnie
z wyrzutem”, „wieczorem oziêbi³o siê,
ale kamieñ by³ przyjaŸnie nagrzany”, itd.
Istotnym jest przy tym to, ¿e kot dalej
jest kotem, a kamieñ kamieniem.
Antropomorfizacja mo¿e byæ œwiadomym zabiegiem literackim tak jak
w mitologii greckiej lub przyk³adem
zaburzeñ myœlenia. Wystêpuje te¿
w trakcie normalnego rozwoju dziecka.
W popkulturze (komiksie, filmie, filmie animowanym) antropomorfizm jest
czêsto wykorzystywany, by uwypukliæ
okreœlone cechy charakteru postaci, kojarz¹ce siê z cechami charakteru zwierzêcia, którego pewne fizyczne cechy
otrzymuje postaæ.
dokoñczenie
dokoñczenie na
na str.
str. 11
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DRÊCZ¥CY SZYFR...
szkic o poezji Anny Œwirszczyñskiej – czêœæ 2

Kogo w³aœciwie reprezentuje bohater
liryczny Œwirszczyñskiej; knajpiarza, kochankê jubilera, ch³opaka z poprawczaka,
dozorcê, straganiarkê, szmuglerkê i emeryta... Ta lista bezimiennych z „t³umu”
by³aby d³u¿sza. Wiêkszoœæ z nich to ludzie z tzw. „marginesu spo³ecznego” i jak
poetka powie „wszystko tchórze”. Bo jak
inaczej przeciwstawiæ Bohaterstwu bohaterstwo nic nie znacz¹cych „maluczkich”,
jeœli nie ironicznym „wszystko tchórze”.
Miejscem ¿ycia tych „ma³ych” bohaterów
by³a niegdyœ ulica – wtedy przez szeœædziesi¹t trzy dni i szeœædziesi¹t trzy noce”
ulica „pod ostrza³em”. I tu w³aœnie
rozgrywa³y siê ówczesne dramaty
ludzkie; na tej ulicy dokonywano
wyborów miedzy ¿yciem a œmierci¹. Ta
dawna przecie¿ „¿y³a”; wtedy – ju¿ tylko
„kona³a”....
Bez owego dystansu do „barykad”,
„szpitala” i „martwego miasta” nie mog³aby poetka mówiæ o heroizmie bez patosu, bez „podniebnego” uniesienia. Ka¿dy wiersz – „ma³y” obrazek „rozstrzeli-

wanej ulicy”. Dlatego, byæ mo¿e tom ten
odbieramy jako dzie³o „antyheroiczne”,
chocia¿ nasz odbiór by³by nieprawdziwy,
gdybyœmy wy³¹cznie w taki skrajny sposób odczytywali intencje Anny Œwirszczyñskiej. Ale przyjrzyjmy siê nieco bli¿ej strukturze wierszy. Poetka zdecydowa³a siê bowiem na u¿ycie – sprawdzonej
du¿o wczeœniej – poetyki ró¿ewiczowskiej, poniewa¿ sprozaizowanie wiersza
sprzyja autentycznoœci czy tez wiarygodnoœci obrazów i sytuacji:
„Kona³a w piwnicy
na workach z wêglem,
wo³a³a wody,
wo³a³a syna,
nie by³o nikogo.
Syn zapomnia³ o matce,
Syn czyœci³ automat.
Liczy³ naboje
Przed walk¹.”
(„Zapomnia³ o matce”, wyd. II, s. 41)
Autorka Budowa³am barykadê unika
metafor. Ale pos³uguje siê metaforycz-

nym opisem zachowañ, prze¿yæ podmiotu lirycznego, a tak¿e opisem t³a sytuacji
i zdarzeñ. Te dwa kreowane obrazy wywo³uj¹ w nas wra¿enie prawdziwoœci
œwiata przedstawionego, a wiêc autentycznoœci „rozstrzelanej ulicy”, szpitala
i bezludnego miasta. Intencj¹ poetki, skierowan¹ ku czytelnikowi, jest stworzenie
iluzji ¿ywego obrazu Powstania. O¿ywienie wspomnieñ, powrót pamiêci w historyczn¹ ju¿ przesz³oœæ.
Jêzyk poetycki Œwirszczyñskiej;
osch³y i zimny; oraz zobiektywizowany
stosunek do œwiata przedstawionego, pozbawione emocjonalnych elementów,
wiod¹ nas ku refleksji, do wspólnego
uczestnictwa w prze¿yciach psychicznych: „/... / Op³akujmy szeœædziesi¹t trzy
dni/ i szeœædziesi¹t trzy noce/ walki. I godzinê/ kiedy siê wszystko skoñczy³o. //
Kiedy na miejsce, gdzie ¿y³o milion ludzi,
/ przysz³a pustka po milionie ludzi//”. –
(„Ostatnie polskie powstanie”, Wyd. II. s.
8). Zacytowany tu wiersz pe³ni niejako
funkcje apelatywn¹. Jest jakby inwokacj¹.

Podmiot liryczny zwraca siê z wezwaniem
do udzia³u w jego prze¿yciach i dramatycznych sytuacjach, dziej¹cych siê w urealnionym czasie (63 dni i 63 noce). Skrót
jêzykowy oraz prostota wypowiedzi pozwalaj¹ na zbiorowy udzia³ w tym¿e prze¿yciu adresata lirycznego i nawi¹zanie
niezmiernie wa¿nego kontaktu psychicznego. Takie inwokacyjne wezwanie
„Op³akujmy...” to zachêta do „liturgicznego” p³aczu i pokuty za cierpienia innych.
Nieprzypadkowo wiêc w poetyckiej ksi¹¿ce Budowa³am barykadê zauwa¿amy
strukturê dramatyczn¹. Wynika ona zapewne z doœwiadczeñ dramaturgicznych
Œwirszczyñskiej. Otó¿, podzia³ na czêœci
jest adekwatnym odpowiednikiem podzia³u na akty: Wstêp – Prolog, czêœæ I – akt
I (zawi¹zanie akcji), II-ga – akt II (rozwiniêcie akcji), III-cia – akt III (Epilog). Autorka œwiadomie ³¹cz¹c ze sob¹ elementy
dramatyczne i poetyckie, stworzy³a swoistego rodzaju misterium poetyckie. Misterium œmierci i cierpienia. Przedstawia
ono rzeczywistoœæ historyczn¹; rzeczywistoœæ totalnego zniszczenia. Na tê rzeczywistoœæ sk³adaj¹ siê poszczególne epizody-obrazy „ulicy pod kulami”, „szpitala-po¿aru cierpienia” i „wymar³ego miasta”.
dokoñczenie na str. 6
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Trzydzieœci piêæ lat STK Zag³êbia D¹browskiego
Stowarzyszenie Twórców Kultury
Zag³êbia D¹browskiego w 2019 roku obchodzi 35-lecie dzia³alnoœci. W pi¹tek
7 czerwca 2019 r. cz³onkowie Stowarzyszenia i jego sympatycy spotkali siê
w Bêdzinie, by wspólnie œwiêtowaæ ten
jubileuszowy czas.
Organizacja ta powsta³a 8 czerwca
1984 roku, przy du¿ym wsparciu i pomocy Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeñ Twórców Kultury w Warszawie,
której to federacji Stowarzyszenie jest do
dziœ cz³onkiem. Dziœ zrzesza artystów
w kilku sekcjach: malarskiej, rzeŸbiarskiej, haftu artystycznego, literackiej,
muzycznej, poetyckiej, fotograficznej
i teatralnej.
W ramach jubileuszowych obchodów
rocznicy realizowany jest projekt kulturalny „Jubileuszowe Interdyscyplinarne
Warsztaty Artystyczne 2019”.

mie prawie 50 osób, odebrali specjalne
wyró¿nienia, wrêczane przez przedstawicieli miast zag³êbiowskich: Bêdzina,
Czeladzi, D¹browy Górniczej oraz Sosnowca.
Bardzo dziêkujemy wszystkim za
wsparcie, za mecenat artystyczny, za dobre
s³owo. Jesteœmy artystami nieprofesjonalnymi, ale staramy siê najlepiej jak potrafimy tworzyæ i realizowaæ nasze pasje po to,
by dzieliæ siê nasz¹ twórczoœci¹ z innymi.
Mam nadziejê, ¿e wychodzi nam to ca³kiem dobrze – podkreœli³a Teresa Or³owska, prezes Stowarzyszenia Twórców Kultury Zag³êbia D¹browskiego, która otrzyma³a cenny Medal Zas³u¿ony Kulturze
Gloria Artis. Odznaczenie wrêczy³ Pawe³
Soroka – przewodnicz¹cy Rady Krajowej
RSTK w Warszawie. – Pani Teresa otrzyma³a medal Gloria Artis za dokonania
w dziedzinie animowania i upowszechnia-
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G³ówna uroczystoœæ obchodów 35-lecia odby³a siê w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Bêdzinie.
W jej trakcie prezes Teresa Or³owska
przypomnia³a pocz¹tki i historiê organizacji. Podziêkowania za jej wsparcie
otrzyma³y instytucje, muzea, domy kultury, biblioteki, firmy i osoby prywatne,
wspieraj¹ce od lat dzia³alnoœæ naszych
lokalnych artystów. Wybrani cz³onkowie
Stowarzyszenia, które liczy sobie w su-

do m³odych ludzi. Zale¿y Pañstwu na
tym, a to dziœ bardzo wa¿ne – podkreœli³
Pawe³ Soroka.
Trzy inne osoby tak¿e wyró¿nione zosta³y Honorowymi medalamii „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”: Halina Kwiatkowska (sekcja haftu artystycznego),
Wojciech Skórka (sekcja fotograficzna)
oraz Bo¿ena Zwi¹zek (sekcja muzyczna).
Dyplom za szczególne osi¹gniêcia w upowszechnianiu kultury od Rady Krajowej
Rady Stowarzyszeñ Twórców Kultury
w Warszawie otrzyma³a te¿ Barbara Marzec, która dzia³a w stowarzyszeniu ju¿
23 lata. Na zakoñczenie uroczystoœci zaprezentowa³ siê zespó³ GrodŸczanie.
18 maja 2019 roku na terenie Jacht
Klubu Pogoria III odby³ siê natomiast
plener artystyczny, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich sekcji
Stowarzyszenia. Prace poplenerowe (ob-
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nia dzia³añ kulturalnych, ale tak¿e oczywiœcie jest równie¿ twórc¹. Pisze utwory literackie, tak wiêc jest to tak¿e docenienie jej
sukcesów na tym polu.
– Gratulujê Stowarzyszeniu Jubileuszu i tak wielu dokonañ, bo s¹ one naprawdê ogromne i znacz¹ce. W naszej federacji skupiamy ponad 20 Stowarzyszeñ
w skali kraju i to zag³êbiowskie nale¿y
do czo³owych, do najbardziej prê¿nych.
Docieracie z kultur¹ i twórczoœci¹ tak¿e

przy wspó³pracy z bibliotekami, oœrodkami kultury, klubami miast Bêdzina,
D¹browy Górniczej, Sosnowca, Czeladzi
oraz gminami Powiatu Bêdziñskiego, organizowane bêd¹ wernisa¿e i spotkania
autorskie, na których zaprezentowana zostanie twórczoœæ malarska, literacka, muzyczna, fotograficzna, hafciarska artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu.
– W ramach obchodów jubileuszowych w miastach Zag³êbia odbywaæ siê
bêd¹ spotkania twórców STKZD z seniorami i s³uchaczami Uniwersytetów III
Wieku – mówi Teresa Or³owska.
W obchody jubileuszowe wpisuje siê
równie¿ coroczny, XI Ogólnopolski
Konkurs Literacko-Plastyczny „Znaszli
ten kraj”, którego fina³ jest zaplanowany
na 15 listopada 2019 roku.
Realizowany projekt „Jubileuszowe
Interdyscyplinarne Warsztaty Artystycz-
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razy, fotografie, utwory literackie, hafty,
rzeŸby itp.) zostan¹ zaprezentowane na
wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w D¹browie Górniczej. G³ówn¹
uroczystoœæ tej prezentacji, na której wyst¹pi¹ tak¿e muzycy i wokaliœci stowarzyszenia, zaplanowano na 6 wrzeœnia
2019 roku i bêdzie po³¹czona z promocj¹
katalogu poplenerowego.
W ramach realizowanego projektu
w okresie od czerwca do listopada br.

ne 2019” jest dofinansowany przez Urzêdy miast: Bêdzina, D¹browy Górniczej,
Czeladzi oraz Starostwo Powiatu Bêdziñskiego. Projekt jest objêty patronatem honorowym prezydentów Bêdzina,
D¹browy Górniczej, Sosnowca, burmistrza Czeladzi oraz starosty Powiatu Bêdziñskiego.
Piotr Sobierajski

Posiedzenie Rady Krajowej RSTK
W sobotê 27 lipca 2019 r. w siedzibie Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury
w Warszawie odby³o siê posiedzenie Zarz¹du
Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeñ
Twórców Kultury w rozszerzonym sk³adzie
z udzia³em przewodnicz¹cych jej ogniw terenowych.
W trakcie posiedzenia omówiono stan ruchu RSTK i sytuacjê w stowarzyszeniach nale¿¹cych do naszej federacji oraz ich inicjatywy i dzia³ania, planowane ogólnopolskie imprezy RSTK i sprawy zwi¹zane z wykonaniem uchwa³ VII Krajowego Zjazdu RSTK.

Ponadto omówiono realizacjê przedsiêwziêcia
RSTK w Rzeszowie pn. „Narodowa Galeria
Niepodleg³oœci Polski 100” i kwestie zwi¹zane z redagowaniem pisma spo³eczno-literackiego „W³asnym G³osem”.
By³y te¿ wspomnienia naszych cz³onków,
którzy odeszli, co uczciliœmy symboliczn¹ minut¹ ciszy. Posiedzenie prowadzili: przewodnicz¹cy Zarz¹du Rady Krajowej RSTK prof. Pawe³ Soroka i jego wiceprzewodnicz¹ca Krystyna Wulert.
P. S.
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TRADYCJA I PAMIÊÆ
Na Podkarpaciu s¹ miejsca, gdzie
warto zatrzymaæ siê choæ na chwilê. Modrzewiowy dom, wybudowany na pocz¹tku XX wieku, w stylu, jaki dzisiaj
mo¿na spotkaæ jeszcze w Iwoniczu, Rymanowie, przyci¹ga uwagê przeje¿d¿aj¹cych przez miejscowoœæ Hy¿ne. Zaraz po
wojnie mieœci³a siê tutaj Gminna Rada
Narodowa, Urz¹d Pocztowy, posterunek
MO, sklep i biblioteka. Kiedy w 1975 roku wszystkie te plecówki przeniesiono do
stra¿ackiej remizy, gmach pustosza³, popada³ w zaniedbanie, a nawet chciano go
rozebraæ. ZnaleŸli siê jednak ludzie, tacy
jak Andrzej Rybka, którzy docenili jego
wartoœæ i zosta³ wyremontowany na
rzecz oœrodka kultury rozwijaj¹cej siê
gminy. Przez jakiœ czas placówk¹ GOK
kierowa³ Józef Tadla, pochodz¹cy ze
Szklar. Obecnie prowadzi prê¿ny Dom
Kultury „Karton” w Rzeszowie.
Odrestaurowany GOK oddano do
u¿ytku w 2010 roku za kadencji i z inicjatywy Antoniego Ossoliñskiego, który
przez lata 1995 do 2018 roku pe³ni³ funk-

cjê dyrektora Gminnego Oœrodka Kultury w Hy¿nem. Budynek nie zmieni³
struktury zewnêtrznej. Stare belki w pêkniêciach i rysach zatrzyma³y kawa³ historii tej ziemi, ludzi, którzy ukochali rodzinny zak¹tek i nadal s³u¿¹ jej wiedz¹
i zdolnoœciami, a ci co wyjechali, powracaj¹ sercem, patronuj¹c ró¿nym przedsiêwziêciom. Antoni Ossoliñski podejmowa³ ró¿ne wyzwania na rzecz poprawy
jakoœci ¿ycia mieszkañców. Jest za³o¿ycielem Stowarzyszenia Osób Niepe³nosprawnych w gminie Hy¿ne. Pomaga³ za³o¿yæ podobne stowarzyszenie w B³a¿owej, Chmielniku i Tyczynie. Powiatowe
Stowarzyszenie sprzyja organizowaniu
kolonii, obozów rekreacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepe³nosprawnych. W³adze gminy doceni³y dzia³alnoœæ Antoniego Ossoliñskiego odznaczaj¹c go Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi
oraz Nagrod¹ Honorow¹ Rady Powiatu
Rzeszowskiego na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych. Nale¿y dodaæ, ¿e przez
dwie kadencje ten niezwyk³y spo³ecznik

Literackie spotkanie
w Stasiewiczówce
W huku armat wojsk napoleoñskich atakuj¹cych Nysê mia³o miejsce cykliczne ju¿
spotkanie ludzi pióra u pañstwa Violetty i Jerzego Stasiewiczów przy ulicy Orl¹t
Lwowskich.
Tegorocznym goœciem honorowym by³ dramaturg i prozaik z Wroc³awia Zbigniew NiedŸwiecki-Rawicz. Autor takich powieœci jak: „Grzech przemilczenia”,
„Przypadków ma³¿eñskich”, a ostatnio bestsellerowej „B³êkitnej to¿samoœci” o Daisy
von Pless – ostatniej pani na zamku Ksi¹¿ i w Pszczynie. Autor przeczyta³ zebranym
fragmenty powieœci. Opowiedzia³ o dziesi¹tkach godzin spêdzonych nad studiowaniem epoki, wizytach w archiwach i muzeach oraz wertowaniem starych katalogów
mody i rozmowach z ostatnimi ¿yj¹cymi œwiadkami pamiêtaj¹cymi „angielsk¹ pani¹”. W spotkaniu uczestniczyli cz³onkowie Zwi¹zku Literatów Polskich: Daniela
D³ugosz-Penca, Zofia Kulig, Danuta Koby³ecka, Edmund Borzemski, Ada Jarosz. Ponadto Bo¿ena Tokar-Matkowska.
Jan Szczurek pisz¹cy o z³o¿onej i tragicznej historii Œl¹ska zaprezentowa³ album
poetycko-fotograficzny odbudowywanego z niebywa³ym pietyzmem zamku w Dobrej
ko³o Krapkowic.
Jerzy Stasiewicz
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dzia³a³ w Spo³ecznej Radzie Radia Rzeszów, skupiaj¹cej piêtnaœcie osób z ca³ego województwa. Ówczesne w³adze Rzeszowa w tym pose³ Stanis³aw O¿óg, na
czele ze Starost¹ Rzeszowskim Józefem
Jod³owskim pe³ni³y honorowy patronat
nad organizowanymi imprezami w Hy¿nem. To nie koniec zas³ug Antoniego
Ossoliñskiego. Z jego inicjatywy w siedzibie GOK powsta³a Izba Tradycji. Niezwyk³e to miejsce. Kolekcjê rzeŸbiarsk¹
Józefa Pa³aca rozpoczyna portret – p³askorzeŸba genera³a W³adys³awa Sikorskiego, wybitnego mê¿a stanu, premiera
na uchodŸctwie i Naczelnego Wodza
Polskich Si³ Zbrojnych. Genera³ W³adys³aw Sikorski wprawdzie rodem z Tuszowa Narodowego, ale m³odoœæ spêdzi³
w Hy¿nem. W archiwum gminy Hy¿ne
znajduje siê wiele cennych dokumentów
opowiadaj¹cych o jego ¿yciu prywatnym. Nad Genera³em p³askorzeŸby pañ,
maj¹cych tutaj rodzinne korzenie: wojewodziny Rzeszowskiej Ewy Leniart
i poetki Marii Bednarek autorki miêdzy
innymi cennej ksi¹¿ki biograficznej
„Dziewczêta ze Starej Drogi”. Portrety
genera³a W³adys³awa Sikorskiego ukazuje równie¿ malarstwo. Na p³ótnie
uwieczniony jest przez córkê Antoniego
Ossoliñskiego. Od lat na czeœæ Genera³a
mieszkañcy Hy¿nego we wspó³pracy
z w³adzami gminy Hy¿ne upamiêtniaj¹
tê postaæ poprzez organizowanie rocznicowych imprez, nosz¹cych na pocz¹tku
nazwê Rajdów Zmotoryzowanych Szlakiem Rodowodu gen. W³. Sikorskiego.
W sumie odby³o siê ich dziesiêæ. Trasy
biegn¹ z Hy¿nego przez Chmielnik, Tyczyn, B³a¿owê, Dynów. Od 2013 roku
uleg³a zmianie formu³a rajdu i przekszta³cono go w rajd rowerowy. Na œcianach Izby Tradycji widniej¹ plansze
z licznymi podziêkowaniami Dyrektora
GOK Antoniego Ossoliñskiego, który
przechodz¹c na emeryturê w roku 2018,
podziêkowa³ mieszkañcom, poszczególnym osobom, zespo³om, w tym Zespo³owi Pieœni i Tañca „Hy¿niacy”, orkiestrze
dêtej, organizacjom, nauczycielom
i ksiê¿om, OSP gminy Hy¿ne, pracowni-

kom GOK, klubom sportowym, sponsorom, dziêki którym mo¿na by³o zorganizowaæ wiele wspania³ych wydarzeñ.
Œciany Izby Tradycji zdobi¹ te¿ obrazy –
pok³osia dwóch plenerów malarsko-rzeŸbiarskich, zatytu³owane „Szlakiem rodowodu gen. W³. Sikorskiego”. Wœród artystów – prof. Stanis³aw Górecki z ¿on¹
prof. Mari¹ Siuta-Góreck¹, wyk³adowca,
komisarz wielu plenerów Andrzej Korzec i inni wspaniali twórcy. Wœród prac:
Panorama Hy¿nego, Dom Sikorskich
w Hy¿nem, Stara stodo³a, Dom Parafialny, Dworek Jêdrzejewiczów itp. prace.
Wœród artystów bior¹cych udzia³ w plenerze jest Mieczys³aw Ro¿ek, urodzony
w Dyl¹gówce – malarz, spo³ecznik, spisuj¹cy historiê Hy¿nego i okolic. Mo¿e
kiedyœ zapisy jego do³¹cz¹ do cennych
opracowañ historycznych tej ziemi.
Antoni Ossoliñski, który przez 22 lata
pe³ni³ funkcjê dyrektora GOK Hy¿ne
i przez 20 lat reprezentowa³ gminê Hy¿ne,
jako Radny Powiatu Rzeszowskiego, po
przejœciu na emeryturê nie zaprzesta³ dzia³alnoœci spo³ecznej. Nadal jest bywalcem
GOK. Obecna Dyrektor Anna Lorenz-Filip wspiera wszelkie inicjatywy p³yn¹ce od mieszkañców gminy, ceni sobie z nimi wspó³pracê na rzecz organizowania ¿ycia kulturalnego, artystycznego, a tak¿e
pomocy spo³ecznej dla ludzi starszych.
Wyje¿d¿am z gminnego Oœrodka
Kultury w Hy¿nem z wiar¹, i¿ spo³ecznoœæ tutejsza, pod skrzyd³ami dyrektor
Anny Lorentz-Filip podejmie kolejne
ciekawe wyzwania. Spogl¹dam na wzgórza, w porze przedwioœnia nieco szarymi,
ale przeciêtymi urokliwymi w¹wozami,
zagajnikami, w tle z nowymi domami,
czekaj¹cymi na pêdzel artystów-malarzy.
Przypominam sobie treœæ s³ów gen. W³adys³awa Sikorskiego, przekazanych podczas spotkania z przedstawicielami klubu
„HY¯NE” w Chicago w Hotelu Drake,
20 kwietnia 1941 r., potwierdzone jego
w³asnorêcznym podpisem: „Pozdrowienia dla Polaków i Polek z piêknych i drogich mojemu sercu okolic Hy¿nego, Dyl¹gówki i Grzegorzówki”.
Jadwiga Kupiszewska
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Nowe w³adze Lubiñskiego
Stowarzyszenia Twórców Kultury
W dniu 21 marca
2019 r. odby³o siê Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze cz³onków Lubiñskiego Stowarzyszenia Twórców
Kultury. Zebranie przyjê³o sprawozdania oraz
plany dzia³ania na na��������������������������������������
���������������������������������������������
stêpn¹ kadencjê. Istotn¹
spraw¹ by³o dokonanie wyboru nowych sowych. Z zawodu jest in¿ynierem, a jego
w³adz Stowarzyszenia. Dotychczasowa domen¹ artystyczn¹ jest fotografia.
Lubiñskie Stowarzyszenie Twórców
prezes Zarz¹du LSTK – Janina Komarnicka, ze wzglêdu na stan zdrowia, zrezy- Kultury w Lubinie prowadzi dzia³alnoœæ
gnowa³a z dalszego ubiegania siê o to kulturaln¹ na terenie Zag³êbia Miedziostanowisko. Nowym prezesem Zarz¹du wego, d¹¿¹c do powszechnego uznania
LSTK w Lubinie zosta³ jednog³oœnie wy- twórczoœci artystycznej jako istotnego
brany – Wies³aw Radojewski, a sk³ad Za- nurtu w dzia³alnoœci cz³owieka. Zrzesza
rz¹du zasilili: Krystyna Dutkiewicz (wi- artystów z ró¿nych dziedzin sztuki takich
ceprezes), El¿bieta Jankowska-Ptak (se- jak: malarstwo, fotografia, poezja, rzeŸkretarz), Joanna Podgórska (skarbnik) biarstwo, ceramika i ró¿ne rodzaje rêkoi Urszula Urbaniak (cz³onek). Zmieniono dzie³a. Celem organizacji jest pomaganie
równie¿ sk³ad Komisji Rewizyjnej m³odym twórcom znaleŸæ siê w ich w³az przewodnicz¹c¹ Halin¹ Boles³awsk¹ na snym œrodowisku, pomoc w doskonaleniu
czele oraz sk³ad S¹du Kole¿eñskiego warsztatu, nauk, jak równie¿ organizowaz Wies³awem Wojciechowskim na czele. nie wystaw, plenerów, spotkañ ze znanyWybrani cz³onkowie Zarz¹du i Komisji mi ludŸmi kultury oraz pomoc swoim
to d³ugoletni cz³onkowie LSTK w Lubi- cz³onkom przy tworzeniu w³asnych dzie³.
nie, którzy znaj¹ problemy Stowarzysze- Stowarzyszenie ma za sob¹ szereg udania, a wiêkszoœæ z nich niejednokrotnie nych wystaw, wielu zwolenników, jak
zapisa³a siê w historii lubiñskiego ruchu równie¿ ludzi pozytywnie odbieraj¹cych
sztukê. Cz³onkowie Stowarzyszenia to
artystycznego.
Nowy prezes Zarz¹du LSTK jest przewa¿nie ludzie wywodz¹cy siê ze œrocz³onkiem stowarzyszenia od kilkunastu dowiska górniczego, pracownicy zak³alat. Przez wiele lat przewodniczy³ S¹dowi dów górniczych, emeryci i renciœci.
Misj¹ Stowarzyszenia jest promowaKole¿eñskiemu. Systematycznie utrwala³
historiê stowarzyszenia w kronice. Jest nie sztuki górniczej i zachowanie jej dla
autorem Biuletynu LSTK w Lubinie wy- przysz³ych pokoleñ. Artyœci bardzo chêtdanego w 2016 r. z okazji obchodów Ju- nie bior¹ udzia³ w dzia³alnoœci charytabileuszu 15-lecia istnienia Stowarzysze- tywnej. S¹ otwarci na wspó³pracê, potrafi¹
nia. Pisa³ wiele artyku³ów zwi¹zanych podejmowaæ nowe wyzwania i doskonale
z twórczoœci¹ artystyczn¹ Stowarzysze- znajduj¹ siê w œrodowisku artystycznym.
Wies³aw Radojewski
nia, publikuj¹c je w wydawnictwach pra-
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L¹decka Noc Poetów

Uroczysta coroczna
impreza, sensu stricto
poetycka, odby³a siê
w kurorcie L¹dek Zdrój,
w Kawiarni Artystycznej Dom Klahra.
Ju¿ po raz drugi poeci z ca³ej Polski zjechali karmiæ poezj¹ kuracjuszy w dniu
24 sierpnia 2018 r. Przyby³ych z ró¿nych
stron kraju uczestników i zaproszonych
goœci przywita³ poeta organizator Nocy
Poetów Zbigniew Kresowaty – artysta
malarz, krytyk literacki i eseista. Powita³
wszystkich tak¿e burmistrz L¹dka
Zdroju Roman Kaczmarczyk. W³odarz
miasta obieca³, ¿e Noce Poetów wejd¹
na sta³e do kalendarza imprez l¹deckich,

Gnom), natomiast l¹decka poetka Joanna
Mikulska-Mossakowska za krzewienie
poezji zwi¹zanej z otoczeniem przyrody
oraz sacrum otrzyma³a statuetk¹ Gnoma
„kolibra”.
W drugiej czêœci po przerwie, ponownie prezentowali siê poeci. Szczególne zainteresowanie wzbudzi³ František
Všetièka, który zaprezentowa³ NONY
/utwory stylizowane na czeski renesans,
dziesiêciozg³oskowiec, dziewiêæ wersów
œredniówka, uk³ad rymów ababccb/.
Otrzyma³ aplauz publicznoœci przy lirykach: Kresowaty i Stasiewicz. Polsk¹
wersjê przedstawi³ z orygina³u czeskiego
Wojciech Ossoliñski. Pañstwo Jolanta

co z radoœci¹ przyjêli przybyli ludzie
pióra. Zjecha³o do L¹dka oko³o 60 poetów, m. in. z: Lublina, Poznania, Wroc³awia, Warszawy, O³omuñca (Czechy),
Nysy, Opola, Brzegu, Kielc, Prudnika,
£¹cznika, Korfantowa, K³odzka, Kudowy, G³uszycy, L¹dka Zdroju – wiêkszoœæ
to poeci doœwiadczeni, profesorowie,
wyk³adowcy, nauczyciele, wszyscy z du-

i Tadeusz Szwarcowie wyst¹pili z kabaretem poetyckim tzw. przypadki ma³¿eñskie, gdzie wiersz kobiecy wymaga³ riposty mêskiej, niezwykle trafnej i subtelnej.
Po wierszowaniu wyst¹pi³ poznañski artysta, poeta, muzyk i kompozytor Ares
Chadzinikolau. Jego koncert by³ bardzo
odmienny, tak jak odmienne s¹ nurty
i wiersze oraz kierunki literackie.

¿ym dorobkiem literackim. Czytali swoje wydane ju¿ wiersze, a tak¿e zaprezentowali nowe liryki, w tym o mieœcie œw.
Jerzego.
Œwiêto Poezji Noc Poetów muzycznie otworzy³a Alicja Tanew, prezentuj¹c
swoje utwory. Po jej koncercie organizator Nocy Poetów, prezes Fundacji ERANOS, wrêczy³ artystce Nagrodê Literack¹ im. Marianny Bocian (kryszta³owy

W sobotê Gra¿ynka i Zbyszek Kresowaty podjêli poetów œniadaniem w galerii „KREZBI” przy ul. Koœciuszki 42.
By³ smalec, swojski chleb i kiszone ogórki. Mo¿na by³o swobodnie porozmawiaæ,
wymieniæ ksi¹¿ki, adresy i umówiæ siê na
spotkania literackie. Po¿egnania trwa³y
d³ugo, bo miejsca nasi¹kniête poezj¹
trudno opuszczaæ.
Jerzy Stasiewicz

Konkurs poetycki
W¥GLAÑSKI MAJ POEZJI
Towarzystwo Przyjació³ W¹glan i Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Ossie wraz
z Gmin¹ Bia³aczów, Urzêdem Marsza³kowskim w £odzi, Starostwem w Opocznie og³aszaj¹ 39 edycjê Konkursu Poetyckiego W¥GLAÑSKI MAJ POEZJI dla
poetów z Polski i œrodowisk polonijnych.
Konkurs obejmuje dwie kategorie:
klasyczn¹ poezjê rymowan¹ i wspó³czesn¹ poezjê bia³¹. W ka¿dej kategorii organizatorzy przyznaj¹ po trzy nagrody: I –
500 z³, II – 400 z³, III – 350 z³ oraz po
piêæ równorzêdnych wyró¿nieñ, po 300 z³
ka¿de. Ponadto nagrodzone i wyró¿nione
wiersze zostan¹ wydane drukiem w postaci pokonkursowego almanachu.
Wiersze nale¿y nadsy³aæ poczt¹ tradycyjn¹, w wersji papierowej w 3 egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rêkopisu. Po 3 wiersze z ka¿dej kategorii
(tematyka dowolna!). Wiersze powinny

byæ opatrzone god³em. W mniejszej, oddzielnej kopercie nale¿y za³¹czyæ dane
autora: data urodzenia, dok³adny adres
zamieszkania oraz numer telefonu. Termin nadsy³ania prac up³ywa z dniem 31
grudnia 2019 r. (decyduje data stempla
pocztowego!). Wiersze prosimy nasy³aæ
na adres:
Towarzystwo Przyjació³ W¹glan
Prezes Zarz¹du Krystyna JóŸwik
W¹glany 50
26-307 Bia³aczów
woj. ³ódzkie
tel. (44) 758-12-31
z dopiskiem na kopercie kategorii:
„Poezja rymowana” lub „Poezja bia³a”.
Nagrodzeni i wyró¿nieni poeci zostan¹ listownie powiadomieni i zaproszeni
na uroczyste podsumowanie Konkursu,
które odbêdzie siê w dniach: 23–24. 05.
2020 r. w W¹glanach.
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V Nadsañskie Spotkania Poetyckie
W dniach 16 i 17 sierpnia odby³y siê
po raz pi¹ty Nadsañskie Spotkania Poetyckie organizowane przez Robotnicze
Stowarzyszenie Twórców Kultury
w Przemyœlu. Ich wspó³organizatorami
byli: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki – Zamek, Urz¹d Miejski w Przemyœlu i Centrum Kulturalne w Przemyœlu.
W pierwszym dniu Konfronatacji,
przed po³udniem przemyscy poeci goœcili na Oddziale Dziennym Terapii Uzale¿nienia od Alkoholu gdzie zaprezentowali
krótk¹ satyrê teatraln¹ „Rozmowy o Unii
Europejskiej” autorstwa Tadeusza T³uœcika i prezentowali te¿ swoje wiersze.
W dyskusji ze s³uchaczami wzi¹³ udzia³
Pawe³ Soroka z Warszawy, przewodnicz¹cy Krajowej Rady Federacji RSTK,
który uczestniczy³ w tegorocznej imprezie. W godzinach popo³udniowych nast¹pi³o oficjalne otwarcie Nadsañskich Spotkañ Poetyckich, którego dokonali i przywitali przyby³ych goœci oraz widzów: dyrektor PCKiN Renata Nowakowska, wiceprezydent Przemyœla Bogus³aw Œwie¿y i prezes przemyskiego RSTK Mieczys³aw Szabaga.
Podczas uroczystej Gali na Zamku
Kazimierzowskim og³oszono wyniki II
konkursu poetyckiego „O Wstêgê Sanu”.
Jury w sk³adzie Mateusz Pieni¹¿ek i Maria Giba³a wy³oni³o z poœród nades³anych
zestawów poetyckich laureatów konkursu. Nagrody zdobyli: pierwszego miejsca
nie przyznano, Mieczys³aw Arkadiusz
£yp z Rzeszowa – II miejsce, Agata Litwin z Przemyœla i Marta Mielnik – Hejnowicz z Przemyœla – ex aequo III miejsce, Jan Gumbisz z Kielc – nagroda specjalna za wiersze inspirowane przyrod¹
nadsañsk¹ „Na po³oninie” i „Solina”. Jury przyzna³o trzy wyró¿nienia ksi¹¿kowe: Leonardowi Jaworskiemu ze Szcze-

cinka za wiersze „Mama” i „Rysowanie
œwiat³em”, Kazimierzowi Józefowi Wêgrzynowi z Istebnej za wiersz „Bircza naszej pamiêci” oraz Weronice W³odarczyk
z Brzeszcz za wiersze „Nad Sanem
w Dubiecku” i „Kapliczka mojego dzieciñstwa”. Dyplomy, statuetki i ksi¹¿ki
wrêczali: Wiceprezydent miasta Przemyœla Bogus³aw Œwie¿y, Przewodnicz¹ca
Rady Miasta Ewa Sawicka i Dyrektor
PCKiN – Zamek Renata Nowakowska.
Nagrodzone wiersze znalaz³y siê w almanachu pokonkursowym, wydanym przez
RSTK Przemyœl.
W czêœci artystycznej wyst¹pi³a Kamila Krzeszowiec ze Œwidnika, w programie autorskim poetycko-muzycznym
„Miêdzy czasem a przestrzeni¹”. Jest absolwentk¹ Akademii Muzycznej im. Stanis³awa Moniuszki w Gdañsku w klasie
gitary klasycznej i poetk¹, aran¿uj¹c¹
w³asne teksty. Otrzyma³a pami¹tkow¹
statuetkê z r¹k wiceprezydenta ufundowan¹ przez Firmê Handlowo-Us³ugow¹
„Tramp” z Przemyœla. Nastêpnie wyst¹pi³a œwidnicka grupa teatralna „Teatr
Drogi” w spektaklu „Nasz Czechow”
w re¿yserii Anety Stodulskiej-Sowy, absolwentki Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Teatralnej we Wroc³awiu. Pami¹tkow¹
statuetkê ufundowan¹ przez siebie wrêczy³a Ewa Sawicka, przewodnicz¹ca Rady Miasta.
Drugi dzieñ spotkañ odby³ siê w sali
koncertowej Towarzystwa Muzycznego.
Na pocz¹tku wieczoru prowadz¹cy program, poeta Mateusz Pieni¹¿ek przedstawi³ sylwetkê Mieczys³awa Arkadiusza
£ypa i zaprosi³ do obejrzenia wystawy
autora fotoobrazów „W krainie pegazów”. Mieczys³aw £yp, poeta, fotografik, by³y prezes rzeszowskiego oddzia³u
Zwi¹zku Literatów Polskich cz³onek Sto-

warzyszenia Twórców Fotoklubu w Warszawie, opowiedzia³ o swoich pasjach do
malarstwa i fotografii. Potem wyst¹pi³y
poetki z Oddzia³u ZLP w Rzeszowie,
które czyta³y swoje wiersze: Halina Kurek mieszkaj¹ca w Zrêcinie, polonistka,
która debiutowa³a tomikiem poetyckim
„Progi” w 2005 roku, nagradzana w konkursach literackich, otrzyma³a „Z³ote
Pióro” za tomik „Na wielkim dniu”, nagrodê ZLP o/ Rzeszów w 2008 r.); Maria
Stefanik – mieszkanka ¯arnowca, która
debiutowa³a tomikiem „Dobra prym”
w 2007 r., jest laureatk¹ wielu konkursów
literackich. Za osi¹gniêcia w dziedzinie

Laureatka wielu konkursów poetyckich.
Nale¿y do stalowowolskiego Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”. Od
2006 r. jest cz³onkiem Stowarzyszenia
Unia Poetycka Wojciecha Siemiona.
Pierwszy tomik „Pi¹ta pora koniecznoœci” wyda³a w 2001 roku. Za tomik „W
kapsule codziennoœci” otrzyma³a nagrodê ZLP o/ Rzeszów „Z³ote Pióro”.
Tego wieczoru wyst¹pi³ równie¿ prof.
Pawe³ Soroka, który wyg³osi³ wyk³ad na
temat „Szanse i zagro¿enia dla kultury
polskiej w zglobalizowanym œwiecie”. Na
zakoñczenie Trio Galicyjskie z Rzeszowa
w sk³adzie Witold Bochenek – akordeon,

���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

kultury otrzyma³a w 2017 r. nagrodê Burmistrza Gminy Jedlicze i Starosty Kroœnieñskiego. Nale¿y do Regionalnego
Klubu Poetyckiego w Kroœnie oraz do
Kresowej Grupy Poetyckiej „Krzemieñ”
w Che³mie. A tak¿e Ma³gorzata ¯urecka,
– wiceprezes Oddzia³u ZLP Rzeszów,
mieszka w Stalowej Woli, z wykszta³cenia in¿ynier œrodowiska. Debiutowa³a na
³amach tygodnika „Sztafeta” w 1990 r.

���������������������������������������

Dominik Banaœ – klarnet Adam Go³da –
gitara basowa oraz towarzysz¹ca Anna
Karnas – skrzypce, wykona³o skoczne
i rzewne melodie klezmerskie.
Dwudniowe Nadsañskie Spotkania
nie mog³yby siê odbyæ gdyby nie wsparcie instytucji i prywatnych sponsorów,
którym sk³adamy serdeczne podziêkowania.
Maria Giba³a
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DRÊCZ¥CY SZYFR...
szkic o poezji Anny Œwirszczyñskiej – czêœæ 2
dokoñczenie ze str. 1

Epizody na³o¿one na siebie stanowi¹ jak
gdyby migawki reporterskie, pozbawione
jakichkolwiek uzasadnieñ przyczynowo-skutkowych. Bo i có¿ mog³yby one wyjaœniæ. Albowiem ka¿de pytanie o g³êbsze
przyczyny biegu dziejów, katastrof wojennych nie zmierza nigdy do „przyczynowego” wyjaœnienia, gdy¿ najbardziej
zasadn¹ tu jest causa efficiens (przyczyna
sprawcza).
Dla Œwirszczyñskiej niewa¿ne s¹
przyczyny z³a, ale sama refleksja. Tote¿
przes³anie artystyczne zostaje spe³nione
w ewokacji wstrz¹saj¹cego obrazu warszawskiego Piek³a ognia, œmierci i cierpienia. Zarówno epizody, sceny, jak i bohaterowie œwiata przedstawionego istniej¹ na tym samym poziomie wa¿noœci dramatycznej (historycznej). I ten œwiat ma
znaczenie dos³owne.
Ró¿norodnoœæ stylistyczna, heterogenicznoœæ zachowañ i sytuacji oraz antynomiczne obrazy powoduj¹ wzmocnion¹
ekspresjê wypowiedzi (komunikatu):
„Dziœ w nocy p³aka³eœ przez sen,
œni³y ci siê twoje dzieci
w dalekim mieœcie.
Wsta³eœ rano, mundur, he³m,
Na ramiê automat.
Poszed³eœ rzucaæ ¿ywcem w ogieñ
Cudze dzieci.”
(„¯o³nierz niemiecki”,
Wyd. II, s. 51)
Jak zatem pogodziæ ze sob¹ te dwie
postawy i zachowania bohatera lirycznego. Gdzie le¿y prawda naszego „ja”. Nie
wiemy. Przeciwstawienie z³a i dobra.
W tym przypadku dobro posiada li tylko
znamiona metafizyczne. Objawienie poprzez sen, ¿e gdzieœ wewn¹trz istniejemy
prawdziwie, w zgodzie z w³aœciwym rozumieniem mi³oœci, aczkolwiek czynimy
Ÿle. Nie potrafimy panowaæ nad losem
w³asnym i innych. A nasza odpowiedzialnoœæ historyczna? A mo¿e to tylko niepojêty los przerzuca winê na nas. Ludzi jako
jednostki... Wydaje siê wiêc, i¿ taki bieg
historii wyznacza cz³owiekowi ów dramatyczny los, który w gruncie rzeczy jest
ci¹g³ym cierpieniem a¿ do œmierci. Jeœli
spojrzymy na czêœæ III Budowa³am barykadê ujrzymy przed sob¹ wymar³e, bezludne miasto. Exodus ma w sobie coœ
z katharsis (oczyszczenia): „Tyle tu by³o
krzyku/ krzycza³y samoloty i ogieñ i rozpacz/ krzycza³o do chmur/ uniesienie//.
Teraz milczy ziemia i niebo. //” – („Ziemia i niebo”, Wyd. II, s. 156). Alegoryczny obraz wymar³ego miasta wyra¿a upadek œwiata i jego wszelkich wartoœci. Pozostaj¹ tylko ziemia i niebo. A pomiêdzy
nimi Nicoœæ. Milczenie.

Wróæmy jeszcze raz do natchnienia.
Jak uwierzyæ w deklaracjê poetki, ¿e nale¿a³a do rzadkiego gatunku poetów „natchnieniowców”, skoro „wojenne” wiersze powsta³y w kilkanaœcie, mo¿e kilkadziesi¹t lat po wojnie? Natchnienie kojarzy nam siê z czyœ nag³ym, gwa³townym.
Ten natychmiastowy odruch psychiczny
powoduje zazwyczaj szczególny obraz,
chwila, wzruszenie.... Ale gdybyœmy tak
p³asko pojmowali akt nazwany „darem
bo¿ym”, nie moglibyœmy zrozumieæ twórcy ani te¿ dotrzeæ do prawdziwych Ÿróde³
jego twórczoœci. I tak siê rzecz ma równie¿ z interpretacj¹ liryki Œwirszczyñskiej.
Widz¹c p³asko nie dostrzegamy g³êbi. Nie
dostrzegaj¹c g³êbi nie potrafimy dog³êbnie prze¿yæ chwili, a to oznacza eliminacjê we wspólnym prze¿yciu i dialogu:
czytelnik – podmiot liryczny – autor. Jeœli
bowiem uznamy, ¿e natchnienie – tak ju¿
oœmieszone we wspó³czesnej literaturze –
to nie tylko „dar bo¿y”, zsy³any poetom
w szczególnych momentach, ale coœ
znacznie g³êbszego i bardziej skomplikowanego, to stwierdzimy wówczas, i¿ mamy do czynienia z ca³ym obszarem psychicznym poety. W tym obszarze bez trudu odnajdujemy pêkniêcia, szczeliny, blizny... Ale có¿ znacz¹ te pêkniêcia? Jak¹
mierzyæ je miar¹?...
O natchnieniu przez wiele stuleci wypowiadali siê sami artyœci. W krótkim
szkicu nie sposób zaprezentowaæ wielu
prób zdefiniowania tego¿ „ulotnego czasu
uniesienia”. Jednak¿e dla zilustrowania
du¿ego rozrzutu myœlowego i ró¿nych
punktów widzenia przytoczê chocia¿
dwie charakterystyczne opinie wybitnych
twórców: Josepha Conrada i Maryny
Cwietajewej. Joseph Conrad-Korzeniowski tak oto pisa³ w swoich Wspomnieniach: „Natchnienie przychodzi od ziemi,
która ma przesz³oœæ, historiê, przysz³oœæ,
nie zaœ od zimnych i niewzruszonych niebios...”. Samo ¿ycie wiêc niesie natchnienie; nasz byt i doœwiadczenie z niego wyros³e, które tworz¹ Historiê Czasu. Zupe³nie inaczej widzia³a natchnienie wybitna
poetka rosyjska – Maryna Cwietajewa,
pisz¹c: „Owo ziarno ziarna (¿ywio³ ¿ywio³ów – przyp. mój) poety – to si³a cierpienia”. Na ogó³ sporo wiemy o romantycznej ekstazie poetyckiej, pozytywistycznej czy m³odopolskiej. O wspó³czesnej – jednak niewiele. Czy poezja wspó³czesna to „wyrachowane”, „zimne” drugie „ja” poety, czy tylko próba zachowania twórczej intymnoœci. A przyczynê naszej niewiedzy „wspó³czeœnie nawiedzonych” nale¿y upatrywaæ przede wszystkim w zmianie funkcji kulturotwórczej
natchnienia.
W tych dwóch zacytowanych wypowiedziach znajdziemy odpowiedŸ na
wczeœniej postawione pytania: co znacz¹
owe pêkniêcia w psychicznym obszarze

poety i jak¹ mierzyæ je miar¹? Pytania te
wydawaæ siê mog¹ abstrakcyjnymi, ale
czy faktycznie takimi s¹?... Z pewnoœci¹
– nie. Pêkniêcia w psychicznym obszarze
to zbiór doœwiadczeñ bardziej lub mniej
dramatycznych. Natomiast miar¹ ich dramatycznego kolorytu jest tylko si³a cierpienia. To jak umiemy cierpieæ zale¿y
wy³¹cznie od nas, od naszego sumienia
i wra¿liwoœci w odbiorze tych naszych
doœwiadczeñ oraz ca³ej rzeczywistoœci
œwiata, w którym ¿yjemy.
W swej poezji Anna Œwirszczyñska
nie jest, wiêc, obojêtna ani na doœwiadczenia bytu, ani na historiê czasu. Nie zawsze sobie zdajemy sprawê z tego, ile
w naszym ¿yciu powstaje takich pêkniêæ
i szczelin. Czêsto usi³ujemy je omijaæ bez
¿adnej refleksji. Tote¿ Œwirszczyñska
„cierpia³a” za innych, bo ktoœ „musi”
cierpieæ, mieæ „sumienie”, by inni mogli
tkwiæ zwyczajnie, w œrodku Czasu. I dopóki tego nie zrozumiemy – nie przenikniemy istoty w³asnego cierpienia oraz jego wa¿noœci w bycie. Byt wyznacza nasz
Los. Byæ mo¿e dlatego „staroœwieckie”
natchnienie okaza³o siê a¿ takie wa¿ne.
G³ównie przy odró¿nianiu wielkoœci
i hierarchicznej wa¿noœci owych pêkniêæ. Bez takiego spojrzenia na w³asny
obszar psychiczny nie moglibyœmy odczytaæ tej liryki.

Intymnoœæ kobieca
czy ¿ywio³ cierpienia?
Spróbujemy nieco uwa¿niej przyjrzeæ
siê trzem ksi¹¿kom Anny Œwirszczyñskiej: Wiatr (1970), Jestem baba (1972),
Szczêœliwa jak psi ogon (1978), bowiem
krytyka okreœli³a je mianem „liryki kobiecej”. Z powodu w³aœnie tych ksi¹¿ek poetyckich poetkê uznano za kontynuatorkê
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
„Szuflady” i „szufladki”, znajduj¹ce siê
w dyspozycji krytyków i recenzentów s¹
z regu³y pojemne i wygodne. Trac¹ na
nich jedynie twórcy, gdy¿ jednostronnoœæ
i sta³oœæ opinii krytycznych nie zawsze id¹
w parze z g³êbi¹ myœli poetyckiej czy
przes³aniem artystycznym poety. Bo czym
jest „poezja kobieca”? Jakie pe³ni funkcje? Socjologiczne? Estetyczne, psychofizyczne... A mo¿e „promuj¹ce”?... Czy istnieje w rzeczywistoœci „liryka kobieca”?
Gdybyœmy chcieli wnikaæ w hierarchiczne
wartoœci artystyczne okaza³oby siê, ¿e
zbyt pochopne podzia³y stworzy³yby „poezjê mêsk¹” w odró¿nieniu od Poezji. Nie
znoszê tych sztucznych podzia³ów literackich, bo niczemu nie s³u¿¹. A poezja mo¿e byæ dobra lub z³a.
„Prawdziwe uznanie zdoby³a ostatnia
jej ksi¹¿ka Jestem baba (1975) – (mowa
o wyd. II, I wyd. w 1972 r. – uwaga moja), ksi¹¿ka, która otwarcie odrzuca trady-

cjê dominacji mê¿czyzn (la herencia machista) i broni kobiecoœci jako wartoœci
ludzkiej. Jej wiersze (Anny Œwirszczyñskiej – uwaga Anngoyi), sugestywne i k¹œliwe, klasyczne w swej formie, podkreœlaj¹ prawo kobiety do samorealizacji, do
bycia w³adczyni¹ swego losu, do pe³ni
istnienia. Ta nowa kobieta, wychwalana
przez Annê Œwirszczyñsk¹, musi odczuwaæ samotnoœæ, gdy¿ cz³owiek wspó³czesny nie przezwyciê¿y³ jeszcze szowinizmu mêskiego. Ksi¹¿ka Jestem baba zosta³a opublikowana w zwi¹zku z Miêdzynarodowym Rokiem Kobiet, wywo³uj¹c
liczne pochwa³y i g³osy sprzeciwu wœród
polskich krytyków literackich...” – pisze
anonimowy autor (autorka?) noty biograficznej w La Palabra y el Hombre (1976).
Powy¿sza nota mimowolnie wywo³uje
szczery uœmiech i zdziwienie. A przede
wszystkim stanowi znakomity materia³
do dowcipów i anegdotek. Do wydania
ksi¹¿ki, przyjêcia imieninowego zawsze
mo¿na znaleŸæ jak¹œ okazjê. Szowinizm
mêski, ¿eñski.... Chyba lepiej zostaæ dzia³aczem jakiejœ Ligi Kobiet lub Ligi Mê¿czyzn i wyg³aszaæ swoje „mowy” z wielkich trybun. Zapewne mia³yby znacznie
wiêksze reperkusje ni¿ kilkadziesi¹t wierszy w ksi¹¿ce o nak³adzie 1500–2000 egzemplarzy. Odrêbnoœæ doznañ psychicznych to nie szowinizm. Tak bowiem odbierana twórczoœæ poetyck¹ prowadzi
w œlepy zau³ek.
Annie Œwirszczyñskiej bynajmniej
nie chodzi³o ani o szowinizm mêski, ani
o kobiec¹ dominacjê. Krótkowzrocznoœæ
krytyków literackich intelektualnie sp³yca
poezjê. A w przypadku Œwirszczyñskiej
jest na pewno zgubna. Moda na „bojowe”
sufra¿ystki dawno przeminê³a. Przynajmniej w Europie. Gwoli œcis³oœci przywo³ajmy wiersz „Bardzo smutna rozmowa
noc¹: „Powinnaœ mieæ wielu kochanków.
/ – Tak, mi³y. / – Mia³em du¿o kobiet. / –
Mia³am mê¿czyzn, mi³y. / – Jestem cz³owiek skoñczony. / – Tak, mi³y. / – Nie ufaj
mi. / – Nie ufam, mi³y. / Bojê siê œmierci.
/ – Ja te¿, mi³y? – Nie odejdziesz ode
mnie. / – Nie, mi³y. / – Jestem sam. / – Jak
ja, mi³y. (...)”
Ten w³aœnie wiersz jest zaprzeczeniem cytowanej tu noty biograficznej
z meksykañskiej antologii. Otó¿, pojawia
siê w nim motyw œmierci biologicznej,
wynikaj¹cej z naturalnego porz¹dku
œwiata. Ów motyw œmierci nale¿y do najsilniejszych akcentów poetyckich
u Œwirszczyñskiej. Œmieræ jako dylemat
okrutnej tajemnicy œwiata. Niepojêty akt
spe³nienia siê. W powy¿szym wierszu nie
zauwa¿ymy cienia postawy zbuntowanej
feministki. Ale ujrzymy w tle wyalienowanego cz³owieka we wspó³czesnym
œwiecie. Kobieta i mê¿czyzna podlegaj¹
tym samym prawom biologicznym i pokusom. I nie sytuacja bytu ich dzieli, ale
prze¿ycia psychiczne, intymnoœæ w³asnego, odrêbnego czasu oraz intymnoœæ cia³a. Brak jakiegokolwiek porozumienia
psychicznego wywo³uje alienacjê. Tê
alienacjê pog³êbia fakt przemijania w czasie: „PrzyjdŸ do mnie/ we œnie /. Umar³y,
przyjdŸ do umar³ej/ na ostatni¹ noc mi³osn¹/ dwojga istot, których ju¿ nie ma/... /”
– „Otwórz drzwi snu” z tomu Jestem baba, wyd. I, s. 73. Ale wróæmy do sytuacji
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bycia, do odrêbnej kondycji ludzkiej kobiety i mê¿czyzny.
Œwirszczyñska dostrzega³a odmiennoœæ sytuacji ludzkiego bytu w biologicznych uwarunkowaniach. Odmiennoœæ sytuacji wyznaczona jest poprzez odmiennoœæ ludzkiego rodzaju, tj. p³eæ, a wiêc
poprzez biologiê. Ów biologiczny pierwiastek okreœla odrêbnoœæ psychofizycznych doznañ kobiety i mê¿czyzny, matki
i ojca. Równie¿ i skala natê¿enia doœwiadczeñ jest zró¿nicowana emocjonalnie, obejmuj¹ca przecie¿ przeciwstawne
sobie obszary biologiczne: kobieta – mê¿czyzna, matka – dzieci – ojciec. A wiêc;
odrêbnoœæ prze¿ycia i jego emocjonalne
zró¿nicowanie tworz¹ swoisty determinizm biologiczny nadbudowany determinizmem kulturowym. I o ile mo¿emy
wp³ywaæ na charakter prawid³owoœci kulturowych, o tyle nie mo¿emy niczego
zmieniæ w determinizmie biologicznym,
albowiem wprzê¿ony jest w ³ad œwiata.
Cz³owiek jako biologiczna jednostka
podporz¹dkowany zosta³ Naturze, chocia¿ w naturalnym porz¹dku Œwiata kobieta zajmuje wy¿sz¹ pozycjê ni¿ mê¿czyzna i dzieje siê to bez jej woli –
(„Szekspir. Poskromienie z³oœnicy”, tam¿e, s. 47). Ta przewaga, w rzeczywistoœci
„pozorna”, staje siê trwa³ym, niezmiennym losem kobiety, wynikaj¹cym z „nadprzyrodzonej” konstytucji biologicznej,
która wyposa¿y³a j¹ w umiejêtnoœæ reprodukcji ¿ycia. Niemo¿liwym jest przeniesienie funkcji rozrodczej na mê¿czyznê.
A zatem mo¿emy stwierdziæ, ¿e macierzyñstwo w sensie biologicznym odgrywa
donioœlejsz¹ rolê ni¿ ojcostwo. Poprzedzony lêkiem akt narodzin wi¹¿e siê
z cielesnym bólem i cierpieniem: „Bêdzie
moje i twoje, / chocia¿ tylko ja bêdê musia³a je urodziæ...”. W tym akcie mê¿czyzna nie uczestniczy, lecz w ró¿nych kulturach, zw³aszcza wœród pierwotnych ludów Azji, Afryki i Oceanii, znajdujemy
zwyczaje rytualnego uczestnictwa mê¿czyzny w porodzie. Powo³ajmy siê chocia¿by na kuwadê, polegaj¹c¹ na tym, ¿e
w ostatnich tygodniach ci¹¿y m¹¿ kobiety
ciê¿arnej naœladuje jej zachowanie i reakcje, po czym symuluje przebieg porodu
i „odbywa po³óg”, zajmuj¹c siê osobiœcie
niemowlêciem, jednoczeœnie przestrzegaj¹c obowi¹zuj¹cych w tym okresie tabu
i nakazów...
Œwirszczyñska nie „walczy³a” z dominacj¹ mê¿czyzn. Patrzy³a na ¿ycie i los
kobiecy z perspektywy biologicznej,
z perspektywy niezale¿nej od obojga p³ci.
ale skoro mê¿czyŸnie nie dane jest uczestnictwo w akcie narodzin, nale¿a³o przekazaæ mu swe doœwiadczenie, cierpienie,
a nawet ból poprzez obraz poetycki. Przekaz psychicznych doœwiadczeñ poetka
uwa¿a³a za swój moralny obowi¹zek. Tote¿ Wiatr, Jestem baba, Szczêœliwa jak psi
ogon – trzeba odbieraæ jako próbê rytualnego wtajemniczenia mê¿czyzny w narodziny nowego ¿ycia. Powstaje pytanie –
czy tylko? Zwróæmy uwagê na zestaw
s³ów-kluczy w wierszach Œwirszczyñskiej: „dziewczyna/kobieta; mê¿czyzna/m¹¿; noc/dzieñ; szczêœcie/mi³oœæ;
cia³o/krew; cierpienie/ból; szatan/piek³o;
¿ycie/œmieræ”. Z tych bowiem s³ów-kluczy zbudowany jest ekspresyjny obraz

poetycki. Wymienione topoje wskazuj¹
nam krêgi semantyczne: biologiczny
i metafizyczny. W uwarunkowaniu biologicznym tkwi Los kobiety, w którym Anna Œwirszczyñska dostrzeg³a jego metafizyczne uosobienie œmierci:
„Zbudowa³am dom,
wybra³am mê¿czyznê,
czyniê swoj¹ pracê.
Potem odejdê i przyjdzie moja córka.
Zbuduje dom,
wybierze mê¿czyznê,
wykona pracê.
Potem odejdzie.
Rodz¹c skaza³am j¹.”

(„Moja córka”
z tomu Wiatr, s. 42)

W autoironicznej poincie wyraŸnie
s³yszymy heideggerowskie Sein zum Tode. Daj¹c ¿ycie, dajemy cierpienie
i œmieræ: „rodz¹c skaza³am j¹”. To gorzkie stwierdzenie rzutuje na filozoficzn¹
postawê Œwirszczyñskiej. Mi³oœci zawsze
towarzyszy cierpienie, ból i œmieræ. Nie
w mi³oœci siê spe³niamy, lecz w samej
œmierci. Jak wiêc mamy poj¹æ mi³oœæ?...
Otwieraj¹c tajemne wnêtrze mi³oœci
odkrywamy erotyzm i seksualizm. Dwa
ró¿ne zjawiska, z których pierwsze rozumiemy jako gwa³townoœæ i zmys³ow¹ namiêtnoœæ oraz pochwa³ê ¿ycia a¿ do
œmierci. Natomiast drugie oznacza wy³¹cznie œmieræ, jednak¿e ma ona inne
znamiona ni¿ w swoim dos³ownym znaczeniu. Pojawia siê w momencie reprodukcji p³ciowej; dajemy ¿ycie i œmieræ
jednoczeœnie, lecz sami te¿ nie przestajemy byæ tymi, kim byliœmy. Podczas reprodukcji umiera nasze duchowe „ja”.
Podwójne ¿ycie rodzi podwójn¹ œmieræ.
I ¿ycie, i œmieræ s¹ tym samym ¿ywio³em, który spala nas poprzez mi³oœæ:
„zwijam siê w cierpieniu, / œpiewam
w p³omieniach, / to boli, to zachwyca”.
Ale prawdê mi³oœci odkrywamy dopiero
w œmierci i odwrotnie: prawdê œmierci
poznajemy w mi³oœci.
Powtórzmy wiêc jeszcze raz ostatni
werset z „Mojej córki”: „Rodz¹c skaza³am j¹” i zastanówmy siê nad sensem poszczególnych s³ów. Oto ja, kobieta-matka
rodz¹c da³am ¿ycie, ale i skaza³am je. Poetka nie dopowiada swej myœli. Przeciwnie: urywa j¹ ironicznym „skaza³am j¹”.
Skoro da³o siê ¿ycie, zapocz¹tkowa³o siê
te¿ i odwrotnoœæ tego ¿ycia czyli akt
œmierci. Kobieta-matka (liryczne „ja”)
wystêpuje w podtekœcie w roli biologicznego „kata”. Œmieræ jest z³em, a istnienie/trwanie uwa¿ane za dobro. To u Sade’a zetkniemy siê z podobn¹ wizj¹: „Narodziny cz³owieka nie s¹ w wiêkszym
stopniu pocz¹tkiem jego istnienia ni¿
œmieræ koñcem; matka, która rodzi, obdarza ¿yciem nie w wiêkszym stopniu ni¿
morderca, który zabija, obdarza œmierci¹;
pierwsza produkuje pewien rodzaj materii
zorganizowanej w okreœlony sposób, drugi stwarza mo¿liwoœæ odrodzenia siê
w innej materii – obydwoje tworz¹...”.
Wobec tego, w jakim celu Œwirszczyñska przywo³a³a widmo szatana i piek³a? Szatan towarzysz¹cy mi³oœci, piek³o
– narodzinom ¿ycia. Demon uosabia po-

kusê czyli wystêpek. Pokusa ujarzmia
cz³owieka. Nie potrafimy oddaliæ jej od
siebie, a przecie¿ niesie ze sob¹ ból i cierpienie. Po¿¹danie pokusy, czynienie wystêpku odzwierciedla bowiem powszechnie znany mit biblijny o Adamie i Ewie.
Poprzez „wystêpek” cz³owiek próbuje
odnaleŸæ sens prawdy, zmys³owo poznaæ
w³asne cia³o. Czy mo¿e ow¹ prawdê posi¹œæ? Nale¿y w to w¹tpiæ... Ale mo¿e
spojrzeæ inaczej na w³asny ból i cierpienie. Piek³o staje siê metaforycznym korelatem sali po³o¿niczej. Podobne skojarzenia zawieraj¹ „Trzy kobiety” Sylwii Plath
(„czarny tunel”) oraz wczeœniejsze Dzienniki 1931–1934 Änanis Nin (równie¿
„czarny tunel”).
Piek³o czyli sala po³o¿nicza to miejsce pokuty i oczyszczenia („szorujê cia³o”, „czyste rêce”). Piekielna sceneria sali porodowej przekszta³ca biologiczne
doœwiadczenia w prze¿ywanie mistyczne, doznawane przez kobietê w samotnoœci. A chwila w tej scenerii stanowi moment, który poprzez ¿ycie i œmieræ poprzednich istnieñ, warunkuje nieœmiertelnoœæ odnowy ¿ycia: „Jestem ko³o, / nie
mogê wyjœæ z ko³a.? Oto piek³o/ doskona³oœci/...” – („Piek³o doskona³oœci” z tomu Wiatr, s. 59). Ko³o zatem jest synonimem odnowy ¿ycia i jej nieœmiertelnoœci.
I w niej ¿yje ludzka nadzieja.
Œwiat „sali po³o¿niczej” ods³oniêty
poprzez Œwirszczyñsk¹ przy pomocy
oszczêdnej, czasem agresywnej, jakby
zwulgaryzowanej metafory jawi siê nam
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jako œwiat ogromny i pe³en okrucieñstwa.
Œwiat, w którym istnieje cz³owiek zniewolony przez determinizm biologiczny:
„Bêdziemy siê dusiæ za gard³o
z moim cholernym losem,
a¿ jedno z nas
szlag trafi. ”
(„Bêdziemy siê dusiæ za gard³o”
z tomu Szczêœliwa jak psi ogon, s. 106)
Tylko ironizuj¹c z w³asnej, biologicznej u³omnoœci mo¿emy przezwyciê¿yæ
siebie. Ironia mo¿e sprzyjaæ zachowaniu
tajemnej intymnoœci cia³a, a tak¿e trwaniu
w beznadziejnym cierpieniu. Œwirszczyñska drwinê skierowa³a przeciw Z³u. Czy
jest to tylko sfera gry, maski, przypadku
czy te¿ zwyk³ego, ludzkiego szaleñstwa?
Trudno dziœ powiedzieæ. Tê prawdê poznamy w ostatniej chwili. Zapewne,
Œwirszczyñska prawdê mi³oœci ju¿ zna.
Przypisy:
„Odra”, Wroc³aw nr 6 z czerwca 1980 r., s. 20
Anna Œwirszczyñska: Wiersze i proza, Sk³ad
G³ówny „Bibljoteka Polska” – nak³adem Autora, Wwa 1936 r., s. 71
Henryk Or³owski: Literatura w III Rzeszy,
Wydawn. Pozn., Poznañ 1979 r., s. 77
La Palabra y el Hombre, nr 20, wrzesieñ-grudzieñ 1976 s. 103
Anna Œwirszczyñska: Jestem baba, WL, Kraków 1972 s. 78

Pamiêci
Józefa
Kawa³ka
Odszed³ nasz Prezes, tak mówi¹ z ¿alem o zmar³ym 19 lipca 2019 r.
Józefie Kawa³ku cz³onkowie Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie. Trudno siê dziwiæ, bo zmar³y by³ ca³y oddany Kulturze
i pracy spo³ecznej. By³ cz³owiekiem szlachetnym i wybitnie kole¿eñskim.
Prezesowa³ Stowarzyszeniu nieprzerwanie od 2007 do 2016 r.
W 2009 r. wyda³ obszern¹ monografiê – album „Chór ZNP Cantus w Rzeszowie”, który zawiera twórczoœæ poetyck¹, prozatorsk¹, publicystyczn¹
i muzyczn¹ nauczycieli chórzystów.
W 2015 r. wyda³ „Przestrzenie wyobraŸni – Almanach Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury”, który jest pierwszym almanachem na Podkarpaciu otwartym na wszystkie œrodowiska.
Dzie³o znalaz³o siê w Bibliotece Narodowej, Bibliotece Jagielloñskiej,
Senacie RP, Kongresie Polonii Amerykañskiej i wielu wa¿nych instytucjach
kultury. Józef Kawa³ek by³ redaktorem biuletynu „Kultura i Pieœñ”.
Za sw¹ dzia³alnoœæ w 2013 r. otrzyma³ nagrodê Zarz¹du Województwa,
a w 2015 zosta³ uhonorowany odznak¹ „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”. Na
cmentarzu w imieniu Zarz¹du RSTK Rzeszów i w imieniu Zarz¹du Rady
Krajowej RSTK w Warszawie po¿egna³ Zmar³ego obecny prezes Stanis³aw
Dworak, a poeci ze Stowarzyszenia recytowali wzruszaj¹ce wiersze.
Czeœæ Jego pamiêci
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Ada Jarosz
– goœciem Nyskiego Salonu Literackiego
Nabiera rozpêdu Nyski Salon
Literacki zorganizowany przed
kilkoma laty przez znakomit¹ aktorkê i poetkê Martê Klubowicz.
Kwietniowym goœciem Ma³ej
Sceny im. Jerzego Kozarzewskiego na piêterku Domu Kultury by³a Ada Jarosz – autorka tomików
poetyckich: Rozdro¿ami, Niebo
pachn¹ce sianem, Modlitwy malowane trzcin¹; albumu fotograficzno-poetyckiego Rogalik. Ponadto utwory A. Jarosz ukaza³y
siê w wielu antologiach, almanachach i czasopismach poœwiêconych literaturze i kulturze polskiej. Jest cz³onkini¹ Zwi¹zku Literatów Polskich, Stowarzyszenia
Przyjació³ Twórczoœci Jana Kasprowicza, honorowym cz³onkiem Janowskiego Klubu Literackiego. Zwi¹zana z wydawnictwem SIGNO oraz krakowsk¹ grup¹ „Ka¿dy”.
Znakomicie spektakl poetycko-muzyczny poprowadzi³a Ma³gorzata
Anna Bobak-Koncowa, poetka nyska,
która po wielu latach woja¿y po tyskich
fabrykach, powróci³a do ziemi ojców,
dodaj¹c miastu blasku i kobiecoœci.
Muzycznie spektakl oprawi³ Jaros³aw
K¹kol, lider ¿ywieckiego zespo³u „Ma³e
kino”, przenosz¹c s³uchaczy w baœniowy
œwiat liryki Leœmiana.
LuŸne rozmowy z bohaterk¹ wieczoru przenios³y siê do kawiarenki na parterze, gdzie przy kawie i ciastku mo¿na by-

A wiatr tañczy³ wersami...

³o pos³uchaæ Ady o pracy nad tekstem,
czerpaniu materia³u poetyckiego z historii, regionalnego folkloru, w³asnych
prze¿yæ, wêdrówek i snów.
W okrojonym gronie poeci przenieœli
siê do Stasiewiczówki, zasiadaj¹c przy
ogromnym bukowym stole. W izbie unosi³ siê zapach przypieczonej kie³basy,
w szklanicach buzowa³a piana napoju
bogów. Rozbrzmiewa³y wiersze, œpiew
Jarka szed³ wzgórzem Orl¹t Lwowskich,
faluj¹c trawy. „S³ucha³y go przydro¿ne
kamienie.”*
Jerzy Stasiewicz
������������������ �������������������������

30 marca 2019 r. w Osiedlowym Klubie Kultury „KRAK” odby³ siê wieczór
autorski „Z wiosennym wiatrem tañczê
wersami” Barbary Œnie¿ek – kierowniczki Sekcji Literackiej RSTK w Rzeszowie, autorki piêciu tomików poezji dla
doros³ych i dwóch dla dzieci, a tak¿e
wspó³autorki wielu antologii.
Wybrane tematycznie wiersze recytowa³a autorka z podk³adem muzycznym
Andrzeja Warcho³a z zespo³u OLD
RZECH JAZZ BAND, który jest równie¿ autorem muzyki do wielu wierszy
Barbary Œnie¿ek. Ca³oœæ wystêpu urozmaica³y wyœwietlane na ekranie przez
Wies³awa Cuprysia ilustracje do wierszy,
wœród których m. in. znalaz³y siê akwarele Wioletty Cieleckiej. Dziêki wspania³ej oprawie muzyczno-obrazowej, poezja
œpiewana i recytowana nabra³a wyj¹tkowego, swoistego brzmienia. Wiatr, wystêpuj¹cy w wielu wierszach poetki tañ-

czy³ wersami w niejednej duszy, bawi¹c,
wzruszaj¹c lub zastanawiaj¹c.
Zaprezentowany zosta³ wideoklip
„Rzeszowski marsz”, do s³ów Barbary
Œnie¿ek i muzyki Bo¿eny S³owik w wykonaniu Chóru UTW „Canitlena”, ze
zdjêciami wspó³czesnego, nowoczesnego Rzeszowa, w opracowaniu Wies³awa
Cuprysia i z wierszami w interpretacji
Stacha O¿oga.
Na zakoñczenie g³os zabra³a Anna
Niemiec i prezes RSTK Rzeszów – Stanis³aw Dworak podkreœlaj¹c, ¿e dziêki
ludziom kultury, podtrzymuj¹cym ducha
polskoœci, Polska odzyska³a niepodleg³oœæ.
Do zorganizowania tego wieczoru
przyczyni³ siê Osiedlowy Klub Kultury
„KRAK” oraz Filia Nr 20 Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
Teresa Glazar

Olga Banaszek-Bednarek „Na Literackiej Antresoli”
Ju¿ sta³y siê tradycj¹ comiesiêczne
spotkania autorskie w siedzibie WRST
przy Emilii Plater 47 paw. 15 w Warszawie. W ka¿d¹ ostatni¹ sobotê miesi¹ca
Literacka Antresola goœci osobê z œrodowiska literackiego.
W dniu 29 czerwca 2019 r. odby³o siê
spotkanie z bardzo utalentowan¹ poetk¹
Olg¹ Banaszek-Bednarek. Autorka wieczoru zatytu³owanego – Z ¿ycia wyjête
nie tylko pisze wiersze, ale tak¿e komponuje i gra na gitarze oraz podk³ada do niej
swój subtelny wokal.
Wieczór rozpoczê³a piosenk¹ w³asnego autorstwa – Œpiewanka na dobry pocz¹tek. Spotkanie podzielone zosta³o na
cztery czêœci: – O nas, czyli Olga i Marcin nie ca³kiem na serio – wiersze poœwiêca mê¿owi i zwyk³ej codziennoœci. – Blisko i bliscy memu sercu – wiersze poœwiêcone ¿yciu. – Ad Maiorem Dei Gloriam,

czyli „jeœli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na swoim miejscu” – wiersze do wy¿szego Ja. – Inspiruj¹ inni... – czyli utwory inspirowne poezj¹
Krzysztofa Kamila Baczyñskiego, muzyk¹ filmow¹ Howarda Shore’a, czy te¿ muzyk¹ Briana Matheny.
Do udzia³u w swym wieczorze zaprosi³a Mariê Bednarek i Izabelê Zubko,
które na przemian z bohaterk¹ spotkania
recytowa³y jej wiersze.
Blask talentu Olgi Banaszek-Bednarek: œwietne pióro poetyckie, barwne
kompozycje muzyczne, gra na gitarze
i ujmuj¹cy wokal, niew¹tpliwie doda³y
splendoru wieczorowi.
Na naszych oczach urodzi³ siê m³ody
talent, który zapewne zapisze siê w polskiej literaturze, czego bardzo serdecznie
¿yczê autorce.
Krystyna Rejniak

KRONIKA
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„Dachów” na Fajansowej w Warszawie

Pod koniec 2010 roku grupa poetów
ze Stowarzyszenia Autorów Polskich
Oddzia³ Warszawski II, na czele z prezes
Oddzia³u Wand¹ Stañczak, postanowi³a
cyklicznie spotykaæ siê i dzieliæ dokonaniami na niwie literackiej. Dobrym miejscem do takich spotkañ okaza³ siê Klub
„ONA”, mieszcz¹cy siê w przedwojennym, parterowym budynku przy ul. Fajansowej 4, którego w³aœcicielk¹ i gospodyni¹ by³a i jest Gra¿yna D¹browska. Ta
dusza artystyczna przygarnê³a poetów,
pisarzy i muzyków. Pocz¹tkowo spotkania odbywa³y siê w trzeci pi¹tek ka¿dego
miesi¹ca. PóŸniej terminy spotkañ przesuniêto na ostatni pi¹tek miesi¹ca i tak
jest do dzisiaj. W porze letniej spotkania
odbywa³y siê na dachu tej willi, otoczonej zieleni¹, z ma³ym stawikiem z ró¿nobarwnymi rybkami. Tak by³o do czasu,
kiedy liczba osób nie przekracza³a 30, ale
przybywali nowi chêtni i mog³o staæ siê
to zbyt du¿ym obci¹¿eniem dla dachu.
Prezentacjom poetyckim towarzyszy³a
muzyka, œpiew, a niekiedy i taniec. Dach
istnieje nadal nienaruszony i mo¿na go
wizytowaæ w ma³ym gronie, i prezentowaæ siê na nim w fotografiach albo na
malowniczych metalowych schodach
wiod¹cych na górê. Mimo, ¿e to miejsce
jest blisko Lotniska „Okêcie”, nie jest to
uci¹¿liwe, je¿eli siê przebywa wewn¹trz.
Mój pierwszy pobyt na „Dachu” (bo tak
popularnie wszyscy go nazywamy) mia³
miejsce 26 sierpnia 2011 roku, za spraw¹
Ludwika Wambutta i Zbigniewa Kurzyñskiego. By³y wtedy popisy taneczne,
œpiewy, muzyka, a prezentowane wiersze
musia³y byæ na temat tanga. Poeci sami
recytowali wiersze, a nagrodzeni otrzymywali pami¹tkowe dyplomy. Tak jest
do dziœ, jurorzy (w zmiennym sk³adzie)
oceniaj¹ – anonimowo zg³aszane do Turnieju Jednego Wiersza utwory; nagrodzeni „ujawniaj¹” siê dopiero po og³oszeniu
wyników.
Na spotkania przybywaj¹ wci¹¿ nowi twórcy, którzy przewa¿nie z mediów
spo³ecznoœciowych (Internet, Facebook)
dowiedzieli siê o istnieniu w Warszawie
takiego miejsca, którego moderatork¹
jest od pocz¹tku prezes naszego Oddzia³u Wanda Stañczak „Dusia”. Na „Dach”
przyje¿d¿aj¹ twórcy nie tylko z odleg³ych krañców Polski, ale te¿ poeci i pisarze o polskich korzeniach, mieszkaj¹cy
obecnie zagranic¹.
Lata mijaj¹, przybywaj¹ nowi cz³onkowie naszego Oddzia³u (obecnie oko³o
120 osób). I tak dotrwaliœmy do Jubileuszu 100 „Dachów”, którego obchody
odby³y siê 25 stycznia 2019 roku. Opracowano scenariusz, wys³ano zaproszenia,
zamówiono certyfikaty uczestnictwa, statuetki dla zas³u¿onych twórców. Uroczystoœæ jubileuszowego „Dachu” uœwietnili: prezes Rady G³ównej SAP Eugeniusz
Or³ow i goœæ specjalny profesor Pawe³
Soroka.
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Wielu goœci przyjecha³o z odleg³ych
stron Polski, a jedna poetka z Londynu.
Niektórzy musieli wyjechaæ wczeœniej,
inni zostali prawie do œwitu. Liczne zdjêcia, zamieszczone na Facebooku, pozwol¹ na utrwalenie atmosfery tego zdarzenia
i bêd¹ mi³¹ pami¹tk¹, a smaki kulinarne,
przygotowane przez Gra¿ynkê i jej ekipê,
np.: pyszny smalczyk, ogóreczki, roso³ek, pieczone kartofelki, sa³atki, kurczaczki itp., równie¿ pozostan¹ we wspomnieniach. Nie zabrak³o s³odyczy, przyniesionych przez goœci, w tym dwóch
wspania³ych tortów Moniki Rossakiewicz, szarlotek, murzynków. By³y te¿ napoje „wyskokowe”, w umiarkowanych
iloœciach, i jak zwykle herbata i kawa,
które na „Dachu” nie podlegaj¹ limitom
spo¿ycia.
Przewidziany by³ konkurs kulinarny,
na który przygotowano wczeœniej dowolne specja³y, którymi okaza³y siê nalewki
i specjalne ciasteczka! Pierwsz¹ nagrodê
otrzyma³a Ma³gorzata Bojarska, która
przygotowa³a dach z piernika, z napisem
„100”! Poeci i pisarze zostali poproszeni
o przyniesienie swoich tomików wierszy
lub ksi¹¿ek, które wczeœniej zadedykowali dla anonimowego odbiorcy, a póŸniej ka¿dy dowolnie wybiera³ ksi¹¿kê,
która mu siê podoba³a.
Jolanta Bogus³awska przygotowa³a
„Kronikê”, w której na 157 fotografiach
utrwalono najciekawsze zdarzenia, natomiast Maria Bednarek piêknie przybra³a
salê, w której odbywa³y siê najwa¿niejsze tego dnia i nocy wydarzenia.
Z okazji jubileuszu wrêczane by³y
pami¹tkowe statuetki i dyplomy-nagrody
im.: Stefana ¯eromskiego i Boles³awa

Prusa. Pani Krystyna £agowska poetka-seniorka (93-letnia, obecnie niewidoma), zosta³a uhonorowana dyplomem-nagrod¹ im. Stefana ¯eromskiego. Zaprezentowa³a wiersz o piesku z plasteliny. Nie sposób oprzeæ siê wzruszeniu,
wiedz¹c, ¿e przedstawione s¹ w nim dramatyczne losy samej pani Krysi. Pami¹t-

W programach artystycznych tego
wieczoru wyst¹pili muzycy i poeci w autorskich piosenkach (Joanna Babiarz i Janusz Szot z Nowego S¹cza poetycko-muzyczno-œpiewacze
ma³¿eñstwo,
Iwonna Buczkowska, Marek Korzemski). Muzyk Stanis³aw Piêtka bluesami
„porwa³” goœci do tañca. Trzy „naturali-

kowe statuetki za popularyzacjê poezji
i pracê w Stowarzyszeniu otrzymali:
Wanda Stañczak, Andrzej Rodys i Renata Cygan, a nagrody-dyplomy im. Boles³awa Prusa: Jolanta Bogus³awska, Joanna Jakubik, Renata Cygan, Alicja Kuberska, Kazimierz Linda (poeta, wydawca
antologii SAP-u i wielu tomików naszych wierszy). Ponadto statuetki otrzymali: Gra¿yna D¹browska i Dariusz Kowalski, gospodarze tego miejsca.

zowane” cyganki, z kabaretu Wandy
„Dusi” Stañczak „Pó³-serio”, zachwyci³y
profesjonalnym tañcem!
Niepostrze¿enie p³ynê³y godziny na:
rozmowach kuluarowych, prezentacjach
twórców, wrêczaniu nagród, podziêkowañ i certyfikatów obecnoœci. Na niebie
blad³y gwiazdy, a ksiê¿yc schowa³ swoje
oblicze, bo by³ ju¿ nastêpny dzieñ, tj. sobota, a ci najwytrwalsi nadal siê bawili!
Jolanta Bogus³awska
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Otwarcie wystawy
Kazimierza
Joñczego
pt. Obraz i S³owo

W gronie rodziny, przyjació³ i wielbicieli sztuki up³yn¹³ pi¹tkowy wieczór
26 kwietnia 2019 r. Uroczyste otwarcie
wystawy malarstwa andrychowianina
Kazimierza Joñczego poprowadzi³a Maria Biel-Paj¹k – wspó³za³o¿ycielka Grupy Twórców „MY”. Podczas wernisa¿u
odby³a siê szczególna uroczystoœæ wrêczenia Panu Kazimierzowi Joñczemu
przez przewodnicz¹cego Rady Krajowej
RSTK Paw³a Sorokê br¹zowego Medalu
„Zas³u¿ony Kulturze – Gloria Artis”.
Medal ten jest polskim odznaczeniem
resortowym, nadawanym przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom szczególnie wyró¿niaj¹cym siê
w dziedzinie twórczoœci artystycznej,
dzia³alnoœci kulturalnej lub ochronie
kultury i dziedzictwa narodowego.
Kazimierz Joñczy urodzi³ siê w 1932
roku w Andrychowie. Malarstwem zainteresowa³ siê ju¿ jako ma³y ch³opiec. od
czasu kiedy zobaczy³ na ulicy artystê
z roz³o¿on¹ sztalug¹ postanowi³, ¿e sam
bêdzie malowa³.
Przez wiele lat pracowa³ w „Andorii”. Ponad 20 lat by³ prezesem Grupy
Twórców „MY”, cz³onkiem Towarzystwa Mi³oœników Andrychowa i Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Jego obrazy mo¿na podziwiaæ na
ca³ym œwiecie. Przez ca³e ¿ycie du¿o podró¿owa³, a wszêdzie tam gdzie siê pojawia³, bez problemu zaprzyjaŸnia³ siê ze
wszystkimi.
Jego malarstwo prezentowane by³o
na 150 zbiorowych i 15 indywidualnych
wystawach.
Les³aw Najbor
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Œwiat sztuki jest dla wszystkich
Niepubliczna Szko³a Podstawowa
im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
przyzwyczai³a mieszkañców miasta do
ciekawych spotkañ artystycznych.
Przedpo³udnie poœwiêcone by³o m³odzie¿y szkolnej, która wyst¹pi³a w koncercie „Wszystko gra” – uczniowie Prywatnej Szko³y Muzyki Rozrywkowej
Romana Gila. Przedszkolaki zaprezentowa³y „Brzydkie kacz¹tko” w pantomimie. By³a i etiuda teatralna „Aschenputel”. I „Cudnaliñscy” – wielki ma³y teatr.
Wszystko przy pe³nej widowni.
W godzinach popo³udniowych odby³
siê wernisa¿ Jadwigi Krawczyk urodzonej w 1954 roku w rodzinie robotniczej,
zawodowo zajmuj¹cej siê projektowaniem wnêtrz. Zafascynowana malarstwem prof. Moniki Kamiñskiej wyk³adowcy na Uniwersytecie Opolskim,
zosta³a jej uczennic¹. Tematem prac Jadwigi jest cz³owiek – jego cia³o, emocje.
Wdziêcznym tematem s¹ akty kobiece
pe³ne delikatnoœci. Uczestniczka wielu
wystaw zbiorowych i indywidualnych.
Klamr¹ spinaj¹c¹ ca³oœæ by³ wieczór au-

torski Danuty Koby³eckiej. Poetka
przedstawi³a swoj¹ drogê twórcz¹ od debiutu, do którego namówi³a j¹ Janina
Muzyka-£opuch, poprzez pierwsz¹ recenzentkê dr Danielê D³ugosz-Pencê.
Nie¿yj¹cych Wies³awa Malickiego
i Zygmunta Dmochowskiego (poetów
symbolizowa³y dwie zapalone œwiece).
Harrego Dudê – redaktora ksi¹¿ki biograficznej o patronie szko³y i Franciszka
Vsetickê wyk³adowcê Uniwersytetu
w O³omuñcu, który biografiê prze³o¿y³
na czeski. M³odzie¿ zaprezentowa³a
wiersze wymienionych poetów. Przerywnikiem muzycznym by³ koncert szopenowski w wykonaniu Ani Urzêdowskiej,
laureatki miêdzynarodowych konkursów
pianistycznych. Danuta Koby³ecka to
dziœ autorka tomów poezji: Z szuflady,
Wpisane w moje trwanie, Szczebiot sza³amai, powieœci biograficznej Jerzy Kozarzewski – œlad niezatarty.
Mury perfekcyjnie odremontowanej
szko³y obecnoœci¹ zaszczycili poeci: Joanna Mossakowska, Romana Wiêczaszek, Kazimierz Burnat, Edmund Bo-
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rzemski, podró¿nik i poeta Leszek Br¹giel oraz ni¿ej podpisany. W salach lekcyjnych odbywa³y siê warsztaty literackie, plastyczne, kulinarne i rêkodzie³a.
Jerzy Stasiewicz

Wieczór autorski Jana Rychnera
W dniu 15 wrzeœnia 2018 roku w siedzibie Warszawskiego Stowarzyszenia
Twórców Kultury w Warszawie, przy ul.
Emilii Plater 47, w ramach cyklu spotkañ
„Na Literackiej Antresoli” odby³ siê wieczór poetycki Jana Rychnera, przewodnicz¹cego Klubu Literackiego „Nasza
Twórczoœæ” z siedzib¹ w Domu Polonii
w Warszawie. Spotkanie prowadzi³a Maria Bednarek – poetka, pisarka (tak¿e
cz³onkini Zarz¹du WSTK), dok³adnie
analizuj¹c dorobek twórczy bohatera. Jan
Rychner jest autorem wielu pozycji
ksi¹¿kowych – tomów poetyckich i prozatorskich. Wœród nich: „Obcowanie ze
œwiêtym”, „Jan Pawe³ II Wielki Œwiadek
Chrystusa”, „Rodzina wielopokoleniowa”, „Ostatni œwiadkowie”, „Gdy myœlê
Wilno”. Uprawia publicystykê, pisze eseje, felietony, recenzje. Wspó³autor 14 almanachów i piêciu antologii. Wiersze Jana Rychnera t³umaczono na jêzyk rosyjski, rumuñski, bu³garski, litewski i angielski. Jako animator kultury zorganizowa³ i przeprowadzi³ ponad 150 wieczorów i spotkañ poetyckich z cyklu „poezja
i muzyka”, w tym koncerty poetycko-muzyczne z udzia³em piosenkarzy i aktorów scen warszawskich.
Oprócz koncertów Jan Rychner organizuje w³asne spotkania poetyckie. Obok
prozy i poezji ma na koncie teksty piose-

nek, do których muzykê skomponowa³
Tadeusz WoŸniakowski, Jan Piskorz
i Cezary Stawski. Piosenki zosta³y wydane na p³ytach CD. W 2011 roku za swoj¹
dzia³alnoœæ zosta³ odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”. W 2016 roku uhonorowany przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Br¹zowym Medalem Zas³u¿ony
Kulturze Gloria Artis.
Podczas spotkania odczytano fragmenty promowanej ksi¹¿ki Jana Rychne-

ra pt. „MroŸna Pani”. Pozycja ta wywo³a³a wœród zebranych burzê emocji. Na jej
temat powsta³o wczeœniej kilka recenzji.
Jest to opowiadanie, pe³ne zmys³owej
mi³oœci, która przeradza siê w prawdziwe
uczucie miêdzy kochankami w siarczystej, mroŸnej scenerii.
Spotkanie ubogaci³ wystêp muzyczno-wokalny Jerzego Do³¿yka i Joanny
Jagie³³o.
Na zakoñczenie Autor podpisywa³
swoje ksi¹¿ki.
Waldemara Fiszer
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Terminy
literackie
cz. 3
– Œrodki stylistyczne oraz inne wa¿ne pojêcia z zakresu literaturoznawstwa
dokoñczenie ze str. 1

Humoreska

Baloniki

By³ dzieñ Sylwestrowy. Na parê kroków od hotelu „Victoria” sta³ za¿ywny
pan z zestawem baloników w rêku. Jeden balonik by³ bia³y, drugi amarantowy,
trzeci cynobrowy, a inny seledynowy. Niektóre kolory powtarza³y siê. Mróz siarczyœcie wzdyma³ nozdrza, samotny pan sta³ nieugiêcie. Po trotuarze przemykali
przechodnie, przewa¿nie parami, nie zwracaj¹c uwagi na mê¿czyznê.
Biznes by³ ¿aden. Handlarz marz³, jak dziewczynka z zapa³kami z baœni Andersena. Przed nim przetacza³a siê jedna para, druga para, trzecia – wszyscy odœwiêtnie ubrani i nie by³o amatorów na baloniki. Kiedy uliczny sprzedawca poczu³ siê do reszty zziêbniêty i zmêczony, postanowi³ wróciæ do domu. Spuœci³
z baloników powietrze i zatkniête na druciku ich pow³oki gumowe za³o¿y³ na ramiê.
Nie zd¹¿y³ uczyniæ kroku, gdy dystyngowany starszy pan z melonikiem i lask¹ w rêku, przechodz¹cy obok, zatrzyma³ siê przy handlarzu.
– Po ile te prezerwatywy? – spyta³.
– Jakie perspektywy? – zdumia³ siê handlarz.
– No te, które pan trzyma w rêku!
– A.., niby baloniki. Po tysi¹c od sztuki – za¿artowa³.
Stary pan wygrzeba³ z portmonetki banknot tysi¹cz³otowy, wzi¹³ cynobrowy,
odpowietrzony balonik i pomaszerowa³.
– Prezerwatywy, prezerwatywy! – zacz¹³ wo³aæ sprzedawca.
Wokó³ niego zebra³ siê t³umek. Ka¿dy przechodzieñ chcia³ nabyæ towar, którego w aptekach nie mo¿na by³o uœwiadczyæ. Po godzinie handlarz sta³ z pustymi
rêkami. Za ka¿d¹ sztukê prezerwatywy wzi¹³ kilka razy wiêksz¹ sumê pieniêdzy
ni¿ wycenia³ za balon. Pewien przechodzieñ, który przypatrywa³ siê z boku, jak
kwitnie interes, nie omieszka³ zauwa¿yæ!
– Nabija pan ludzi w butelkê!
– Ja? O, nie – oburzy³ siê handlarz – co najwy¿ej robiê ludzi w balona.
K³óciæ siê o niuanse nie by³o sensu. Wszyscy byli kontenci, bo z braku laku
i kit dobry.
Stanis³aw Stanik

Antropomorfizacja w odniesieniu do
przedmiotów, pojêæ abstrakcyjnych, zjawisk itp. jest przypadkiem szczególnym
animizacji. Jest form¹ personifikacji
w przypadku przypisywania ludzkich
cech przedmiotom nieo¿ywionym. Mitologia egipska zawiera szereg przyk³adów antropozoomorfizmu – wizerunki
bogów stanowi¹ po³¹czenie postaci ludzkiej i zwierzêcej.
Granica miêdzy antropomorfizacj¹
a personifikacj¹ (uosobieniem) jest nieostra[2], oba te pojêcia bywaj¹ tak¿e
uznawane za synonimy[3].
Antyteza („przeciwstawienie”[1][2],
inna nazwa: contrapositum) – figura retoryczna polegaj¹ca na zestawieniu
dwóch elementów znaczeniowo przeciwstawnych w jedn¹ ca³oœæ treœciow¹ dla
uzyskania wy¿szej ekspresji (np. „lepiej
z m¹drym zgubiæ, ni¿ z g³upim znaleŸæ”).
Czêsto mylona z oksymoronem.
Utwory literackie okresu baroku cechowa³y siê nagromadzeniem antytez, co
mia³o s³u¿yæ podkreœleniu paradoksu.
Apostrofa („zwrot”) – sk³adniowa
figura retoryczna, charakteryzuj¹ca siê
bezpoœrednim zwrotem do osoby, bóstwa,
idei, wydarzenia, pojêcia lub przedmiotu
(dochodzi wówczas do personifikacji
adresata wypowiedzi). Dominuje styl
podnios³y, czasami patetyczny. Apostrofa
zazwyczaj jest skierowana do osób,
przedmiotów, zjawisk itd. które nie pe³ni¹
roli tematu utworu. Dziêki temu mo¿na j¹
wyraŸnie wyodrêbniæ z tekstu.
Pierwsze znane apostrofy wywodz¹
siê z twórczoœci Homera, póŸniej pojawia³y siê w wierszowanej epice.
W okresie œredniowiecza apostrofy stosowano praktycznie we wszystkich
utworach, niezale¿nie od gatunku.
W XIX wieku zaistnia³a tak¿e w liryce.
W Odzie do m³odoœci Mickiewicza
bezpoœredni zwrot do m³odoœci wyst¹pi³
a¿ czterokrotnie. W Beniowskim S³owackiego apostrofa sygnalizowa³a rozpoczêcie dygresji[3].
W mowie potocznej apostrofa to
ka¿da czêœæ zdania rozpoczynaj¹ca siê
wo³aczem lub mianownikiem w funkcji wo³acza. Bywa wykorzystywana
w mowach okolicznoœciowych, przemówieniach itd.
Apozycja (³ac. appositio) – u¿ycie
dwóch wyrazów (zwykle rzeczowników)
w tej samej formie fleksyjnej, czyli
w zwi¹zku zgody. Drugie (najczêœciej)
s³owo jest przydawk¹ lub dopowiedzeniem pierwszego.
Przyk³ady apozycji: miasto £ódŸ, na
rzece Wiœle, z prezesem Nowakiem.
Apozycja stosowana jest te¿ jako figura retoryczna i wówczas bywa nazywana epexegesis (³ac. interpretatio).
Przy takim u¿yciu jedno s³owo jakby dointerpretowuje drugie lub nawet je
przedefiniowuje.

Przyk³ady apozycji w literaturze:
„Litwo, ojczyzno moja...” (Adam
Mickiewicz, Pan Tadeusz)
„O Warto, rzeko, wodo rodzona...
(Maryla Wolska, Stra¿ nad Wart¹)
Archaizm („pocz¹tek”) – wyraz,
konstrukcja sk³adniowa lub zwi¹zek
frazeologiczny, który wyszed³ z u¿ycia.
Archaizmy to tak¿e wyrazy w formie
przestarza³ej, które s¹ jeszcze u¿ywane,
lecz postrzegane jako dawne. Te z kolei
nazywa siê anachronicznymi. Termin
u¿ywany jest równie¿ w znaczeniu ogólnym na nazwanie rzeczy przestarza³ych.
Archaizmy s¹ wykorzystywane obecnie w niektórych typach zapisu lub wypowiedzi, np. w poezji i jêzyku liturgicznym.
Archaizmy dzieli siê wed³ug epok ich
normalnego u¿ytkowania, a tak¿e ze
wzglêdu na funkcjê:
1. fonetyczne – wyraz wspó³czesny
ró¿ni siê od archaizmu tylko jedn¹ g³osk¹,
np. sierce (serce), sumnienie (sumienie).
2. fleksyjne – wyrazy inaczej ni¿
wspó³czeœnie siê odmieniaj¹ce, zazwyczaj wy³¹cznie czasowniki; w wyrazach,
takich jak: zyszczy, spuœci, koñcówki
„y”, „i” oznaczaj¹ tryb rozkazuj¹cy
(zjednaj, zeœlij).
3. s³owotwórcze – wyrazy utworzone za pomoc¹ przyrostków lub przedrostków, które wysz³y ju¿ z u¿ycia, np.
ogrodny.
4. leksykalne – wyrazy, które by³y
powszechnie u¿ywane dawniej, np. kajet,
kaleta.
5. znaczeniowe (semantyczne) – wyrazy wystêpuj¹ wspó³czeœnie, ale zmieni³o siê ich znaczenie, np. b³êdny rycerz
(bujaj¹cy w ob³okach).
6. frazeologiczne – zwi¹zki frazeologiczne, które powsta³y dawniej. Rozumiemy ich znaczenie, ale czêsto nie wiemy, co jest ich Ÿród³em powstania.
7. sk³adniowe – archaizm sk³adaj¹cy
siê z co najmniej 2 wyrazów, których zestawienie jest inne ni¿ wspó³czeœnie (najczêœciej wzorowane na ³acinie – np. pasterz owce do wsi przepêdzi³ – orzeczenie znajduje siê na koñcu zdania – taki
szyk wyrazów jest charakterystyczny dla
jêzyka ³aciñskiego); do archaizmów sk³adniowych nale¿¹ tak¿e niektóre spójniki
i przyimki, np. azali, aliœci, gwoli oraz
ca³e konstrukcje sk³adniowe, np. „wszem
wobec i ka¿demu z osobna wiadomym
siê czyni”.
Asyndeton („niepo³¹czony, bez spójników”) [1][2] – konstrukcja sk³adniowa
zaliczana do figur retorycznych polegaj¹ca na ³¹czeniu zdañ lub ich czêœci bez
u¿ycia spójnika. Np.: Przyby³em, zobaczy³em, zwyciê¿y³em; Miasto. Masa.
Maszyna; Wolnoœæ, równoœæ, braterstwo[3].
Z. M.
Opracowano na podstawie pl. wikipedia. org
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Jacek Juszczyk
Dyskurs o s³owie
Najpiêkniejsze s¹ boginie bez r¹k
obciêtych jak no¿em kadru
nie podbitym niczyj¹ rêk¹
by zatrzymaæ bryzgi
marmuru spadaj¹ce w b³otne cisze
Chcia³em napisaæ
przeznaczenia
Zawstydzony przywo³aniem kiczu
wymaza³em to s³owo
i nawet œlad œladu
o tym zamyœle odlecia³
z innymi ptakami niepamiêci
Pomyœla³em wiêc o Amelii
bliŸniaczej siostrze Ahedonii
rozdzielonych na landszafcie
suchym drzewem przypisów

Witold Kopeæ

Sen
Dzieñ po¿egna³em
warszawsk¹ modlitw¹
i myœl¹ wiern¹
jaka bêdzie Polska
I sen mnie wywiód³
tam gdzie Zaleszczyki
by s³aæ pocztówki
znad dawnej granicy
tej przedwojennej
i przedrozbiorowej
W moim naiwnym
z³ocistym wspomnieniu
brzeg sta³ siê pustym
skalnym z³omowiskiem
od wód spadaj¹
konary zbyt œliskie
rzeka siê toczy
bez dni i bez celu
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NA WARSZTACIE RECENZENTA
U SIOSTRY KONSUMATY

Namiastka
Noszê w sobie dalekie odbicia dawnych lat.
Ich zapomniane ogniska i znaki pozostawione przez koœci
zwierz¹t.
Gromadzê wspomnienia pokoleñ zbieraj¹cych siê przy
ogniskach.
Zimno zawsze jest ze mn¹
(fragment)
[Marcin z Jaworzna]
Marcinie ten fragment dobrze siê zapowiada. Drobnostki
do poprawy np. za blisko siebie „dalekie” i „dawnych”, wszak
dawne czasy s¹ odleg³e i dalekie. No i dwa razy „ogniska”,
które warto podmieniæ w jednym z przypadków. Tytu³ mo¿e
siê obroniæ w kontekœcie ca³oœci. Jest potencja³, a to mnie
cieszy.

W co krêci siê œwiat
Od lat
Gdzie zd¹¿a cz³owiek
Od wieków wiek
Kto mo¿e pomóc nam
Kto mo¿e pomóc wam
Bóg sam na sam
[Agata z Mr¹gowa]
Agato – temat, którego dotykasz to kwintesencja tego
o czym mówi poezja – o kondycji cz³owieka, jego drodze i sytuacji duchowej. Jednak forma jest kulawa. Nie mam na myœli
krytykowania u¿ycia rymów (powracaj¹ do ³ask) tylko sposobu ich stosowania. Tak dok³adne jak „wiek-wiek” czy „namwam-sam” rymów siê nie zestawia. Szkolna rymowanka z tego wychodzi. Poczytaj sonety Karola Samsela – tam odkryjesz
rymy wysublimowane, asonansowe.

Nastêpnym razem omówiê poemat Jadwigi z Krzeszyc. Za wszystkie pytania serdecznie dziêkujê i zachêcam do kontaktu.
Ksi¹¿ki do recenzji proszê przesy³aæ na adres redakcji, a wiersze na maila siostrakonsumata@gmail.com

POCZYTALNIA
Adam Zagajewski
Substancja nieuporz¹dkowana
Warto zapoznaæ siê ze s³owami
poety, gdy¿ mocne i trafne s¹ te
s³owa. Autor przemawia do nas
z perspektywy wieku, wiedzy,
doœwiadczenia. Zauwa¿a pêd do
s³u¿alczoœci wobec w³adzy, a to
jest zaiste zaprzeczenie wolnoœci. Poruszaj¹c siê w krêgu sztuki, literatury zarysowuje
nam kulturowy kanon wolnoœci, ale i zapisu zbrodni.
M¹dra i wartoœciowa jest ta rozprawa.
Adam Zagajewski, Substancja nieuporz¹dkowana, Wydawnictwo Znak,
Kraków 2019.

polecane ksi¹¿ki
Shaun Bythell
Pamiêtnik ksiêgarza
Bycie ksiêgarzem w ma³ym
szkockim miasteczku Wigtown to
wbrew pozorom bardzo pasjonuj¹ce zajêcie, choæ przy tym niewdziêczne, a co ciekawe wi¹¿e siê
nie tylko z mo¿liwoœci¹ czytania
i sprzedawania ksi¹¿ek, ale równie¿ z innymi wymagaj¹cymi sporo zaanga¿owania pracami. Przegl¹danie, wycena, podró¿e po zakup na gie³dy staroci, aukcje internetowe, wysy³ki, a do tego spotkania
z ciekawymi ludŸmi. Warto zajrzeæ do tej ksi¹¿ki.
Shsaun Bythell, Pamiêtnik ksiêgarza, Przek³. Dorota Malina, Insignis,
Kraków 2019.

Trzydzieœci piêæ lat STK Zag³êbia D¹browskiego

I tylko woda
ciep³a jak przed laty…

Ma³gorzata Grajewska

Inny
Tak siê zdarza,
odk¹d le¿ymy obok siebie,
jakby miêdzy
przypadkiem a przeznaczeniem.
Noc delikatnie operuje œwiat³em.
Robi nam test na bliskoœæ.
O œwicie
budzi mnie kto inny.
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Mieczys³aw A. £yp

Tomasz Henciñski
– mieszka w G³ucho³azach. Pracuje jako nauczyciel matematyki oraz zajêæ
technicznych w szkole gimnazjalnej. Zapalony gitarzysta. Mi³oœnik górskich
pieszych wêdrówek i bezpiecznych powrotów na niziny. Tutaj zaœ, ca³kowicie oddany pracy zawodowej, rzecz jasna z muzyk¹ i górami w tle. Wiêc
oprócz nauki przedmiotu, niezmiennie stara siê w m³odych ludziach zaszczepiaæ ró¿ne pasje i mi³oœæ do otaczaj¹cego œwiata. Jego twórczoœæ pisarska to
jeszcze jedna droga do wyra¿enia siebie, ale i znalezienia w sobie wewnêtrznej harmonii, tak potrzebnej, by lepiej odnajdowaæ siê w codziennoœci. Publikowa³ teksty w Roczniku G³ucho³askim oraz w almanachu poetyckim wydanym z okazji 30-lecia dzia³alnoœci RSTK woj. opolskiego, „Ods³oniæ s³owo”.
W stowarzyszeniu tym od wielu lat pe³ni funkcjê cz³onka komisji rewizyjnej.
Jego wiersze znalaz³y siê równie¿ w almanachu grupy poetyckiej ze œl¹skiego pogranicza: „Zmieœciæ siê w s³owie”. Aktualnie pracuje nad autorskim
zbiorem wierszy.

Szlakiem

Z premedytacj¹

Wróci³eœ,
tak d³ugo czeka³am.
Zimna kawa zd¹¿y³a wyp³ukaæ
têsknoty.

Pr¹tkujemy z premedytacj¹.
Nieœmia³o spijam Ciê
z brzegu porcelany.
Ostatecznie l¹dujesz
zaledwie na czubku jêzyka.
Mycobacterium saliva
nie grozi poczêciem mi³oœci.

Wybacz usta ju¿ nie-winne
i pierœ wybacz,
czasem ostyg³a.

Resztki ciep³a ukryte
w poliestrze mojej kurtki
oddajesz z nawi¹zk¹.
Wtulam siê w ubranie
by czuæ wiêcej ni¿ trochê.
Czasem nierozwa¿nie
ocieramy patos o ironiê,
sens o pó³ s³owa.
Mycobacterium dotyku
jak ¿ywe kultury preludium.

Zostañ proszê
i choæby wzrokiem
zejdŸ w dolinê.
IdŸ wzd³u¿ cyrli podbrzusza.
Zobacz, wci¹¿ jeszcze
s¹czy siê tkliwoœæ.
Czeka na dotyk.
Bojê siê
¿e gdy ju¿ zb³¹dzisz we mnie
dum¹ nabrzmia³y od po¿¹dania,
zbyt dos³ownie odczytasz
drogowskaz, który zostawi³am.
Dla Ciebie.
We mnie.

Jesteœmy w zapachu
myd³a pod obr¹czk¹.
Pod powiekami,
zmys³y silne jak etanol, bywaj¹
ulotne jak eter.
Po chwili,
niepostrze¿enie,
l¹dujemy na tacy

podejrzliwych spojrzeñ,
obdarci z pozorów,
zupe³nie nadzy.
Mycobacterium g³upoty.
Najwiêkszym grzechem grzechu
jest jego brak.

Kwiaty
S¹ jak z¿ête kwiaty.
nie potrzebuj¹ salw ¿eby pamiêtaæ.
Jedynie myœl
rodzi siê i milknie przenikliwa:
jak to mo¿liwe, ¿e
w lamencie matek,
bezg³oœnym szepcie dzieci,
w zgryzocie brzemiennych wdów
i narodzinach sierot
co w listach od ojców nie
znajd¹ ukojenia,
tyle znaczonej
¿yciem treœci?
Koñczyny w polu jak z¿ête kwiaty,
nie potrzebuj¹ salw ¿eby pamiêtaæ.

V Nadsañskie Spotkania Poetyckie

CISZA ZIELONYCH OGRODÓW
(Pamiêci poety i promotora
kultury Podkarpacia
Józefa Kawa³ka 1936–2019)
Wschód s³oñca
zapala³eœ marzeniami
o rajskich ogrodach
i o œwiecie pe³nym gajów oliwnych
Bia³e kartki papieru
malowa³eœ
w zieleñ Obarzyma i GwoŸnicy
w szum Sanu, Os³awy, Wis³oka i Wis³y
Piêkno i dobro
by³y dla Ciebie
tak samo wa¿ne
jak czysty dŸwiêk pieœni
Dziœ
lipcowe po³udnie w Rzeszowie
pe³ne ¿aru kolorów
kwitn¹cych s³ów i metafor
Dziœ
czarne czereœnie
spadaj¹
w pierwsze lipcowe nasturcje
we wci¹¿ rozkwitaj¹ce
czerwone kwiaty lata
Ty – odchodzisz w g³êbokie noce
w zapach maciejki
w ch³ód stoku
do wiecznie zielonych sadów
I s³yszê Twój œpiew
ten – od Jonasza Kofty
„Pamiêtajcie o ogrodach”
obok
„jeziora m³odoœci pas¹ siê na ³¹ce
wœród krzycz¹cych wron”
Rzeszów, 22.07.2019

Mira Umiastowska

Kloto i Lachesis
Obudzi³am siê w œrodku ³upiny
Istnia³o zagro¿enie
Dziadka do orzechów
Jadê
Mam jak¹œ miejscówkê i bilet
I bojê siê konduktora
Nie wiem dok¹d ten poci¹g jedzie
Czy to widmo
Czy narodziny œwitu
Po którym wszystko stanie siê jasne
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Obudzi³am siê w œrodku godziny
Na stacji pachnia³o mojrami
Roz³upaniem nocy
i…
¯yciem
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Ethosofia: 30 lat istnienia
Ciê¿ko jest okreœliæ, kiedy Bogus³aw
Jasiñski – filozof, estetyk a tak¿e artysta
– zacz¹³ prezentowaæ œwiatu swoj¹ ethosofiê: nowy i bez w¹tpienia oryginalny
styl myœlenia, ale i bycia. Tak¿e poprzez
w³asn¹ postawê ¿yciow¹, czego efektem
by³, przyk³adowo powrót do sportu wyczynowego – triathlon, maraton, biegi
narciarskie (kariera karateki taekwondo
zosta³a przerwana ciê¿k¹ kontuzj¹ jeszcze przed studiami filozoficznymi), dzia³alnoœæ non-profit (propagowanie sztuki,
zdrowia, w³asna fundacja, wydawnictwo), wysi³ek reformowania otoczenia
(od próby zrozumienia motywów dzia³ania nawet bliskich mu ludzi po próby budowy uniwersytetu).
Ethosofia wy³oni³a siê zatem œwiatu,
po raz pierwszy w 1987 r., w „Studiach
Filozoficznych” – w obszernych fragmentach „Tez o ethosofii”. Jej prapocz¹tków upatrujê jednak w marginalnych rozwa¿aniach Bogus³awa Jasiñskiego 20 lat
wczeœniej, kiedy jako m³ody, obiecuj¹cy
student, spadkobierca logicznych matryc
wielowartoœciowych napisa³ pracê magistersk¹ po polsku i angielsku – na 3 strony (!) – zadaj¹c pytanie: „Co to znaczy, ¿e
coœ jest?”. Za „karê” lub w nagrodê wys³ano go do Heidelbergu. M³ody Jasiñski
po przeprowadzeniu kilku seminariów
czu³ siê zbyt mocno wyró¿niony i dlatego
poprosi³ rektora: – Czy móg³by mi pan
daæ mi coœ dodatkowego do pracy? – Tê
proœbê rektor skwitowa³ krótko:
– Tym pytaniem obra¿a pan niemieckiego podatnika. To co pan tutaj robi jest
bardzo wa¿ne! Tak wygl¹da³ b³yskotliwy,
a zarazem pokorny pocz¹tek kariery Jasiñskiego.
Przedstawienie ethosofii jêzykiem filozofii spotka³o siê z krótkotrwa³ym zachwytem w œwiecie konserwatywnej myœli. Po tym doœwiadczeniu Jasiñski zarzuci³ filozofiê i estetykê na rzecz sztuki
(konceptualizm plastyczny, literatura, teatr, film). Propagowanie ethosofii przez
sztukê przyprawi³o mu jednak kolejny
zawód. Dos³ownie i w przenoœni. Zawód
artysty i zawód niezrozumienia przez publicznoœæ w tym ¿al innych filozofów,
którzy oczekiwali ci¹g³oœci wywodu,
rozpoczêtego wczeœniej b³yskotliwymi
„Tezami o ethosofii”.
W 2004 r. Jasiñski opublikowa³ „Leksykon filozofów wspó³czesnych” [wyd.
I Wydawnictwo Polskie. Wyd. II 2006 wydawnictwo Ethos] gdzie lekkim piórem
opisa³ wszystkich outsiderów filozofii
XIX/XX/XXIw. Pozwoli³ sobie na wartoœciowanie postaw i dorobku tych tytanów
myœli. Dla mnie jest to najatrakcyjniejsza
pozycja bibliograficzna Jasiñskiego...
W niej po raz ostatni t³umaczy³ siê przed
czytelnikiem ze stworzenia samej ethosofii. Przy okazji Jasiñski pokaza³, ¿e ze
wspó³czesn¹ filozofi¹ nie jest tak Ÿle,
a wrêcz lepiej ni¿ kiedykolwiek wczeœniej.

Ok. 2010 r. Jasiñski razem z ethosofi¹
trafi³ do szarej strefy internetu (np. NTV)
wywo³uj¹c w widzach przeczucie o donios³oœci dzie³a w tym samym stopniu, co
i niezrozumienie. W 2017 opublikowa³em z Jasiñskim dwa wywiady. [„Wywiad z cz³owiekiem, który chcia³ zrozumieæ jak dzia³a œwiat” i „Od demokracji
do zag³ady”na moim blogu http: //lercher. jg24.pl, oraz na portalu https: //wolnemedia.net/.] Moj¹ motywacj¹ by³o
oderwanie Bogus³awa Jasiñskiego od jego ethosofii i wypuszczenie jej na szerokie wody. Efektem by³ krótkotrwa³y
szum wokó³ postaci Jasiñskiego, kilka telefonów i e-maili. Znajomi Jasiñskiego
nêkali go, a nowi poszukiwacze pisali
przede wszystkim do mnie.
W 2018 rozpoczê³y siê przygotowania do drugiego wydania „Tez o ethosofii” w jêzyku angielskim z przeznaczeniem na rynek amerykañski. (Pierwsze
wydanie ukaza³o siê jednoczeœnie w jêzyku polskim i angielskim). Budzi to moje nadzieje, ¿e pragmatyzm kultury amerykañskiej wyciœnie ethosofiê i Jasiñskiego w praktyce, przy jednoczesnej obawie
o wypaczenie i zaw³aszczenie jej do celów politycznych.
Po tym wstêpie chcia³bym Pañstwu
przedstawiæ ethosofiê jako now¹ przestrzeñ, która daje mo¿liwoœæ wypowiedzi
pomiêdzy wieloma dyscyplinami nauki
i sztuki.

Ethoi czy Etos? Istnienie,
Byt, Pozór.
Ethosofia, z definicji, pozbawiona
jest za³o¿eñ i dogmatów. Kategoria istnienia jest na pocz¹tku niemal¿e ka¿dego
wywodu i w dowolnym zagadnieniu. Czy
Jasiñski zaryzykowa³ i po prostu odwróci³ metodologiê naukow¹ wychodz¹c od
razu od wyniku; czy poszed³ za ciosem
i pozbawi³ logikê logiki?
Gdyby Jasiñskiemu chodzi³o o popularne znaczenie s³owa etos, to nazwa³by
swoje dzie³o „etos-zofia”. Od pocz¹tku
jednak chodzi³o mu o pierwotne greckie
„ethoi” – czyli „miejsce”. Zapisuje on je
jako ethos, aby odró¿niæ je od etosu – tj.
pojêcia spopularyzowanego w naszym
obszarze jêzykowym przez prof. Mariê
Ossowsk¹, która wywar³a piêtno na tym
pojêciu wi¹¿¹c je z etosem rycerskim.
Dzisiaj Jasiñski, porzucaj¹c jêzyk filozofii, nie mówi ju¿ o immanentnym
etosie i istnieniu. Zupe³nie naturalnie wypowiada siê o ¿yciu, lokalnoœci, tym kim
ludzie chc¹ byæ, albo nie byæ. Czasami
jeszcze wyrwie mu siê „byt”. Od tego terminu nie potrafi uciec. Mówi o bycie
i bytach, które s¹ i które powo³ujemy, ale
zaznacza (tu ju¿ jako ethosof), ¿e s¹ one
nienaruszalne, bo s¹ darami.
Natura ethosofii to: MIEJSCE (ethoi,
ethos) i BYT (istnienie). W opozycji do

miejsca i bytu stoi POZÓR. Coœ do czego d¹¿ymy, a czego tak naprawdê nie ma.
To przypomina mi konkluzjê badañ Mircea Eliade nad mitem, który by³ przekonany, ¿e mit jest tworzony przez kulturê.
Eliade próby tworzenia wspó³czesnego
mitu nazwa³ mitem zdegradowanym. By³
przekonany o niemo¿liwoœci w poruszaniu siê w micie przez cz³owieka jako jednostkê wykorzystuj¹c¹ mit do w³asnych
celów. Podobnie Jasiñski, pisze o cz³owieku wspó³czesnym, który ¿yje w u³udzie, w czymœ co przypomina byt a bytem nie jest. Przyk³adowo: ¿yje przysz³oœci¹, której jeszcze nie ma i która nie musi nast¹piæ, lub przesz³oœci¹, której ju¿
nie ma. Pozorem nazywa ¿ycie w z³udzeniu i nie okreœla to jako nowy byt, ale
w³aœnie jako pozór.

Ethosofia to nie tylko
koncepcja, system, czy
anty-filozofia.
Mo¿emy zauwa¿yæ w wielu wypowiedziach Jasiñskiego, ¿e fenomenologia, któr¹ przybli¿a³ polskiemu czytelnikowi jest w nim bardzo mocno zakorzeniona: „zachwycajmy siê tym co jest, badajmy to co jest, tym jak siê to nam objawia...”, ale zaraz idzie dalej. Jako ethosof
apeluje: „Nie podwa¿ajmy istnienia,
chroñmy istnienie”.
Jasiñski swój apel buduje poœwiêcaj¹c swoj¹ karierê, za ka¿dym razem wydaj¹c dzie³o, nierzadko owoc wielomiesiêcznej regularnej pracy, nie dla kolejnych stopni naukowych czy te¿ dla poklasku. A mimo to ethosofia trafi³a do powa¿nych gremiów filozoficznych (Kongres Filozoficzny w Brighton i znakomita recenzja prof. Paula Ricouera). Wesz³a
tak¿e do dyskursu gremiów literackich.
Zakwalifikowanie ethosofii jako system filozoficzny nie by³oby akceptowalne
nawet w XVIII wieku, kiedy systemy
funkcjonowa³y naturalnie. Jest za ma³o
hermetyczna i jednoczeœnie za bardzo
otwarta, zbyt uboga i zarazem za odwa¿na.
Sam Jasiñski ucieka od budowy systemu
filozoficznego zauwa¿aj¹c, ¿e do tej pory
by³y one cech¹ raczej osobow¹ ka¿dego
z filozofów. Recenzenci Jasiñskiego szanuj¹c jego postawê, a nie potrafi¹c oddzieliæ ethosofii od filozofii, przypisuj¹ jej
miano koncepcji. Przedstawi³em Jasiñskiemu kilka tekstów o ethosofii utrzymanych
w sztywnych rygorach akademickich. Jak
siê okaza³o kompletnie ich nie zna³, ale
ucieszy³ siê, ¿e jakaœ dyskusja jeszcze
gdzieœ siê toczy wokó³ „koncepcji”.
To co odbieramy we wszystkich pojedynczych dzie³ach i w dziele ¿ycia Jasiñskiego jako krytykê wspó³czesnoœci jest
równie¿ prób¹ pod¹¿ania za wspó³czesnoœci¹, która ucieka ka¿demu wydawcy
i czytelnikowi. Np. ostatnie wydane dzie³o Jasiñskiego – wizyjna powieœæ „Wy-

rok”. Jasiñski zosta³ zganiony za ni¹ rzekomo psuj¹c j¹ w¹tkami futurystycznymi. Dla mnie zaœ, 44-letniego, uwa¿nego
czytelnika, jest utrzymana po prostu
w duchu epoki. W¹tków futurystycznych
zaœ nie zauwa¿y³em.

Czy Ethosofia wykracza
poza religiê, ekumeniê,
synkretyzm?
Dla ethosofii dyskurs o Bogu jest
dyskursem o bycie niezaprzeczalnym.
Ale nie tak jak u Kierkegarda: czyli nie
tylko dla tych którzy wierz¹, ale dla
wszystkich, którzy chc¹ ten dyskurs podejmowaæ. Ethosofia w tym aspekcie nie
jest prób¹ wskrzeszenia walki pomiêdzy
teologi¹ i reszt¹ nauk. Ani te¿ prób¹ powrotu sprzed tej perspektywy.
W postawie Jasiñskiego mo¿emy obserwowaæ fascynacje religiami. Bez
ethosofii by³by zapewne rzetelnym religioznawc¹, a bêd¹c ethosofem czerpie
z nich pe³nymi garœciami, jak np. Aurobindo, którym zamyka „Leksykon Filozofii Wspó³czesnej”. Tu nastêpuje prawdziwa wymiana pomiêdzy dwoma myœlicielami na poziomie nie tylko myœli, ale
i sposobu ¿ycia. I nie na poziomie filozofii czy w umi³owaniu swojej ojczyzny –
w tym s¹ zwyczajnie podobni do siebie.
Wymiana miêdzy nimi polega na dba³oœci zaczynaj¹cej siê na swoim cieleumyœle-duszy, a koñczy siê na dba³oœci
o otoczenie. Ta optyka jest ciekawa;
z jednej strony mamy Jasiñskiego – dawnego filozofa na pudle zawodów triathlonowych odbieraj¹cego z³oty medal pomiêdzy swoimi kolejnymi publikacjami,
z drugiej zaœ strony Aurobindo – by³ego
filozofa wychodz¹cego raz w roku ze
swego odosobnienia, aby spotkaæ siê
z uczniami. Jeden i drugi przywi¹zany
jest do swojej kultury. Oni nie s¹ jednak
kap³anami. Mówi¹c jêzykiem ethosofii:
dbaj¹ o to, co jest.
Mo¿na by siê dopatrywaæ swoistego
objawienia w powstaniu tego dzie³a
o ethosofii... Sam Jasiñski oczywiœcie nie
podtrzymuje tej wersji... Mnie jednak
wydaje siê, ¿e punkt wyjœcia zosta³ po
prostu wypracowany przez lata jego pracy i przez jego poprzedników. Dziwiê
siê, ¿e ethosofia nie pojawi³a siê zaraz po
Kierkegardzie. I tu siê zgadzamy. Jasiñski pewnie te¿ by³by zdziwiony.

Ethosofia tylko trochê jest
sztuk¹ lub stylem sztuki.
Ju¿ po wstêpnym zapoznaniu siê
z postaw¹ Jasiñskiego, a by³o to kilka lat
temu, sam ograniczy³em tekst o sobie jako artyœcie do jednego akapitu:
Uprzedzam, ¿e sztuka nie jest moj¹
pasj¹, ani sposobem na ¿ycie. Nie jest po-
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wo³aniem, nie jest cierpieniem, nie
jest radoœci¹, nie jest terapi¹, nie jest
chwil¹. Nie dostrzegam te¿ powodów, dla których j¹ uprawiam. Nie
istniej¹ proste i ogólne motywacje do
konsekwentnego pog³êbiania warsztatu graficznego. Moja sztuka nie
wynika z wewnêtrznych potrzeb i nie
jest mi potrzebna do ¿ycia. Nie bywa.
Jest!
Wychowa³em siê w wielopokoleniowej rodzinie o g³êbokich tradycjach rzemieœlniczych (9 pokoleñ)
i artystycznych (3 pokolenia). Od
dziecka czu³em, ¿e tak w³aœnie jest
u nas ze sztuk¹. Ogólnie zadowalaj¹
mnie definicje estetyczne na temat
sztuki; artysta-dzie³o-widz z naciskiem na komunikacjê, przekazywanie emocji i odrobin¹ sztucznoœci/iluzjonu. Sztuka od strony teoretycznej
i praktycznej jest dla mnie przejrzysta. Ale motywowanie istnienia sztuki, wszechobecne we wspó³czesnoœci, budzi we mnie sprzeciw. Od
dziecka nie godzi³em siê te¿ na slogan „sztuka dla sztuki” – ju¿ wtedy
by³ on wytarty i wyœwiechtany. Nie
pasowa³ mi do sztuki, która by³a dla
mnie czymœ, a tym bardziej dzisiaj
kiedy w sztuce jestem kimœ, a moja
sztuka jest niezale¿na nawet od kontynuacji rodzinnej. Ethosoficzne podejœcie polegaj¹ce na dbaniu o to, co
jest w przypadku sztuki jest dla mnie
o wiele atrakcyjniejsze, ni¿ negowanie istnienia sztuki, czy próby uzasadniania istnienia sztuki.
Nie trzeba osobiœcie poznawaæ
Bogus³awa – wystarczy wnikliwa
lektura jego ksi¹¿ek naukowych i beletrystycznych, by nie podejrzewaæ
go o prowokacjê artystyczn¹, która
jest pseudoosi¹gniêciem sztuki
wspó³czesnej.

Ethosoficzna postawa
przypomina naukow¹
postawê ekologiczn¹
i modê na „eko”.

Dlaczego Jasiñski mocno zaakcentowa³ ratowanie œrodowiska naturalnego? Wydawa³o mi siê to dobrym pytaniem dopóki nie zorientowa³em siê, ¿e ¿yjemy na granicach
najbogatszego Parku Narodowego
w Polsce, tj. na pó³nocnym przedgórzu Karkonoszy. Mnogoœæ œwiata roœlinnego i zwierzêcego jest niebywa³a w skali œwiatowej. Jasiñski ka¿dego dnia biegaj¹c po œcie¿kach KPN-u
dotyka ogromnego wysi³ku wielu
kultur pragn¹cych ten stan ogrodu
botanicznego utrzymaæ bez zamykania w terrarium. Jasiñski uprawia
tam regularny trening m.in. biegowy.
W okresie letnim trzy razy w tygodniu wbiega na najwy¿szy szczyt pasma Œnie¿kê nie naruszaj¹c ekosystemu. Czy to tak¿e postawa czci dla
istnienia? W tym miejscu odnajdujê,
czym jest ethosofia.
Maciej Lercher

Ryszard Tarwacki fragment ksi¹¿ki „Teodora”
... a fale œwiadomoœci nios³y j¹ w przyp³ywie i odp³ywie, i nie mia³a chyba krêgos³upa,
niczym ameba, ani skorupy; bezradna, wyrzucona na brzeg oœmiornica z czterema ramionami, z czterema nogami.
Przenikliwa s³odycz ogarnia³a j¹ ca³¹; z do³u do góry, do d³oni, w dó³ do kostek i stóp. Palce jej drêtwia³y, ale w ¿y³ach p³yn¹³ miód, by³a
krain¹ mlekiem i miodem p³yn¹c¹; to poeci maj¹ na myœli: Nawrót œwiadomoœci po narkozie.
W ciemnoœci jego profil zakreœlony lekko
na tle bladego prostok¹ta w oknie, wydawa³
siê jej wiktoriañsk¹ miniatur¹ wyciêt¹ z czarnego papieru.
Pali³ teraz papierosa, a roz¿arzony koniuszek kreœli³ parabole; w górê intensywnie czerwony, a w dó³ prawie wygas³y opada³.
On jest piêkny – pomyœla³a zdumiona.
A Salvador wiedziony dzikim instynktem
zwierzêcia i artysty, zwróci³ w jej stronê g³owê
i zaraz by³ przy niej: Przyklêkn¹³ obok ³ó¿ka,
a jego twarz tworzy³a czarny owal na tle zimowej nocy.
Dotknê³a go ostro¿nie koñcem palca, potem po³o¿y³a d³oñ na jego piersi; by³a g³adka,
naga i bezbronna jak pierœ ch³opca. Czu³a bicie jego serca: Jest jak ptak, jak dziki stwór leœny – myœla³a, wreszcie powiedzia³a czu³ym
szeptem: Jest pan piêkny, jak piêkna kobieta,
jak kwiat – i zamilk³a, a by³a rada, ¿e nie widzi jego twarzy, jego rysów – Salvador, czy
pan mnie kocha?
Bez s³owa po³o¿y³ rêkê na jej rêce, która
jeszcze s³ucha³a bicia jego serca i po d³u¿szym
zastanowieniu, a mo¿e tylko udawanym; zacytowa³ wreszcie Calderona, ulubionego, hiszpañskiego: Zna³em ciebie ca³e moje ¿ycie i pozna³em w chwili, kiedy ciê spotka³em.
– Ale, Salvador, to jest przecie¿ okropne
i co ja mam z tym zrobiæ? – zawodzi³a boleœnie, wreszcie ju¿ na ch³odno powiedzia³a –
Wiem, ju¿ wiem, to jest tylko sen, to jest zupe³nie nierealne – i zdziwi³a siê w³asnego g³osu; ogarnê³a j¹ fala wspó³czucia, empatii, zrozumia³a jego samotnoœæ i ¿e to on w pewnym
sensie niedawno umar³, i na nowo narodzi³ siê;
obcy dla ludzi i nawet dla siebie.
Zdjê³a rêkê z jego serca i ca³uj¹c wnêtrze
spracowanej d³oni artysty, mówi³a: Kiedy przestanê ca³owaæ twoj¹ rêkê, bêdziesz wiedzia³, ¿e
ju¿ ciebie nie kocham – k³ama³a oczywiœcie
i wiedzia³a, ¿e on wie, ¿e ona k³amie. Nawet
w oszo³omieniu mi³osnym oboje wiedzieli czym
jest prawda i fa³sz, a teraz czekali na œwit.
Kiedy zaczê³o siê rozwidniaæ, wyszed³
bez s³owa.
Opuœci³ mnie jak Eros, bezczelny uwodziciel! – skonstatowa³a, ale cisza by³a doko³a
i za oknami te¿. Œciany, meble i obrazy wy³ania³y siê z mroku.
Kiedy us³ysza³a wreszcie trzask zamka
automatycznego, uœmiechnê³a siê czule, ale ku
jej zdumieniu wstrz¹snê³y ni¹ dreszcze i ³zy
pop³ynê³y jej z niewyspanych oczu na rozpalone policzki: P³aczê, czy p³aczê nad nim i nad
sob¹? – spyta³a siebie – Przestañ siê mazak
g³upia! – ale nawet ta próba drobnego ¿artu nie
zatrzyma³a ³ez.
COCO DE MER
Jechali autem w deszczowy dzieñ. Wycieraczki skrzypia³y po szybach. Kobieta powiedzia³a: To, co mówisz, wyzwala moj¹ pró¿noœæ – zachichota³a.
– Bo jesteœ anio³em i zawsze masz dla
mnie czas. Znikasz, kiedy jestem zajêty, ale
wa¿ne jest to, ¿e patrzysz na moje rysunki, na
moje obrazy i szkice z paskudnymi zwierzakami. I czytasz, co o mnie pisz¹ w gazetach.
Ka¿d¹ bzdurê we wszystkich jêzykach. Dlatego jesteœ jedyn¹ kobiet¹, któr¹ bêdê malowa³
przez ca³e ¿ycie. Wszystkie galerie œwiata bêd¹ zape³nione tob¹!

P£YNÊ£A
– Jak kozy i kury Chagalla?
– ¯adne kozy i kury! Teodora, moja tylko,
muza najwiêkszego malarza Hiszpanii!
Teodora œmia³a siê beztrosko.
– To bêdzie cudowny akt! I bêdzie ho³dem
dla twojego cia³a i dla twojej piêknej duszy.
– Kiedy mi go poka¿esz?
– Jak skoñczê. Dlatego musisz mi pozowaæ jeszcze przez szeœæ miesiêcy. Przez szeœæ
miesiêcy bêdê ciê rozbiera³ i to bêdzie dla
mnie szczêœæcie! A kiedy ju¿ go zobaczysz, to
albo przyjmiesz, albo odrzucisz. Je¿eli przyjmiesz, to bêdê mia³ prawo malowaæ ciebie do
póŸnej staroœci. Do kiedy bêdê mia³ si³y trzymaæ pêdzel w palcach. Ale tylko ja…
– Gdzie go wystawisz? – przerwa³a mu.
– Nigdzie!
– Dlaczego?!
– Bo jesteœ moja i twój Londyñski portret
bêdzie sta³ w mojej pracowni, i nikt o nim siê
nie dowie, nigdy!
– Ty jesteœ chory!
– Dopiero po mojej œmierci bêdziesz wystawiona w Prado. Zapiszê ten obraz galerii
w Prado. Bêdziesz wisieæ obok Mai malowanej rêk¹ Goi. Bêdziesz tam wisieæ do skoñczenia cywilizacji chrzeœcijañskiej, bo przecie¿
niebawem to nast¹pi. Islamiœci siê gromadz¹,
bogac¹…
– Nie pozwolê!
– Ty?
– Musisz byæ s³awny za ¿ycia! – zaprotestowa³a i uderzy³a go w ramiê.
Przysz³a niespodziewanie. Czego raczej
nie robi³a, wiêc by³o jej g³upio: Czy mogê
wejœæ? – powiedzia³a w drzwiach.
Wci¹gn¹³ j¹ do œrodka. Uca³owa³, a ona
da³a mu owoc, który trzyma³a w ramionach:
Coco de mer od jej mê¿a Dietricha.
Przyjrza³ siê niepewnie przedmiotowi
o osobliwych kszta³tach. Musia³ go trzymaæ
obur¹cz, bo by³ du¿y i ciê¿ki. Po³o¿y³ go
wreszcie na stole i powiedzia³ z zachwytem:
Wygl¹da jak fragment kobiety od pasa w dó³.
To s¹ chyba kokosowe bliŸniaki albo jakiœ biologiczny potwór!
– Ty jesteœ potwór! To jest najbardziej
erotyczny owoc na œwiecie. Dlatego ci go dajê
– powiedzia³a i zaœmia³a siê. Nagle zmieni³a
temat, jakby zawstydzona: U¿ywany jest przez
Murzynów w Afryce, ¿eby drzwi nie trzaska³y
od przeci¹gów.
– No, dobrze, ju¿ dobrze! Powiedz mi
jeszcze coœ o nim, a ja bêdê go pieœci³ rêk¹ artysty, tak, o, i bêdê mówi³, co widzê, no tak:
Ma biodra Murzynki, wypuk³y brzuch, wzgórek Wenery i pokaŸne poœladki… I jest w dotyku rzeczywiœcie erotyczny.
– To jest owoc palmy, która roœnie jedynie
na wyspie Praslin, na archipelagu Seszele – t³umaczy³a z lekkim wzruszeniem. Rosn¹ te¿ palmy w ogrodach botanicznych, ale s¹ one niezwykle delikatne i trzeba na nie dos³ownie chuchaæ, ale… mój drogi, ich prawdziw¹ ojczyzn¹
jest Praslin. Tam rosn¹ spontanicznie, od nasienia do dojrza³oœci sto lat i dopiero wtedy maj¹
pierwsze kwiaty, i wtedy owocuj¹… Tak, Praslin, wyspa kokosów – kolosów! Stara legenda
mówi, ¿e podczas burzy dochodzi do aktu palmowych owoców mêskich i ¿eñskich. Ale kto
œmia³by podpatrywaæ kokosowych kochanków, zostanie ukarany. Ogromny owoc spada
i zabija. Dlatego nigdy nie ma œwiadków tego
mi³osnego spotkania. Najwiêksze palmowe
owoce na œwiecie s¹ tylko jedn¹ z wielu atrakcji turystycznych na seszelskiej wyspie…
– Jesteœ cudowna! By³aœ na Seszelach?
– Jeszcze nie, ale… na pewno tam pojadê...
mo¿e z tob¹… Seszele, Seszele, to najpiêkniej-

szy z archipelagów, sk³adaj¹ siê z blisko 120
wysp i wysepek na Oceanie Indyjskim, oko³o
1200 kilometrów od brzegów Afryki. Na wielu
z nich spotyka siê ska³y s¹siaduj¹ce z piaszczystymi pla¿ami. Ta sceneria przyci¹ga turystów,
ale g³ównie filmowców krêc¹cych filmy reklamowe i fabularne. Wiele firm kosmetycznych
w³aœnie na tych pla¿ach pokazuje swoje modelki reklamuj¹ce perfumy, kremy, dezodoranty
czy szampony…
– Kupiê ci jeszcze dziœ!
– G³upi jesteœ! To kosztuje maj¹tek!
– Ty jesteœ bezcenna! Ale mów o Seszelach, mów, tak piêknie tylko ty mówisz…
– Wiele tysiêcy drzew porasta wyspê Praslin i Curieus, a owoce coco? de? mer by³y kiedyœ dostêpne jedynie dla mo¿nych tego œwiata,
bo by³y na wagê z³ota. Jeden z cesarzy Niemiec
daremnie oferowa³ 125 kg z³ota za naczynie
wyciête z „morskiego orzecha kokosowego”:
Orzechy coco by³y cenionym surowcem do
produkcji napojów mi³osnych i leków przeciw
ró¿nym chorobom, a monopol na handel nimi
posiada³ su³tan Maledywów. Przywo¿one do
Europy okazy rozcinano, potem polerowano
i oprawiano w z³oto albo w srebro, ¿eby s³u¿y³y jako puchary na ksi¹¿êcych i królewskich
dworach. Dziœ z dojrza³y owoc trzeba zap³aciæ
oko³o 400 dolarów, ale ich zrywanie jest zabronione; i co powiesz, mój panie?
– Ty jesteœ moim coco, coco-de mer!
– A ty jesteœ moj¹ palm¹; mówi¹c o palmach, to chcê ci powiedzieæ, ¿e drzewa coco
siêgaj¹ wysokoœci sto stóp, chocia¿ nie jestem
tego pewna, a liœcie maj¹ rozmiary du¿ej sypialni…
– Naszej – wtr¹ci³ Salvdor tak mimochodem.
– I wszystkie palmy s¹ rozdzielnop³ciowe;
ka¿da jest „mê¿czyzn¹” albo „kobiet¹”…
Oczywiœcie w cudzys³owie…
– Bardzo s³usznie, bo hermafrodyci s¹
przewa¿nie g³upi! – powiedzia³ ze z³oœci¹ Salvador.
Wróci³a do przerwanej opowieœci: Ale coco-de-mer, jak inne palmy, nie pos³uguj¹ siê
owadami, ani ptakami w czynnoœci zap³odnienia. Ich ogromne liœcie na szczytach zginaj¹
wiatry i sk³aniaj¹ ku sobie, a dzieje siê to zwykle póŸnym wieczorem…
– Jesteœ Szeherezad¹; opowiadasz mi bajki, dlatego kocham ciê! – zawo³a³ i poci¹gn¹³
j¹ na tapczan, na który upadli oboje zaœmiewaj¹c siê. – Mów, mów jeszcze, proszê…
– Nie, nie mogê mówiæ, bo mnie ca³ujesz!
– Próbowa³a wydostaæ siê z jego ramion.
– A w³aœnie, ¿e mo¿esz! Ja bêdê ca³owa³,
a ty opowiadaj.
– Kwiat mêski jest gruby, pa³¹kowaty i obsypany py³em; chyba potê¿niejszy od narz¹du
Z³otego Cielca – zaœmia³a siê radoœnie. – I penetruje kwiat kobiecy, który ma wygl¹d orchidei, a wszystko to dzieje siê pod os³on¹ nocy,
a Praslin jest bezludna. Mieszkaj¹ na niej tylko ptaki, nietoperze i kameleony… I po zap³odnieniu kobieca palma rodzi owoce, a kiedy owoce s¹ dojrza³e, spadaj¹ na ziemiê, oczywiœcie, albo do oceanu i wygl¹daj¹ jak gotowe
do rozkoszy dziewczyny…
– A powiedz mi, jaki jest jego atrybut mi³osny?
– Je¿eli z³amiesz skorupê, to znajdziesz
w œrodku zielonkawy mi¹¿sz. Jest s³odki, lepki i jest silnym afrodyzjakiem, jak kantarydy
albo sproszkowany róg nosoro¿ca. Jest tak¿e
bogiem – powiedzia³a z naciskiem.
– W Indii s¹ jeszcze œwi¹tynie jemu poœwiêcone. Jest bogiem p³odnoœci i bezdzietne
kobiety modl¹ siê do niego.
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W poszukiwaniu Ÿróde³
naszej wspólnoty
Pod koniec 2016 r. Barbara Bia³ow¹s
wyda³a kolejny, siódmy ju¿ tomik wierszy pt. „Przywo³ywanie pamiêci”. Zbiór
ten sk³ada siê z czterech czêœci zatytu³owanych: „Kiedy pamiêæ œpi”, „Bez rozeznania”, „W otwartym oknie” i „¯ycie
kie³kuje”. Autorka dokonuje w nim osobistej wiwisekcji egzystencjalnej swojego
¿ycia w kontekœcie w³asnej wspólnoty
kulturowej maj¹c na uwadze perspektywê
ostatnich lat, ale równie¿ w du¿ym stopniu korzysta z pok³adów osobistej pamiêci. Ubolewa, ¿e otaczaj¹cy j¹ œwiat dokonuje nie koñcz¹cej siê relatywizacji
wszystkiego, co wczeœniej œwiadczy³o
o cz³owieczeñstwie ludzi. Procesy te j¹
niepokoj¹, czêsto im siê sprzeciwia, a nawet w wielu utworach buntuje siê przeciw
tego typu zjawiskom spo³ecznym. Zauwa¿a, ¿e wokó³ niej powstaje przys³owiowa Wie¿a Babel mieszaj¹ca ludzkie
wartoœci, jêzyki dyskursu o sensie ¿ycia,
bo oczy zastêpuj¹ dzisiaj ludziom uszy
i fa³szywe podszepty kieruj¹ ich dzia³aniami, którym i sama ulega. Nawet próby
dialogu, czy „wznios³e mowy” niczego
ju¿ wskóraæ nie s¹ w stanie. Nasza pamiêæ
œpi, a w to miejsce budz¹ siê przys³owiowe demony zaw³aszczaj¹c nasze umys³y,
odbieraj¹c nam w³aœciw¹ samoocenê i poczucie powinnoœci zbiorowej.
W pierwszej czêœci tomiku autorka
obserwuje z niepokojem, jak powstaje
„nowa etyka”, wrêcz ¿ywcem wziêta
z relatywizmu poznawczo-aksjologicznego Fryderyka Nietzschego, któr¹ kieruje
siê naród przemieniony w rozpasane stado, co oznacza w praktyce, ¿e „wszystkie
chwyty s¹ dozwolone”. Klimat tych
utworów dobrze oddaje wiersz pt. „Kiedy
pamiêæ œpi”, w którym czytamy: „Nic
dwa razy siê nie zdarza? / Gdy nieposkromione wady, / kiedy pamiêæ œpi – wy³a¿¹/zapomniane k³amstwa, zdrady /. (…)
To co z³e, znowu powraca, / gdy przesta³eœ siê troszczyæ, / by zrozumieæ i wyjaœniæ, / kiedy nie staæ ciê na wnioski”. Poetka polemizuje równie¿ z Wis³aw¹
Szymborsk¹ i jej wierszem pt. „Nienawiœæ”, ukazuj¹c nowe twarze naszej narodowej wzajemnej nienawiœci, ¿e „(…)
wcale nie trzeba czuæ nienawiœci, aby j¹
siaæ po œwiecie (…)”, wystarczy zaak-
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ceptowaæ stwarzaj¹ce j¹ zachowania.
W wierszu „Sceny” pokazuje, ¿e kiedy
sumienie wyparowuje „ludzie poluj¹ na
ludzi', a „spo³eczni re¿yserzy” scenê wydarzeñ przekszta³caj¹ w kabaretow¹ farsê, bo przecie¿ wszyscy lubi¹ siê dzisiaj
œmiaæ. Bezrefleksyjny œmiech sta³ siê
mark¹ naszych czasów. Jako sprawcê
tych spo³ecznych sytuacji postrzega media, które tworz¹ nowe potrzeby, by dyskretnie kierowaæ wyborami ludzi, zamykaj¹c im rzeczywisty, wolny wybór siebie i œwiata. Tak wiêc obecnie liczy siê
konsumpcja, a w pogoni za wygod¹ tracimy faktyczne poczucie wolnoœci, której
oprogramowanie medialne, zniewolenie
ideologiczne, staje siê jej zaprzeczeniem,
czyli totalnym zniewoleniem na rzecz panuj¹cych mód przebiegaj¹cych przez globalny œwiat, w których mimowolnie
uczestniczymy.
W czêœci drugiej tomiku poetka
przytacza opis codziennoœci w maszynerii typowego „ko³owrotu dnia”, wyobcowuj¹cego cz³owieka od siebie i od innych, kiedy to wszystkie rzeczy i sprawy
staj¹ siê równie wa¿ne. W konsekwencji
¿ycie codzienne mimowolnie premiuje
idiotów i cwaniaków, a nad ludŸmi unosi
siê przys³owiowe „targowisko pró¿noœci”, gdzie dobro ulega komercjalizacji,
utylitaryzacji i prywatyzacji. W tym kontekœcie poetka przywo³uje myœl egzystencjaln¹ J. – P. Sartre’a, ukazuj¹c¹ dramat ludzi „skazanych na wolnoœæ”, którzy utracili ju¿ oparcie dla ¿ycia w jego
metafizycznej warstwie, ale równie¿
i w duchu wspólnoty. Dokonuje wiêc
krytycznego wgl¹du w meandry w³asnej
duszy i próbuje na nowo uczestniczyæ
w „Obronie Sokratesa”, obronie naszych
spraw i prawd wspólnotowych i namawia
do ho³dowania jego zasadom moralnym,
mówi¹cym, ¿e „cnota jest wiedz¹”, ale
i umiejêtnoœci¹ faktycznego wyboru pomiêdzy dobrem i z³em.
W czêœci trzeciej i czwartej tomiku
Bia³ow¹s próbuje ten rozchwiany, zagubiony œwiat ogarn¹æ i usytuowaæ w nim
w³asne istnienie, dokonuj¹c wielostronnej refleksji. Wydobywa z pamiêci wa¿ne
chwile na etapach swojego ¿ycia, które j¹
ukszta³towa³y, by w oparciu o nie budowaæ przys³owiowy „ogród nadziei” –
dom, w którym czu³aby siê bezpieczna.
Musi jednak przezwyciê¿aæ otaczaj¹ce j¹
wokó³ k³ody przeciwnoœci i omijaæ mody
polityczne. Wierzy, ¿e uœwiadomienie sobie w³asnej to¿samoœci jest drog¹ do
wspólnoty, która winna byæ oparta na
podstawowych wartoœciach stwarzaj¹cych p³aszczyznê komunikacji miêdzy
ludŸmi i wzajemnego ich zrozumienia.
Wtedy s¹dzi, ¿e odzyska zaufanie do siebie i œwiata. To – jak przypuszcza – pozwoli jej zrozumieæ sens historii, ale
i sens osobistego istnienia, wynikaj¹cego
z wartoœci ¿ycia w codziennoœci, które
pozwala jej zachwycaæ siê piêknem przyrody i kreatywnie uczestniczyæ w ¿yciu
wspólnoty tej najbli¿szej, ale i dalszej.

Na zakoñczenie tomiku, w wierszu pt.
„Wiernym pozostañ” pisze: „Wiernym
pozostañ swym obowi¹zkom/wobec tradycji, korzeni. / Niech ciê obroni tarcza
m¹droœci, / przed niepamiêci¹, pope³nieniem zdrady, /przed urokiem zatrutych
strumieni. // Przejrzyj siê w lustrze, dojrzyj swoje wady, / lecz doceñ te¿ swoj¹
mi³oœæ wytrwa³¹ / do Kraju naznaczonego klêsk¹ i chwa³¹. / Jeœli zachowasz
w ¿yciu wiernoœæ i zasady, / to bêdzie ju¿
niema³o!”.
Pomimo, ¿e w kraju ci¹gle buduje siê
nowe domy, odnawia te stare – pokryte
patyn¹ historii, obawy poetki co do ich
wewnêtrznych klimatów wspó³¿yj¹cych
tam domowników wydaj¹ siê byæ uzasadnione. S¹dzimy zatem, ¿e lektura tego tomiku mo¿e dostarczyæ wielu egzystencjalnych zagadnieñ do przemyœlenia i skierowaæ nasz¹ intencjonalnoœæ jednostkowej
œwiadomoœci na wartoœæ drugiego cz³owieka, docenienie wartoœci przebywania
z nim we wspólnocie, by faktycznie by³ on
dla nas celem, a nie œrodkiem, czyli rzeczywistym bliŸnim. Tomik ten polecamy
zatem wra¿liwemu, myœl¹cemu i ceni¹cemu m¹droœæ czytelnikowi.
Ignacy S. Fiut
A. Bia³ow¹s, Przywo³ywanie pamiêci, wstêp
(Zbuntowani w rozchwianym œwiecie) – A. Zaniewski, ilustracje dzieci z Pracowni Sztuki Dziecka na Ursynowie ul. Marco Polo 1 i ul. Okrê¿na
5 A prowadzonych przez Katarzynê Derkacz-Gajewsk¹, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2016, s. 80.

Obraz w dwug³osie myœli
W zbiorze zatytu³owanym „Ryszard
Otrêba – grafika, Bernadeta Krawiec, Jan
Paliczka – wiersze” swoj¹ twórczoœæ zaprezentowali plastyk Ryszard Otrêba
oraz poeci Bernadeta Krawiec i Jan Paliczka. Publikacja ta jest zbiorem ekfraz
do grafik Ryszarda Otrêby, napisanych
w konwencji haiku.
Ka¿dego z prezentuj¹cych siê autorów charakteryzuje odmienny sposób
wyra¿ania siê poprzez sztukê. Ryszard
Otrêba to utalentowany o miêdzynarodowej s³awie grafik i rysownik. W zbiorze
zosta³y zamieszczone jego prace wykonane w technice cyfrowej, utrzymane
w czerni, bieli i szaroœciach. W oszczêdnym, prostym i symetrycznym uk³adzie
linii ucieka on od jakiejkolwiek przed-

miotowoœci swoich prac. Przekracza barierê konkretu jednoczeœnie wyzwalaj¹c
emocje. Poezjê tych emocji i filozoficzne
refleksje ukryte w klasycznych elementach tworzywa graficznego zaprezentowali mistrzowie pióra – Bernadeta Krawiec i Jan Paliczka, którzy za odpowiednik literackiego wyra¿enia siê wybrali japoñsk¹ miniaturê poetyck¹, zwan¹ haiku.
Za twórcê tej zwiêz³ej formy pisania
uznaje siê japoñskiego poetê Matsuo
Basho (1644–1694), jednak historia powstania haiku rozpoczê³a siê piêæset lat
wczeœniej. Za jej pocz¹tki uwa¿a siê
„krótk¹ pieœñ ³¹czon¹” (Renga), bêd¹c¹
form¹ rozrywki podczas zabaw samurajów. W Polsce moda na kulturê Wschodu
rozpoczê³a siê w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku. Na ³amach specjalnego zeszytu miesiêcznika „Poezja”
(1975) oraz numeru „Literatury na Œwiecie” (1976) pojawi³ siê temat poœwiêcony
literaturze japoñskiej. Ponadto dr
Agnieszka ¯u³awska-Umeda przyczyni³a
siê do przybli¿enia obcej nam, a jak¿e
piêknej kultury, wydaj¹c obszern¹ antologiê z w³asnymi przek³adami zatytu³owan¹ „Haiku” (1983).
W przeciwieñstwie do syntetycznej
cechy umys³u ludzi Orientu, umys³ osób
mieszkaj¹cych w innej czêœci œwiata jest
naukowy i schematyczny. A jak sobie poradzili z t¹ form¹ poetyck¹ Bernadeta
Krawiec i Jan Paliczka? Wed³ug regu³y
ich utwory maj¹ budowê 5-7-5 sylab, ale
nie zawieraj¹ kigo (czyli pojêcia zwi¹zanego z por¹ roku) oraz kireji (sylaby powoduj¹cej zawierzenie g³osu podczas
lektury). Jednak za³amanie tych zasad
przez poetów nie wp³ynê³o negatywnie
na zaprezentowan¹ przez nich twórczoœæ.
Haiku w oryginalny sposób koresponduj¹ z grafik¹, uzupe³niaj¹ j¹, zachwycaj¹,
sk³aniaj¹ do kontemplacji. Potrafi¹ równie¿ rozgrzaæ wyobraŸniê, poniewa¿
w swej niezwyk³ej prostocie s¹ wieloznaczne i maj¹ wiele p³aszczyzn. Odczuwa siê tu wielk¹ fascynacjê t¹ mow¹ wi¹zan¹. Na pewno trafi ona do serc polskiego czytelnika, poniewa¿ japoñska forma
poetycka zosta³a przeniesiona na nasze
realia w sposób zrozumia³y. Wyczucie
estetyki stylu i doskona³y warsztat autorów wprowadza nas w œwiat innej rzeczywistoœci, natomiast subtelnoœæ
i œwietny dobór s³ów wskazuj¹, ¿e poezja
jest czymœ wyj¹tkowym dla nich obojga.
Izabela Zubko
Ryszard Otrêba – grafika, Bernadeta Krawiec,
Jan Paliczka – wiersze, Ryszard Otrêba, Bernadeta
Krawiec, Jan Paliczka, Oficyna Wydawnicza Oddzia³u Bielskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich, 2017.

Sprostowanie
W numerze 2/2019/107 WG omy³kowo nie
zosta³o umieszczone nazwisko autora recenzji
„Opowieœci z drogi Jana Zdzis³awa
Brudnickiego”. Autora, Pana S³awomira
Sadowskiego serdecznie przepraszamy.
Redakcja WG
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Œwiat narzucony przez reklamê nabiera
innego znaczenia. Krusz¹ siê schematy
myœlowe, a na ich miejscu powstaj¹ te
nowe, nieska¿one, a przede wszystkim
w³asne.
Izabela Zubko
Zbigniew Milewski, Co zmarszczy³ czas, Wydawnictwo ASTRA, £ódŸ 2019, s. 169.

i przychylnoœæ jego zdobywa, ujmuj¹c
go sw¹ delikatn¹ zadum¹, obficie dope³nian¹ nostalgi¹. Ale i w tym nastroju dominuje swoisty hymn pochwalny na
czeœæ ¿ycia. Mimo jego ograniczeñ i nieodwracalnego, bezpowrotnego przep³ywania.
Maria Bednarek
Stefan M. ¯arów, Inez. Wyd. Druk i oprawa
ALNUS Sp. z o. o. Kraków 2018, twarda oprawa,
s. 70.

O wartoœci czasu

Zmieœciæ siê w s³owie
„Zmieœciæ siê w s³owie” – almanach
grupy poetyckiej ze œl¹skiego pogranicza potrafi uj¹æ czytelnika od pierwszego dotyku. Podziwiam tak¹ starannoœæ
wydawnicz¹. Podziwiam twórców, którzy z wielkim pietyzmem podeszli do
zadania sprzêgaj¹c wspólne moce w prezentacji swoich wewnêtrznych œwiatów,
na rzecz obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci.
Na szczególne zauwa¿enie zas³uguje
poeta Jan Szczurek z miejscowoœci
£¹cznik – inicjator niniejszego wydania,
starannie opatrzonego w biogramy i fotki autorów. Artystka Monika Szczypior
ubogaci³a wiersze wspó³twórców przemyœlan¹ w³asn¹ grafik¹. Ca³oœæ s³owem
krytycznym opatrzy³ Antoni D¹browski,
cytuj¹c strofy rezonuj¹ce z jego poczuciem literackiego smaku. Ujê³a go mnogoœæ wyzwañ tematycznych twórców:
Od historii po wspó³czesnoœæ. Od zabytkowej architektury po naturê. Od ¿ycia
z zasadami po patologiê spo³eczn¹. Cieszy wra¿liwoœæ na losy innych ludzi,
chêæ podania przyjaznej d³oni.
A mnie „wpad³ w oko” jeden z bardzo wielu refleksyjnych zamieszczonych w almanachu wierszy. Danuta Babicz-Lewandowska wypowiedzia³a star¹
prawdê, któr¹ warto i tym razem przywo³aæ:
Œmieræ / To nasz ostatni / Egzaminator / Szkoda / ¯e staroœæ / Przychodzi na
egzamin / Nieprzygotowana / Niedowidzi / Niedos³yszy / Zapomina / ¯e po
krótkiej lekcji / Za ¿ycia / Trzeba uzyskaæ
promocjê / Do wiecznoœci.
Drogi Czytelniku polecam wiêc do
oswojenia tê wyj¹tkow¹ lekturê.
Maria Bednarek
Zmieœciæ siê w s³owie – almanach grupy poetyckiej ze œl¹skiego pogranicza, Wydawnictwo
„Radostowa”, Starachowice 2018, twarda oprawa,
kredowy papier, s. 147.

Wspó³czeœni ludzie s¹ zabiegani i poch³oniêci robieniem kariery. Za cenê
zdrowia oraz kosztem rodziny staraj¹ siê
nad¹¿yæ za narzuconym przez siebie tempem ¿ycia. Nie maj¹ czasu na odpoczynek. A jeœli ju¿ go znajd¹, w ró¿ny sposób zauwa¿aj¹ œwiat, inaczej go interpretuj¹, oceniaj¹ poprzez pryzmat w³asnych
doœwiadczeñ. Dla jednych ksiê¿yc jest za
wysoko, a ¿ycie nie ma potrzeb – s¹ tylko
projekty ró¿ne. Dla innych […] kolejne
stracone / pokolenie w dredach na ³awce
próbuje uratowaæ œwiat przed ekologiczn¹ zag³ad¹. Ludzie zapominaj¹, ¿e praca
jest dla cz³owieka a nie odwrotnie. Nie
s³ysz¹ pieœni pór roku, w których za murem w nawa³nicy [jest] zadeptany pa³ac,
nie widz¹ cienia z wie¿y widokowych /
pod dachem s³oñca, nie czuj¹ zapachu
rozlanego w fili¿ankach / Yang z herbaciarni.
Zbigniew Milewski w trójjêzycznym
polsko-angielsko-chiñskim zbiorze „Co
zmarszczy³ czas” ucieka od ha³asu tego
œwiata, od jego bezdusznoœci i zagubienia. Ucieka te¿ od ciszy, która przewietrza zaduch, rezygnuj¹c jednoczeœnie
z tego, co materialne. W niej odnajduje
chwilê na rozliczenie siê ze œwiatem,
w którym uk³adaj¹ siê / do góry rêce /
pod murem Izrael.
Jego twórczoœæ nie jest bezosobowa
lub skoncentrowana na „ja”. Poeta dyskretnie i swobodnie prowadzi rozmowê
z czytelnikiem poruszaj¹c trudne tematy.
Sk³ania do myœlenia i anga¿owania siê.
Zaprasza do ledwie wyczuwalnego dla
zmys³ów œwiata, który potrafi opisaæ. Jego filozofia d¹¿y do scalenia tego, co
umyka nam w pêdzie ¿ycia, z tym, co
sam zatrzyma³ w lirykach. D¹¿y do wewnêtrznej harmonii i jednoœci cz³owieka
z ziemi¹, za któr¹ odpowiada bêd¹c jej
mieszkañcem, gdzie ludzie udaj¹, ¿e s¹.
Spotkanie z twórczoœci¹ Zbigniewa
Milewskiego pozwala odkryæ w nas nowe emocje. Dlaczego? Poniewa¿ za pomoc¹ krótkich i d³u¿szych form literackich jego s³owo odzwierciedla nasze myœli i uczucia, których czêsto sami nie
umiemy nazwaæ, b¹dŸ odnaleŸæ w sobie.
Potrafi zmieniæ rzeczywistoœæ, dotykaj¹c
g³êbi duszy. Zatrzymuje czas, a wraz
z nim i czytelnika. W jego przekazie tkwi
si³a i moc sprawcza, bo nie dopuszczaj¹c
dot¹d do siebie ró¿nych myœli, nagle je
s³yszymy, konfrontujemy w dialogu z poet¹ i zaczynamy patrzeæ samodzielnie.

INEZ
Inez, to szósta pozycja ksi¹¿kowa
twórczoœci literackiej Stefana M. ¯arowa. Niemal¿e ka¿dy jego utwór w tym
tomie wy³ania tajemnicz¹ postaæ Inez,
która od pierwszego wejrzenia wzbudzi
sympatiê odbiorcy. Czytelnik ochoczo
daje siê jej prowadziæ po meandrach poetyckich zmagañ bohatera. Ten swoisty
zabieg literacki, wrêcz hipnotyzuj¹cy
subteln¹ erotyk¹, nie pozwoli czytelnikowi na zawrócenie z drogi. Bo Inez do egzystencji w wierszach ¯arowa wprowadza ogóln¹ harmoniê, jest wymiarem boskim, olœnieniem, intuicj¹ – pierwsz¹
myœl¹, zrozumieniem, Anio³em Stró¿em.
Jak cieñ idzie za autorem poœród jego
marzeñ, rozterek obaw i zachwytów nad
œwiatem. Oboje niczym w duecie przydaj¹ sobie blasku w odkrywaniu duchowoœci nadaj¹cej sens ¿yciu, trwaj¹ i kochaj¹
pomimo wszystko… Inez jako odskocznia, poezja, sacrum czyni poetê szczêœliwym, ocaleniem jest dla niego: […]Inez
i ja / stoj¹cy w otwartym oknie poranka /
w rzeœkim powiewie budz¹cego siê wiatru / próbuj¹cy zrozumieæ siebie / znaczenie wschodz¹cego s³oñca. [... ] To mój
kraj / z którego wyszed³em do œwiata /
nios¹c z sob¹ trele skowronka / wczesnowiosenny furkot / kuropatw / echo ukrytej kuku³ki / majowy œpiew od przydro¿nej kapliczki[…].
Wiersze Stefana M. ¯arowa pe³ne
malarskich obrazów posiadaj¹ niebywa³¹
si³ê sprawcz¹, ujmuj¹ nie tylko swoj¹ refleksyjnoœci¹ ale te¿ sztuk¹ pisania koresponduj¹c¹ z czytelnikiem, wyzwalaj¹c
w nim pewnego rodzaju katharsis.
W eseju „Rozkoszuj¹c siê wielopostaciowoœci¹” na temat twórczoœci Stefana M. ¯arowa dr Jan Wolski z Zak³adu
Literatury polskiej XX Wieku stwierdzi³:
Nie jest to poezja, która wdziera siê do
œwiadomoœci odbiorcy, lecz uwagê

Wspomnienia jednym tchem
pisane
„Trafiony – zatopiony” to kolejna publikacja ksi¹¿kowa Zbigniewa Jab³oñskiego zawieraj¹ca elementy autobiograficzne. Na pewno niniejsze wydanie wi¹¿e siê z chêci¹ podzielenia siê swoimi
doœwiadczeniami z innymi, a zw³aszcza
z wnukiem. We wstêpie Jab³oñski wyraŸnie nawi¹zuje do tego, ¿e niektóre opowiadania zosta³y zainspirowane jego rozmowami z potomkiem oraz chêci¹ przekazania mu wiedzy o czasach niezbyt odleg³ych.
To w pewnym sensie pamiêtnik, który
stanowi podsumowanie ¿ycia pisarza.
Wydarzenia, opisane z perspektywy wielu
lat, nawi¹zuj¹ do pozornie zwyk³ych i codziennych sytuacji. G³ówny bohater to
postaæ nietuzinkowa o wielkiej sile charakteru. Skromnoœæ jego postawy sprawia, ¿e w oczach czytelnika staje siê wiarygodny. Czêsto nawi¹zuje do absurdu
okresu PRL-u, kiedy to bêd¹c studentem
medycyny skierowano go na okrêt, powierzaj¹c funkcjê mechanika w si³owni.
Opisane historie nie zawsze s¹ powi¹zane ze sob¹ tematycznie, zaœ przytoczone anegdoty zosta³y przedstawione
w zrozumia³y dla wspó³czesnego odbiorcy sposób. Rekonstruuj¹c minione zdarzenia, maj¹ce miejsce m. in. w Gdyni,
Sopocie oraz na otwartym morzu, ³¹czy
je z teraŸniejszoœci¹. Poetycki przekaz
tego co by³o z chwil¹ obecn¹ sprawia, ¿e
z ³atwoœci¹ przenosimy siê w œwiat fikcji, która nie zawsze siê ni¹ okazuje.
W tej prozie wspomnieniowej znajdziemy elementy humorystyczne, które
roz³adowuj¹ emocje zwi¹zane z trudnoœciami przetrwania przez bohatera czasów studenckich, obowi¹zkowej s³u¿by
wojskowej, a nastêpnie okresu ¿ycia za-
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wodowego. Zbigniew Jab³oñski wplata
w treœæ równie¿ elementy historyczne
i polityczne, porównuj¹c je do deszczu
ze œniegiem – czyli zjawiskiem w przyrodzie niejednoznacznym, mieszanym.
W ten obrazowy sposób t³umaczy wnukowi niestabilnoœæ polskiej granicy, kiedy mieszkaj¹c przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ na przygranicznych terenach Polski
z by³¹ sowieck¹ Rosj¹, nie ruszaj¹c siê
z domu, dwukrotnie by³ za granic¹.
Opowiadania i eseje zosta³y napisane
w sposób jasny, bez drugiego dna, co
sprawia wra¿enie, ¿e autor niczego przed
nami nie ukrywa. Jego proza ma nie tylko charakter konfesyjny, ale tak¿e edukacyjny. Mówi w niej o wartoœciach etycznych, którymi siê przez ca³e ¿ycie kierowa³, a o których zapomina m³ode pokolenie. Podczas rozmowy z wnukiem nawi¹zuje do odpowiedzialnoœci wykonywania
zawodu lekarza i szacunku wobec pacjenta. Wspó³czucie dla chorego, przyjacielski uœmiech i po prostu dobre s³owa to
by³o to, czego m³odym lekarzom brakuje
– pisze powo³uj¹c siê na w³asne doœwiadczenie komandor rezerwy i emerytowany
lekarz. Poza tym odwo³uje siê do twórczoœci innych pisarzy: Henryka Sienkiewicza (W pustyni i w puszczy) czy do Stefana ¯eromskiego (Wiatr od morza), kultywuj¹c tym samy polsk¹ literaturê.
Pomimo, ¿e tematyka marynistyczna
jest mi obca, to po lekturze ksi¹¿ki nabra³am chêci odwiedzenia polskiego wybrze¿a, którego ju¿ dawno nie widzia³am. Przenios³am siê w odleg³y dla mnie
œwiat, choæ przecie¿ bardzo bliski. Dope³nieniem prozy Jab³oñskiego jest poezja, uzupe³niaj¹ca obraz przedstawiony
w opowiadaniach, esejach i rozprawkach. To bardzo ciekawe po³¹czenie,
dziêki któremu ka¿dy czytelnik znajdzie
tu coœ dla siebie.
Izabela Zubko
Zbigniew Jab³oñski, Trafiony – zatopiony.
Opowiadania, eseje i wiersze, Wydawnictwo Poligraf, 2017, s. 262.

Ma³y cz³owiek przed wielkim
Opublikowana w 2018 r. „Si³a stania”
to czwarta ju¿ ksi¹¿ka poetycka Miry
Umiastowskiej po Tryptyku wierszy
„Œwiat za burt¹” (2015) oraz ekfrazach
„Czerwona sukienka” (2016) i „Zmierzch
œwitu” (2017).
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Autorka poœwiêci³a ca³y tomik prostej
czynnoœci, jak¹ wydawa³oby siê jest stanie. Podmiot liryczny w wierszach nie robi nic nadzwyczajnego, poniewa¿… stoi.
Nic bardziej mylnego. Tej prozaicznej postawie nadano nie tylko wiele znaczeñ,
ale przede wszystkim ogromn¹ si³ê, która
zaskakuje nas w kolejnych metaforycznych ujêciach. „Si³a stania” to znaczenie,
od którego siê wszystko zaczyna i które
zmusza nas nie jak wydawa³oby siê do
biernoœci, ale do dzia³ania. Tomik opowiada o nas samych, o naszym ¿yciu martwicy cia³a, przechodzenia przez kolejne
etapy ¿ycia, ocieraniu siê o œmieræ. Cia³o
drepcze w miejscu, a jednoczeœnie porusza siê, poniewa¿ bardzo chce trafiæ
w drganie. Czym zatem jest drganie? Tego dowiadujemy siê na kolejnych kartach.
„Si³a stania” to symbolika doskonale
ukryta w prozaicznej czynnoœci stania,
która bombardowana jest przez zewnêtrzne bodŸce. Czytelnik podró¿uje
w czasie, w ruchu. To podró¿ samego siebie, równie¿ we w³asnym jak i poprzez
w³asne cia³o. Autorka zwraca uwagê na
œwiat, który podzieli³a na dwie p³aszczyzny. Pierwsz¹ stanowi otoczenie, a wiêc
przestrzeñ, w jakiej siê znajduje i, wydawa³oby siê, w jakiej walczy. Zachêca nas
do tego, abyœmy podjêli trud i stali z podniesion¹ g³ow¹ przygotowuj¹c siê na odpowiedŸ œwiata zewnêtrznego. Druga
p³aszczyzna to œwiat emocji podmiotu lirycznego. Mam jednak wra¿enie, ¿e czêœciej na próby wystawia nas ten drugi:
czy jesteœmy na tyle silni, aby podo³aæ
zadaniu, czy to ju¿ czas, aby usi¹œæ i odpocz¹æ? Wed³ug autorki ¿yje tylko ten,
który wychodzi naprzeciwko zdarzeniom, jest kowalem w³asnego losu. Ci,
którzy odpoczywaj¹ – umieraj¹.
Podmiot liryczny, który staje i stoi nie
mo¿e pozostaæ bezczynny. Obserwuje
otoczenie. Stara siê z nim integrowaæ
oraz doznawaæ je. Widzi i czuje œmiech,
przemoc, podejmuje decyzje, jest wolny,
stoi przed Bogiem, ale te¿ prozaicznie
przed klatk¹ z ma³pami. Kontestuje
œwiat, œmieræ, brak dzia³ania. Integruje
siê z nim i doœwiadcza go we wszystkich
jego aspektach raczej odwa¿nie punktowo z ca³ym jego kodeksem powinnoœci,
równie¿ wtedy, kiedy towarzyszy mu
wstyd, bowiem jest on zawsze odniesieniem do zewnêtrznoœci. W tym wszystkim najwa¿niejszy jest cz³owiek, którego
droga prowadzi przez ¿ycie, droga wyborów, któr¹ opisuje autorka zaczyna siê
ju¿ z chwil¹ narodzin. W wierszach czytamy o cz³owieku, który rodzi siê ma³y
i niewinny, ale wkroczy³ ju¿ w etap swojego stania, a wiêc istnienia. W tym staniu jak w ¿yciu doœwiadcza, poznaje,
uczy siê, pope³nia b³êdy, smakuje, ale
równie¿ nader czêsto boryka siê z wyborami, odwleka [je] tak to czy tak lepiej
czy lepiej, bije z myœlami, zawiesza refleksje.
W „Sile stania” czêsto pojawiaj¹ siê
elementy biblijne. Tradycyjne „z prochu

powsta³eœ…” autorka zamienia na z jab³ka wychodzi do jab³ka powraca. Obydwa przypadki stanowi¹ symbole œmierci, ale i nieœmiertelnoœci, naszych wad,
nas samych. Jest równie¿ Kohelet i „Vanitas vanitatum…” To próba rozliczenia
siê na czysto ze swego po³o¿enia stania.
Prócz motywów biblijnych w wierszach pojawiaj¹ siê kobiety. Twórczyni
tomiku bardzo docenia ich rolê w procesie stworzenia i tworzenia. Raz jest to
matka, mamka, innym razem kobieta
uwodzicielka. Ka¿da z nich jest niezwykle wa¿na, z przypisan¹ rol¹.
Czytaj¹c dalej mam nieodparte wra¿enie, ¿e autorka nawi¹zuje do szekspirowskiego „Totus mundus agit histrionem”, co potwierdza siê w s³owach stan¹³
cz³owiek przed teatrem […]/ przed kurtyn¹ otwart¹ goœcinnie […]/ jakby nie wiedzia³ ¿e sam stoi obok / siebie samego
[…]/ bo aktor. Aktor, ale równie¿ i filozof, który idzie przez ¿ycie i poddaje
w w¹tpliwoœæ swoje istnienie. Doœwiadcza niezwyk³ych emocji, które stanowi¹
wyró¿nik ludzkiego gatunku (nawi¹zanie
do Terencjusza „Homo sum humani…”).
Wszystkie wiersze s¹ ze sob¹ bardzo
spójne dziêki czynnoœci stania. Zastanawia mnie pojawienie siê tych kilku, które ró¿ni¹ siê od pozosta³ych. W³aœnie
spoœród nich wybra³am swój ulubiony.
Po sporej dawce stania i walce pora odpocz¹æ, a¿ nagle pojawia siê Krynica.
Wiersz z pozoru spokojny, wszystko zosta³o zrobione. Oswoi³am ju¿ wiersze
i poetów – pisze autorka. Mo¿na by³oby
ju¿ usi¹œæ, odejœæ w inn¹ przestrzeñ. Jednak ten wiersz niepokoi mnie. Czujê wewnêtrzne dr¿enie (drganie?). Przypomina mi siê jab³ko, drzewo, teatr, stanie, ale
to ja jestem krynic¹. Ten wiersz zagrzewa mnie na nowo do walki i do stania.
Nawet mniej ni¿ persona non grata.
Na koniec chcia³abym zwróciæ uwagê na formê, w jak¹ autorka ubra³a swoje manifesty stania. Pisze w prosty, obrazowy sposób, bez zbêdnych metafor, jasno i klarownie, co bardzo mi siê podoba. Kiedy trzeba to uderza piêœci¹ w stó³.
My, jako widz tego spektaklu, dopowiadamy znaczenia na podstawie w³asnych
doœwiadczeñ oraz tworzymy treœæ. Pojawiaj¹ siê znaki interpunkcyjne, ale s¹ to
g³ównie wielokropki i pytajniki (na nie
ma odpowiedzieæ czytelnik).
Podsumowuj¹c, jest w tym tomiku
coœ poruszaj¹cego. Prostota wiersza
i s³ów miesza siê z niezwyk³¹ si³¹ przekazu. Odwaga autorki i pomys³owoœæ
zas³uguj¹ na uznanie. Wiersze s¹ przemyœlane, konkretne. To manifest twórcy
i jego krzyk do nas, a ten potrafi krzyczeæ g³oœno. Czym zatem jest ¿ycie? To
pasmo wyborów i walki, poniewa¿ lepiej
staæ dobrze / ni¿ siedzieæ s³abo.
Klaudia Chudowolska
Mira Umiastowska, Si³a stania,
Mira Umiastowska Wydawnictwo,
Warszawa 2019, s. 83

Gra w otwarte
Piotr Dumin ur. w 1944 r. w Æmielowie, poeta, dziennikarz, krytyk. Ukoñczy³ Wydzia³ Elektroniki na Politechnice
Warszawskiej. Wspó³pracowa³ z wieloma wydawnictwami. Tom jego poezji pt.
„Gra w otwarte” to szósta publikacja
ksi¹¿kowa podzielona na wiele rozdzia³ów: „Znaki”, „Sobie naprzeciw”, „T³o,
„Wzajemnoœæ”, „Próby z krajobrazem”,
„Po¿egnania”, „Gwiazdy z Turoniem”.
Mamy tu do czynienia z ciekawym
przekazem poetyckim autora, pe³nym
stoickiego spokoju w dzieleniu siê zaobserwowanymi zjawiskami, czêsto niepokoj¹cymi. Poezja Piotra Dumina mo¿e
odpowiedzieæ czytelnikowi na wiele egzystencjonalnych pytañ. Jak¿e wymowny jest wiersz – Lustro: Tracimy je / gdy
przestajemy tworzyæ / Rozpada siê w nas
/ albo my w nim / Stoimy naprzeciw siebie / w zaprzeczeniu i potwierdzeniu. Albo: Przechodz¹ przez nas / jak najeŸdŸcy
/ sztuczne œwiaty / Nieustanny napór
chwili / zas³ania przesz³oœæ / tak¿e przysz³oœæ / Jakbyœmy mieli byæ pocz¹tkiem /
i tylko pocz¹tkiem.
Autora nic nie jest w stanie zdziwiæ.
Podchodzi do rzeczywistoœci z dystansem. Nawet jeœli wstydzisz siê byæ sob¹,
czas poka¿e, ¿e i odbiec od siebie te¿ nie
warto – lecz trzeba / przejœæ przez zaprzeczenie / by do siebie wróciæ – powie
dojrza³y poeta. Jak¿e przekonywuj¹ce s¹
frazy dedykowane koledze po piórze:
Uciekaliœmy przed Œwiatem / teraz œwiat
ucieka przed nami / jakby przy³apywany
/ na nieuczynku. Ciekaw¹ ironiê wysnu³
autor z osaczaj¹cych nas reklam (rodem
z marketów), zauwa¿aj¹c, ¿e na ich wzór
i ludzie zaczêli siê promowaæ – jakby byli towarem / w¹tpliwej jakoœci.
Du¿o by jeszcze mo¿na mówiæ o smakowitych k¹skach wierszy Piotra Dumina.
Niech puent¹ bêd¹ ogólne spostrze¿enia
krytyka literackiego Stanis³awa Stanika,
które znalaz³am na ok³adce ksi¹¿ki Autora (cytujê): Uwagi historiozoficzne Piotra
Dumina s¹ czêœci¹ wpisanych w jego
twórczoœæ uogólnieñ i refleksji, dotycz¹cych œwiata i kondycji ludzkiej. […] Czasem fragment staje siê materia³em do
wielkiej diatryby, liryki bez zatrzymania.
Ktoœ powiedzia³, ¿e u Dumina poezja mi-
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³osna jest raczej przedmiotowa i bezpoœrednia. […] Uwa¿a te¿ autor, ¿e przez
mi³oœæ drugi cz³owiek staje siê ca³ym
œwiatem, makrokosmosem. […] Twórczoœæ poetycka Piotra Dumina jest czytelna lub co najmniej w pe³ni domyœlna,
Czytelnik mo¿e w niej zatopiæ siê bez
reszty i z pe³n¹ satysfakcj¹.
Maria Bednarek
Piotr Dumin, Gra w otwarte, Ludowa Spó³dzielnia Wydawnicza, Warszawa 2018, s. 100

Poetycki kulig w stronê œwiat³a
Kilka lat przymierza³em siê do
omówienia poezji Zofii Kulig z Prudnika, znane s¹ mi tomiki autorki: „Trwanie”, wydane w Opolu 1996 r., „Boso
pod wiatr” 1998 r., „Spêkane wargi drzewa” 2002 r. i „Krople czasu” 2007 r., ale
dopiero po ukazaniu siê „W stronê œwiat³a” Pokrzywna 2018 r., poczu³em ostrze
na gardle.
Wiersze pomieszczone w tym tomie
zmusi³y mnie do powiedzenia kilku
s³ów, bo grzechem by³oby przejœæ obojêtnie obok poezji siêgaj¹cej j¹dra naszej
egzystencji. Ju¿ w liryku otwieraj¹cym
tom, autorka mówi: Dopóki pojmuj¹
zmys³y / Ucz mnie / dopóki oczy widz¹ /
Pozwól doczekaæ zmierzchu / dopóki jestem czyj¹œ szans¹ / Podaruj mnie / potem / Zmyj ze mnie ¿ycie / któremu
oprzeæ siê nie mogê. Ile¿ w nim znaczeñ,
³adunku emocjonalnego, mówi¹cego za
umar³ych, ale i za ¿ywych, którzy milcz¹, przyt³oczeni codziennoœci¹.
Poetka czerpi¹c z doœwiadczenia ¿yciowego dodaje: Chcia³byœ spojrzeæ za
siebie i nie skamienieæ. / Wybiec przed
myœli z kneblem w duszy ufaj¹c, / ¿e z³y
czas jeszcze siê odmieni. To dotyczy
wszystkich, bo tak skonstruowany jest
œwiat przez Boga, ¿e ka¿dy dŸwiga swój
krzy¿. Jeden wiêkszy, drugi mniejszy...
ale ka¿dy z nas ma pochylony grzbiet.
I trzeba nam s³ów otuchy: Zosta³y listy
do nadziei, pisane palcem na wodzie. /
Jakieœ resztki têsknot przez które przenikamy. / Do siebie nam ci¹gle daleko, tego nie da siê czytaæ.
Poeta jest, jak przewodnik stada.
Mo¿emy bez obaw ruszyæ za Zofiê Kulig w stronê œwiat³a, nie boj¹c siê p³omieni. U Zofii p³omienie to ciep³o domowego ogniska, wiêŸ rodzinna. Ale

i strach przed jutrem, bo jako matka, ci¹¿y nad ni¹ odpowiedzialnoœæ: tak ma³o
we mnie si³y / nêkam ciszê przyspieszonym oddechem / Ocal Panie co we mnie
najlepsze / albo WeŸ wszystko / i niech
to miêdzy nami zostanie. Wie, ¿e b³êdy
powróc¹, jak z³y szel¹g. Dlatego nie ma
miejsca na najmniejsze potkniêcie. Ale
przecie¿ nie da siê ich unikn¹æ: Starte
pamiêci¹ jeszcze majacz¹ / nieoczekiwanie staj¹ siê wsyp¹ na któr¹ trzeba powróciæ / kiedyœ trzeba posk³adaæ nienasycon¹ obecnoœæ / powymiataæ z k¹tów
spleœnia³e ¿ale. Siêga do prawdy widzianej, jakby w mrugaj¹cym blasku œwiecy,
zamieszka³ej przez chocho³y bliskie polskiemu sercu, pe³na przemilczeñ i nie
wy³uszczonej tajemnicy. Obrazy zdaj¹
siê wyrastaæ w obrazowej g³êbi. Raz
przenosz¹c w starotestamentowy czas:
Panie co siê sta³o / gdzie jest cz³owiek na
podobieñstwo Twoje? / Jak odró¿niæ Kaina od Abla / Jednakowe ich twarze
i stroje.
Innym razem mocuj¹c siê z ob³ud¹
dnia dzisiejszego, bo „tu” i „teraz” ma
ukorzenienie w minionych pokoleniach,
nie zgadza siê z tym. Przecie¿ powinniœmy wyci¹gaæ wnioski z b³êdów praojców. Historia jest ko³em, ustawicznym
powrotem to¿samoœci. Ponad jej obrêcz¹ kr¹¿¹ znaki zodiaku, mity, wierzenia
coraz to nowych grup spo³ecznych,
wprowadzaj¹cych kolejnego boga na
Olimp.
Dla Zofii Kulig wyniesiony z domu
œwiatopogl¹d jest wyznacznikiem postêpowania: Nie modlê siê o chleb / tylko
czasem przystajê w drodze / i w milczeniu rozgrzeszam swoje œwiaty / wa¿ne /
¿e jesteœ.
Nie wstydzi siê uwielbienia Boga,
postêpowania wed³ug dekalogu. Jest
dumna z chrzeœcijañskiej kultury, z której czerpie, ale i tworzy. Co pocz¹æ, by
g³os by³ s³yszalny, choæby dla jednostek:
£zy / wetkniête w koperty nieba / niczym listy, którym s³ów nie potrzeba. /
I czas zabity deskami od reszty œwiata.
S³owa z wiersza „Umilk³y drzewa”
dedykowane Prymasowi Polski Stefanowi Wyszyñskiemu, wiêŸniowi prudnickiego klasztoru jak¿e aktualne: Czas pêdzi nie wiadomo dok¹d, / przeciera œcie¿ki, / zdziera ¿ycie na strzêpy. / Wszystkim, wszystko wydaje siê wa¿ne. / Tylko
nie cz³owiek, / odk³adany na potem.
„Czas pêdzi nie wiadomo dok¹d” –
poetka przystaje, pragnie tê chwilê zamkn¹æ w kadrze wiersza. By pozosta³,
jak fotografia dla potomnych. Ale nad
przemijaniem nie da siê zapanowaæ i Kulig o tym wie. Ale próbuje... œwiadoma
si³y s³owa, bo dla Zofii pisaæ wiersze to
nie tylko zachwyt. Jeœli patrzy na Katedrê Opolsk¹, to nie po to, by siê ni¹ biernie zachwycaæ, lecz wewnêtrznym nakazem budowaæ j¹ na nowo.
Jerzy Stasiewicz
Zofia Kulig, W stronê œwiat³a,
Drukarnia Pokrzywna 2018, s. 96.

Z pó³ki WSTK

Stanis³aw Dominiak

Horyzont Chwili
Krystyna Rejniak

klap, klap, klap
Wojciech Bia³ek

Tomik „Horyzont Chwili” jest pierwszym zbiorkiem poetyckim autorki. Autorem ok³adki i projektu graficznego jest
Grzegorz Rejniak. Du¿y wp³yw na tematykê utworów mia³ ojciec poetki – Tadeusz Rejniak, który odniós³ liczne sukcesy w sporcie szybowcowym i samolotowym. Dlatego w tomiku nie zabrak³o
wierszy nawi¹zuj¹cych do tego sportu:
Zawieszony/miêdzy niebem a ziemi¹ taniec/zapiera dech w piersiach („Lot”).
Krystyna Rejniak podziela równie¿
inn¹ pasjê ojca – ¿eglarstwo. Wiatr chwilowo zamieszka³ w ¿aglach/P³ynê fala
uderza o burtê („Rejs”).
W tomiku poza wierszami zatrzymuj¹cymi ulotne chwile znalaz³y siê wiersze okazjonalne i refleksyjne. Przymykam oczy czujê siebie/ws³uchujê siê w to
co we mnie drzemie („Powietrze”). Poetka przypomina, ¿e to my sami tworzymy
swoj¹ historiê: Siêgam po ksi¹¿kê bez
treœci/która czeka/na ci¹g dalszy historii/o mnie („Ksi¹¿ka”).
Chcia³bym zaprosiæ do siêgniêcia po
tomik s³owami autorki s³owa wstêpnego
– Izabeli Zubko: „Z twórczoœci Krystyny
Rejniak wyp³ywa ogromna potrzeba obcowania z drugim cz³owiekiem, który –
tak jak ona – jest wra¿liwy na otaczaj¹cy
œwiat. Pe³na obaw i nadziei zaprasza do
tego œwiata Ciebie, drogi Czytelniku.
Czy skorzystasz z tego zaproszenia?”
Krystyna Rejniak urodzi³a siê
w 1955 r. w Warszawie. Jej pierwsze
utwory zosta³y opublikowane w 2015 r.
w almanachu „Drog¹ pióra i barw”, wydanym z okazji XXXV-lecia RSTK. Zapocz¹tkowa³o to publikacjê jej wierszy
w innych almanachach. Autorka otrzyma³a wyró¿nienia w ogólnopolskich
konkursach literackich (2015–2019). Natomiast na konkursie im. Henryka Sienkiewicza (2016) zosta³a jej przyznana III
nagroda.
W 2018 r. zosta³a przyjêta do SAP.

Ukaza³a siê trzecia czêœæ aforyzmów
Wojciecha Bia³ka, prawnika, urodzonego
w 1948 r.
Tomik jest kontynuacj¹ poprzednich
wydañ o tym samym tytule: „klap, klap,
klap”.
Motto tomiku:
Bliskoœæ to nie z³udzenie,
¿e mo¿na byæ bli¿ej ni¿ dotyk,
bliskoœæ to przebudzenie
z wiar¹ w mi³oœæ cnoty
Jak zwykle tematyka aforyzmów autora obejmuje szerokie spektrum spraw.
Wojciech Bia³ek pogrupowa³ je tematycznie i nada³ nastêpuj¹ce tytu³y kolejnym rozdzia³om tomiku: „ACH ¯YCIE… ¯YCIE”, „UCZUCIA I PONIEWIERKA”, „RAZEM WESELEJ”,
„KOBIETA I MÊ¯CZYZNA”, „ANATOMIA, MEDYCYNA I TO CO
W G£OWIE”, „HISTORIA, POLITYKA, SPO£ECZEÑSTWO”, „MAJ¥TEK, PRZEMIJANIE”, „INNE NIE
MNIEJ WA¯NE”.
Autor, wnikliwy obserwator rzeczywistoœci, potrafi przedstawiæ j¹ z dystansem i humorem. W koñcu przychodzi teki moment, /¿e siê ma doœæ nawet trzymania/moczu.
Staroœæ kupujemy na raty, tego nie/da
siê nabyæ za gotówkê. Nie brak mu równie¿ filozoficznego podejœcia do spraw
egzystencjonalnych. Nie uciekaj przed
sob¹/i tak nie zd¹¿ysz. Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e rysunki Agaty Bajtyngier.
Serdecznie zapraszam mi³oœników
aforyzmów do siêgniêcia po kolejny
trzeci tomik Wojciecha Bia³ka. Czytelników czeka wyrafinowana uczta.
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Œladami wspomnieñ Marii
Przyjazna, pogodna i zarazem przebojowa. Zakochana w Naturze. Znawczyni haftu, wokalistka, autorka 26 tomików poetyckich.
Maria Rudnicka.
Pierwsze powakacyjne spotkanie w ODK „Karton” RSM z cyklu
„Melpomena i Inne” zosta³o poœwiêcone w³aœnie jej twórczoœci
i ostatniemu tomikowi wierszy „Dawnych wspomnieñ czar”, zawieraj¹cemu teksty, do których muzykê skomponowali ró¿ni twórcy: wœród

nich kieruj¹cy Chórem Kameralnym Collegium Musicum, wielce zas³u¿ony dla podkarpackiej kultury Andrzej Szypu³a. W³aœnie w wykonaniu cz³onków tej powszechnie znanej grupy wokalnej zosta³ wykonany poœród innych na scenie „Kartonu” utwór „Rzeszów w naszych
sercach gra”. S³owa wiersza Marii Rudnickiej rozwin¹³ i wzbogaci³
w³asn¹ aran¿acj¹ w³aœnie Andrzej Szypu³a wraz z jej wokalnym
wspó³udzia³em.
Wœród przyby³ych na to spotkanie goœci znaleŸli siê m.in. cz³onek
Zarz¹du G³ównego ZLP Marta Pelinko, cz³onek rady nadzorczej Rzeszowskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej Józef Œnie¿ek, wiceprzewodnicz¹cy rady osiedla „Baranówka” RSM Józef Wierzbicki, prezes RSTK
Stanis³aw Dworak, by³y prezydent Rzeszowa i europose³ Mieczys³aw
Janowski, przewodnicz¹cy osiedlowej komisji kultury Józef Uryniak,
a tak¿e pisarz, krytyk i edytor Radovan Brenkus ze S³owacji.
Oprócz Marii Rudnickiej jej wiersze prezentowali: Barbara Œnie¿ek, Stanis³aw Dworak i Teresa Glazar. S³owo o twórczoœci Autorki,
której artystyczne makramy – obrazy zawsze budz¹ podziw, zaprezentowa³ ni¿ej podpisany.
Ca³oœæ spotkania prowadzi³ kierownik ODK „Karton” Józef Tadla, który odczyta³ te¿ list gratulacyjny prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, przys³any dla Marii Rudnickiej oprócz przekazanej jej
wczeœniej, z okazji niniejszego spotkania, specjalnej nagrody. ¯yczenia wszelkiej pomyœlnoœci dla ODK „Karton” RZM i uczestników
spotkania przes³a³a równie¿ dla ODK wojewoda podkarpacki Pani
Ewa Leniart.
By³o to pe³ne muzycznego uroku spotkanie literackie, podczas
którego Chór Collegium Musicum wykona³ po mistrzowsku m.in.
s³ynny „Walc Barbary”, zaœ pani Maria zaprezentowa³a te¿ piosenki
„Jedno jest niebo” i „Padam, padam” w s³owno-francuskiej wersji.
Upór, pracowitoœæ, energia i wielostronnoœæ artystyczna stanowi¹ o sile jej przebicia w œrodowisku twórczym Podkarpacia i Rzeszowa.
Warto wiêc zakoñczyæ niniejsz¹ relacjê jeszcze jedn¹ strofk¹ o Mieœcie Rzeszowie: Piosenka ¿yje wœród nas/œpiewa j¹ Wis³ok, szumi
las/w mym sercu i na duszy gra/bo Rzeszów urok, magiê ma.
I jeszcze jedn¹, œpiewan¹ za moich szkolnych lat przez muzyka
Andrzeja Zawadzkiego, szkolnego kolegê, zwi¹zanego jeszcze z grup¹ Tadka Nalepy „Blackout”. Wiatr piosenkê ulicami gna/niesie j¹ do
serca mego Miasta. / Ci¹gle mnie melodia budzi ta/ukochany Rzeszów Nasz.
Jerzy Stefan Nawrocki
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Trzy AGApity
Tadeusz Zawadowski,
„budzik z opóŸnionym zap³onem”, Warszawa 2019
Trudno siê oprzeæ sensualnoœci tej ksi¹¿ki,
jej uniwersalnoœci i m¹droœci. Tadeusz Zawadowski snuje znajome w¹tki, ods³aniaj¹c aktualne bol¹czki w historycznych kostiumach:
„przyszli noc¹ otoczeni legionistami ustalaæ nowe / prawa. nie ludzkie nie boskie. w³asne.
w powietrzu / s³ychaæ by³o krzyki wron i innego ptactwa wydziobuj¹cego / s³owa ze starych
kodeksów. rozbijano / kamienne tablice z dekalogiem pod drogê dla nowego / namiestnika cezara. w imiê lepszego które mia³o nadejœæ. czeka³em ponad dwa tysi¹ce lat. dziœ ju¿ wiem / ¿e
nie wolno // czekaæ”. Uj¹³ mnie w tej ksi¹¿ce
sposób obrazowania, zupe³nie inny od dotychczasowego, jaki widywaliœmy w ksi¹¿kach
o mrówce. Inny jest równie¿ zapis – krótki, dosadny, narracyjny. Zawadowski wraca do rewolucji, ale nie tej wziêtej z historii, ale do tej rodem z mentalnoœci cz³owieka. Rewolucja zmienia wszystko nie do poznania: „b³¹ka³em siê po
ulicach przepe³nionych pustymi / has³ami”,
„szuka³em […] choæby œladu / ludzkiego zapachu”. Przewrót jest koñcem i pocz¹tkiem,
czymœ jednoczeœnie koniecznym i niew¹tpliwie
tragicznym: „stojê na progu. po jednej stronie
zamyka siê pokój po drugiej / otwiera siê ulica
wype³niona t³umem ludzi ze sztandarami /
i transparentami”. „Ja” liryczne przeprowadza
czytelnika przez ulice pe³ne rewolucjonistów,
objaœnia porz¹dek przemian, których jest
œwiadkiem. Jego istota zdaje siê jednak nieustalona – nie wiadomo do koñca, czy jest rewolucjonist¹, czy kimœ porwanym przez rewolucjê.
G³oœnym echem tego zbioru jest po¿egnanie
determinowanie prób¹ ostatecznego definiowania opartego na zupe³nie czymœ innym ni¿ s³owa. Tadeusz Zawadowski gromadzi najwy¿sze
dla niego wartoœci, które ujawniaj¹ siê gdzieœ
w szczelinach wersów, chodzi mu o mi³oœæ, wybaczenie, wiarê w Boga, rozmowy z przyjació³mi (choæby z Kacprem P³us¹). Autor przygoto-

wuje siê do opuszczenia gniazda, w którym odnajduje na nowo œlady siebie sprzed lat („coraz
czêœciej uciekam do kryjówek z dzieciñstwa. /
tylko w nich czujê siê bezpieczny”). Zdaje sobie
sprawê, ¿e „póŸniej mog¹ od³¹czyæ pr¹d. elektroencefalogram poka¿e prost¹ / po której nale¿y przebiec na drug¹ stronê”. Zanim do tego
dojdzie, poeta podejmuje trud doprecyzowania
w³asnego po³o¿enia wzglêdem Boga i ludzi
(„podobno umar³ Bóg. dowiedzia³em siê o tym
na facebooku”; „siedzimy z barabaszem na kanapie i ci¹gniemy losy”). W koñcu dochodzi do
gorzkiego wniosku, ¿e „tak naprawdê pozostaje
w nas tylko to co utracone”.
Z pewnoœci¹ bardzo wa¿ne (ale te¿ bardzo
piêkne) s¹ w tej ksi¹¿ce wiersze dedykowane
Ewie, ¿onie poety: „kocham ciê najwiêcej we
wszystkich œwiatach. bez wzglêdu / na którym
bêdê za chwilê”. Dotkliwie prawdziwe w swym
przekazie, smutne i wzruszaj¹ce jednoczeœnie,
s¹ jak m³odzieñcze wyznania, z t¹ tylko ró¿nic¹,
¿e tu mamy do czynienia z dramatycznym, bo
ostatecznym po¿egnaniem: „bardziej od œmierci
boli œwiadomoœæ / roz³¹ki z tob¹”, „ka¿da minuta / bez ciebie staje siê zapowiedzi¹ nieskoñczonoœci. / pocieszam siê nadziej¹ ¿e po drugiej
stronie skreœlono / czas z listy wymiarów. póki
co zbieram / ka¿d¹ kreskê twojego uœmiechu
i budujê z nich / labirynty aby oddaliæ moment
// wyjœcia”. Mi³oœæ – ta najistotniejsza z istotnych – ocala nas i przygotowuje do odejœcia
w nieskoñczonoœæ, bez wzglêdu na przekonania, winy i d¹¿enia, tylko z ni¹ zdo³amy odnaleŸæ w³asn¹ wewnêtrzn¹ wartoœæ i spokój. Wiêc
póki co – podpowiada Zawadowski – podejmij
siê kochania, bo nie zostawione s³owa czy wiersze bêd¹ zaœwiadczaæ, ale bliskoœæ z ukochanym cz³owiekiem, mimo jego zmarszczek i deformacji cia³a („póki co g³aszczê / zmarszczki
na twarzy”).
Aga TomHa

Piotr Pi¹tek

bezsennoœæ
Próbujê przyzwyczaiæ siê do twojej bezsennoœci, do dymu papierosa
spopielaj¹cego powietrze, zastygaj¹cego w œwietle sypialnianej lampki.
Moje palce ciê¿sze ni¿ zwykle opadaj¹ g³êboko pod skórê twoich pleców.
Dotykam ¿eber, które lekko przesuwaj¹ siê jedno po drugim.
Szepczesz do mnie, ¿e jesteœ mi winna siebie za ka¿de s³owo
o którym nie wiem, ¿e za chwilê znajdzie siê coœ miêdzy nami,
zajdzie nam pod skórê, pod paznokcie i zapiecze. Zaboli w³aœciwie.
¯e nie mo¿na ciebie rozebraæ do naga, póki jeszcze masz co do ukrycia.
Wci¹¿ mówisz, ¿e wystarczy trenowaæ miny i myœli, i ¿ycie samo siê stanie.
Jak kiedyœ, kiedy nie by³o widomo, kto powyciera³ naczynia, gdy chowa³aœ siê
w szafie. Wtedy wierzy³aœ, ¿e wystarczy dostatecznie d³ugo wpatrywaæ siê
w mrok, a wszystko stanie siê jasne.
Teraz jak to siê skoñczy, nikt nie bêdzie pamiêta³ o nas, o naszej rozmowie.
O tym jak moje usta dotyka³y twoich ud. I jak twardnia³aœ pod moim
wskazuj¹cym palcem.
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Œp. Józef Pawlik – zas³u¿ony artysta,
mieszkaniec Che³mka, kolega
22 lipca 2019 r. w Redakcji „Echa
Che³mka” w Miejskim Oœrodku Kultury
Sportu i Rekreacji, przyjaciele i bliscy
wspó³pracownicy wspominali zmar³ego
w ostatnich tygodniach Józefa Pawlika.
Pawe³ Waligóra – Red. Naczelny „Echa
Che³mka”:

Zaprosiliœmy pañstwa, by w trudnym
momencie straty, porozmawiaæ o artyœcie, koledze, a przede wszystkim wspania³ym cz³owieku.
Antoni Korycik: Trudno bêdzie mówiæ
o Józku w czasie przesz³ym. Mówiê...
Józku, bo znaliœmy siê i przyjaŸnili od
dziesi¹tków lat. Do Che³mka trafi³ bodaj
w 1947 r. z okolic Wêgierskiej Górki.
Przyby³ tutaj, jak wiele osób, za prac¹.
Dziœ trudno uwierzyæ ale w fabryce obuwia pracowa³o kilka tysiêcy ludzi. Przybysze z ca³ego kraju i miejscowi stanowili bogat¹ i barwn¹ mozaikê. Myœlê, ¿e
gdyby nie ta ró¿norodnoœæ, nie powsta³
by nasz RSTK.
Stanis³aw Najda: Moja znajomoœæ z Józefem siêga lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku. Z naszego grona tylko Antoni i jego rodzina mieszkaj¹ tutaj od zawsze. Powodem, dla którego zjawi³em
siê w Che³mku, by³a równie¿ fabryka.
Przez wiele lat nasza znajomoœæ by³a
czysto zawodowa. Józef Pawlik pracuj¹c
w wyodrêbnionym z fabryki zak³adzie
„Technoskór” z oddaniem i powodzeniem poœwiêci³ siê pracy i pasji fotograficznej. By³ twórc¹ zak³adowej pracowni
fotograficznej. By³a to placówka edukacyjna, w której m³odzie¿ mog³a poznawaæ i doskonaliæ fotograficzny warsztat.
By³o to równie¿ miejsce pracy dokumentacyjnej. W Che³mku zawsze du¿o siê
dzia³o, rozbudowywa³ siê zak³ad, rozrasta³o osiedle, przybywali nowi mieszkañcy. Wci¹¿ przecinano wstêgi, fabrykê odwiedzali ministrowie, przybywa³y delegacjê z ró¿nych stron œwiata. Józef
wszystko skrzêtnie dokumentowa³ na fo-

tograficznej i filmowej kliszy. Zawsze
by³ tam, gdzie dzia³y siê wa¿ne i ciekawe
rzeczy. Wystarczy siêgn¹æ do archiwalnych wydañ „Echa”, pod setkami zdjêæ
widnieje jego nazwisko.
PW: Dla nas, obecnych wydawców
„Echa Che³mka”, to bardzo wa¿na informacja. W nat³oku aktualnych zdarzeñ
i rozwiniêtych technologii, zapominamy
o znaczeniu kronikarskiego zapisu.
Józefa Ostrowska: Jako nowa przewodnicz¹ca stowarzyszenia, doceniam i dostrzegam wagê i znaczenie 35-letniego
dorobku RSTK. Taka postaæ, jak Józef
Pawlik, nale¿y do filarów naszej twórczej
grupy. To naprawdê trwa³y fundament
i wzór do naœladowania dla m³odszego
pokolenia. Chcê Pañstwu zwróciæ uwagê
na pewien techniczny szczegó³ zwi¹zany
z pasj¹ i zawodem Pana Józefa. Dziœ
wszyscy jesteœmy, czasem bezwiednie,
fotografami i dokumentalistami. Telefon
sta³ siê najczêœciej u¿ywanym aparatem.
Klasyczna, analogowa technika, któr¹
pos³ugiwa³ siê nasz zmar³y kolega, wymaga³a ogromnej wiedzy teoretycznej i
praktycznej. Pracownia fotograficzna by³a prawdziwym alchemicznym laboratorium, w którym srebro zamienia³o siê
w obraz. Pan Józef mia³ misjê, by dzieliæ
siê tym tajemniczym œwiatem z m³odzie¿¹ i wszystkimi osobami zainteresowanymi filmem i fotografi¹. Dziœ powiedzielibyœmy, ¿e by³ edukatorem i animatorem.
PW: Inwazja cyfrowego œwiata wyzwala
w wielu osobach ogromn¹ chêæ powrotu
do analogowych procesów twórczych.
Myœlê, ¿e dziœ wiedza i umiejêtnoœci Pana Józefa by³yby bezcenne.
SN: Pamiêtajmy, ¿e nasz kolega by³ równie¿ œwietnym malarzem. Z obecnej perspektywy w jego pracach olejnych widzê
du¿¹ zbie¿noœæ z fotograficznym obrazowaniem. Z jednej strony farby, glina, gips
czy fotograficzny papier, to tylko tworzywo. Jednak w pracach Józefa, wyraŸnie

wyczuwa siê myœlenie i interpretacjê
œwiata w oparciu o fotograficzny kadr.
Jego pejza¿e s¹ bogate w detale, w ca³oœci tworz¹ce klarowne i wyraziste kompozycje. To piêkna i bardzo szczera twórczoœæ. Swoje malarstwo regularnie prezentowa³ na corocznych przegl¹dach
i wystawach naszego œrodowiska. By³
równie¿ uczestnikiem i autorem licznych
wystaw zbiorowych i indywidualnych.
AK: Przypomnê w trzydziestym pi¹tym
roku naszej dzia³alnoœci, ¿e w 1984 r. Józek Pawlik by³ w grupie za³o¿ycielskiej
naszego RSTK! To miêdzy innymi dziêki
niemu nasza grupa odnosi twórcze i organizacyjne sukcesy. By³ równie¿ czynnie
zaanga¿owany w powstanie i dzia³alnoœæ
oœwiêcimskiej grupy „Na zamku”. Jego
praca by³a dostrzegana i doceniana
w che³meckim œrodowisku jak i w skali
naszego kraju. W 2009 r. zosta³ odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Honorow¹ Odznak¹
„Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”,
a w 2015 r. otrzymuje Medal Zas³u¿ony
Kulturze – Gloria Artis, nadawany osobom szczególnie wyró¿niaj¹cym siê
w dziedzinie twórczoœci i kultury. Nasze
miasto wyró¿ni³o go tytu³em „Lidera”

i medalem „Za zas³ugi dla rozwoju gminy Che³mek”.
SN: Doceniona zosta³a równie¿ jego praca zawodowa w przemyœle. Zosta³ odznaczony srebrn¹ odznak¹ „Zas³u¿ony Pracownik Przemys³u Lekkiego” oraz Z³ot¹
Honorow¹ Odznak¹ Stowarzyszenia In¿ynierów i Mechaników Polski.
JO: Warto pamiêtaæ, ¿e zwi¹zek Pana Józefa z fotografi¹ nie by³ tylko amatorsk¹
fascynacj¹. By³ absolwentem studium fotograficznego w Krakowie oraz kursu filmowego w Opolu. W 1969 r. G³ówna
Komisja Weryfikacyjna Instruktorów
Amatorskich Zespo³ów Artystycznych
nadaje uprawnienia w dziedzinie filmu
i fotografii, które staj¹ siê przepustk¹ do
wspó³pracy z mediami oraz prowadzenia
dzia³alnoœci wystawienniczej. Zostaje fotoreporterem „Echa Che³mka” i „Gazety
Krakowskiej”. Jego fotogramy zosta³y
zaprezentowane na presti¿owej wystawie
w „Piwnicy pod Baranami”.
PW: Osoba o takim dorobku i zas³ugach
jak Pan Józef, zaczyna nabieraæ pos¹gowego znaczenia. Mnie ciekawi jakim na
co dzieñ by³ cz³owiekiem?
SN: Mia³ spore poczucie humoru. Nie
wspomnieliœmy tutaj, ¿e by³ równie¿ literatem. Mo¿e to zbyt du¿e s³owo, ale jego
fraszki by³y prawdziwymi pere³kami.
Z tych lapidarnych form i krótkich wierszyków, wy³ania siê wnikliwy komentator o ostrym, satyrycznym, wrêcz ironicznym humorze. Do ostatnich chwil
¿ycia by³ ¿yczliwym, otwartym i pogodnym cz³owiekiem. Œwietnym koleg¹,
przyjacielem.
PW: Zostawi³ po sobie dobr¹ pamiêæ
przyjació³ i znajomych, pozostawi³ równie¿ ogromny zbiór prac fotograficznych,
malarskich i literackich. Jaki jest los kolekcji?
AK: Wspomniane zbiory pozostaj¹ w³asnoœci¹ najbli¿szej rodziny. Jako stowarzyszenie bêdziemy zabiegaæ, by bezcenne dla historii naszego miasta, materia³y
trafi³y do kolekcji w „Domu Pamiêci Baty”. Liczymy, ¿e w nowej bibliotece powstanie równie¿ kolekcja prac zwi¹zanych z che³meckim œrodowiskiem.
PW: Bardzo dziêkujê za spotkanie i rozmowê.

Œladami wierszy umar³ych poetów
Kenneth Patchen (1911–1972)

– amerykañski poeta i pisarz. Eksperymentowa³ z ró¿nymi formami pisania
i w³¹czy³ do swoich dzie³ muzykê malarsk¹, rysunkow¹ i jazzow¹.
Uniwersytet na rogu ulicy
W przysz³ym roku zakryje nas cmentarna trawa.
Teraz stoimy i œmiejemy siê –
Obserwuj¹c przechodz¹ce dziewczyny,
Stawiaj¹c na marne konie, pij¹c tani d¿in.
Nie mamy nic do roboty ani dok¹d pójœæ, nie mamy nikogo.
(…)
Zimne gwiazdy patrz¹ na nas, ch³opie,
Zimne gwiazdy i dziwki.
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Pani Iza
Po osiedleniu w Nysie, a by³ rok
1992, szuka³em kontaktu ze œrodowiskiem literackim miasta, w którym zamierza³em mieszkaæ. Nie pamiêtam, kto
poinformowa³ mnie, ¿e w Bibliotece
Miejskiej, w budynku nazywanym „Stara
Waga” co drugi czwartek miesi¹ca o godzinie osiemnastej odbywaj¹ siê wieczory poetyckie. Poszed³em. W czytelni na
parterze sto³y ustawione by³y w podkowê, p³onê³y œwiece, za sto³ami siedzia³o
towarzystwo tzw. literackie o twarzach
zupe³nie mi obcych. A z nazwiskami
w publikacjach chyba nie zetkn¹³em siê
nigdy. Publicznoœci¹ by³a m³odzie¿ nyskich szkó³, przewa¿nie „Carolinum”.
Usiad³em miêdzy m³odymi, ciekawy
wra¿eñ. Powita³a wszystkich Maria Zimna z Kêdzierzyna-KoŸla, ówczesna przewodnicz¹ca Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury województwa
opolskiego z siedzib¹ w Nysie.
Nazwisko Ska³ka-Langier nie utkwi³o
w mojej œwiadomoœci jak i liryki osadzone w Ma³opolsce Wschodniej i rozmiar
krzywdy jakiej doznali Polacy od s¹siadów Ukraiñców. W tamtych latach
o mordach dokonywanych przez OUNUPA mówi³o siê niewiele. W szkole nauczyciel historii nigdy nie poruszy³ tego
tematu. Czasem w kuŸni ojca ktoœ, coœ
opowiada³, ale rzeczy tylko zas³yszane,
bo w centralnej Polsce nie by³o repatriantów z Wo³ynia.
Dopiero przy kolejnych spotkaniach
pozna³em Pani¹ Izê bli¿ej. Dowiedzia³em
siê, ¿e urodzona by³a w Skole, dawnym
województwie
stanis³awowskim.

W 1946 r. rodzina przenosi siê do Wroc³awia, a raczej przywieziona zostaje
w bydlêcych wagonach. Od 1961 r.
mieszka w Nysie.
Przypuszczam, ¿e to Pani Iza zamieœci³a moje nazwisko w „Nowinach Nyskich”, pisz¹c – pojawi³ siê m³ody poeta.
Za jej prezesury w tomiku „Wieczory nyskie” zamieszczono trzy moje utwory.
Dziwnym trafem ksi¹¿ki dotar³y do mnie,
a¿ z Wo³czyna od Lidii Ireny Wêglarz.
Mo¿e dlatego, ¿e g³owê mia³em zajêt¹ remontem domu, który niedawno kupiliœmy, a nie czwartkami literackimi.
Odbieraj¹c Patrysiê z przedszkola –
ile¿ to ju¿ lat – czêsto spotyka³em Pani¹
Izê pod warzywniakiem na £¹kowej.
Mieszka³a nieopodal przedszkola w domu
syna, który na sta³e przebywa³ w Niemczech. Powróciæ planowa³ na emeryturê
i pod tym k¹tem zakupi³ dom. Swoje
mieszkanie na Celnej, a mo¿e by³a to

jeszcze wtedy Kostrzewy, wynajê³a, a potem
sprzeda³a. Odwiedza³em
j¹ czêsto, czyta³a mi
swoje poezje. Pokazywa³a dwutomow¹ powieœæ „Przekleñstwo
dwóch rzek” w maszynopisie, marz¹c o wydaniu. Jedn¹ z kopii przekaza³a Kazimierzowi
Kowalskiemu z Opola,
znakomitemu prozaikowi i dziennikarzowi radiowemu. Ale odpowiedzi nie doczeka³a za ¿ycia. W jakimœ artykule
pana Kazimierza czyta³em, a mo¿e s³ysza³em
na antenie Opolskiego
Radia o tej powieœci.
By³y to lata dziewiêædziesi¹te i cokolwiek wydaæ drukiem by³o bardzo trudno.
Przez kilkanaœcie lat prezesowa³a
RSTK-owi tworz¹c w bibliotece niezapomniany klimat. Pisz¹cy byli przyjmowani z otwartym sercem bez wzglêdu na poziom literacki jaki reprezentowali.
O jej tomiku „Próba ognia” napisa³em recenzjê. Opublikowa³o j¹ „Prosto
z regionu”. (Czy jeszcze ktoœ pamiêta, ¿e
ukazywa³ siê taki tygodnik w naszym
mieœcie, a jego redakcja mieœci³a siê na
ulicy Szopena). Pani Iza by³a mi bardzo
wdziêczna.
Potem w mieszkaniu pani Fredzi
Kukurowskiej – i o niej nale¿a³oby napisaæ oddzielne wspomnienie – zainicjowaliœmy dzia³alnoœæ Nyskiego Ko³a Literackiego, przekszta³conego potem w legendarn¹ ju¿ dziœ Nysk¹ Grupê Literack¹
o znacz¹cym dorobku wydawniczym, indywidualnym jak i grupowym. „Czas ¿y-

cia” to tom pierwszy biblioteki naszej
grupy autorstwa Pani Izy. Drugi: „Têczowa Dolina” Janiny Muzyki £opuch.
Trzeci: „Klucz zagubionych drzwi” almanach prezentuj¹cy ca³¹ grupê 2001 r.
Na promocjê „Asymetrii s³owa”
g³ucho³askiego klubu wióz³ nas ma³¿onek Pani Izy zdezelowan¹ Skod¹ 105,
która pod ciê¿arem piêciu osób warcza³a
niemi³osiernie, ale dzielnie par³a do przodu na spotkanie „¿ywego s³owa”. Pan
Langier mówi³ – z poetk¹ nie jest lekko,
to dlaczego samochód ma mieæ lekko.
Prawda Pani Izo – zwracaj¹c siê s³u¿bowo do ¿ony.
Czas biegnie nieub³aganie. Na spotkania przychodzi³a coraz rzadziej, wiedzieliœmy o jej k³opotach zdrowotnych.
Odwiedza³em j¹ nadal, nadal ¿y³a literatur¹. Przygotowywa³a kolejny tomik poetycki. Pokaza³a mi medal Jakuba Wojciechowskiego, jaki otrzyma³a za wybitne osi¹gniêcia pisarskie i upowszechnianie kultury, przyznawany twórcom o robotniczym rodowodzie. A¿ do pamiêtnego spotkania na Alei Wojska Polskiego.
Na mój g³êboki uk³on odpowiedzia³a, ¿e
wydajê jej siê znajomy – Sk¹d siê znamy? – dopytywa³a. Widywa³em j¹ potem
w samochodzie. Pewnie m¹¿ wióz³ Pani¹
Izê do lekarza. Albo jak sz³a chodnikiem
ko³o „Cukrów Nyskich” powoli krok za
krokiem, przystaj¹c i z trudem ³api¹c oddech.
Na pogrzebie z Nyskiej Grupy Literackiej nie by³ nikt. Zosta³a pochowana
gdzieœ w Zielonogórskiem. W miejscu,
o którym pisa³a, ¿e motocykl ulecia³
w kosmos, a gwiazdy œwiec¹ jaœniej.
Wydaj¹c kolejne almanachy zawsze
staramy siê drukowaæ zamar³ych. Oni s¹
nadal czêœci¹ naszej grupy. Mo¿e kiedyœ
m³odzi nie zapomn¹ o nas.
Jerzy Stasiewicz

Archeolog, poeta, hotelarz

Nigdy nie przypuszcza³em, ¿e wspomnienie o Jakubowskim bêdê pisa³ na
gor¹co, zaraz po pogrzebie. Informacjê
o œmierci Wincentego przekaza³a mi Renia Mangold, nie maj¹ca pewnoœci czy to
ten Jakubowski. Wiadomoœæ mia³a
z klepsydry wisz¹cej na rogu jej bloku.
Wiek 78 lat, nazwisko i imiê pasowa³o.
Ale pewnoœci nie by³o. Telefon ¿ony

zmar³ego dopiero rozwia³ w¹tpliwoœci.
£ami¹cym siê g³osem mówi³a: – Panie
Jurku dopiero teraz w notatkach znalaz³am numer pañskiego telefonu. Proszê
powiadomiæ poetów o pogrzebie. Z³o¿y³em szczere kondolencje, zapewniaj¹c: –
Bêdziemy du¿¹ grup¹. Po po³udniu telefonowa³a powtórnie bardziej spokojna,
prosz¹c o przeczytanie wiersza mê¿a. Zapewni³em, ¿e bêdzie epitafium. A wiersze Wincentego do tej sytuacji nie bardzo
pasuj¹. – Prawda, m¹¿ by³ taki wojuj¹cy.
Piêtnastu pisz¹cych na pogrzebie to
czysty przypadek. W tym dniu mieliœmy
zaplanowane zebranie RSTK w nyskiej
bibliotece w salce na piêtrze o godz.
11.00. Pogrzeb zaœ by³ o 13.00 na cmentarzu przy ul. Szczeciñskiej vis a` vis dawnego ZUP-u. Msza o 11.30 w bazylice.
Ksi¹dz Manfred S³aboñ wyg³osi³ homiliê. Mówi³ du¿o dobrego o Zmar³ym. Na

cmentarzu ze 25 osób, wiêkszoœæ to poeci. Wincenty by³ znany w œrodowisku
nyskim jako hotelarz i wojownik polityczny. Witek Hreczaniuk przeczyta³
„Epitafium” poœwiêcone zmar³emu.
Wincentego Jakubowskiego pozna³em w 1998 r. pocz¹tkiem wiosny. Od paru lat remontowa³em dom przy Orl¹t
Lwowskich, zarzucaj¹c ca³kowicie pisanie. ¯ona wrêcz wymusi³a na mnie – dla
higieny – bym wybra³ siê na spotkanie
RSTK. Poszed³em. Zbierano akurat
ostatnie teksty do almanachu z okazji 20lecia naszego stowarzyszenia. I tak moje
cztery wiersze znalaz³y siê w „Prostowaniu œwiata”. Wincenty by³ prezesem zarz¹du na Opolszczyznê. Ruch o¿y³, za jego kadencji ukaza³o siê wiele autorskich
tomików poetyckich. Nawi¹za³ wspó³pracê z krakowsk¹ poetk¹ Ann¹ Kajtochow¹, która dokonywa³a selekcji i opa-

trywa³a ksi¹¿ki s³owem wstêpnym. Promocje odbywa³y siê w Nyskim Muzeum,
b¹dŸ czytelni pod „Star¹ Wag¹”. Ale by³y i spotkania w Hotelu „Navigator”, którego Wincenty by³ w³aœcicielem.
Bohater, którego wspominam z czasem podupad³ na zdrowiu, z roweru przesiad³ siê na skuter, bo takim œrodkiem lokomocji najtaniej by³o poruszaæ siê po
zat³oczonej Nysie. Pisa³ felietony do lokalnej tygodniówki, które czyta³em. By³a
w nich ogromna wiedza i doœwiadczenie
¿yciowe, czasem szpila oponentom. Ale
na wernisa¿e i spotkania literackie ju¿ nie
przychodzi³. Zajecha³ do mnie kiedyœ,
prosz¹c o fachowca stolarza, który by mu
odnowi³ huœtawkê i secesyjne drzwi wejœciowe w hotelu. Poleci³em najlepszego.
Za parê dni zatelefonowa³ z podziêkowaniem. I to by³a nasza ostatnia rozmowa.
Jerzy Stasiewicz
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Mieczys³aw

Ro¿ek

– urodzi³ siê 15 maja 1944 r. w Dyl¹gówce, woj. podkarpackie. Od lat m³odzieñczych pasjonowa³ siê malarstwem. Pierwsze prace to gazetki œcienne, oraz
konkursy plastyczne w szkole.
Po zaocznych kursach szko³y œredniej z³o¿y³ egzamin w Cechu Rzemios³ Ró¿nych w Rzeszowie i otrzyma³ tytu³ ,,Mistrz – wyrób szyldów”. Pracowa³ w wielu
zak³adach m.in. Spó³dzielni ,,Foto - Prod”, „Wojskowym Przedsiêbiorstwie Handlowym”, „Polskim Zwi¹zku Motorowym” jako dekorator oraz grafik liternik.
Zosta³ zawodowym liternikiem w czasach, w których nikomu nie œni³o siê o komputerach, a wszystkie prace zwi¹zane z reklam¹, projekty szyldów, oraz dekoracje
wykonywa³o siê rêcznie.
W zawodzie tym przepracowa³ 46 lat. Po przejœciu na emeryturê zafascynowany histori¹ Podkarpacia, a szczególnie swoich rodzinnych stron, maluje pejza¿e,
które ju¿ zniknê³y, miejsca i obiekty architektoniczne, o których pamiêtaj¹ jedynie najstarsi mieszkañcy okolic Hy¿nego, czy Dyl¹gówki. Bra³ udzia³ w dwóch
plenerach malarskich poœwiêconych genera³owi W³adys³awowi Sikorskiemu –
wybitnej postaci zwi¹zanej z histori¹ Hy¿nego.
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Fraszki

Aforyzmy

Beata Kulaga

Miros³aw Su³ek

Zwierzyniec bardzo kobiecy

MYŒLI W PRZELOCIE
*
Nie naprawiajmy Cz³owieka,
naprawiajmy Ludzkoœæ. Nie p³aczmy
nad Ludzkoœci¹, p³aczmy nad
Cz³owiekiem.
*
Tylko wielcy maj¹ odwagê zachwycaæ
siê prostot¹.
*
Najwiêksze nieszczêœcie mêdrca to
szczêœliwie siê o¿eniæ. Zadowolenie to
pierwszy krok ku przeciêtnoœci.
Dlatego mêdrcy z regu³y siê nie ¿eni¹,
chyba ¿e… nieszczêœliwie.
*
Biurokracja nie zadusi nas z prostej
przyczyny… Nie pozbawi siê przecie¿
jedynego Ÿród³a utrzymania.
*
Cudze b³êdy ucz¹, w³asne –
przekonuj¹.
*
Nie zazdroszczê ubogim – im tak
trudno jest ¿yæ. Nie zazdroszczê
bogatym – im tak trudno umieraæ.
*
Interesy s¹ silniejsze ni¿ pogl¹dy.
*
Ci, którzy nienawidz¹ œmierci, nie
mog¹ pokochaæ ¿ycia.
*
Ogrom œwiata mnie zachwyca, ma³oœæ
¿ycia mnie przera¿a.
*
Wygoda i powodzenie materialne
odbieraj¹ ludziom chêæ do ¿ycia.

Kobieta-¿mija
Choæ piêknie cia³em swym wywija,
w ustach ma jad, którym zabija.
Kobieta-mrówka
Niejedno dŸwiga na swym grzbiecie,
¿eby wykarmiæ krocie dzieci.
Kobieta-œlimak
Gdy spotka ³obuza na swojej drodze,
do domku zmyka na jednej nodze.
Kobieta-osa
Choæ kusi kibici¹ wiotk¹,
omijaj j¹ z daleka –
boleœnie u¿¹dliæ potrafi cz³owieka.
Kobieta-æma
Bez troski o swe ¿ycie leci
na wszystko, co siê tylko œwieci.
Kobieta-paj¹k
Zginie wnet marnie ten, kto wleci
w misternie jej utkane sieci.
Kobieta-wa¿ka
U wódopoju chêtnie goœci,
jest stale w stanie niewa¿koœci.
Kobieta-ryba
Chocia¿ zakrawa to na dziwa,
niezwykle rzadko siê odzywa.
Kobieta-krowa
Nie dba o dobro swoje –
ka¿demu da siê wydoiæ.

MYŒL ANTYCZNA rzymska
� Diabe³ goni za ha³asem, Chrystus szuka ciszy.
� To, co mówisz, niech bêdzie pe³ne treœci.
� Najpierw nale¿y p³akaæ, a potem prosiæ.
� Jaka kara jest wiêksza od rany sumienia?
� Bóg nie patrzy na to, co dajemy, ale na to, co zostawiamy dla siebie.
� Serce biednych, domy wdów i usta dzieci s¹ nieprzemijaj¹cymi
spichlerzami tego œwiata.
Ambro¿y z Mediolanu œw.; ok. 340-394; biskup Mediolanu
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Mini Galeria
Natalka Miku³a, lat 4
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Daria Devi Wiœniewska
uczennica 2 LO w Gorzowie Wlkp.

Ksi¹¿ki
Gdy na dworze zawierucha
gdy na zewn¹trz œnieg i grad
si¹dŸ w fotelu swym i pochwyæ
kole¿ankê z dawnych lat.
Gdy chcesz, mo¿esz byæ piratem
i o skarbie skrytym œniæ
lub ksiê¿niczk¹, której diadem
nigdy nie przestaje lœniæ
Spróbuj sam, to nic nie boli
czyta przecie¿ ca³y œwiat
si¹dŸ w fotelu wiêc i pochwyæ
kole¿ankê z dawnych lat.
Oczekiwanie
Miesi¹ce trzy
do dnia wyroku.
Dni dziewiêædziesi¹t czekaæ bêdê
¯ycia w postrachu i ¿ycia w mroku
mo¿e nareszcie siê pozbêdê.
A mo¿e nie.
Byæ mo¿e ¿ycie
planuje dla mnie inn¹ drogê
Bêdê musia³a siê dalej mêczyæ
w miejscu, gdzie rada byæ nie mogê.
Za trzy miesi¹ce
koniec szko³y.
Czeka mnie nowa. Niepewnoœæ mn¹ miota
na myœl, czy mnie murami zmia¿d¿y
czy mo¿e swoje otworzy wrota.

Aforyzmy ŒWIATA

William James

� Modlitwa jest siostr¹ ptaków.
� Sztuka m¹droœci polega na tym, by wiedzieæ, co przeoczyæ.
� Wielu ludziom wydaje siê, ¿e myœl¹, podczas gdy zmieniaj¹ jedynie przes¹dy.
� Cz³owiek z punktu widzenia biologicznego jest najpotê¿niejszym ze wszystkich zwierz¹t
ofiarnych, a w rzeczywistoœci jedynym, który sk³ada systematycznie ofiary ze swego
gatunku.

