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Bart

***
Tam, tam - do bezlicego gnicia.
Uwolnić się z niewoli życia.
Uwolnić z ducha, z ciała, z błogiej
Gnuśności swojej, bólu, trwogi.
I czułość przestać kochać aż :
Wpół zapomnianą twoją twarz.

***
Myśmy

prorocy i zwiastuni.
We mgle przed ułudnymi drzwiami Pragniemy niewymownej spójni,
Niewysłowionych słów czekamy.
Nad nami niebo, bezdeń nieba,
Jego milcząca pustka wieczna.
A pod nogami skórka chleba
I śmierci meta ostateczna.
Ale

zepsuciśmy,

Łapiemy, żremy

Myśmy

okrutni i sny

śnimy.

prorocy i zwiastuni
Nieistniejącej wszak krainy.
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Wiosenny nieboskłon. Wiosenny też cmentarz.
Żałobna pieśń prosta i święta,
Jak gdyby wraz z wiosną nadeszło Zaśnięcie
I tchnęło spokojem - kwitnięcie.

l wiedzie, prowadzi aleja

krzyżowa.

I zda się - bez śpiewu, bez słowa Ta wiosna z mą śmiercią złączyła się
W przybytku zielonych gałęzi.

więzią

I słońce opadło. I dzień jest przybity.
I cicho - za próg modrolity Pokornie stąpając - przenieśli, skupieni,
Ostatni poranek na ziemi.

***
Daj mi jałmużnę, Panie Boże!
Wszystko, co zdarza się i ziszcza,
Wszystko, co chciwe serce trwoży To tylko proch, kwitnące zgliszcza.
Bez liku wiosen i uniesień.
Dusza jest mroczna i szalona.
Póki nie przyjdzie serca jesień,
Mądrości wiosna trwa przedzgonna.
Miłość ...

lecz przez nią się smucimy ...
Wszystko, co zdarza się ziszcza:
Miganie twarzy, dworców dymy To tylko proch, kwitnące zgliszcza.
Bądź miłosierny!

Daj mi, Boże,
Na nędzę, bym ostatnim tchnieniem
Śmiertelne błogosławił łoże
I mrok ócz pustych nieskończenie.
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***
Spiętrzenie

lat... Wszystkiego, wszystkiego

więzienie:

cichych staruszek, pajęczyny, much ...
A obok, obok rykiem, wizgiem,
sykiem ołowiu, graniem bębna o waleczności, która mogłaby być bohaterskim czynem ...
o waleczności, nędzy, o gronach trujących,
palcach poskręcanych ręko, żebraczko, uboga - ręko, duszo moja ostatnia niewolnico na tym ziemskim święcie ...
Byłaś dzieckiem
i liście o poranku, pamiętasz, szeleściły ...
i ścieżką szła dziewczyna ku zorzy,
ku zamkniętym oczom ...

***
Ciągnie się

dookolna drogaDroga do góry, w dół prowadzi,
W prawo i w lewo - z łaski Boga,
Nie stój tej drodze na zawadzie!
Nie buduj płotu, częstokołu,
Mocnego domu ani bramy.
Niech będzie wiatr i wolność w
Takie to obyczaje mamy.

koło,

Gdy tylko się obudzisz z rana,
Żebyś ją czuł i wchodził śmiało,
Wchodzi! bez prawa i pytania
Z najskrytszych sił odwagą całą Tutaj, gdzie jest, gdzie nie ma drogi,
Gdzie częstokoły, domy stoją
I gdzie wyziera wszędzie z progu
Swój smutek i więzienie swoje.
1939
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***
Za oknem - lato pokonało Uwiądł i umarł pierwszy listek.
Aromatyczna śmierć i śmiałość
W ogromnych ramach szelest, szelest.
Głęboki zmrok. Zmrok promienisty.
Śpiewają czubki drzew zielonych,

I jeszcze jadą eszelony,
I nocnych armat grzmot stłumiony Podziemny huk, podziemny grom.

o wiele ciszej w rzeczy samej
Umiera pierwszy zwiędły listek.
Skuleni ledwie oddychamy
I głosu śmierci wciąż słuchamy,
I głos ten młody jest i czysty.
1939

***
Tak jest ze wszystkim. I ciągle tak bywa.
Wzlatują skały. Kruszy się urwisko.
Spójrz, jaką dziwną tajemną kursywą
Dym się unosi nad trawą złocistą.
Od łun pożarów zrobiło się widno.
Tajnie i mrocznie płonie wokół ziemia.
Jesteś tym, który ma wspanialy wygląd.
I to jest kłamstwem. Lecz to bez znaczenia.
Przestwór rynsztoku. Ma moc nawal nicy
Dżuma i sława. Nie było ci mało?
Wszyscy pijemy z tej samej szklanicy.
Mam zabić się? I w śmierci życie spało.

7
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***
Oszołomiony nagłym

gromem Pomyka pyłek rozigrany
Nad starym młynem, ponad domem
Grzmi jeszcze grom niespodziewany.
Powietrzne przepływają promy Obłoki i burzowe chmury.
Zmierzwiony stogu profil stromy,
Na rzece lekki nalot bury.
Oszołomiony nagłym

gromem,

ZakołysaJeś się niechcący.

W swej ręce niosłeś wiązkę słomy,
A na ramionach bryłę słońca.

***

Ze spuchłych dachów łzy rzęsiste,
Z dziecięcych oczu strugi deszczu
O rosy moje, rosy wy srebrzyste,
Pierwsza, ostatnia ma godzino!

płyną.

Jak umieranie pośród gór,
Jak gwiazd podwodny nurt,
Śni mi się taki wojny ruch,
Zniknięcie, radość, strach.
I nic nie jest smutniejszym i dotkliwszym,
- Te przyciśnięte do szyb twarze dzieci! Niż być wrażliwym, najwrażliwszym

I tylko

złu poświęcać się

na

świecie.

1940
przełożył

Sołomon Bart
Zbigniew Dmitroca
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Lew Gomolicki

ŚMIERĆ Z 1\lIEBIESKIMI OCZAMI
o twórczości Sołomona Barta
(Odczyt

wygłoszony

w Towarzystwie Literackim)

J.
Głównym

tematem poezji Solomona Barta jest śmierć.
Śmierć to jego "jedyna", jego ukochana, której oddal bez reszty całe swoje
natchnienie, wszystkie myśli i serce.
Mówi też o życiu - i jego głos jest suchy i niewyraźny. Ale oto słyszymy
narastanie dźwięków; wiersz zamienia się w symfonię, słowo nabiera wielkiego
znaczenia ... Zacząl mówić o śmierci.
Życie, jego powszedniość albo odświętność, nawet natura, nawet miłość do
kobiety - nie inspirują Barta.
Miłość jest dła niego pełna goryczy, zatruta świadomością przemijania i nieosiągalności ziemskiej radości, i rozdwojona przez jakąś duchową pustkę.
Mówi on:
Milo~ć ...

lecz to jest takie smutne.

Wszystko, co spelnia się po drodze,
Wszystko, co chciwe serce trwoży Wszystko to proch, kwitnący proch.

I w innym wierszu: "Palce proch bialy
resztka

pieszczą

czule ... / Lecz w sercu tylko

żaru".
Oczywiście,

burze i
serca.

klęski

skoro w sercu jest tylko "resztka żaru" - wszystkie przykrości,
w niepewnym żywiole miłości są tylko udręką dla opustoszałego

Nie może dać Batrowi pocieszenia także przyroda. Ona też pełna jest dla
niego niebezpieczeństw i cierpień. Poeta krztusi się jesiennym dniem - powietrze
jest zbyt "kłujące" dla jego płuc. Rozkoszowanie się światem dane jest tym, "którzy
potrafią oddychać".

Jego opisy pozbawione są plastyczności. Wchodząc w jego świat, zanurzaw wichrze dźwięków i cieni. Wszystko tu wymyka się naszemu dotykowi,
zmieniając formy.
Obraz i słowo stają się niewyraź.ne, tracą swoje pierwotne znaczenie, stają
się aluzjami do pojęć abstrakcyjnych. Ale dźwięki czarują, prowadzą. sugerują i zapomina się o nierealności tego. co nas otacza.
my

się
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Niczego nie mogą mu też dać ludzie. Ich świat to "targowisko zgielkliwych
placów". Poeta spotyka w nim tylko "mroczne oblicza tych, którzy urągają światu,
tworzą marność". I jeśli zstępuje do niego, to tylko po to, żeby poprzez ból świa
domości swojej obcości dojść do mądrości, do wyższego stopnia kontemplacyjnego
poznania - w istocie, odrzucenia świata ludzkiego.
"Zla przebiegła czułość imii" zachowana jest w jego sercu dła bliźniego. Ale
z nią jest mu jednak lżej w ciszy swojego pokoju, z dala od halasu i marności.
Wyobrazić go sobie można tylko w ciszy samotności. Oto z przymknięty
mi oczami kolysze się o zmierzchu, szepcząc te skąpe slowa: "Cicho nad książką.
Skrzyżowałem ręce. I a sama jasność w bólu i czulości ... ".

2.
Według

modli

się

Barta życie to igraszka nieublaganego okrutnego losu. Do losu
w jednym ze swoich wierszy:

I Katu nader nudno bez rozrywek.
Jak wiełe w niebie świeczek chybotliwych.
Ja także świecę jasną zapałiłem
ł całą noc do Kata się modłiłem:
Zgładź mnie, bez winy zgładzający łudzi,
Zgładź miłość mą i sen, co zachwyt budzi.
W nagrodę tobie oddaję z ochotą
Swą nieśmiertelną i wieczną - tęsknotę'

ułudy

Ale bólu zebra lo się już tak wiele, że "maleńkie kłamstwo" życiowej samostaje się nie do zniesienia, wydaje się niepotrzebne i daremne. I poeta wola :
Spalić, spalić

na popiól
Nawet to maleńkie klamstwo Ono też nie może dlużej żyć ...
Spalić. spalić na popiól!
"Kochaj mnie" -

zwraca

się

do niego

głos życia.

Ale on odpowiada:

- Mogę żałować.
"Kochaj mnie"
- Nie, umrzec
Byloby mi lżej niż kochać'
Spalić, spalić na popiół ..
Zadziwiający u Barta jest ten brak strachu przed śmiercią. Pragnienie śmier
ci urasta u niego do rozmiaru jakiejś wszechpochłaniającej namiętności. Z początku,
jak gdyby, migały chwile kołysania, wątpliwości. Wydaje się, że życie jeszcze nie
straciło nad nim władzy. Ałe oto dosłownie spada w czarną czeluść unicestwienia,
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spalając

w sobie resztki żalu za życiem i strachu. I wspomnienie życia rozpływa się
we "wpół zapomnianą twarz".
Ta gwałtowność lotu w przepaść z zadziwiającą siłą została przez niego
oddana w następującym wierszu:
w jego

świadomości

Tam, tam - do bezlicego gnicia.
Uwolnić się z niewoli życia.
Uwolnić z ducha, z ciala, z błogiej
Gnuśności swojej, bólu , trwogi.
I czu lość przestać kochać aż:
Wpól zapomnianą twoją twarz.

3.
Popiół to jego ulubione słowo. "Popielaty cień" na twarzy zmarłego, popiół
to spalone ciało ... A następnie - rozkład , przemijalność, proch.
Życie to dla niego ogień, eksplozja, pląs, diwięk, plusk.
Śmierć to popiół, rozkład, proch, cisza, zawiązane usta, kamienny nagrobek.
"I ciszy pełen i rozkładu, I Doszczętnie spłonę", - mówi o upragnionej godzinie
śmierci. I w innych wierszach:

I

ciszę

i ten wyszczerbiony kamień
swoim zaslużonym końcem.

Nazwać

Nazbyt cicho przy nagrobnych plytacb.

W agonii słyszy "śmierć idącą przez pokoje na cichy ziemski triumf'. Ałe
ziemski triumf śmierci to rozkład, popiół, cisza.
Ałe jaką uroczystą symfonią wita jej przyjście' W swoim najłepszym pod
względem muzyczności i konstrukcji wierszu, szczególnie bogatym w rymy wewnętrzne, aliteracje i współbrzmienia, Bart tak opiewa "godzinę unicestwienia":
Nie trąby w glos rozebrzmią, nie miedziane trąby trwogą rozjaśnią ten dzień.
Na te woskowe usta zawiązane
Położy się żałobny cień .

Ten

popiół, srogą nietknięty

piei cierpieniem ziemi niemilym,
Powie wam, że dokona lem żywota
I powinności wypelnilem.
szczotą

4.
Wiersze Barta prowadzą przez wszystkie etapy powolnego
słusznego cierpieniu i śmierci.

gaśnięcia,

po-
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W domu umierającego panuje złowroga niepokojąca cisza - "w kroki i szmery
ponury stary dom". Zbłiżanie się nieznanego wyczuwa się w każdym kroku, każdym poruszeniu. Wydaje się, że przechodzący przez puste pomieszczenia
znajduje się w nich "nie sam". I ten "ktoś drugi" szepcze na razie jeszcze niepojętą
tajemnicę. I nagłe ... popłoch . Wszyscy rzucają się do okna, przez które wyłeciało
życie i pomknęło, wskoczywszy na konia ...
wnikał

Czyj koń tak pomknął niespodzianie?
Czym prędzej światlo dać
[ bieg przy świecach, drzwi trzaskanie,
I placz ... i placz ... i placz ..

Tak Bart przedstawia chwilę śmierci.
Ałe oto dła wszystkich stało się jasne, że dokonało się coś nieodwracalnego. Zdenerwowanie minęło, płacz przeszedł w ciche łzy, a nieboszczyk spoczął na
stołe przy świetle świec .... Wówczas w poecie zachodzi rozdwojenie: obserwując
w wyobraini swojego trupa, jego wieczna duchowa cząstka zbliża się do swojego
wcześniejszego siedliska, żeby złożyć ostatni pocałunek:
Czyją to trumnę świec plomyki
Zamglonym światlem zasnuwają?
Czyje to slowa i okrzyki
Iluzorycznie mnie witają?

Brzmi pieśń ... Machnąwszy wtem skrzydlami,
Do nieba wzniósł się duszny strop.
Starożytności tchnie wiekami
Mądrości nadgrobowej wzlot.
Swój ból czy obcy ból tak pali?
Caluję blade czolo smutnie.
O wielka trumno' nocna dali'
Kanionie ciszy absolutnej'

I oto już orszak pogrzebowy unosi doczesne szczątki tego, "który doszczęt
nie spłonął" ku ciszy wyszczerbionego nagrobka. Mądrej ciszy cmentarza poświę
cone są najlepsze wiersze Barta. Oto jeden z nich:
Wiosenne niebiosa. Wiosenny cmentarz.
Pogrzebowy śpiew jest taki prosty.
Jak gdyby śmierć przychodzi la na wiosnę,
Jak gdyby kwitnięcie - spokojem.
Wciągają

I zda

się

i odprowadzają aleje krzyży.
- przy śpiewie psa I mów
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Wiosna zlączyla się z moją ~miercią
W przybytku pochylonych galęzi.
I slońce się pochylilo I dzień opadł z sil.
I cicho za blękitny próg,
Pokornie idąc, niosą - przenieśli
Ostatni poranek na ziemi.

5.
Wydawałoby się, że wionąca chłodem

cisza nadgrobna, rozkład, skamiepowinny spowodować drżenie wszystkiego, co jest ruchome, ciepłe,
żywe. Powinny budzić odrazę. Ale Bart wyobraża sobie śmierć w postaci dziewczyny ze złotą kosą i niebieskimi oczami.
Może jakieś doznanie ze "smutnego" dzieciństwa zrodziło w jego duszy ten
obraz. Napomyka o tym jeden czterowiersz:
nienie

śmierci

Pamiętam

nad sadem tę gwiazdę w przestworze,
Nad smutnym dzieciństwem świeci la,
J dziewczę pamiętam; i - w sennym jeziorze
Dziewczęcia niebieską mogilę ...

Od tamtej pory, przeżywszy wiele rozczarowań i cIerplen, wspomnienie
dziewczyny zamieniło się dla opustoszałego serca w kraj, "Gdzie
ból rozkwita w imię Boże / I gdzie wesoła śmierć jest dana".
Jak na randkę, poeta czeka na przyjście swojej niebieskookiej dziewczyny
- śmierci:
"błękitnej mogiły"

Moja śmierć ma niebieskie oczy
I dziwne czule slowa.
Moja śmierć ma zlotą kosę
I dziecięce nieśmiale ramiona.
Ciemnieje. Na trawy kladzie się rosa.
Milknę przed wyczekiwanym spotkaniem.
Rozpoznając już jej zbliżające się rysy, wola: "To ty, jak widmo, lekka.!
To ty - przez wieki, przez tułaczki ...". Ostatecznie ona pojawia się dla pierwszego
i jednocześnie wiecznego objęcia:

I wyciągnąlem mimowolnie ręce
I cicha się zjawilaś ty.
I gdzieś tam w lustrach, w przelotach
Od glębi do glębi
W szalonym. nadzwyczajnym wzlocie
Byliśmy ze sobą spleceni.
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6.
Nie na darmo dana jest poecie "wesola śmierć". "Pamiętaj. pamiętaj - mówi
- smierć nie wszystko spala .. .".
Cisza ziemskiego triumfu śmierci jest aluzją do innej ciszy - ciszy tajemnicy
"wieczności życia". Wszystko doczesne przemija - i myśli, i osoby, ale
... Gwiazdy w jaśniejącej mgle,
Chmury. chmury i blyski
Nigdy nie przeminą na ziemi .

Śmierć jest tylko przetopieniem niedoskonalej formy w bardziej doskonalą,
w niebieski oczyszczający plomień. I zaklinaniem wydaje się wiersz wyjaśniający
ten wyższy sens śmierci:
Żeby się urodzić, trzeba umrzeć Pogrążyć się w rozkladzie, w rozkladzie spłonąć.
Nie boj się ciała - powloką spal ducha.
Wszystkie szaleństwa świata, wszystkie swoje drogi.
Modry płomień ... modra rzeka ...
Modry płomień ... pierwsza linijka ...
Drgnęła zaslona ... Jasny, złoty
Wstaje świat cielesny, młody świat ziemski.

Droga duszy - tancerki na linie, wedle oryginalnego obrazu Barta - to
wieczne balansowanie nad przepaścią cierpienia i śmierci, dopóki w chwili, kiedy
"szemrze tamburyn" i "czeka żywiol", nie wstępuje do wieczności, "dotykając
nieba".

7.
Tam za oknem - łodu w s tęgą,
Za spokojem dałi białej
W trwożnym świetłe modrej księgi
Wieczne zorze rozbrzmiewały .
Przyszedł

- ach ten bół spełnienia!
w śnieżnym był obłoku.
Ja nie wierzę w przywidzenia,
Ale rozłegł się szmer kroków.
Cały

Stanął z boku, jak ubogi.
W gwiazdkach - w gwiezdnym pyle
I cmentarza cienie srogie
Bladą twarz mu omraczaly.

cały.

PORTRETY

15

Ja milczałam. Boldć inną
Wtem dostrzegłam i pojęłam.
I odchodząc, stygnąc z zimna,
W modrej księdze się zamknęłam.

Wiersz, na pierwszy rzut oka wyglądający na ciemny i niezrozumialy, staje
jasny, należy tylko mu się przyjrzeć przy świetle poetyckiego kaganka Barta.
Świat, w którym uplywa życie czlowieka, to pokój. Za jego oknem w "modrej księdze" niebiańskiej tajemnicy rozbrzmiewa czymś wieczność.
Ale oto on - wyslannik śmierci - nagle wchodzi do pokoju życia w bialej
chmurze chłodu unicestwienia. "Ach ten bój spełnienia!", wola poeta.
Twarz przybysza omraczaly srogie cienie cmentarza i inna boleść - nie ból
życia, nie ginący w "pustce" "śmiertelny krzyk" cierpienia - ale inna, mądra, cicha
boleść świadomości nieuchronności przetopienia, przemienienia w śmierci ujawnia
się w tym momencie.
l, odchodząc, życie wchodzi do "modrej księgi" nieba, z jawności w tajemnicę, z doczesności - w wieczność ...
się

8.
Światopogląd autora jest nieuchwytny. Ujawnia się w obszarze nieuświa
domionego.
Lubi kolory zimne: "niebieski", "modry", podkreślając nimi metaforyczność
swoich obrazów.
Jego śmierć ma niebieskie oczy. Mogiła jest niebieska. Modry jest plomień
przetopienia w śmierci. Modry próg to cmentarz. Modre jest wiosenne powietrze.
Udręka, wieczny smutek, oczekiwanie, trwoga, niejasne przeżycia, i, w końcu ,
cienie i milczenie przepełniają jego wiersze.
Wskrzesza romantyzm.
W jednym ze swoich wierszy, samotny, śpiewa hosannę "ukrzyżowanemu
Przyjacielowi", podczas gdy obok wzgórza - wiecznej Golgoty - tłocząc się, przechodzą obce mu, "stada pokoleń".
Pokorne, samotne ukojenie udręk znalazl w swoim romantycznym chrześci
jaństwie. Może dlatego triumfalnie brzmi jego entuzjastyczne powitanie śmierci :
Wiei ka
Wiei ka

radość

jest we mnie.
Bez zlości
Milknę w przedsionku grobu.
Co było, to było we śnie ...
Wielka radość jest we mnie.
czułość.

9.
Pozostaje mi powiedzieć o formie i środkach artystycznych Barta.
Podobnie jak w ludowych zaklęciach, w wierszach Barta powtarzają

się
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jedne i te same slowa. Wydaje
się ich brzmieniem:
Modry
Modry

płomień ...
płomień ...

się, że

poeta wymawia je

ciągle

na nowo,

upajając

modra rzeka ...
pierwsza łinijka ...

I płacz ... i płacz ... i płacz ...
mnie, bez winy zgładzający ludzi,
Zgładź miJo~ć mą i sen, co zachwyt budzi ...
Zgładź

Lubi też powtarzać zwroty, jednakowo budować sąsiednie zdania, lubi
miejsca paralelne. Lubi zaczynać kijka zdań pod rząd od "i", "jak", ..gdzie". Lubi
powtarzać w jednym wierszu te same wersy.
Jego powtórzenia raz są żywiołowe: ..Tam, tam - do bezlicego gnicia ......
Innym razem wydają się nieskończenie dlugie: "żegnając się na zawsze ... na zawsze ...". Czasem nabierają surowej powagi: "Pamiętaj. pamiętaj. Śmierć nie wszystko spala".
Jego rymy, na ogół niebogate i czasem się zacinające, szczególnie ważne są
przeważnie nie na końcu, lecz w środku wersu:
Thda, tuda, w biezlikij tlen,
Izby t' stolikoj żyzni plen ...
Eto ty, kak widienje, legka,
Eto ty - skwoz' wieka, skwoz' skitanja ...
Chociaż świat wierszy Barta wydaje się statyczny, jest w nich wiele ruchu.
Poczucie rytmu ruchu w wierszach Barta jest wyostrzone na niekorzyść plastyczności. Natomiast ruch, o którym opowiada, widzimy dosłownie na własne oczy,
jesteśmy przy nim obecni. Nawet jakby czuć wiatr wywoływany przez ten ruch:

I cicho za modry próg,
Pokornie idąc, niosą - przenieśli
Ostatni poranek na ziemi.
Twoja miło~ć jak promień w śniegach'
Jak zorze w okna - na o~cież, na oścież'

Żywiołowość, spokój, przyśpieszenie, spowolnienie i miarowość potrafi
on przekazać odpowiednim slowem, skokiem przez pustkę rozziewu logicznego,
powtórzeniami, spowolnieniem lub przyśpieszeniem rytmu itd. Nie na darmo tyłe
u niego wykrzykników i pytajników, myślników i wielokropków.
Bart wypróbowal wiele stóp wierszowych i wszystkie przetworzył, podporządkował sobie, upiększyl swoją indywidualnością. Naśladownictwa w jego
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wierszach się nie wyczuwa. Ale uświadamiamy sobie ich pokrewieństwo z liryką
Tiutczewa iBloka.
Każdy jego wiersz ma swoje samodzielne Lycie. To skończone jedności
artystyczne - mam na myśli najlepsze jego wiersze. Wraz ze swoimi wadami i zaletami wchodzą w życie tego, kto je zrozumiał i polubii, wchodzą jak coś żywego
- nieomal istoty.
Początkowo wiersz rozbrzmiewa. następnie dźwięki rozwijają się w słowa,
a słowa - w bezdenną tajemnicę wieczności.
Taka jest ich droga do czytelnika.
I nie bojąc się popaść w przesadę, śmiało mogę powiedzieć, że jest lO jedyna
i rzeczywista droga prawdziwej poezji. To, czym jest usprawiedliwione i na wieki
wieków utrwalone jej istnienie w życiu.
Lew Gomołicki
Przełożył Zbigniew Dmitroca

Agnieszka Starczak. cyklInferno. ~ucha igla. Praca z zestawu nominowanego do nagrody
VII edycji Konkursu o Nagrodę im. 1. Panka 2015.
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Katarzyna Turaj-Kalińska

PSTRYK!
Na zachodniej ścianie łączącej kuchnię z jadalnią mam maleńkie
okienka wychodzące w głąb czasu. Niektóre z nich są niewiele większe od
judasza w drzwiach , lecz jeden, bardziej okazały, przypomina maly lufcik .
Kto przezeń wyjrzy, zobaczy wnętrze atelier fotograficznego sprzed ponad
stu lat, w którym zamarła gruppu di famiglio in un interno. Na odwróconej
ramie tego okienka przeczytać można napis: "London . Specjalny oddział
portretowy oraz pierwsza pracownia broszek, spinek. szpilek itp. na emalji,
Łódź, ul. Średnia 5". London?! W Łodzi?! Chwileczkę'
Tęga

strzelba. prawdziwa to sagalasówka,
Napis: Sagalas London a Balabanówka
(Slawny tam mieszk a l ślusarz, który robil
Polskie strzelby, ale je po angielsku zdobił.)

Sagalas London a Bałabanówka, takie to atelier, hm mm ... choć
pochopnie posądzam o snobizm Bogu ducha winnego właściciela
zakładu fotograficznego, który po prostu nosił nazwisko London ...
"Specjalnego oddziału portretowego" już nie ma, ba, po ruchliwej
niegdyś ulicy Średniej w Łodzi został niewielki, peryferyjnie wymarły
kawałek. Pod numerem piątym jest tam pusta działka między dwoma maleńkimi domkami. Z tej pustki, z tej niekoszonej trawy i chwastów, wyłoniło
się kiedyś zdjęcie ośmiu osób, z których cztery stoją, a cztery siedzą.
Pierwszy od lewej to ośmiołetni chłopczyk, który ma na sobie płó
cienne ubranko złożone ze spodenek sięgających kolan i marynarki o zaokrąglonych klapach zakończonej sztywnym, owalnym kolnierzykiem. Pod
szyją - jedwabny fular. Na nogach - buciki lśniące jak skórka świeżego
chleba, 7 których wystają długie, prążkowane skarpetki.
To Genio. Ma niewyraźną minę, za to jest wyraźnie przestraszony.
Kurczowo ściska balasek bambusowego krzesła, na którym siedzi jego matka.
W wąskiej spódnicy do kostek, spod której wystaje jeden, wyczyszczony bucik. W koronkowych rękawiczkach do łokcia. Ze skrzyżowanymi na podołku
rękami, z których jedna, wierzchnia, delikatnie, zaledwie dwoma środkowy
mi palcami przytrzymuje pasek torebki niedbale, lecz zwisającej z kolan.
Matka Genia ma na sobie jasną bluzkę z koronkową stójką i rękawa
mi do łokci. Bluzkę ozdabia długi łańcuszek. Włosy - dyskretne fale.
może
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Między nią

a Geniem uplajej najstarszy syn, Józef.
Gimnazjalista w mundurze ze stójką, spod której biały kołnierzyk
wystaje jak koloratka. Gimnazjalista aż szesnastoletni, stąd pewnie
tyle swobody, wyrażonej w nonszalanckim oparciu łokcia o fotelik
matki. Może i lepiej, że się garbi,
bo inaczej, jako najwyższy, głową
wyskoczyłby z kadru, podczas gdy
Genio i siedząca matka sięgaliby
mu do pasa.
Na szczęście fotograf konKatarzyna Thraj-Kalińska
trolował sytuację i sprawił. że szesnastoletni Józef przewyższa tylko
bardzo nieznacznie stojącego na stołeczku pięcioletniego braciszka , Sylwestra, poniżej którego, na krzesełku, siedzi siedmioletnia siostra, Sylwia.
Sylwester i Sylwia są w jasnych ubraniach jak Eugeniusz. On w bluzie z marynarskim kolnierzem, ona w sukience do kolan z obniżonym
i podrzucanym stanem. On w miękkim krawaciku, ona w czółenkach z kokardkami zapinanych na paseczki. On z lnianymi włoskami ostrzyżonymi
na pazia, ona - z przewiązanymi wstążką. Oboje w takich samych, jak
Genio. prążkowanych skarpetach.
Sylek wygląda na naburmuszonego, Syła na mocno wystraszoną .
Za to z całą pewnością zupełnie dobrze ma się siedzący na prawo od nich
ojciec. Garnitur, buty lśniące jak przyrumieniona skórka chleba, a nawet
sztywny okrągły kołnierzyk nie przeszkadza mu czuć się jeszcze swobodniej niż jego najstarszy syn, wyrośnięty gimnazjalista. Siedzi rozparty,
ukosem na bambusowym krześle, z łokciem na jego oparciu, nogą na
nodze, dłonią na kolanie. Z pogodną dumą zaczajoną w oczach i ustach
lekko uśmiechniętych pod sumiastymi wąsami. Można by powiedzieć: panisko, choć w rzeczywistości - tylko bardzo dobry administrator cudzych
majątków. A jednak dumny. Może między innymi z dzieci, których spło
dził dziewięcioro, wychowując i kształcąc pilnie te, które zdołały przeżyć
wczesne dzieciństwo bez dobrodziejstw medycyny końca XX wieku? Lecz
czy także z tych nieślubnych rozsianych po okolicznych wsiach, po których
słuch zaginie?
Tuż obok ojca, wieńcząc kompozycję z prawej strony, stoi jego najstarsza córka, Helena. Czternastoletnia pensjonarka na potęgę zawstydzona
sował się
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wewnętrznymi igraszkami hormonów. Ubrana w ciemny fartuszek z biały
mi mankietami, riuszką tuszującą biust i różyczką przy gorsie, zdradzającą
jak daleko ten biust już - o, zgrozo! - sięga. W lewej ręce trzyma Hela parę
białych rękawiczek, zwisających z dloni jak zaspane kociątko.
I ona także, podobnie jak pozostali, ma na nogach olśniewające trzewiki - apetyczne jak błyszcząca skórka chleba.
Spomiędzy spłoszonej Heli a dumnie rozpartego ojca wystawia swe
popiersie jakaś dama, nieco młodsza od matki - może jej niezamężna siostra lub kuzynka? W jasnej bluzce ze szczypankami, starannie uczesana,
w złotych, zapewne, kolczykach. Z tajemniczym uśmieszkiem na ustach,
godnym pędzla Leonarda. Trzeba ją będzie ostrożnie złożyć w Grobie Nieznanej Ciotki.
Pstryk!
Pewnego letniego dnia 1914 najprawdopodobniej roku. W "Specjalnym oddziale portretowym oraz pierwszej łódzkiej pracowni broszek, spinek, szpilek itp. na emalji. London, Łódź, ul. Średnia 5".
Wyobrażam sobie, jaki rozgardiasz i podniecenie towarzyszyły podróży ośmioosobowej rodziny z majątku, w którym mieszkała, do najbliż
szego wielkiego miasta z małym Londynem przy ulicy Średniej. Wśród
tego podniecenia i rozgardiaszu musieli się wszyscy razem nieźle wytłuc
powozem, pociągiem i dorożką, aż wreszcie wylądowali na miejscu. Czy
było to w maju, czy raczej w czerwcu? Czy zrobili sobie zdjęcie przed zabójstwem arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie, czy też w panice, na wieść
o dzialaniach wojennych w Belgii - byle zdążyć przed wojną?
Sądzę. że prawie na pewno sfotografowali się przed jesienią 1914
roku, kiedy front przetaczał się właśnie pod Łodzią i nikt tam nie myślał
o robieniu sielskich, rodzinnych zdjęć. Bo jeśli ktoś wtedy pchał się przed
obiektyw, to raczej - wojsko. Tak czy owak, między 1905 a 1914 rokiem
musiało być dość niespokojnie. A tuż przed wojną? O, wtedy podróż z pewnością uchodzić mogła za ryzyko.
Jednak - pojechali.
I - dojechali.
A w apetycznie lśniącej skórze ich butów, w prążkowanych skarpetach, w płóciennych ubrankach, popelinowych wstążkach i luźnych krawacikach u dzieci, w koronkowych rękawiczkach do łokcia, które ma na sobie
matka, w jej spódnicy do kostek i zwisającej z kolan torebce - dziwnie
przypominającej torebk y Mamy Muminka - ba, nawet w pozornie sztywnym , zaokrąglonym kołnierzyku ojca. czy też w giocondycznym uśmieszku
nieznanej ciotki nie ma nawet śladu zmęczenia. Młodsze dzieci są wystraszone, to prawda. Ale i tak stają na wysokości zadania.
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fotografa? Tego pana, który najpierw długo się
dekoracje. I na podłodze z surowych desek kazał ułożyć
dywanik z delikatnym roślinnym wzorkiem, na którym tak imponująco
prezentują się wyczyszczone buciki. Po bokach - ustawić gipsowe kolumny
i drapowane kotary z tektury. Z tyłu - umieścić horyzont z namałowanymi
kępami drzew i krzewów oraz obłokami w oddali.
Potem znów starannie usadzał ośmioosobową rodzinę, aż stworzył
kompozycję, której nie powstydziliby się i Vełazquez. Lecz pewnie miał
przed oczami i inne wzory.
Zamieszczane w gazetach fotografie rodzin królewskich .
Pstryk'
Ostatni dzwonek. Nie tylko dlatego, że przed wojną światową .
Także z tego powodu, że osiem osób głodnych podziwu u potomnych
trafiło na najlepszy moment w dziejach fotografii, która miała już za sobą
pierwsze nieudane eksperymenty, a jeszcze daleko jej było do stoczenia się
w kolor i masową produkcję.
Nie zapominajmy jednak o najważniejszym. O aktorach, którzy bezbłędnie zagrali swoje role. Przez ułamek sekundy, ale zawsze . Na zawsze.
Wiele bym dała za to, żeby widzieć ich w chwilę przedtem lub
w chwilę potem. Nic z tego, choć mogę im wywróżyć dalsze losy.
Ciekawe, czy chcieliby wiedzieć.
Przed Geniem jeszcze tylko drugie tyle życia. Prawda, że wygląda,
jakby zaraz zamierzał wymknąć się chyłkiem z obrazu, gdy tylko patrzący
nań na chwilę odwróci wzrok? Smutny, wystraszony - żywa reklama melancholii i lęku po trzy grosze sztuka. Aż szkoda, że nigdy nie było na ten
towar zbyt wielu chętnych.
Genio wygląda, jakby miał łada moment czmychnąć, nie wymknie
się jednak zaraz, lecz dopiero za osiem łat. Umrze w polu, pomagając doglądać żniw. Miał już wcześniej ataki padaczki, ale ten okaże się śmiertelny.
Chłopiec upadnie nagle, a baby z wrzaskiem pobiegną do dworu zawiadomić rodziców. Czy udławi się własnym ję7.ykiem, czy też rozbije głowę
o kamień? Nie wymagajcie ode mnie aż takiej dokładności.
Co się tyczy gimnazjalisty JÓ7.efa, to zostanie w przys7.łości geodetą. W tym zawodzie zawsze można znaleźć zajęcie. W każdym ustroju
i pod każdą władzą, w niewoli i na wolności, w centrum i na prowincji,
mają przecież miejsce spory o miedzę, umowy kupna i sprzedaży, parcełacja, czyli rozdrapywanie i komasacja, czyli zabliźnianie ziemi rozdartej
A
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Do geodetów się nie strzela. Nie potrzebują nawet napisu ochronnego
jak, dajmy na to, pianiści. Bez żadnych ochronnych napisów pan Józef przetrwa obydwie wojny i umrze, mając siedemdziesiąt trzy lata, dorobiwszy się
żony, dwojga dorosłych dzieci i jednej wnuczki. Zostawi każdemu z nich po
dwa złote ruble "świnki". Niewiele, lecz w każdym razie nie zostawi karcianych długów, z którymi wstąpi podobno w związek malżeński - pierwszy,
jedyny i bardzo nieudany.
Zupełnie inaczej potoczą się losy pięcioletniego Sylwestra, któremu
zachce się być bohaterem wielkiej bitwy nad Bzurą, w podeszłym, jak na
żołnierza, wieku dwudziestu dziewięciu łat. Zginie więc jako kawaler, najprawdopodobniej bezdzietny, zostawiając po sobie legendę zarozumiałego
dziwaka, wiecznego studenta prawa.
Czy istotnie los Sylka jest już przesądzony? Pewien generał napotka
jego odział w czasie odwrotu i każe im maszerować z powrotem pod ogień
niemiecki. Za to ci, którzy wówczas zginą, spoczną w pięknej żołnierskiej
mogile, którą po latach opiekować się będą harcerze i młodzież szkolna.
Pozostałe rodzinne groby rozproszone po kraju prędzej czy później popadną
w zaniedbanie i zapomnienie, aż w końcu znikną z powierzchni ziemi. Czy
nie lepiej zginąć nagle ku chwale ojczyzny niż bezsensownie konać w łóżku
z powodu banalnego wyczerpania sił życiowych?
Lepiej, choć większość ludzi pragnie na tym świecie wegetować jak
najdłużej, o czym mówią urodzinowe życzenia niemal identyczne na całej kuli
ziemskiej. Inna sprawa, że tormuły tych życzeń zrodziły się w czasach, gdy
starości dożywali tylko najzdrowsi. Nikt nie pnewidywał wówczas utrzymywania przy życiu milionów starców niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Na innej, zrobionej nieco później fotografii, na której są obaj chłopcy,
ktoś, niewątpliwie po łatach, dopisze z tyłu ołówkiem: "Drogie Dzieci, Sylek
i Genio". Kaligraficzne, najzupełniej niedzisiejsze pismo. Ale trudno zgadnąć - męskie czy kobiece. Kto pisał: ojciec czy matka? I po co? Dla kogo?
A jeszcze ten przymiotnik "drogie"? Niby wyrażający i milość,
i rozpacz, ale tak jakoś sztywno, oficjalnie ... Żeby choć "ukochane dzieci",
a tu tylko "drogie··... Z drugiej strony ta kaligrafia rozpaczy. Ta ozdobność,
tak rozrzutna w obliczu śmierci, jak czarne strusie pióra na łbach koni karawaniarskich. To początkowe "D" zaopatrzone w ślimakowaty zakrętas,
to końcowe "o" podkreślone większym od calego wyrazu zygzakiem. Jak
gdyby rodzice, którzy zawsze tak dbali o dzieci, potrafili jeszcze po ich
śmierci - w dodatku po latach - wystroić im imiona, zapewniając w ten
sposób nieskazitelną harmonię obu stron zdjęcia.
Próbuję sobie wyobrazić, czym musi być strata dziecka, tego podania do łaskawej przyszłości, tego maleńkiego zadatku wieczności , szczypty
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po naszej śmierci. Ba, mam tylko jedno, a oni mieli ich dziei choć aż pięciokrotnie przeżywali stratę, to przecież trzy córki
i jeden syn zdołali ich przeżyć.
Moje jedyne dziecko już się rozmnożyło, zapewniając mi transmisję
genów. Miałam szczęście, stawiając wszystko na jedną kartę. Ale bardziej
niż przerwania transmisji genów, bałabym się rozproszenia na zawsze
myśli i emocji, a tych nie należy zbyt pochopnie powierzać dzieciom, już
lepiej pamiętnikom, w nadziei, że przysporzą nam późnych i przyszywanych wnuków.
Na chwilę, niewiele dłuższą od jednego "pstryk".
Genio i Sylek. Wystrojeni jak do filmu, ale czy to przypadkiem nie
filmy o tamtych czasach są wzorowane na fotografiach z epoki?
Takie same koszule w prążki z kieszonkami na lewej piersi. Wlaściwie
dziś wciąż się nosi podobne fasony i desenie, i jeśli coś tu zdradza przynależ
ność do epoki solidnych krawców i praktycznych rodziców, to sposób wszycia
rękawów - poniżej ramienia, z podwójnym stębnowaniem. Niedzisiejsza jest
także mała patka w poprzek zapięcia. l ona, i obniżone ramiona zdają się być
wypustkami w przyszłość, poufnymi wiadomościami, że chłopcy wkrótce
zmężnieją, rozrastając się w barach i w torsach równie gwałtownie, tak jak
rozrośli się już w nogach niczym szczeniaki dogów ałbo źrebięta. Genio nosi
chyba czterdziesty drugi numer tego swojego lśniącego bucika, sznurowanego
powyżej kostki na lekko licząc dwanaście par dziurek i zaczepów. Sylek, no,
powiedzmy - czterdziesty numer identycznego trzewika.
Z tym szyciem na zapas to oczywiście dość naciągane. Koszule dla
dorosłych mężczyzn w tamtych czasach też miały nisko wszyte rękawy
i patki chroniące zapięcia przed niestosownym rozchełstaniem. Taka moda!
Modne były w6wczas także szerokie, gurtowe pasy podkreślające szczupłość talii oraz bryczesy, które na sepiowanej do głębokiego brązu fotografii
zdają się mieć ten sam kolor co podkolanówki i niemal się z nimi zlewają .
Wydaje mi się, że gdyby Genio i Sylek żyli w dzisiejszych czasach,
to sfotografowaliby się w za dużych o trzy numery, wypchanych na zadkach
dżinsach zwisających pod pośladkami, za dużych kangurkach i baseba1l6wkach założonych daszkami do tyłu. Nawet pochodząc 7. jako tako przyzwoitego domu i mając za sobą staranne wychowanie, udawaliby przynależność
do najgorszej ulicznej, w dodatku amerykańskiej biedoty.
W ich czasach, wręcz odwrotnie, obowiązywala tendencja do udawania kogoś lepszego - przynależności do wyższej klasy, kt6ra dyktowała
poziom szpanerstwa.
Oni wszyscy najwyraźniej kreowali się na bogatych ziemian, choć
podobnie jak Niechcicowie z Nocy i dni byli tylko rodziną zarządców.
naszego

więcioro

życia
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Nazwijcie to, jak chcecie: formą, konwencją, kanonem, gustem,
a nawet obelżywie: sztywnością, pozą, szpanem. Bo rzeczywiście - było
w tym coś ze stawania na palcach i zakładania koturnów. Maleńkiej, wprost
nieznacznej uzurpacji w przynależności do klasy, z której tak naprawdę nie
pochodzili, lub z której ich eksmitowano.
Doprawdy, Ukraińcy trafią w sedno, kiedy w 1943 roku zaczną nawoływać: Rizaty panyw i pidpankiw!
To była klasa podpanków l Nieszczęsne, ponad miarę rozmnożo
ne potomstwo jednej dziesiątej ludności Rzeczypospolitej Szlacheckiej,
obarczone podwójnym historycznym pechem - przynależnością do podbitego narodu i niezaspokojonymi aspiracjami do zmierzchającej kasty
feudalów.
W pojęciu pogardliwych chłopów - zawsze poniżej ziemian, ale
grubo powyżej chłopów w swoim własnym pojęciu. Wiecznie stający na
palcach i wciąż pragnący udowadniać swój wątpliwy prestiż. I kto wie, czy
nie dzięki temu zachwianiu, niepewności, ciągle w pracy nad sobą, ciągle
w biegu, ciągle w skoku wzwyż. Choć z drugiej strony nigdy tego po sobie
nie pokazujący i dzielnie trzymający fason.
Klasa podpanków była skazana na doskonałość.
Arystokrata, ziemianin mógł ubierać się z chłopska - obnosić z dumą
strój ludowy jak Lew Tołstoj - a nawet sam car Mikołaj II - swą rubaszkę .
Jego totumfacki, pidpanek - jak go kpiąco nazywali chłopi ukraińscy musiał nieustannie czuwać, żeby mu się nóżka w błyszczącym trzewiku nie
omsknęła w gnój czyhający w rowie, a czasem nawet wprost na drodze. Bo
tak naprawdę chodził po świecie tylko po to, by zastępować chlopom panów - by ci ostatni nie ubrudzili sobie rąk zbyt bezpośrednim korzystaniem
z chłopskiej krwawicy.
Nie splamimy się chyba zbyt mocno spiskową teorią dziejów, zauważając w tym miejscu, że ktoś strzegący z zapałem interesów gminu,
zadba l bardzo dokladnie o to, by klasa podpanków znikla z powierzchni tej
części Europy razem z klasą ziemiańską. Część ziemiaństwa skorzysta la ze
swych koligacji za granicą, ocalając głowy i ruchomy majątek . Icb wierni,
zaufani podpankowie nie mieli gdzie się schronić. Dopadła ich Kampania
Wrześniowa, rzezie na Ukrainie, rosyjska wywózka, Katyń i Miednoje,
Powstanie Warszawskie, wreszcie - czasy stalinowskie.
Niedobitki skazano na powolne chamienie.
Tak zginęła polska klasa podpanków, zdolna może zastąpić stan
trzeci - mieszczaństwo , którego tak brakowało krajowi nad Wislą. Podpora
społeczeństwa, jego szkielet, jego stelaż, który kazał się diwigać klasom
niższym - choćby z zawiści.
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Zostały po nich nieskazitelne zdjęcia. Fotografie arystokratów są
znacznie bardziej niedbałe . A co z resztą z mistrzowskiej fotografii od
"Londona"?
Małą Sylę czeka długie życie, prawie do dziewięćdziesiątki. Fatalne
małżeństwo z niekochanym człowiekiem. Na okrasę - córka i wnuk. Ale
córka to jedno z bliźniąt, z których drugie umrze zaraz po przyjściu na
świat. Nic przyjemnego.
Czternastoletniej Helenie los szykuje troje dzieci i pięcioro wnucząt.
Jednak i ona z pewnością nie będzie szczęśliwa. Ostatnie lata życia spędzi
na strychu, nie odzywając się do nikogo. Zresztą SyJa także w pewnym
momencie przestanie rozmawiać z mężem. Szczególna rodzinna tradycja.
Czy nie było lepszej? Widać - nie. Zamiast hałaśliwego sufrażu - milczenie
obrażonych kobiet.
Co do rodziców, oboje prze7.yją siedemdziesiątkę z okładem . Przed
nimi jeszcze śmierć dwóch synów i separacja na stare lata. Umrą osobno.
Jedno u najmłodszej córki, której jeszcze nie ma na zdjęciu, drugie ką
tem u obcych ludzi na powojennym wygnaniu. Matka do końca życia nie
odezwie się do ojca, przeżuwając w myślach w kółko jego zdrady, którym
musiała stawić czoła na ganku, gdzie młode chłopki z wielkimi brzuchami
zgłaszały się po rekompensatę za nieszczęście, jakie na nich sprowadził
temperament pana administratora. Wciskała im pieniądze za pazuchę, napełniała prowiantem koszyki. ..
Nic przyjemnego. Ale też nie tragedia o rozmiarach tej, jaka przydarzyła się w Jekaterynburgu rodzinie ostatniego cara, na której zdjęciach
nasz mistrz niewątpliwie także się wzorował. Poza tym, czy to wszystko, co
stanie się potem, poza atelier fotograficznym "London. Specjalny oddział
portretowy oraz pierwsza pracownia broszek, spinek. szpilek itp. na emalji,
Łódź, ul. Średnia 5" zasługuje na uwagę?
Wątpię, gdyż chce mi się wierzyć, że oni byli zawsze i tylko tacy, jak
na rodzinnej fotografii. Wymyci, wypucowani, wykrochmaleni - zarazem
onieśmieleni i zadowoleni z siebie. Niezdolni do popełniania błędów, odporni na ciosy losu, perfekcyjni, nieruchomi i nieśmiertelni.
Pstryk!
Cala reszta to plotka.
Katarzyna Thraj-Kalińska
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o poezji Katarzyny

Turaj-Kalińskiej*

Janusz Pasterski

CZYTANIE ZE STRZASKANYCH TABLIC
W serii Krakowskiej Biblioteki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ukazał się
niedawno tom wierszy Katarzyny Thraj-Kalińskiej Szept nad szeptami. Jego autorka
jest znaną poetką, prozaiczką i eseistką, ma w swoim dorobku m.in. zbiór wierszy
Klasztor żeński (1988), powieść Slaboś( (1992), zbiory prozatorskie Bliskie spotkania (1997). Prome/ea (2002), Bracia Strach i inne opowiadania (2009). a także
utwory dla dzieci. np. Innocenty Biale Piórko (2008). We "Frazie" publikuje od
kilku lat .. zapiski brukselskie" z cyklu Wielki Brat Zachód. Opublikowany wlaśnie
tom jest niewątpliwie jej książką najważniejszą. bogatą myślowo, wirtuozerską
językowo, erudycyjną. głęboko osadzoną w tradycji kultury i literatury.
Zasadniczym rysem Szept6w nad szeptami jest spokojna, zdystansowana
retleksyjność. dążąca do uporządkowania świata, zmierzenia się 7. jego prawidłami
i ludzkimi wyobrażeniami Istnienie wymaga uwagi. jeśli ma by": czymś więcej niż
mgnieniem. Ale ta uwaga powinna być skupieniem, namyslem, iluminacją. a nie mnożeniem zbędnych pojęć i nieuzasadnionych spekulacji. Punktem wyjścia do niej
musi więc być rzeczywistoś":, ów świat za oknem. niby zwyczajny. ale przecież niewyczerpany. "Otwieram okno tak szeroko, aż pokój się zachłyśnie zmierzchem" - pisze
autorka w wierszu Okno, wprowadzając równocześnie do swojego świata harmonię
dźwięków. kształtów i woni. Świat jest na wyciągnięcie dloni . a wraz z nim uroda
istnienia. piękno i brzydota. "Świat bez tajemnic" zarazem wystarcza i nie wystarcza.
Wystarcza, bo jesteśmy jego częścią, ale też nie wystarcza. ponieważ w ludzkiej naturze jest stała potrzeba czegoś więcej. zrozumienia. emocji, transcendencji.
Postawa Turaj-Kalińskiej nacechowana jest jednak sceptycyzmem. Poetka
nie znajduje latwych recept na istnienie. nie zamyka się w ufnej religijności. blagalnej czy hymnicznej . Przeciwnie, stara się pokazać skomplikowanie życia. złożoność
duchowych źródeł. Z jednej strony rysuje apoteozę duszy ("to nieprawda że jej nie
ma"). lecz z drugiej dostrzega "wyrwę po zimnym Bogu odrzuconym jak przeszczep" (Porządek świata). Nie ma w tym jednak sprzeczności, jest raczej sprzeciw
wobec porzucenia człowieka przez Stworcę (Nie chcę):
Gdy sprawca wszech zamachu
umyka pelen strachu.
śmigając

jak

piętami

• W związku z publikacją wyboru wierszy poetki Szept nad szeptami. Krakowska Bibliot"ka Stowarzynenia Pisarzy Polskich. I. 18. po.<lowie Wojciech Li gęza . Kraków 2016. ss. 96 .
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prędkimi mgławicami.

mnie puzostaje pusta.
ale zwycięska droga.
Nie chcę takiego Boga.

Podobny motyw znajdujemy w utworze Przyjmij J6zefa, w którym poetka
pokazuje silę ludzkiego poświęcenia i upomina się o świętego Józefa, męża Marii
i opiekuna Świętej Rodziny. Równocześnie chętnie sięga po religijne wzorce wypowiedzi, nawiązuje do spowiedzi czy modlitwy. Jej bohater liryczny to człowiek
racjonalny, podszyty nieufnością, otwarty na poszukiwania, lecz trzeiwo myśłący
i daleki od podążania za fantazmatami. Jego wyobrainia nie wyklucza transcendencji, ale sytuuje ją poza możliwościami czlowieka. W wierszu Niech wiedzą Święci
tę nieprzystawalność wyraża wprost:
W próżni nad glową wydeptana ~cieżka.
ale dudnienie nieskończonych kroków
o wlos się mija z przydeptanym uchem .
Niech wiedzą Święci, a ja będę zdrowa.

"Przydeptane ucho" człowieka jest wyrazem pokory, ale i ironii . Ta ostatnia
w ogóle odgrywa w tej poezji rolę podstawową. Powaga rzeczywistości i ludzkich
spraw jest nieustannie neutralizowana ironicznym uśmiechem. W rodziciełskiej lekcji życia, kierowanej do "małej córeczki", egzystencjalistyczny pogłos samotności
i dramatu istnienia zyskuje na przykład metaforyczną oprawę kulinarną (Porządek
świata):

Moja mala córeczko. powiem ci. jak gotować
samych siebie na chwilę zawsze trochę przedwczesną.
Wrzuceni wprost do garnka nie miewamy wyboru.
cho ć czasem pró bujemy nie zmięknąć aż do kOlka
i przekrzykując bulgot. pytamy z dna o przepis.

Motyw pokoleniowych relacji pojawia się zresltą w tym tomie wielokrotnie,
w szerszą probl e matykę refleksji podsumowujących życie. Bycie matką
(*** chodź córeczko pokażę ci słowa) przemienia się w bycie babką (Tango Babka),
łączy z byciem córką ("Zanim odejdziesz naucz mnie umierać", Z podniesionym
czołem) i wnuczką (Warko cz) . W tej perspektywie trzeba też widzieć wiersz tytuło
wy całego zbioru, swoistą rewokację biblijnej Piecl'ni nad piesniami. Wykorzystując
biblijny wzorzec niezwykłej pieśni o miłości, poetka tworzy liryczno-ironiczną
apologię starości (Szept nad szeptami):
wpisując się

0, jak~e

piękna jesteś, przyjaciółko

moja I ..

Z wąwozem między brwiami. z dorzeczem wokól usl.
Jak Sahara pod śniegiem. jak wyschnięty Bajkal.
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Pójdź,

mój mily, zejdziemy do ...
piwnic.
Po spleśniałe owoce. po chleb z
Tam okaż\, ci swą ...

pajęczyną.

byloŚć.

Piękno jej Sułamitki jest owocem dojrzałości i wyraża się w szlachetności
przemUania, w dostojeństwie lmian, choć także w siwiźnie, chorobach i pigmentowych płamach. Starość jest bowiem nieodłączną częścią życia, z wszystkimi jego
przymiotami, duchowymi i cielesnymi. Dlatego może być piękna . Dlatego jest
piękna dla tych, którzy zobaczą w niej życie. Jeśli młodość jest pieśnią, a starość szeptem, to wciąż obie są wyrazem ludzkiego istnienia. Wiersz Szept nad szeptami
został przełożony przez Brahę Rosenfełd na język hebrajski i również w ten symboliczny sposób wszedł w dialog z arcywzorem.
W pasażu kulturowych odniesień poezji Katarzyny Turaj-Kałińskiej warto
też wyróżnić obecność motywów mitołogicznych. Dla poetki nie są one martwymi
figurami dawnej wyobraźni łudzi sprzed tysięcy lat, ale prototypami postaw, znakami wartości. Dlatego chętnie je przymierza do siebie, próbuje rozpoznać w sobie
ich obecność, zrozumieć ich dzisiejszy sens. Oczywiście, nie chodzi o doslowną
repetycję wzorów. Być Atlasem dzisiaj to mierzyć się odważnie ze światem, być
Tantalem to odczuwać wiełość "źródeł więzionych pod skorupą", wreszcie być Syzyfem to walczyć o swoją godność (Trzy mi/y). Dzisiejsza Prometea ogień przechowuje
w sobie samej (Prometea). Autorka pyta więc przewrotnie: "Czy jeszcze drzemią
w tobie I dawni bohaterowie?" (Na/us es! TanIalus). Szukać porządku świata nie jest
latwo, gdy rozpadly się drogowskazy, nadzieja zmaga się ze zwątpieniem, a zamiast
wiedzieć, trzeba odgadywać. "Czytamy przecież ze strzaskanych tablic" - pisze
autorka w wierszu Iluminacja.
Zakorzenienie kulturowe tej poezji prowadzi nas również w stronę bliższej
tradycji literackiej. Katarzyna Turaj-Kalińska przywołuje poezję polską (Słowacki,
Mickiewicz, Norwid, Wyspiański, Leśmian, Kasprowicz, Milosz, Szymborska)
i literaturę europejską (Baudelaire, dadaiści, Goethe, Sartre). Z wielkim wdziękiem
kreśli wiersze "Jeśmianowskie": portret autora Łqki w utworze Nagrobek Śnigmbka
oraz parafrazę Dwojga ludzieńk(jw w balladzie Dwoje glupieńkich. Zdaje się, że
paradoksy, zaprzeczenia, dynamika i zlożonoś.; świata poezji Leśmiana jest bardzo
bliska odczuwaniu autorki Szeptu nad szeptami.
Wiersze Turaj-Kalińskiej odznaczają się ponadto niezwykłą sprawnościąję
zykową, trafnością ujęcia, oryginalnością (** *Jeslem wędrownym grohem), niekiedy
wręcz wirtuozerią. Efekty eufoniczne. zaskakujące kontaminacje to znaki specjalne
tej poezji. Ale są też wiersze niesłychanie liryczne. oSLczędne w formie. rytmicznie
wyraziste, jak na przykład Ręce:
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Twoje ręce - studnia biała,
w którą spadać, spadać, spadać ...
Moje ręce - dwa kamyki.
Twoim - moje. Moim - biada.

Na okladce tomu Szep! nad szeptami znalazla się reprodukcja obrazu Arnolda Bbcklina Lamen! Marii Magdaleny nad ciałem Chrys!usa. W tym sugestywnym
obrazie kryje się symboliczny klucz do poetyckiej refleksji Katarzyny Thraj-Kalińskiej - namysł nad życiem i śmiercią, pytanie o porządek i sens, odczytywanie
danych nam znaków. To wiersze zachęcające do myślenia, gęste semantycznie,
oryginalne językowo, zanurzone w uniwersum człowieka i w kosmosie istnienia,
zakotwiczone w kulturze. Wpisują się w nurt poezji intelektualnej, celnie scalającej
poznanie i ironię.
Janusz Pasterski

Alicja Jakubowska-Ożóg
UNIESIEI~IEM,
KARMIĘ SIĘ CUDZĄ KRZĄTAI~INĄ"

"ODDYCHAM OBCYM

Czytając wiersze Katarzyny Turaj-Kalińskiej, trudno oprzeć się wrażeniu,
tloczno w tych strofach od ,darzeń, postaci, przedmiotów, rozmów nieustannie
toczonych tu i teraz, ale i tych projektowanych, ponad czasem i wbrew niemu, jak
choćby te z poprzednikami, kiedy za pomocą poetyckiego konceptu autorka cofa
czas, czy tylko go na chwilę zatrzymuje, by rozkoszować się zapamiętaną frazą
i za jej pomocą stworzyć nową jakość. Świat, w którym żyje bohaterka i podmiot
wierszy, zmienia się ciągle i zmienia się także ona sama. Świadome uczestnictwo
w życiu polega na podglądaniu, słuchaniu, obserwacji. I takie są jej wiersze - jeśli
wspomina wlasną przeszłość, jest w nich nutka nostalgii, jeśli rozmawia z poprzednikami, sięga po charakterystyczną dla tak przywołanego .. rozmówcy" formę,
stylistykę, metaforę, rytm, potwierdzając w ten sposób bliskość światoodczucia
i wyrażając szacunek Jla ich myśli, konceptu.
A tę poetycką konwersację prowadzi poetka oa wiele sposobów i pod jakże
różnymi postaciami - włącza fragmenty cudzych tekstów, odwoluje się do charakterystycznych motywów, postaci, tytulów (Z księgi ubogich, Odys spńiniony,
Niebezpieczne związki), ważnych literackich i kulturowych zjawisk (Dada), przytacza i parafrazuje tytuly (Nowe szafy cesarza, Pamięci żałobny rapsod, Dwoje
glupieńkich), włącza cytaty jako molto i tym samym podkreśla ich konstytutywny
charakter w konstrukcji swego tekstu. Stają się one wtedy swoistym komentarzem,
wskazują genezę wiersza, wreszcie przenoszą charakterystyczny język ulubionego
pisarza w świat osobistego wyznania. To cala lista proweniencji, bliski jej jest
że
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koncept Szymborskiej (*~* Jeszcze siądę i popatrzę. Amen), melodyjność trzynastorodem z Pana Tadeusza (Klasztor żeński, Lekcja muzyki), wrażliwość
Obertyńskiej (Senbal/ada, Pawana dla zmarłej kotki), świat wyobraźni Leśmiana
(Dwoje glupieńkich), zamysł Herberta (Na nowych śmieciach).
Objawiają się te związki także w przejmowaniu tamtych odleglych wzorców
za własne, jak w wierszu, który stał się tytułem całego zbiorku - Szept nad szeptami, czy korespondującym z nim Pląsaj, pląsaj, Sulamitko - poświadczają zarówno
upodobanie dla tradycyjnych gatunków poetyckich, fascynację kulturą starożytnego
Izraela, poszanowanie d la tradycji, jak i podziw dla jttzykowego kunsztu, stają się one
dziedzictwem każdego świadomego człowieka. Poetka czerpie z wzorców najwięk
szych, osadzona jest w tradycji, a tym samym w czasie, od tego czasu zależna i nim
motywowana. Świadoma nieuchronności przemijania bohaterka odwraca porządek
arcywzoru z Pieśni nad Piesniami - "Siwa jesteml lecz piękna, o córki jerozolimskie!1 Nie patrzcie tak na mnie ... I że siwa jestem, że spopielił mnie czas [.. ,)". Nie
jest to już ta sama pieśń miłosna sprzed wieków, choć autorka pozostaje wierna nie jej
przesłaniu metaforycznie przedstawiającym miłość Boga do narodu żydowskiego, ałe
interpretacji naturalnej mówiącej o milości dwojga zaślubionych. Slowa uniesienia
kanonicznego tekstu zastępują rozmyślania o nieunikniooym przemijaniu:
zgłoskowca

O, jakże piękna jesteś, pn:.yjaci6/ko moja.' ...
Z wąwozem między brwiami , z dorzeczem wokól ust.
Jak Sahara pod śniegiem. jak wyschnięty Bajka!.
Twoje w/osy sq, ..
jak las Birnam - brzytwami brzóz o brzasku
podchodzący pod gardlo rzężeniem sztywnych sztylp.

Wobec przemijania jesteśmy bezsilni, z dawnej świetności pozostaje jedynie
ale ciągle trwa w nas pragnienie zatrzymania chociaż wspomnień o minionym czasie.
Historie odlegle powracają także w potrzebie refleksji nad historią świętą .
Poetka, podobnie jak na przykład Wisława Szymborska w wierszu Żona Lota, powraca do utrwalonych na kartach Biblii zdarzell i analizuje z iście kobiecą intuicją
losy świętego Józefa w wierszu Przyjmij Józefa. Słowa skierowane do Marii tworzą
swoisty dialog dwu kobiet ponad zamkniętym już czasem, tej Milczącej, przyjmującej swe powołanie z pokorą i współczesnej kobiety, dla której Józef pozostaje
"był ość",

postacią tragiczną:

Spójrz raczej na Józefa. jak siedzi w kącie sypialni.
Jego usta w dotyku pobożniejsze są niż oplatek.
Odmawialby Cię l wolna jak stumilowy różaniec,
zagarnąlby Cię cialem delikatniejszym niż kąpiel
i kolysalby czujnie - jak lódkę porcelanową.
Przyjmij Józefa, Mario. Ten. na Którego czekalaś,
pokazal Ci jedynie Zawrotną Przepa ść Swych Pleców.
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Ten psychologiczny, poetycki szkic mówi o niepojętej Tajemnicy, która zagradza drogę Jo miłości ziemskiej (pisze o tym w posłowiu tomu Wojciech. Ligęza).
Poetka uzupełnia w ten sposób oszczędną ewangeliczną narrację, w której brak
szerszej refleksji o dramacie Józefa.
Istotnym w poetyckim języku Thraj-Kalińskiej pozostaje ironia, groteska,
humor pozwalające zachować wła~ciwy dystans do siebie i do zmieniającego się
przecież także świata. Jest w bohaterce dziewczęca radość kogoś, kto w podgłą
daniu, obserwacji przestrzeni tej obok i tej wewnętrznej znajduje potwierdzenie,
że pomimo wszystko życie jest piękne i w tej zwyczajnej codzienności dostrzega
sens istnienia. Jednocze.<nie ten sens objaśnia, odwolując się do utrwalonych prawd,
wpisując się w doświadczenia poprzedników i tym samym w tę od zawsze obecną
w człowieku potrzebę zmierzania się z czasem. zrozumienia jego tajemnicy i oswojenia w sobie. Nie znaczy to wcale, że bohaterka wszystko akceptuje i nie dotyka
jej rozczarowanie małością czlowieka, o czym mówi z bliską Gałczyńskiemu nutką
sarkazmu w wierszu Niewinni:
W~ród rozwiązłych

przedmiotów. w rozpasanej przestrzeni.
niewinni. nieruchom i i niemi.
Anioł skrzydłami kłaszcze, święty przygrywa z trumny.
O Panie Boże, zatańcz! Ty możesz być z nas dumny.
To my. Faryzeusze, grzeszący tylko żalem.
Może i na padole. ałe - na piedeqałe.
my~my tyłko

Ironią

i żartem kwituje zmiany życiowych ról, z trafnością diagnozuje tę
jeszcze misję, jaką nakłada życie - bycie babką. Tekst Tango Babka
skomponowany w klimacie Kabaretu Starszych Panów skrzy się dowcipem. żarto
bliwą frazą, autoironią i ciepłem kogoś, kto kocha po prostu żyć:
nieoswojoną

Będziesz babką·

Kto

cię

odnajdzie pod tym

pseudonimem~

[... J
Będzi"sz babką.

To fakt. Prosto w twarz pól nocny dmie ci wiatr.
Będziesz babką.

Śnieg na drogi. mosty. dachy. progi spadł.
Zawieje groby. krzyże i wiązanki.
Lecz będzie kto~, kto zechce pójsć na sanki.
Każdy z tych wierszy ukazuje autorkę z nieco innej perspektywy - niezwykle interesującego czlowieka. kohiety rozmiłowanej w literaturze. kogoś, kto
z upodobaniem obserwuje świat i umie trafnie zdiagnozować jego bolączki, obdarowaną wieloma talentami osobę o wielu twarzach - poważnej i pełnej humoru - po
prostu poetki.
Alicja Jakubowska-Ożóg
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Braha Rosenfeld

"JA" TO f\IIE JA
Katarzyna Turaj - Kalińska to jedna z mniej egocentrycznych poetek. a niewiele takich znam. Prawie nie spotyka się u niej słowa "ja". Nie ma tam lirycznych,
ile "ja" w ogóle się pojawia, jest w jaki ~ sposób bezosobowe
tkliwych zwierzeń.
i niedotykalne, jednoczesnie nieobecne i wszechobecne: "Między piekłem a niebem
[...l między snami a jawą [. .. l A ja - w progu". "Ja" jej wierszy może być każdą
kobieto.! i każdym z nas z gatunku homo sapiens. To "ja" (persona czy podmiot) jednocześnie istnieje i wątpi. bo "Otchłań jest bytem. [... l Bogiem jest ciemność. Prciż
nia byla rajem [... l A myśl struchlała buja na zwątpieniu / Grzeszę, więc jestem".
(Pan Kartezjusz chyba przewraca się w grobie, a może właśnie potakuje, to przecież
specjalista od łogiki, nikt go już nie będzie straszyl torturami za herezjy).
Nie można polegać na myśli i w niej szukać ontologicznego oparcia. a jedynie na zmysłowym odczuciu (Iluminacja). W ten oto sposób poetka jako podmiot.
rozebrana z metafizycznego pancerzyka, muże przemieni ć si ę w każdą buginię
i w każdą ikonę , zmieniając poz ycję ciała. Może być Atlasem, Tantalem i Syzyfem
(Trz)' Mity). Może być nawet Prometeą, której "czę ści miękkie [. . .l, wysyła się [... l
do czarnych skrzynek oblożonych niebem" (Pmmetea).
Jej ,Ja" to "ona", która: "codziennie mnie opuszcza i zawsze - na zawsze".
Gdzie indziej można znaleźć u Turaj-Kalińskiej także bardziej egzystencjalne i dramatyczne wypowiedzi:

°

Jestem wędrownym grobem.
Sarkofagiem dwunożnym.
Noszę z miejsca na miejsce
szczątki moich umarlych .
[... j
Jestem grobem chwilowym.
K leps ydrą wciętą w czas ie.
przez kt ó rą obce ciala
sypią się z bólu
w bó l.

Poetka stoi w progu i obserwuje, a jednak jej wybitna osohowość odczuw;Jlnajest w każdej poetyckiej frazie. W ten oto sposób może się ukryć, jak w schronie.
w odważnych i anarchistycznych tekstach, które wlasnymi ręk a mi 7 arzynają wszystkie święte krowy. bo "czytamy przecież le strzaskanych tablic", "miydzy piekłem
a niebem - tłum boguw".
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Obserwująca z progu posiada niezwykle, wnikliwe i krytyczne spojrzenie
z perspektywy calej historii kultury europejskiej, tej opartej na Starym Testamencie,
na mitologii grecko-rzymskiej i także, nieco, na starogermańskiej. Można w poezji
Thraj-Kalińskiej rozpoznać dialog nie tylko z mitologią, ale także z ważniejszymi
utworami literackimi (np. Erlkonig to i mit, i Goethe; Inwokacja do Łabędzia
i mit, i William Blake). Dialog ten ma formę przewrotnego i obalającego dyskursu,
w którym w klasycznym opakowaniu, czyli formie rytmicznej i często rymowanej
oraz w tytułach wierszy skrywają się przekazy o buntowniczej, krytycznej, postmodernistycznej i feministycznej treści, gdy poetka przeprowadza proces zamiany
pici rozmaitych ikon. Szczytem tych przemian jest tak odmawiany pacierz: "W imię
matki i córki istnieje ta trzecia [...JJedynie z nimi umie dokladnie smakować / kęsy
śmierci w koniecznych i zbędnych rozstaniach" (Amen).
Turaj-Kalińska stawia pod znakiem zapytania teraźniejszość i rzeczywistość
- te pojęcia i im podobne są godne krytycznej wiwisekcji, bo są zapośredniczone
przez stare prawdy. Pojęcia te poetka podstępnie ironizuje, wykpiwa i rozbija:
"Wszechświat - najbardziej zbędne slowo [... J może więc globus stłuc Wszechświa
ta", "świat bez tajemnic" jej "wystarcza", "aniołowie" są "bezpańscy", a "tajemnica
otwarta na oścież".
Jedyna pewna prawda to cielesne odczucie, w którym kryją się archetypalne
pierwiastki: ogień, woda, ziemia (Prometea). Ciało, pojęte jako organ odczucia, ma
w sobie ziemskie i metafizyczne cechy. Z jednej strony jest ,jak podawany do ust
ser na końcu noża", z drugiej strony jednak istnieje. Ciało to "chwiejne centrum
z przenośnym na barkach I Wszechświatem", dla którego "Ziemia Uest) kulą u nogi".
Ono istnieje ponad bogami, na wyższym szczeblu etycznym: "Nie chcę takiego
Boga. I Gdy sprawca wszechzamachu I umyka pełen strachu". Aby rozszyfrować
sposób myślenia autorki, trzeba "nawinąć ślad na koła". Jej logika to myślenie
w odwrotnym kierunku, od konsekwencji do przyczyny, z pomocą różnych hipotez:
"Jezus ocalał. I Nie umarł na krzyżu. [... J I Niedługo wstanie.! I co teraz będzie?"
(Z ostatniej chwili).
Mam wrażenie, że wielkie bogactwo poezji Turaj-Kalińskiej, erudycji
i stylizacji, służy przedstawieniu absurdu i beznadziejności ludzkiego bytu, gdzie
"słowa są pierwszymi kłamstwami", pod nimi "kłębią się roje następnych I definiując i gryząc się wzajem", a ludzkość - a więc my wszyscy - "oślepieni, rozgrzani,
bezbronni" jesteśmy skazani na "zaglębianie się w mroku" bez możliwości zbawienia (Latem). Jest w tej książce humor, ironia i pesymizm, ale nie znajdziecie tam
rezygnacji, wręcz przeciwnie - bunt i walkę. To lektura, którą mogę gorąco polecić
intelektualistom i myślicielom .
Braha Rosenfeld
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Klara Nowakowska

[I\JIE MA I\JAS W MIEŚCIE]
Nie ma nas w mieście, jesteśmy w lesie:
z żukami, kleszczami, trującymi grzybami.
Koła obracają się

trzy razy podnosi

jeszcze, osypuje piasek;
się mech.

[MOŻE JEZIORO]
Może jezioro, może to już rzeka.
W wąskim gardle trzepocze rybka.

Trzymaj pion, dopóki nie
zamknie koło na wodzie.

spłynie,

stuli

się,

SAMOGRAJ
W chłodnej dolinie zwykła praca odsłoniętych trybuw.
Woda w strumieniu się nie kończy.
Pliszki losują chru ściki.
Patyczki pielgrzymów ledwie
pod którą usiadłam

podtrzymują

skałę,

(polegam na kosodrzewinie)

Klara Nowakowska
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Karol Maliszewski

POEZJA: "POTENCJALNE

BŁĘDY

Klary Nowakowskiej znalazło swój wyraz przekonanie o niew stosunku do dynamicznie zmieniającego się, wymykającego
się świata. Te sygnały wydają się najważniejsze: niepewna wyrażalność "ja" nakłada
się na świadomość błędnego rozpoznawania rzeczywistości. Zapisywanie mylnych
tropów staje się nowym tropem, notowanie kolejnych omyłek rozumu i lapsusów
języka nie kończy się bezsilnością. Choć na pierwszy rzut oka bohaterka wydaje się
zamknięta w ciasnym świecie, zastygla w bryle lodu ("jestem w klepsydrze"), a jej
mówienie brzmi jak monołogowanie autystycznego dziecka, są to tylko pozory. To
zaledwie punkt wyjścia, stylistyczny fundament praktyki duchowej zmierzającej do
ujawnienia zarysów pewności. Nie wierząc w grunt pod stopami, szuka się go jednak. Często przywoływanym słowem w pierwszej fazie twórczości jest slowo "kontur". Toczy się gra o uszczegółowienie podstawowych dła tego małego świata spraw,
rzeczy i wartości, o obrysowanie ich konturem. Nawet rozważania o ułomności
języka, wciąż pozostającego na niejasnej granicy jawy i snu, wywołują to ratunkowe
hasło: "językiem otwórz kontur,! dogrzeb się do mowy". A robić to należy po 10, by
W

twórczości

W ZAPISIE"

adekwatności języka
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inercji, rutynie i martwocie zgodnie podsuwającym gotowe. więc puste
mechanicznie kadrującym określone wycinki rzeczywistości. Tylko
poezja może temu stawić opór, odświeżając widzenie, uruchamiając ciąg własnych,
niepoprawnych skojarzeń. Pojawiające się w tytule debiutanckiego zbioru zrosty
(Łódź 1999) można rozumie ć i w ten sposób. W sensie autobiograficznym są to "obrazki warszawskie", kadry z wczesnej młodości w tym mieście - z ważną adnotacją
o tym, że "dziewczyna z ostrymI profilem r...] pozostaje/! poza kadrem".
Widać ją wyraźniej w następnych wierszach kojarzonych już z życiem we
Wrocławiu. Są to na początku "wodne wiersze". dość nieokreślone. szukające zaczepienia w materii i żywiole obmywającej wszystko wody, a także miłości, a potem
coraz wyraźniejsze, konkretne, wręcz topograficzne, dostępujące wtajemniczenia
w miejsce i życie wypełniających go ludzi, w jakikolwiek rodzaj zaangażowania . Tom
Ulica Słowiańska (Wrocław 20ł2) w całości poświęcony jest wspólnocie okreśłanej
przez miejsce i jednocześnie to miejsce określającej. Cichy głos poetki scała wszystkie rozproszone dźwięki i barwy lokalności w bezpośredniej i sugestywnej narracji.
Nie znaczy to, że uzyskano całkowitą pewnosć w kwestii prostej siły oznaczania i znaczenia, że bohaterka zupełnie otrząsnęła się z młodzieńczego autyzmu.
"Znak wodny" tej poezji odciska się na każdym następnym zdaniu, nie zważając na
coraz bieglej opanowywane formy. Nazwałbym to "gestem konfuzji". Bo co znów
wybrało się z teatru świata? Maleńką, jakby już chromą od początku, scenkę, której
nadaje się większe znaczenie i wikła w symbolizm. Z całą świadomością, że w zgodzie z niepisaną konwencją odgrywa się te "większe znaczenia", obrysowuje kontury
- rzekomo wiele mówiące nagłe szczeliny między istniejącym a reprezentowanym.
Ale jest w tym też pokora, jakaś mnisia asceza, wahanie, niepokój. Z tekstowego wyroku świat nie może sprostować naszych kolejnych błędnych rozpoznań, uroszczeń,
urojeń - jak mówi się w którymś niedokładnie tu cytowanym utworze. Tym większa
odpowiedzialność po stronie zapisującej ręki, troska o nieskłamaną dyspozycyjność
medium, skoro poezja jawi się jako rosnący w arytmetycznym postępie ciąg złudzeń.
błędów, przeinaczeń. Niekiedy jesteśmy pewni tylko tego, że nie mamy nic ponadto.
że te przeinaczenia najlepiej, jak umieją , mówią coś ważnego o człowieku.
Taka filozofia wymusza myślenie o powściągłiwej formie i stopniowym
redukowaniu jej kompetencji. Wspomniane poczucie odpowiedzialności ma wpływ
na łakoniczność wyrazu. Nowakowskiej piszą się wiersze coraz krótsze. Tak jakby
chciała powiedzieć dość "zakłamywaniu świata" albo też "okłamywaniu samej
siebie". Jedno i drugie ("dany świat" i "sama ja") w świetle tych wierszy wydaje się
wmówione, umowne. Któregoś dnia wiele lat temu nastoletnia Klara postanowiła
zerwać prostolinijną umowę i wypowiedzieć obligatoryjny kontrakt. Najnowsze
wiersze dojrzałej poetki potwierdzają, że nie ustąpiła ani na krok. Dalej jest czujna.
podejrzliwa, ironiczna i czupurna. Może tylko wiara w skuteczność (czy też konieczność) frenetycznego "obrysowywania konturów" jakby już mniejsza.
nie
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Sylwia Chutnik

PIOSENKA DZIEWCZYNY PROWADZONEJ
NA WIDZENIE*
Cały ranek stałam przed szafą i myślałam: czarna sukienka czy ta
niebieska? Bo w czarnym to on mnie nie lubi, ale za to moglabym pokazać,
że jest mi smutno. I ładna ta sukienka jest, z wycięciem. Wcale nie taka
zakonnicy, dekolt widać. Niech i on coś ma z tego widzenia. Ale znowu ta
niebieska to nam się kojarzy z wyjazdem nad morze wtedy, kiedy mi się
oświadczył. Na piasek klęknął i dłonie me w swoje dłonie ujął. "Będziemy
razem, na zawsze". A ja, że "tak, kochanie". Dwa miesiące później ojca
mego zdążył prosić o zgodę, bo my z tradycyjnej rodziny. Rodzice się zgodzili, no i go zaraz aresztowali. Żeby to się wzięli za prawdziwych przestęp
ców, a nie ludzi młodych za błędy młodości ścigać. Sądy, policja - wszyscy
oni mają w tym interes. Co on zrobił złego, pytam, przecież raptem ze dwa
kioski okradł, no ludzie, bez przesady! Tam mu się odwiesiły jeszcze jakieś
rzeczy i sędzina mówi, że nie da rady, że do więzienia. I taki wstyd . Co ja
matce miałam powiedzieć? Że narzeczony pod cełą gacie na sznurku suszy?
To powiedziałam, że do Londynu pojechał, zarobić na ślub, że takj zaradny
życiowo i chce z pieniędzmi ogólnie wejść w nowe życie , i po prostu dba
o rodzinę. A matce się to też spodobało, mówi, że ojciec dumny chodzi
i opowiada po osiedlu, że córka męża będzie miała prawie z zagranicy. Oby
się nigdy nie wydało, bo dopiero będzie. To tylko półtora roku, to może
jakoś przejdzie. Chyba jednak ta niebieska kiecka, żeby dać mu sygnał, że
to wszystko nadal aktualne. Jak wyjdzie, to ja czekam. Cały czas.
Stoję czasami pod oknem celi, po drugiej stronie ulicy, i macham.
Na migi pokazuję, że kocham i że tęsknię. Że adwokat ma przyjść na kolejne widzenie, przed wokandą. Że nasz pies był chory, ale już wyzdrowiał.
Takie tam, ważne i nieważne, jak to w życiu. Stoję pod oknem i wypatruję
znajomej twarzy między kratami, a on z kolegami macha. To ja krzyczę :
"Tęsknię, Misiu". Z koleżanką poszłam, to koleżanka też, że pozdrawia, się
drze. Koledzy jego się śmieją, kopią w kraty, słyszę, jak do niego mówią :
"Fajna laska" i do mnie odkrzykują: "E, tęsknimy". Macham z krawężnika ,
aż mnie ręka boli. Potem idę do kościoła na popołudnie. Tylko tak myślę so-
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bie, że jak on wyjdzie, to skąd my forsę weźmiemy, żeby rodzicom pokazać,
on jednak zarobił? Chyba będzie musiał znowu iść coś ukraść.
Widzenia są w różne dni, w zależności od tego, czy więzień pracuje,
czy nie. Należy być na liście osób, które więzień do siebie zaprasza. Jak już
zdecyduje się na odwiedziny, to należy pamiętać, że mogą wejść tylko dwie
osoby jednego dnia. Dzwoni się do wielkiej bramy w kolorze niebieskim .
Za chwilę strażnik łypie okiem w okrągłym wizjerze i otwiera bramę.
W niedziele jest naj milej . Przychodzą kobiety z dziećmi, zamawiają obiad
w kantynie, piknikują na sali widzeń. Ale zanim się tam dostaną, muszą
wypelnić kwitek z danymi, zostawić strażnikom i usiąść w oczekiwaniu
na wywołanie. W trakcie można w specjalnym okienku nadać paczkę żyw
nościową lub higieniczną. Kobiety wnoszą tekturowe pudla z wypisanym
nazwiskiem. Ktoś tam, ktoś tam, syn kogoś tam. Markerem. Wszystko jest
szczegółowo sprawdzane, jak na lotnisku przy wylocie do krajów zagrożo
nych konfliktem zbrojnym. W końcu do paczki można włożyć tak wiele:
narkotyki, grypsy, alkohol, cokolwiek. Paczka jak pękaty list ze świata
zewnętrznego, z jego całym dobrobytem. Gdzie mydło znaczy pachnący
obły kształt, a nie zdechlą kostkę koloru kupy. Gdzie serek to serek, a nie
biała breja. Na luksus ładnych przedmiotów trzeba sobie zasłużyć, czasami
paczki są długo przechowywane w składziku. Kiedy już strażnik wyjmie
te kotlety mielone w srebrnej folii, smażone z miłością, kiedy przetrząśnie
czekoladowe cukierki i prześwietli jajka na twardo, to można już iść. Albo
czekać na widzenie.
Obleśna sala z drewnianymi stołami i krzesłami, które są już tak
zniszczone, że ich nogi powykrzywiały się we wszystkie strony. Na ścianach
porady postpenitencjarne, o szansach po wyjściu z tego miejsca. Skserowane na szaro, krzywo wycięte, jakby się nikomu nie chciało pomagać i z obowiązku tylko ktoś to zawiesił, z przypływu jakichś uczuć. Za pierwszym
razem wchodzi za mną potężna dziewczyna w turkusowej bluzce z cekinami. Rozmawia przez telefon, jak się potem okazuje z chłopakiem, z którym
zaraz się zobaczy. Trzyma w dłoni oblepionej tipsami komórkę i tylko: "Ja
też cię kocham, Dzióbku, zaraz się zobaczymy, jestem już na dole". Tak za
sobą tęsknią,
nie mogą poczekać na oficjalne widzenie, jeszcze do niego
się umawiają . Obok, w poczekalni, siedzi skromna pani w słomkowym
kapełuszu, która wygląda jak katechetka. Wygładza nieistniejące fałdki
lnianej sukienki, poprawia włosy. Jeśli przyszła tu do męża, to nie powinien
on wygłądal5 jak większość: w dziarach i dresach. Jeśłi jednak odwiedza
syna, to biedna ta matka jest. daleko pada jablko od jabłoni, metody wychowawcze zawiodły . Albo inaczej: może jej syn jest jedynym osadzonym
niesprawiedliwie. przez błąd sądów polskich, błąd wymiaru sprawiedliwoże
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Zawsze

znajdą się

tutaj tacy, którzy

domagają się zadośćuczynienia.

Ślą pisma, gromadzą dokumenty. Chcą, aby spotkać się z kimś na zewnątrz
Większość jednak doskonale wie, za co odbywa karę, która jest
wpisana w zawód podniesionego ryzyka. Wpadniesz - trudno, następnym razem ci się poszczęści. To, co denerwuje, to nielogiczna wysokość
wyroku, nieproporcjonalna do szkodliwości danego czynu. Mówią: "Czy to
nie jest chory kraj, chore prawo, żeby za kradzieże samochodów dostawać
15 lat? Przepełnione są wszystkie więzienia w Polsce, zamykają rowerzystów, drobnych złodziei, za grzywny i tak dalej. A prawdziwi przestępcy
zasiadają na eksponowanych stanowiskach. Ja się nie żalę, stwierdzam albo
potwierdzam starą prawdę, że jak już kraść, to miliony, wtedy zostaniesz
nazwany w Polsce biznesmenem, ale jak ukradniesz samochód, to jesteś
złodziejem". Nie są prawdziwymi przestępcami, nie są biznesmenami. Są
osadzonymi zbyt długo.
Po jakimś czasie wyczytują nazwiska i można zejść do sali na dole.
Krata jedna, krata druga, odhaczenie na liście i nadanie numeru stolika.
Otwarta kantyna, z której pachnie stolówką. Kobiety od razu stają w kolejce, zamawiają obiady, desery, lody. Dzieci siadają przy stole lub biegną do
kącika zabaw. Wreszcie wprowadzają po kilka osób. Uściski, przywitania,
zajmowanie stolików. Straszny gwar, zupełnie inna atmosfera niż dotychczas w tym miejscu. Dla osób, które są tu po raz pierwszy, sytuacja jest
dość krępująca, ponieważ nie wiadomo, co można, a co nie. Ci, którzy są tu
często, patrzą z pogardą na nowych. Ale i ci się wyrobią. Mi to zajęło trochę
czasu, ale ja z natury nieśmiała jestem. Wstydziłam się tego miejsca, ale
chłopak mój mówi, że nie ma czego. Przy stoliku cztery krzesła, wejść mogą
równocześnie dwie osoby odwiedzające. Nie licząc dzieci. Na środku sali
przeszklony boks, w którym siedzą strażnicy obserwujący teren. Czasami
pokazują ludzką twarz i przedłużają widzenie o dziesięć - piętnaście minut.
Zazwyczaj kosztem czegoś, czasami bezinteresownie.
Wchodzi on, mój Miś. Rozbudował się strasznie. w liście napisał
"czterdzieści centymetrów", a ja aż się zaczerwieniłam, ałe potem doczytałam. że to chodzi o mięśnie gdzieś tam na ręku. Ćwiczy na celi baniakami
z wodą. krzesła sobie kładzie. pompki wykonuje. Miś ćwiczy dla swojej
Myszki. Jak wyjdzie, to mnie będzie nosił na rękach, tak mi mówi. Chyba
że go zdradzę, to wtedy zabije mnie tymi samymi mięśniami. Tak mówi.
Ale ja na niego czekam. nie chcę słyszeć o innych, czekam cierpliwie, aż
się to wszystko skończy i trzeba będzie znowu kombinować pieniądze.
Kiedy siedzi się na sali widzeń i ma nad głową tykający zegar, słowa płyną
szybko, myśli są bardzo skupione. Darowany czas kontaktu ze światem
zewnętrznym nałeży wykorzystać maksymalnie, potem jest o czym myśleć
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przez najbliższy tydzień. Jest na czym zawiesić myśli. Na białym błacie
podwójnego stolika spłatają się dłonie niczym w jakiejś kawiarni nad morzem. Tak sobie czasami wyobrażam, że jestem na wakacjach z Misiem, że
zamawiamy kawę i lody.
Idę więc do kantyny i proszę panią Halinę o lody i kawę . Kawa
w plastikowych kubeczkach parzy skórę. Stawiam to wszystko przed nami
i mówię, napijmy się. Pachnie bryzą, pachnie rozgrzanym piaskiem. A Miś
na to: "Pojebało cię, co ty pierdolisz? Jaki piasek?" Patrzy na mnie podejrzliwie, bo nie rozumie. Cały czas się boi, że go zdradzam. Nie zawsze taki
był, w więzieniu przejął język od kolegów. Rodzicom by się to nie podobało .
Muszę więc przysięgać co chwiłę na wszystko, co dla mnie ważne. Przysięgaj na matkę, on mówi, kiedy coś mu się nagle przypomni. Przysięgaj na
Sabę. Saba to mój pies. To przysięgam, już mówię po godzinie znudzona:
"Misiu, uwierz mi". A on nerwowo stuka butem o posadzkę. Kiedy kończy
się widzenie, to podchodzi do stolika strażnik i rzuca: kończymy. To my się
wtedy zaczynamy całować. Ałe trochę na smutno, nagle poruszeni faktem
rozstania. Tym, że nam się to życie tak nie chce ułożyć. Ja mu mówię: czekam na ciebie, wiesz o tym. Wrócisz, to się pobierzemy. Będę miała piękną
sukienkę, całą dla ciebie. Kupimy dom, wielki dom i będziemy mieć gromadę dzieci i werandę, na której wieczorami będziemy sobie siadali i pili
wino. Będę ci trzymała głowę na ramieniu, a ty będziesz mnie po tej głowie
gładził. Chcesz? A on smutny, zrezygnowany: ty mnie jednak zdradzasz.
To ja już zdenerwowana, że chyba tego chce, bo tak często o tym mówi . To
on, że zabije tego drania i mnie. To ja, że więcej tu nie będę przychodzić,
skoro on mnie tak obraża. A on, że mogę do niego nie pisać , bo wszystko
między nami skończone. A ja, że dobrze, niech tak będzie, jak on tak chce,
ale ja go kocham.
Przychodzi strażnik, otwiera kratę i można wyjść na zewnątrz. Idę
do góry schodami i za chwilę mrużę oczy na słonecznym placu. Otwierają
się drzwi wielkiej bramy, która wygląda teraz jak furtka na działce . Trzask
za plecami. Przechodzę ulicą na przystanek tramwajowy i czekam na trzydzieści trzy. On dzwoni za dwa dni, że już dobrze. Bardzo na niego czekam,
gdyż uważam, że jest uczciwym człowiekiem.
Sylwia Chutnik
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NAJWAŻNIEJSZY JEST DLA MNIE CZŁ.OWIEK

I JEGO PROBLEMY

z Sylwią Chutnik rozmawia Adam Bienias
Adam Bienias: Pani Sylwio, jest pani absolwentką Gender Studies. Dlatego na początku chciałem zapytać, jaka jest dla pani różnica między gender
jako nauką a dżender jako zjawiskiem medialnym? Czy gender to kłopot, czy
"coś ważnego" w naszym życiu i literaturze?
Sylwia Chutnik: Tak, jestem absolwentką Gender Studies na Uniwersytecie
Warszawskim. Zajmuję się również naukowo badaniem uwarunkowań płci kulturowej w przestrzeni miejskiej. Myślę, że szum medialny (nie nazwajabym go raczej
dyskusją merytoryczną), podszyty jest lękiem, że oto z chwilą podważenia prymatu
pici biologicznej rozsypie się nasz dotychczasowy świat. Tymczasem gender nie jest
ideologią, tylko pewnym konceptem, według którego nasza kultura i grupy społecz
ne nakreślają to, jak ma żyć i zachowywać się kobieta, a jak mężczyzna. Wystarczy
spojrzeć na inne części świata, gdzie mężczyini często wykonują "kobiece" czyn-
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ności i na odwrót. W sferze spolecznej chodzi bardziej o danie możliwości wyboru
ludzium, jak mają żyć. Uważam, że jest to po prostu element praw człowieka. Dziwię
się również, że tak wiele osób chciałoby wybierać za innych i narzucać im swoje
wartości. Stąd myślę, całe zamieszanie. Nie traktuję dogmatycznie żadnej filozofii
czy koncepcji, dla mnie są one raczej przepustką do krytycznego myślenia i zadawania pytań nieraz oczywistych. Z tym kojarzę również feminizm.
- W jednym z wywiadów powiedziała pani, że nie uważa siebie za pisarkę i że nie chce nią być, a lawinę wydarzeń uruchomił "Paszport Polityki".
Co tak naprawdę zdecydowało, że dziś Sylwię Chutnik można nazwać pisarką
i czy kontekst medialno-rynkowy stwarza dziś pisarza? Mam na myśłi również
takiego pisarza, który de facto nie chce nim być?
- Po swoim uebiucie nie chciałam być nazywana pisarką, bo dopiero zaczynałam. Miałam na koncie jedną książkę i chociaż dostawałam mnóstwo propozycji
tekstów czy felietonów, które przyjmowałam, to wydawalo mi się, że jeszcze nie
czas, aby konstruować siebie jako twórczynię . Poza tym działałam społecznie i to
było dla mnie priorytetem. Jednak po siedmiu latach od wydania pierwszej powieści
mogę nazwać siebie pisarką. Piszę dużu i dużo publikuję, utrzymuję się z twórczości.
Nie potrzebuję zatem odgórnego zatwierdzenia (na przykład medialnego), że oro
już zasłużyłam na to, by być oficjalnie uznana za pisarkę. Chociaż , kiedy przyszła
do mnie legitymacja ze Związku Literatów Polskich , to poczułam, że to ważny dła
mnie dokument. Tak, jestem pisarką. Zawsze chciałam nią być.
- Krytycy wielokrotnie podkreśłali, że jest pani szczera w tym, co pisze. Pisali też, że literatura jest dla pani narzędziem i najważniejsza w całym
przekazie jest sprawa. Ceni sobie pani ich zdanie, czy może nie ma dła pani
znaczenia to, co "wypisują"?
- Ma dla mnie znaczenie, ale staram się nie przejmować za bardzo ani
pochwałami, ani krytyką. Zazwyczaj dobrze wiem, kiedy coś schrzaniłam i wiem,
kiedy poszło mi uobrze. Muszę wierzy ć i ufać głównie sobie. bo to ja jestem odpowiedzialna zarówno za tekst, jak i swoje życie. Nigdy nie lubiłam uświęcania żadnej
ze sztuk tylko na zasadzie wystawiania pomnika wenie czy muzie. Najważniejszy
jest dla mnie człowiek i jego problemy, dlatego też w swojej twórczości zajmuję
się tymi tematami. Stąd literatura może być traktowana jako narzędzie zwykłego
humanizmu. ale nie jest to odbieranie ważności tej formie wypowiedzi.
- Krytycy zarzucali pani książkom "łopatologię" i czy ta n kowość",
przedstawianie wszystkiego "kawa na ławę". Na przykład Krzysztof Varga
pisał o Kieszonkowym atlasie kobiet: "Niestety, Chutnik nie potrafi się często
powstrzymać, by złapać czytełnika za rękę i głośno mu powiedzieć, co ma
myśleć i jakie wnioski wyciągnąć z lektury". Jak zatem wyobraża pani sobie
swoje~o czytelnika?
- Trudno, skoro widzą łopatologię w sprawach społecznych i ich przedstawianiu, to ich sprawa. Przekonywać o swych racjach nie muszę . bo to nie jest
połityczna debata. Mój czytelnik to - jak zwykle w Polsce - głównie kobieta . Poza
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tym to osoba, która od literatury oczekuje nie tyle zabawienia i rozrywki, co stawiania trudnych pytań i swoistego "boksowania się" z tematami. Jeżdżę na wiele
spotkalI autorskich i wiem, że dla moich czytelniczek czy czytelników ważne jest,
aby podejmować takie tematy, które często są przemilczane lub przedstawiane
w jednolity sposób. Chcą również języka w miarę im bliskiego i zrozumialego. ale
nie kolokwialnego.
- Nie ulega jednak wątpliwości, że jest pani pisarką zaangażowaną.
Założyła pani fundację MaMa, która wspiera matki w życiowych kłopotach .
Kobiety są dla pani inspiracją - zarÓwno w życiu, jak i w pisaniu. Co dziś
w Polsce w ogóle oznacza bycie matką? Mam tu na myśli także pani porównanie oficjalnej polskiej martyrologii z martyrologią matek Polek. Na przykład
Manuela Gretkowska uciekla do Szwecji, żeby pokazać, z jakimi trudnościami
muszą borykać się Matki Polki...
- Na naszej głowie nadal jest praca w domu i na rzecz rodziny. Matki to
często szefowe domowego ogniska. Nie tylko sprzątają i opiekują się , ałe i pamiętają
o wszystkim, co sprawia. że rodzina dobrze działa. To męcząca i odpowiedzialna
robota. Niektórzy mówią, że są to konsekwencje dążenia do równouprawnienia:
"Chciałyście. to macie". Ale to krzywdzące dla obu stron. W równouprawnieniu
chodzi przecież o równy podział obowiązków, a nie obarczanie nimi jednej ze stron .
Matki skarżą się również na sytuację na rynku pracy. Na niestabilność i niepewność.
które często uniemożliwiają wręcz podjęcie decyzji o zalożeniu rodziny. Wszystkie
te tematy jakoś są obecne w mojej twórczości. Dziwię się. kiedy nazywa się je pogardliwie "kuchennymi problemami". To ignorowanie polowy społeczeństwa .
- A zatem, kiedy ktoś nazywa panią pisarką zaangażowaną, to panią
nie denerwuje? Czy dziś można wałczyć przy pomocy literatury? I czy można
w ten sposób coś wywalczyć?
- Dla mnie to komplement. Chcę być zaangażowana we wszystkim. co robię.
Co nie znaczy, że jestem lewaczką. prawaczką czy kimś innym. Dla mnie jest to
element bycia odpowiedzialną za to. co dzieje się wokół mnie. Nie uważam tego za
obciach. Natomiast nie chodzi mi o walkę, a o próbę zadania pytań i wywolywania
dyskusji. Ktoś się może ze mną zgodzić lub nie. ale nie będę lawirowała. 7.eby s ię
wszystkim przypodobać. Nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy łubiii .
- Jak zatem widzi pani współczesną Polskę? Czy nasz kraj rzeczywiście jest bazarem, labiryntem podzielonym na sektory, świątynie, podziemne
uniwersytety? Z czego możemy być dumni i czy wśród tych powodów do dumy
jest literatura?
- Każdy kraj jest podzielony na warstwy społeczne. ale nie każdy dba o to.
aby w miarę możliwości wszystkim ludziom żylo się wystarczająco dobrze. W Polsce mamy wspaniałe tradycje spółdzielcze i solidarnościowe . Nie wiem zupełnie .
czemu z nich nie korzystamy. a zamiast tego każda z partii politycznych i kościół
katolicki próbują narzucać nam polaryzację i konflikt. Dla mnie nigdy nie było wartością walczenie ze sobą. Zupełnie nie odnajduję się w obecnym dyskursie mediał-
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nym. gdzie należy się wciąż kłócić. O wiele bliższe są mj ideały współpracy, nawet
ponad podziałami. W końcu mieć ciekawą osobę do kłócenia się, to prawdziwe
szczęście. Ale z tego musi coś wychodzić, a przerzucarue się argumentami niczym
w pojedynku jest głupie. Poniżanie, cynizm i hejt są po prostu głupie i szkoda mj
na to czasu.
Polska literatura ma niesamowity potencjał. Lubię jej ironię, pogodzenie się
z losem lub buntowanie przeciwko niemu. Lubię nawet naiwny romantyzm połany
sosem tragicznym. Zróżnicowanie twórców i twórczyń w naszym kraju jest dość
spore i odpowiada mi to, bo dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie.
- Z czego w takim razie możemy być dumni w polskiej literaturze i czego jej jeszcze, pani zdaniem, brakuje?
- Niczego jej nie brakuje, może oprócz pieniędzy dla twórców i nałeżytego
dla nich ~zacunku. Kiedyś chodzenie z książką pod pachą to był szpan. Teraz to
dziwne schorzenie, kojarzące się z przykrym obowiązkiem lektur szkołnych, lub
"spędzaniem czasu" w dlugiej podróży. Moim zadaniem jest promowanie czytania
jako formy spędzania życia. Robię to wszędzie, gdzie się da. Skończyłam Liceum
Księgarskie, od łat jestem aktywna na tym połu. Stąd poczucie, że mamy kogo i co
czytać w Polsce i warto o tym głośno mówić.
- Pomówmy więc o pani książkach. Ciekawi mnie, którą ze swoich ksią
żek lubi pani najbardziej i dlaczego? I jakie książki panią ukształtowały? Czy
z perspektywy czasu nie żałuje pani tego, że zaczęła pisać ....
- Pisałam od zawsze. Gdybym nie wydaja niczego. to i tak bym pisała: listy
(papierowe!), pamiętnik, krótkie formy. Niczego nie żałuję i staram się L. godnością
spełniać swoje zadanie. Piszę codziennie, aby nie wyjść z formy. Jednak niezałeżnie
od mojej bieżącej pracy to Kieszonkowy atlas kobiet otworzył mi drogę do zawodu
i na zawsze będzie dla mnie najważniejszą książką. Natomiast pytanie o lektury
jest trudne, bo czytam bardzo dużo i trudno jest wybrać te najważniejsze książki .
Niewątpliwie Virginia Woołf. Tove Jansson, Izabela Filipiak i Olga Tokarczuk. Ałe
też: Miron BiałosL.ewski, Jacek Podsiadło, Leopold Tyrmand i wielu innych tWÓrców
i twórczyń.
- Wspomniała dziś pani już o "boksowaniu się z Polską i pamięcią".
To określenie jest dobrym mottem pani twórczości, a może wskazałaby pani
jakieś inne?
- Lubię to określenie. bo boks ma jasne zasady i chociaż jest to bicie się. to
ma swój ceł. Pamięć jest dla mnie elementem szacunku dla tego i dła tych. którzy
byli przede mną. Z niej chciałabym wyplatać przyszłość. budować coś nowego. Nasza pamięć jest wybiórcza, niesprawiedłiwa. Lubię więc przypominać nam o tych
osobaeh, które gdzieś zniknęly w oficjalnym pamiętaniu. Dotyczy to również historii naszego kraju. Myślę tu o moich różnych aktywnościach na połu utrwałania
i przywracania pamięci o kobietach.
- Jak zatem oceniłaby pani naszą podręczrukową historię. Co by pani do
niej dodała, a czego jest w niej za dużo. I jak pani poznawała polską historię?
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Podobno podczas pisania Kieszonkowego atlas li kobiet wiele historii uslyszala
Pani od swojego dziadka.
- Zupelnie nie wierzę martyrologii, kt6ra ma dzialać jak coś w rodzaju straszaka na wsp6lczesnych ludzi. Przeraża mnie podekscytowanie wojnami i powstaniami. Brzydzę się macho-mitem o pięknych chlopcach rozkladających na lopatki
tysięczne armie. Jednocześnie w takim micie zostałam wychowywana i on na mnie
dLiała. Przyglądam się temu i zadaję sobie pytania. co sprawia, że się na niego łapię.
Traktuję siebie jak obiekt doświadczałny. W oprowadzaniu po Warszawie łubię to, że
ludzie poznają historię tego miasta T być może bardziej je wtedy rozumieją. To dla
mnie ważne, aby wiedzieć, gdzie się mieszka - nie myślę tu o drobiazgowym znaniu
dat i poszczeg61nych architekt6w budowli, ale o świadomości los6w danego miasta.
W tym pomógł mi dziadek, warszawiak, kt6ry miłość do miasta przekazał mi wraz
z piosenkami podw6rkowymi i balladami miejskimi. Naiwnymi, wzruszającymi ...

- W pani twórczości widać duże zainteresowanie miastem. Dlaczego
miasto? A nawiązując do Sylwii Chutnik-przewodniczki po Warszawie
- z jakich miejsc w stolicy jest pani najbardziej dumna, które najbardziej panią
inspirują. I wreszcie, z których kobiet - dawnych czy obecnych mieszkanek
Warszawy - czerpie pani najwięcej inspiracji?
właśnie

- To dła mnie ważne, aby dbać o pamięć o wybitnych i inspirujących kobietach, które mieszkały w moim mieście. Może zabrzmi to egzaltowanie, ałe jestem im
to winna. To często dzięki nim kobiety w Polsce mają prawa obywatełskie, mogą się
ksztalcić czy pracować. Zapominanie o tym to zbrodnia. Stąd praca przewodnicka.
a ostatnio indywidualne wycieczki dla małych grup ludzi. Mam wiele postaci, które
szczeg6lnie utkwiły mi w pamięci: Aleksandra Piłsudska, Rachela Auerbach czy
Zofia Nałkowska. Wszystkie one były odważne, działały społecznie, ale i realizowaly się na innych polach.

- Jak określiłaby pani swój styl pisarski: reportaże społeczne, publicystyka, literatura feministyczna, tendencyjna? Czy któreś z tych określeń panią
denerwuje lub krzywdzi? A może to są niepotrzebne szunady?
- Moje teksty to często reportaże fikcyjne. Czyli takie opowieści, które moale jaje wymyśliłam. Czy w całości? Raczej nie, 7.awsze posilkuję się rzeczywistością, ale w sposób wybiórczy. Szuflady są zwykle niepotrzebne.
ale rozumiem je w cL.asach, gdzie nie mamy cierpliwości do długiego zastanawiania
się i analizowania. Tego typu skrótowe okrdlenia czy łatki są dla nas sposobem na
wyłowienie twórczości, która mogłaby nas zainteresować.

glyby

się przydarzyć,

- Bardzo silne jest u pani przesłanie feministyczne. Polska literatura feministyczna .... Czy my możemy chwalić się w naszym kraju takim zjawiskiem?
Krystyna Kofta powiedziała mi kiedyś, że świadomość feministyczna rodziła
się w Polsce bardzo powoli, że początkowo kobieta, która pisala, była często
postrzegana jako ,Jakaś tam dupa, której nudzi się w domu". Odczuła pani
kiedyś taką dyskryminację? Czy pani zdaniem podział literatury według płci
od dawna nie ma sensu ....
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- Jest na pewno inne traktowanie kobiet pis7ących niż mężczyzn. Wynika
płciowych i tego, jak postrzegamy "kobiece" tematy. Własnie jako te interesujące tylko kobiety, podczas gdy "facetowe" są uniwersalne. Śmieszy mnie
to, ale często kobiety-pisarki grupowane są tylko dlatego, że są kobietami , chociaż piszą różne rzeczy. Odd z ielna, kuriozalna grupa to kobiety, które nie wiedzą
lub nie chcą wiedzieć, że dzięki feministkom w ogóle mogą pisać i wydawac.
Jeśli zajrzy się do dwóch opracowań autorstwa Anety Górnickiej-Boratyńskiej
i zobaczy, co wygadywała na pisarki krytyka dziewiętnastowieczna, to ręce
opadają . A i teraz czę s to s ą takie kwiatki, że trudno w nie uwierzyć. Zawierają
się one w ludowym stwierd zeniu, że " baby są jakieś inne". W podtekście - od
nas, facetów. Dla mnie to objaw miernoty intelektualnej i poczucie zagrożenia.
Kobiety są obecnie lepiej wykształcone i częściej korzyst ają z różnych form
edukacji. Więcej też piszą , bo wiedzą, jak łączyć życie zawodowe, prywatne
i hobby. Ponoszą tego konsekwencje, ale robią to nadal. My ś lę, że dła mężczyzn
to dość trudna sytuacja, kiedy tracą władzę . A ta w literaturze wiąże się bardziej z władzą symbołic z ną : splendorem, możliwościami wpływu (bo raczej nie
pieniędzmi). I nagle okazuje się, że mi lusia pozycja może być zachwiana. To
wywołuje bunt. Nie chodzi tu jednak o zamianę osób rządzących, tylko dopuszczenie kobiet do głosu.
- Ciekawy zabieg zastosowała pani w swojej książce Cwaniary. Mamy
tam próbę zamiany męskich bohaterów na kobiece bohaterki. To była zabawa
formą, czysta wyobraźnia czy pani osobiste doświadczenie? Chciała pani pokazać, że kobiety mogą być silne, mogą walczyć ...
- Tak, chciałam świadomie stworzyc postaci kobie ce rewersy męskich
macha z powif'Ści miejskich . Skoro u Grzesiuka pełno chłopców z ferajny, to ja wykreowałam ferajnę dziewczyn, które walczą o sprawiedliwość. Zamiana ról zawsze
pozwala na zobaczenie pewnych zachowań z innej perspektywy. Nagłe okazuje się,
że bicie na ulicy jest złe, chociaż jeszcze do niedawna - w wykonaniu facetów - było
dla nas czyms ciekawym. Cwaniary walczą o swoje, o godno.~ć i swoją tożsamość .
To walka z góry skazana na porażkę, a le one się jej nie boją.
- Pytałem już o książki, które panią ukształtowały. Chciałbym też
zapytać o osobę Juliana Przybosia. Została pani honorowym członkiem sesji
naukowej poświęconej jego twórczości - tutaj w Rzeszowie - na Uniwersytecie
Rzeszowskim. Dlaczego?
- Uważam. że jest nieco zapomnianym twórcą, kojarzonym ze szkolnym
podręcznikiem. Lubię. kiedy odczytuje się na nowo kanon i szuka w nim tego, co
może być dla nas obecnie ciekawe. Nie chodzi tu o "unowoc ze ś nianie", tylko próbę
znalezienia rzeczy czy tematów ważnych kiedy ś i teraz.
- Całkiem niedawno rozmawiałem z pisarzami roczników 70. o waszym
pokoleniu. Czy pani odczuwa jakąś łączność ze swoim pokoleniem? Czy coś
was łączy? A może jest inna jakaś formacja lub grupa, z którą odczuwa pani
to z ról

szczególną więź?

47

PORTRETY

- Ostatnio mam wrażenie, że nasze pokolenie: trzydziestoparolatków
szczególnie tęsknie zerka w stronę lat dziewięćdziesiątych i szuka swojej mlodości
w czasach nagrywanych kaset i początków kapitalizmu w Polsce. To ciekawe obrazy,
gorzko-sentymentalne. Coraz częściej też nasz rocznik musi zmagać się lub dyskutować ze sobą sprzed piętnastu, dwudziestu lat. Gdzie idealy, gdzie nasze wartości?
Czy udalo nam się zrealizować niektóre z przyrzeczeń? Trudny to czas. Nie wiem,
czy już rozliczeń, ale na pewno pewnych podsumowań.

- A co Sylwia Chutnik
do literatury'?

chciałaby

jeszcze

napisać?

Co

chciałaby wnieść

nadal pisać. Chcę cal y czas rozmawiać 7 czytelnikiem i czytelniczką·
nowych form literackich, ale i nowych form sztuki: muzyki , grafiki .
Wyrażać siebie i starać nie iść na zbytnie kompromisy, co w tych czasach i w mojej
sytuacji życiowej jest dość trudne.
-

Chcę

Chcę próbować

- Bardzo
- Bardzo

dziękuję

Rzeszów - Warszawa

Diana Chacia. Do

za

rozmowę

i życzę kolejnych sukcesów.

dziękuję.

sierpień

r:ec~y

20 t 5 r.

slowa, cyfrowy druk, fotografia. Praca nominowana do nagrody
w VII edycji Konkursu () Nagrodę im. 1. Panka.

WENUS I MARS
DWIE PLANETY
Maksymilian

Wołoszyn

TANOB
l.

Czytanie z dzieła Jana Klimaka:
"Gdy z obowiązku nawiedziłem Tanob
Widziałem tych niewinnie osądzonych.
Nikt ich nie dręczy, więc dręczą siebie sami.
Męczonych męczy duch umęczony.
Z rękoma związanymi za plecami
Stoją noc całą, nóg nie zginając,
Kołyszą się, walcząc z sennym bezwładem,
Nie dając sobie chwili wytchnienia.
Inni szukają zmęczenia w upale,
Inni w chłodach, inni, czerpak wody
Od ust odtrącają, próbując tyle
By z pragnienia nie umrzeć, inni chleb
Skosztowawszy. precz rzucają, mówiąc,
Że żyjący jak bydło nie są godni
By odżywiać się ludzkim jedzeniem,
Inni, jak nad zmarłymi, rozpaczają
Nad własnymi duszami, inni łzy
Powstrzymują, a kiedy już nie mogą
Cierpieć - krzyczą. Inni zaś głowami
Pochylonymi kręcą, jak te lwy,
I ryczą albo wyją nieustannie.
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Inni proszą Boga by pokarał
Ich trądem, obłędem, albo szaleństwem,
Oby tylko nie zostać potępionym
Na wieczne męki. I nie słychać nic
Oprócz: »Och, niestetyl« i »Biada! Biada!«
Te zmętniałe, zapadnięte oczy,
Nad nimi powieki rzęs pozbawione,
Oblicza zielone jak z kostnicy,
Granie w oskrzelach od naprężenia,
Krwawa plwocina od ciągłego bicia
W piersi kułakiem, suche języki,
Wiszące z rozpalonych ust, jak u psów.
A wszystko ciemne, brudne, smrodliwe".
2.
Płomiennym

jadem było chrześcijaństwo.
przez nie dusza w konwulsjach
Usiłowała zedrzeć z siebie ciało
zatrutą tunikę Heraklita.
Żywa glina wypalana w piekącym,
Przenikliwym i topiącym ogniu,
Dusza zmagając się w mękach miotała
Ostałą w głębi radość istnienia
Wraz z obfitością pogańskiego świata.
Tak wielki był przed boską karą strach,
Ze męki wszystkich doczesnych katowni
Zdawały się wytchnieniem. Stosy
Płonęły w uniesieniu, oczyszczając
Z obsesyjnych myśli i herezji
Zagubione, miotające się dusze.
Dominikanie palili kacerzy,
A uniwersytety czarownice.
Lecz przebiegły i zmyślny był Szatan:
Natura się mściła, ciało szydziło,
Zablokowane potężne żądze
Szukały swobody. W głuchym podziemiu
Mnjch gnoił buntujące się ciało
Masturbował się, modląc do Madonny.
Mniszka, w ekstazie oddając się nocą
Ukąszona
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Przychodzącemu oblubieńcowi,

W ostatnim spazmie nie mogli odróżnić
Oblicza Jezusa i Szatana.
Cały świat zdał się trupem, Słońce - piecem
Dla grzeszników. Zbawiciel - oprawcą.
3.

Przewodnik dusz umęczonego ducha
Prowadził aby rozewrzeć przed nim
Ziejące przestrzenie świata podziemi
Na całej ich długości i głębi.
I grzesznik widział ognie oceanu
Szkarłatnego i czarnego, a w nim
W ognistych strumieniach i w mrocznych wirach
Niezliczone dusze osądzonych,
Niczym runy ryb w płonącej otchłani.
Smród niewyobrażalny, który czuł,
Zapierał dech swą siarkową dusznością
Pod falą świętokradztwa i bluźnierstw;
Z upału ciemniała skóra na twarzy,
Aż zdał się sobie ropniem; do gardła
Podchodziły mu wymioty i ślina.
Widział mury miedzianego Kremla,
A w pośrodku na rdzawo-sinym tronie
Ze stalaktytów płomieni - Króla
Z potwornym, znieruchomiałym obliczem
Z litego złota. Wokół masy mas
Upadłych aniołów i człowieczy świat,
Szatanowi oddany we władzę:
Bez wyjścia, bez miary i bez zbawienia!
Takim też był świat: pośrodku był Diabeł Duch rozpadu, wola substancji,
Książę czasu. Władca ziemskiego ciała I Bóg, co przyszedł jak złodziej nocą Wyszydzony, chłostany, ukrzyżowany.
W chwili rozpaczy ostatecznej
Odsłaniała się przed nim nowa wizja
Święte pastwiska, oliwki, ogrody
I lilie ubogiej Galilei ...
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Skrzydlaty posłaniec dziewiczych świetlic
I z niemowlęciem boskim panienka.
Daremnie jedyną ziemską nadzieją
Był obraz Matki Boskiej: to ona
Sama była materią i kształtem
Wciąż jeszcze grzechem nie pokalaną,
Promienną najwyższym blaskiem, istotą,
Wzniesioną ponad anioły, ziemią,
Rodzącą i dziewiczą, przyrzeczeniem,
Że nadejdzie czas, i takie ciało,
Które zdoła przezwyciężyć rozkład
Grzechu i śmierci w lonie istnienia.
I do niej ciągnęły nadzieje świata,
Jak oceany ciągną do księżyca.
4.

Rojenia i brednie, zrodzone w lochu
Ciemnym, kraty i zamki podważył
Kopernik, naj pokorniejszy kanonik
Katedry we Fromborku. Galileusz
Odważny i nagły wyrąbał drzwi,
Kepler sklepienia otworzył, zmiótł mury
Zdecydowany i skrupulatny,
A Newton - Kosmos Dantego rozpiął
Jak pończochę i wywrócił na nice.
Wszystko, co kiedyś było Szatanem,
Grzechem, rozpadem, skostnieniem i ciałem,
Cała substancja w swych nocnych źródłach,
Zwojach, na roś łach i pochyłych skłonach Ciemna lewa strona bytu legła
Jako fundament pod nową budowlę,
Teraz realne było tylko to,
Co można było zważyć i wymierzyć,
Zamknąć w dłoni, wyrazić liczbami.
I oto pojawił się wszechświat nowy
Pod palcem Tomasza apostoła.
To on namacał gwiazdy, zważył ziemię,
I rozpiął promień w trójgraniastym szkle,
Przez szczel iny rozpłatanego spektrum
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Zbadał budowę mgławic,

ogonów
Komet i ucieczkę światów w przestrzeni,
Mały atom paznokciem rozszczepił
I strzały słońca długo ważył w dłoni.
W dwa-trzy stulecia zmienił się cały
Stary świat: zburzony i odtworzony
Milionami świetlnych lat mierzona
Rozpostarła się ciemnica wszechświata
Kryształ sklepienia w drobnych kawałkach,
I przewietrzone niebiosa bez Boga.

5.
Oko w oko z przyrodą człowiek sam
Jakby postradał z ciekawości rozum:
W laboratoriach, w kryjówkach tajnych
Z upodobaniem dręczył, przesłuchiwał,
Czytał w mózgu ze skalpelem w dłoni,
Odczynnikami testował oddechy,
Starym w brzuch zaszywał zwierzęcą płeć .
A odrąbane palce w termostatach,
Wycięte z piersi serca w roztworach
Mogły pulsować swoim własnym życiem,
Trup rozkawałkowany kwitł i rósł.
Natura, ogłupiona przez męczarnie,
Pod mikroskopem zdradziła swoje
Od wieków pilnie strzeżone sekrety:
Rytualną mechanikę życia.

W ekstazie

tejże

samej, co dotychczas,
w sobie
Wszystko to, co było ciałem, jak teraz
Zewsząd wywabiał zarazę ducha,
Kastrował nie ciało, lecz marzenie,
Mózgi dezynfekował czyszcząc z wiary,
Nakładal zakazy i tabu na to,
Co się nie zgadzało z mechanizmem:
Na objawienie, sakrament, ekstazę ...
Ogrodził więc swój rozum palisadą
Kłujących faktów, terminów i cyfr
Starał się człowiek wypalić
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I do ostatnich krawędzi wszechświata
Rozszerzył swój beznadziejny Tanob.
6.
Lecz żrąca była jego dociekliwość,
l. rozum odkrył takie wnętrza wnętrz,
Ze sama materia schła, a dotknięta
Rozsypywała się pod palcami ...
Z rzeczywistości zmysłów pozostała
Niepewna wiara w wieczność substancji
Nadwątlona przez bezwzględną Entropię;
Ze sprawdzonego zegara Kanta,
Sekundami odliczającego czas Przypadkowych wirów w pustce zamieć,
Zmęczonej równowagi prosty rozpad.
Świat stępił zęby kołom Laplace'a,
Rdzą się pokryły sprężyny Newtona,
Sześcian Euklidesa - jasny i prosty Obrócił się stając sferą Riemanna:
Jeszcze wczoraj Tomasz, bez powodu
Promień wszechświata mierzył z pomocą stóp
I otoczenie piędzią. A teraz
Sam wyrzucony na powierzchnię kuli,
Nie mógł przeniknąć sondą w głębiny:
Pion, ślizgając się, kreślił południki.
W końcu pojął, że przyciąganie ciał
Jest wewnętrznym zakrzywieniem przestrzeni,
I rozum, zbadawszy wszystkie drogi,
Napotkał sam swoje własne granice:
Za ogon złapał się biblijny wąż.

7.
Budowniczy koralowych atoli
Na dnie czasu, pośród bezmiaru wód Ogrodzeni piętrzących się pierścieni
Systemem - sami tworzymy Tanob.
Świat poznany jest zniekształceniem świata,
l człowiek nie na darmo skazany
Aby w świątyniach urządzał katownie,
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Idee wypalał na cegłach
By z odwiecznej prawdy lochy budować
By wysadzać kryształy i warstwy
I dogmaty ostalej się kultury Poznanie powinno skostnieć, aby
Eksplozji nadać impet i kierunek.
Historia przeniknięta jest na wskroś
Kolloidalnym skurczem ascezy,
Kondensującym wybuchy buntów.
Wolności nie ma, lecz jest wyzwolenie!
Nasz duch - międzyplanetarna rakieta,
Która, sama z siebie eksploduje,
Wzbijając się od dna czasów, jak plomień.
16 maja 1926. Koktebel
Przełożył

Maksymilian Wołoszyn
Krzysztof D. Szatrawski

Tomasz Kordyaczny, Pokój. linoryt. 2015. Praca z zestawu wyróżnionego
w VII edycji Konkursu o Nagrodę im. J. Panka 2015.
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Krzysztof D. Szatrawski

BUNT ASCETY.
Komentarz do poematu Tanob Maksymiliana

Wołoszyna

Maksymilian Woloszyn, poeta, malarz pejzażysta, znany za życia najpierw
jako tlumacz literalUry francuskiej, jako krytyk artystyczny i literacki, należal
do wielkich postaci rosyjskiego modernizmu, choć wartość jego prac doceniały
dopiero kolejne pokolenia. Urodzony 28 maja 1877 r. w Kijowie, w rodzinie o korzeniach ukraińsko-niemieckich, dzieciństwo spędził w Sewastopolu i Taganrogu,
lata gimnazjalne w Moskwie i Teodozji. Wcześnie stracił ojca - od drugiego roku
życia matka była jedyną bliską mu osobą. Z inspiracji matki już jako dwunasto latek przekładał poezje niemieckich romantyków. W latach szkolnych młodzieńczy
radykalizm często bywał przyczyną kłopotów. Kiedy w 1899 roku, już jako student
prawa Uniwersytetu Moskiewskiego, zaangażował się w działalność polityczną,
został relegowany ze studiów i wydalony z Moskwy do Teodozji. Wyjechał wówczas
w pierwszą podróż po Europie. Po powrocie, nie zatrzymując się na dłużej w rodzinnym kraju, Wołoszyn wyruszył na wschód, do Turkiestanu, gdzie prowadził
karawany wielbłądów. Po roku spędzonym w Azji Środkowej, w 190ł wyjechał
z Uzbekistanu do Paryża.
Piętnastoletni okres paryski to w życiu Maksymiliana Wołoszyna czas burzliwego intelektualnego i duchowego rozwoju. Poeta wstąpił na Sorbonę, rozpoczął
działalność krytyczną, wiele podróżował po calej Europie. W J906 ożenił się z Margaritą Sobasznikową. Pierwsze małżeństwo nie było udane i dobiegło kresu wkrótce
po ślubie, kiedy młodzi małżonkowie zamieszkali w Petersburgu. Margarita nawią
zała romans z Wiaczesławem Iwanowem, profesorem, poetą i redaktorem, którego
młodsLYo II lat Maksymilian Wołoszyn traktował jak swego mistrza. Atmosfera towarzyskiego skandalu i próby odbudowania związku trwały jeszcze kilka lat. W tym
czasie Wołoszyn rozpoczął działalność krytyczną. Szybko doceniono jego wiedzę
i pióro, jednak nie znajdując satysfakcji w życiu zawodowym, poeta radykałizował
swoje oceny i w rezultacie coraz częściej postrzegano go jako skandałistę.
W 1909 roku miała miejsce słynna mistyfikacja - za namową Wołoszyna
i przy jego wsparciu poetka Jelizawieta Iwanowna Dmitriewa, której teksty redakcja
pisma "Apollon" odrzuciła, posłała ponownie swoje wiersze, tym razem przedstawiając się jako arystokratka pochodzenia francusko-polskiego, Cherubina de
Gabriak. Mistyczna tematyka i symbolistyczna poetyka jej wierszy przysyłanych na
drugim, pachnącym perfumami papierze, a pewnie i aura tajemniczości przekonały
redakcję i wiersze stały się krótkotrwałą ,ensacją. Klimat snobizmu i egzaltacji spra-
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wił, że poeci z kręgu "Apollona" otwarcie wyznawali mi/ość do Cherubiny. Mikołaj
Gumilow wdał się z nią w korespondencyjny romans. Mistyfikacja się udała, skompromitowana w jej rezultacie redakcja zamknęła przed Wołoszynem łamy pisma,
a Gumilow wyzwał Wołoszyna na pojedynek, który się odbył 22 listopada 1909 r.
nad Czarną Rzeczką, w miejscu, w którym 67 lat wcześniej fatalnie zakończył się
pojedynek Aleksandra Puszkina. Sekundantem Wołoszyna był hrabia Aleksiej Toł
stoj, w okresie powojennym częsty gość w domu poety na Krymie, a jeszcze później
przewodniczący Związku Pisarzy Sowieckich. Pojedynek zakończył się szczęśliwie,
pistolet Gumilowa nie wypalił, po czym Wołoszyn wystrzelił w powietrze.
Jakkolwiek Wołoszyn był cenionym, w petersburskich i moskiewskich krę
gach artystycznych i literackich, krytykiem, radykałne wypowiedzi, skaodale z jego
udziałem oraz ekscentryczne zachowania powodowały jego stopniową izolację. Do historii przeszło jego wystąpienie w obronie chorego psychicznie malarza ikon Abrama
Balaszowa, który w styczniu 1913 w Galerii Trietiakowskiej pociąl nożem płótno Iwan
Groźny i jego syn Iwan. Wołoszyn stanął po stronie szałeńca, stwierdzając m. in ., że
miał on rację, bowiem naturalistyczne dzieło I1ii Repina by lo przykładem zlego gustu.
Nie byl to wyłącznie gest buntu wobec ustalonych hierarchii. Przekonanie o wolności
sztuki, o swobodzie artystycznej ekspresji, o suwerenności artysty szlo u Wołoszyna
w parze z przekonaniem. iż powołaniem sztuki jest działalność poznawcza. przekraczanie granic. przełamywanie ustalonych kułturowo struktur. Tak rozumiana sztuka
nie może służyć doraźnym celom politycznym czy nawet wychowawczym. Celem
sztuki jest dążenie do samowiedzy i zrozumienia istoty ludzkiego doświadczenia .
Przywiązanie do indywidualnej wolności z jednej i spolecznych aspektów
sztuki z drugiej strony sprawiają, że Wołoszyna, choć w różnych okresach łączonego
z symbolistami. akmeistami, a nawet parnasistami. nie sposób jednoznacznie przypisać do któregokolwiek prądu. Znaczący wplyw na związki z kolejnymi formacjami
miały nie tylko jego nieustanne poszukiwania, ale też osobiste sympatie. Natomiast
jego poglądy, jakkolwiek można zauważyć okresy skłaniania się ku różnym prą
dom, rozwijaly się niezależnie od relacji towarzyskich i konsekwentnie oscylowaly
wokół problemów obecnych w jego lekturach od czasów młodzieńczych. U progu
wojny do krótkotrwałych intelektualnych fascynacji dołączyła antropozofia Rudołfa
Steinera. Wołoszyn wyjeżdża do Szwajcarii i w ośrodku tworzącego się od kiłku
miesięcy Towarzystwa Antropozoficznego w Domach przeżywa ostateczne rozczarowanie. Szuka odosobnienia i spokoju, przenosi się do Paryża. gdzie powstają
dwa poematy Sqd i Lewiatan. które później włączył do cyklu Drogami Kaina jako
części zamykające całe dzieło. W grudniu 1915 r. poeta zakończył pracę nad Lewiatanem, w którym świadomość osobistej kłęski i najgorsze przeczucia znajdują ujście
w apokaliptycznej wizji odwołującej się do Księgi Hioba oraz do traktatu Thomasa
Hobbesa, z którego pochodzi motto tego poematu. Jest to równocześnie pożegnanie
z Paryżem i ze światem Zachodu. W kwietniu 1916, rozczarowany powszechną
akceptacją postaw nacjonalistycznych, wraca do Rosji i osiedla się w Koktebelu na
Krymie. który staje się miejscem jego emigracji wewnętrznej.
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Dom poety stał się przystanią nie tyl ko dla gospodarza, w okresie wojny
domowej znajdowali w nim schronienie wszyscy potrzebujący. W swej pracowni
urządził ukrytą niszę, w której przed uwięzieniem i śmiercią ratował na zmianę
czerwonoarmistów, kiedy wladzę przejmowała armia Wrangla, oraz białych, kiedy
rządzili czerwoni. Działal również otwarcie, jest wielce prawdopodobne, że jego
pismo w obronie Osipa Mandelsztama uratowalo poetę przez rozstrzelaniem przez
białogwardzistów. Poeta nie był samotny. Przez ostatnie dziesięć łat życia wspierała
go druga żona Maria Stiepanowna Zablockaja. Młodsza o 10 lat towarzyszka okazała się podporą w najtrudniejszym okresie życia. Dom na wybrzeżu Morza Czarnego
stal się ośrodkiem przyciągającym z każdym rokiem coraz większe grono przyjaciół.
Trudno byłoby wymienić nazwiska wszystkich pisarzy, twórców, intelektualistów,
którzy gościli u Wołoszyna. Tradycją Koktebela staly się nagie kąpiele w morzu.
Inną tradycją, także związaną z Woloszynem był ośrodek szybownictwa - z tego powodu już w czasach sowieckich przemianowano Koktebel na Płanierskoje. Z nastaniem ery kolektywizacji. za zgodą Narodowego Komisariatu Edukacji. poeta przekształcił swą przystań w bezpłatny dom pracy twórczej. Pozwoli lo to Wołoszynom
zachować pracownię i nadal mieszkać we własnym do niedawna domu. Kiedy ł I
sierpnia 1932 r. Wołoszyn zmarł. wdowa przejęła wszystkie obowiązki i opiekowała
się spuścizną poety. W czasach hitlerowskiej okupacji Krymu z narażeniem życia
obroniła kolekcję akwarel Wołoszyna przed rozgrabieniem, później konsekwentnie
dążyła do przekształcenia domu poety w muzeum. Zmarła 17 grudnia 1976 roku.
W liryce urodzonego w Kijowie twórcy. tematyka filozoficzna pojawiała się
często i z rosnącym natężeniem . Kulminacją tego procesu jest cykl Drogami Kaina
(nymfLwu KauHa). z podtytułem Tragedia ku/tury materialnej. Wchodzące w jego
skład poematy powstawały w latach 1915-ln6. Pierwsza redakcja. obejmująca
dwanaście poematów, została opublikowana w tomie Wiersze o terrorze (Berlin
1923). Brak natomiast autorskiej redakcji całego cyklu, co sprawia. że jakkolwiek
nie budzi kontrowersji zestaw piętnastu tworzących go poematów. ich kołejność
wciąż jest wątpliwa.
Tanob jest jednym z poematów, które nie weszly do pierwszej redakcji cyklu
Drogami Kaina. Tanob (Ciemnica) to klasztor dla pokutujących mnichów w Tebaidzie. opisany w traktacie Drabina do raju mistyka i świętego Jana Klimaka (ok.
525-ok. 600). Księga Kłimaka zawiera trzydzieści traktatów poświęconych różnym
fazom ascezy rozumianej jako proces duchowego dążenia do doskonalości. Dzielo
to było częstym punktem odniesienia dla pisarzy dziewiętnastowiecznych , m.in.
Gogola i Dostojewskiego, a Kierkegaard opublikował Wprawki do chrześcijaństwa,
podpisując je jako Anti-cJimacus.
Datowany w rękopisie 16 maja 1926 roku, Tanob jest ostatnim ukończonym
poematem cyklu Drogami Kaina, nie ma jednak wątpliwości, że został napisany
jako jego część. W liście do zaprzyjaźnionej artystki Julii Oboleńskiej z 25 grudnia
1923 r., Wołoszyn określii temat tego poematu jako "ascetyzm nauki", a 14 łutego
1924 pisał do Wikientija Wieriesajewa: "Pracuję obecnie nad rozdziałem Tanob
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(Drogami Kaina) - w którym ascetyzm religijny i naukowy, koniec końców uzasadnię jako pradawną formę buntu".
Poemat składa się z siedmiu numerowanych części i został skonstruowany
podobnie, jak wszystkie pozostałe części cyklu. Tym, co wyróżnia Tanob, jest
długi cytat z rozdzialu traktatu Klimaka o piątym stopniu ascezy - drobiazgowej
i szczerej skrusze, która wypelnia życie świętych skazańców, i o więzieniu. Liczne
odwołania do historii kultury, historii idei i historii nauki wskazują podobnie, jak
w innych poematach cyklu, doskonalą orientację poety w najnowszych osiągnięciach
nauk ścislych i przyrodniczych oraz wyraźną tendencję do powiązania informacji
w konsekwentny system wiedzy o świecie.
Ciekawe asocjacje przywodzić może obraz otwierający trzecią część poematu.
Przewodnik dusz (ros. BO.1\HTeJlb .1\yw) to prawdopodobnie odwołanie do słowiańskie
go Welesa (Wolosa), który sprawuje pieczę nad światem podziemnym. Możliwe również, że poeta dyskretnie nawiązuje do swego nazwiska, jednobrzmiącego z imieniem
smoka Wołoszyna, będącego wcieleniem Wołosa. Od mitologii, poprzez systemy religijne, ku nauce - w takim kierunku rozwija się ewolucja, za którą podąża myśl poety.
Dostrzega on związki i podobieństwa, które jednak pozwalają mu wykazać głęboką
sprzeczno ść pomiędzy dążeniami ludzkości i możliwością ich realizacji.
W języku polskim fragmenty tego poematu ukazały się w przekładzie Adama Pomorskiego. Opublikowane zostały 2. i 7. część jako jedna calość pod tytulem
Drogami Kaina (z prolegomen6w do poematu) w Maksymilian Wołoszyn, Poezje,
Warszawa 1981, s. 248 i n.
Krzysztof D. Szatrawski

Sylwia

Zawiślak,

13 przysl6w o wadach, z cyklu Przysimvia ludowe. linoryt, 2015.
w VII edycji konkursu o Nagrodę im. J. Panka 2015 r.

wyróżnienie
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lVIarina Cwietajewa

***
Rycerzu, aniołom podobny Służba! - Niebiański strażniku!
Na żywej piersi nagrobny
Białokamienny pomniku.
Za skrzydlatymi plecami
Wyrastający kluczniku,
Szpiegu, śledzący nocami,
I mój coranny dzwonniku ...
Żądza, pycha buntownicy -

Wszystko znikło niespodzianie,
Przeto że do niewolnicy
Pierwszy powiedziałeś: - Pani!
14 lipca 1918

***
Mój

dzień bezmyślny nieskończenie:

Żebraka proszę o jedzenie,

Na

biedę daję

bogaczowi,

W igielne ucho wtykam - promień,
Grabieżcy - klucze wręczam w dłonie,
Bielidłem bladość lic różowię.
Jedzenia mi nie daje żebrak,
Pieniędzy bogatemu nie brak,
Promień przez igłę nie przechodzi,
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Grabieżca wchodzi w dom bez kluczy,
A durna, której los dokuczył Nad bezsensownym dniem zawodzi.

29 lipca 1918

OCZY
Przywykłe

do stepu - oczy,
do płaczu - oczy,
Jasnozielone - słone
Przepastne chłopskie oczy!
Przywykłe

Byłaby prostą kobieciną
Byłyby wdzięczne

za

-

gościnę

-

Te same - roześmiane Jasnozielone oczy.
Byłaby babą nieuczoną,

Oczy by

przysłaniała dłonią,

Lulałaby

-

Spuściwszy

milczałaby,

skromnie oczy.

Szedł

raz przekupień gładkolicy ...
Śpią pod kornetem zakonnicy
Uniżone - stateczne Przepastne chłopskie oczy.
Przywykłe

do stepu - oczy,
do płaczu - oczy...
Co widziały - nie zdradzą
Przepastne chłopskie oczy!
Przywykłe

9

września

1918
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***
Przedłożyłam nad wszystko
Powietrze ogrodowe,
W przyklasztornym ogrodzie,
Gdzie są mniszki i wdowy,

- Matka i mniszka prosta W niełasce z własnej woli,
Poznaję

tu

błogostan

Ciszy i melancholii.
Błogostan zwykłej pracy,
Czar reguły surowej
- To dlatego wybrałam
Powietrze ogrodowe.

W nieznanym roku, co dzień
Kopie tak jak należy
W przyklasztornym ogrodzie Dama - wielu rycerzy,
Która nad kaźń Karola,
Nad oczy Casanovy Nad wszystko przedłożyła
Powietrze ogrodowe.
15

października

1918

Przełożył

Marina Cwietajewa
Zbigniew Omitroca
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WENUS - MARS. DWIE PLANETY - CIAŁA OWAl.
o literaturze kobiet z Martą Fox, Manuelą Gretkowską, Ingą Iwasiów,
Anną Janko, Hanną Kowalewską, Anną
Saramonowicz rozmawia Adam Bienias

Zanim zaczniemy

Nasilowską

i

Małgorzatą

rozmowę ...

Czy wspólczesna literatura wciąż jeszcze zakłada podział na płeć? Czym
literatura pisana przez kobiety od tak zwanej "literatury męskiej" i czy
w ogóle kobiety-pisarki wciąż są traktowane inaczej niż pisarze-mężczyźni? "Te
podziały znikną - jeśli przestanie się zadawać takie pytania" - skomentowała
krótko moje wątpliwości Manuela Gretkowska. Jednak, ile pisarek, tyłe stanowisk.
Krystyna Kofta w rozmowie ze mną wspominała, że kiedy zaczynała być pisarką
w latach 70. XX wieku, bardzo często dane jej było doświadczać swego rodzaju
dyskryminacji z powodu pici:
różni się

Gdy zaczynalam pisanie. kobieta-pisarka byla traktowana inaczej. Mężczyzna to
byl pisarz. pan pelną gębą. Kobieta pisząca to trochę dziwo. a literatura nazywana
kobiecą. kwitowana byla machnięciem ręki. o iłe nie stwierdzeniem. że to literatura
dła kucharek. [... j Wściekałam się. gdy komentowano mój wygląd. [... j bywały też
komplementy: "Taka dupa nie musi pisać. a piszel". Pisanie w dziwaczny sposób
krzyżowało się z seksem. że może musi pisać . bo jest niezaspokojona? [... j Kompletnie traci lam szacunek dla takich pisarzy. krytyków. Uważali. że najwyższą pochwalą
bylo napisać o mnie. że piszę jak mężczyzna"

Podobnego zdania jest Sylwia Chutnik - przedstawicielka "roczników
która w swojej twórczości i działalności naukowej często podejmuje kwestie feministyczne i filozofię gender. Pytana przeze mnie o podział na
literaturę kobiet i literaturę mężczyzn powiedziała:
siedemdziesiątych",

Jest na pewno inne traktowanie kobiet piszących niż mężczyzn. Wynika to z ról płcio
wych i tego, jak postrzegamy "kobiece" tematy. Wlaśnie jako te interesujące tylko
kobiety. podczas gdy "facetowe" są uniwersalne. Śmieszy mnie to. ale często kobiety-pisarki grupowane są tylko dlatego. że są kobietami. chociaż piszą różne rzeczy.
[... ]. Jeśli zajrzy się do dwóch opracowań autorstwa Anety Górnickiej-Boratyńskiej
i zobaay. co wygadywala na pisarki krytyka dziewiętnastowieczna. to ręce opadają.
I Tytuł singla zespolu Lady Pank z 2007 roku. który promuwał studyjną płytę zespołu. Autorem
tekstu piosenki jest Andrzej Mogielnicki. klóry nawiązał do humorystycznego poradnika Mężc~.vż
ni są z Marsa. kobiety z Wenus Johna Graya (t993) .
. Gdy piszę, jestem człowiekiem-kobietą. Z Krystynq Koftq rozmawia Adam Bienias. "Fraza" 20/3.
nr 4. s. 42.
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A i teraz często są takie kwiatki, że trudno w nie uwierzyć. Zawierają się one w ludowym stwierdzeniu, że "baby są jakieś inne". W podtekście - od nas, facetów }.
Także Anna Bolecka (zaliczana z racji urodzenia do roczników pięćdziesią
tych), w kilku rozmowach ze mną zauważyła "walkę między pisarzami a pisarkami".
Autorka Białego kamienia uważa, że to, co wartościowe w pisaniu kobiet, zachowało
się zwłaszcza w poezji, ale też w mało popularnej i nieznanej większości czytelnikom prozie, która opisuje doświadczenie kobiecości:

Mam wrażenie, że kobiety są na drodze do pelnej emancypacji. Tylko jaka ona bę
dzie? Czy zachowa delikatną równowagę między kobiecością i męskością , czy pójdzie w stronę walki o wladzę i dominację jednej pici nad drugą? Na razie obserwuję
wśród kobiet postawy rywalizacji, odwetu, izolacji. [... ] Mam nadzieję , że to minie.
I że kobiety i mężc z yźni zaczną wreszcie współpracować, dając sobie nawzajem to,
co w nich najlepsze, niepowtarzalne i twórcze. Myślę, że to jedno z najważniejszych
naszych zadań na przyszlość. Bo światy ml'żczyzn i kobiet różnią się , to oczywi ste,
ale walka między nimi powinna się wreszcie zakończyć. Przynajmniej w naszym
europejskim świecie, bo te inne obszary, na przykład muzulmański, mają to jeszcze
przed sobą'.

A co współczesne pisarki mają jeszcze przed sobą~ Czy pisanie jest dla
nich zawodem, hobby, misją') O literaturze kobiet, feminizmie, zawodzie pisarki ,
ale też o największych sukcesach i wyzwaniach rozmawiam z kobietami, które
wiele już napisały, ale - jak twierdzą - do zrobienia, czyli napisania, mają jeszcze
wiele ... Jaka to będzie rozmowa? Niech jej zapowiedzią będą słowa Izabeli Filipiak,
która odmówi la w niej udziału, dodając: "Drogi Panie Dręczycielu, pytania nie są
szufladkowe, albo nie o to chod zi - chodzi o to, że wymuszają narcyzm ... ... Zatem
z nutką narcyzmu porozmawiajmy o "literaturze kobiet".

***

Adam Bienias: Witam serdecznie i dziękuję, że znalazłyście czas na rozmowę . Chciałbym, abyśmy zaczęli od przypomnienia jednego z najważniejszych
wydarzeń w polskiej literaturze współczesnej, jakim było niewątpłiwie przyznanie
Wisławie Szymborskiej literackiej Nagrody Nobla. To był wielki sukces połskiej
kobiety-pisarki. Podkreślam slowo " kobiety", bo Michał Głowiński w mowie
skierowanej do Wisławy Szymborskiej podczas uroczystości nadania jej doktoratu
honoris causa Uniwersytetu w Poznaniu przyznał, że "język tak jest skonstruowany,
że formom męskim przyznal przywilej ogólności. Kiedy powiadam wiełka poetka,
chcąc nie chcąc sugeruję, że jest tylko najleps zą wśród kobiet piszących wiersze.
Aczkolwiek być pisarką w dzisiej szej Polsce, znaczy mie ć się wcale nieile: znaczy
Por. Najważniejszy jest dla mnie czlowiek i jego problemy. Z Sylwią Chutnik rozmawia Adam
Bienias, w tym numerze "Frazy", s. 46.
4 Nadal wierzę w kulturotwórczą rolę pisarza. Z Anną Bolerkq rozmawia Adam Bienias , "Fraza"
2014 , nr 12, s. 36.
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w centrum zainteresowania". Proszę powiedzcie mi, czy to oznacza,
jeszcze istnieje podział na literaturę: męską i żeńską? Kiedy kiłka łat
temu spytaliśmy o to w Rzeszowie Ewę Lipską, odpowiedziała krótko: "Dziełę sztukę na dobrą i złą. Płeć jest dła mnie obojętna". Czy dla pań także płeć jest obojętna?
I co sądzicie o tym podziale?
Inga Iwasiów: Oczywiście, te podziały istnieją. "Pisarz" brzmi poważnie
i o wiełu kobietach piszących mówi się w męskiej formie, żeby podkreśłić ich
ważność. Formy żeńskie odsyłają Jo uczuć, literatury popularnej, eterycznej poezji.
Z drugiej strony faktycznie pisarki budzą zainteresowanie, nieprzekładające się na
pozycję w kulturze.
Małgorzata Saramonowicz: Naturalnie, że istnieje podział na literaturę
męską i żeńską. W odniesieniu do tematyki, bohaterów, języka dostrzegam jego
zasadność. Jednakżejeśli podział ten wynika jedynie z płci autora, jest pozbawiony
sensu. Mężczyzna może napisać powieść kobiecą, tak jak kobieta męską - to wyłącznie kwestia wrażliwości, talentu i wiedzy.
Anna Janko: Język jest lustrem, przed którym nic się nie ukryje. Fakt, że
w polszczyźnie nie ma żeńskiej formy słowa "człowiek" jest sygnałem informują
cym o kłopocie nie tylko gramatycznym, ale i hierarchicznym. Możemy walczyć
o wywyższenie, jednak brak właściwej struktury słownikowej i tak siedzi w podświadomości społecznej, promieniuje i kształtuje zachowania . Prywatnie ja także
dzielę poezję na dobrą i złą, bo to jest szybkie wyjście ze złożonego probłemu,
jednak tak zwane "życie literackie" to już proza życia ...
Hanna Kowałewska: Wszyscy powoli przyzwyczajają się do równorzędno
ści męskich i damskich form. To już tylko kwestia czasu, gdy "ministra" nie będzie
wywoływała śmiechu. Podziały na literaturę męską i żeńską istnieją i będą oczywiście dalej istnieć, choćby z tego prostego powodu, że kobiety i mężczyźni bardzo
się od siebie różnią, dlatego inaczej piszą i co innego wolą czytać. Nie ma sensu
temu zaprzeczać. Przy tym kobiety bardziej otwierają się na świat męski, czytają
kryminały, książki science fiction, podróżnicze, dobrą męską prozę, a mężczyźni
rzadko sięgają po książki pisane przez kobiety, zwlaszcza te należące do łiteratury
popularnej. "Bo co ciekawego może napisać baba?" - takie myślenie jest wdrukowane w mentalność polskiego mężczyzny. Gorzej, że także często mężczyzny-krytyka
literackiego. Choć też krytyczki boją się doceniać to, co jest typowo kobiece.
Nie obrażam się na te podziały. Nie zgadzam się natomiast na to, by termin
"literatura kobieca" był używany jako synonim złej literatury pisanej przez kobiety.
Chyba że wprowadzimy też termin literatura męska na określenie złej literatury
pisanej przez mężczyzn. Chciałabym, żeby kobiety (i nie tylko) mogły z przyjemnością kiedyś mówić: to jest wspaniała, kobieca literatura. I cieszyć się nie tylko tym
pojęciem, ale i tym, czego się po tych książkach spodziewają. Inne moje marzenie
jest takie, by wreszcie krytycy w Polsce dostrzegli istnienie książek środka i zaczęłi
je wspierać. Byłoby miło, gdyby powstało jakieś piękne określenie, a może nawet
kilka, które by takie książki wyróżniały wśród innych. Teraz jest terminologiczny
bowiem -

być

że dziś wciąż
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wydawcy razem z internetowymi portalami psują
przez kobiety nazywa się teraz
powieścią obyczajową. Coś, co obslugiwalo wszystkie poziomy, zostało przypisane
jedynie prozie popularnej. Szkoda!
Marta Fox: Rozumiem, że chodzi ci o obiegowe przeciwstawienia kobiecości-męskości w stylu literackim. Mechaniczne utożsamienie terminu "literatura
kobieca" z pojęciem "literatura pisana przez kobiety" oznacza pójście na łatwiznę,
bo sugeruje determinizm biologiczny. Współczesna krytyka feministyczna poszukiwala innych wyznaczników odrębności literatury kobiecej. Gdyby sięgnąć glębiej,
należałoby przywolać dywagacje Julii Kristevej na temat języka matriarchalnego,
przeciwstawionego językowi patriarchalnemu (męskiemu), czy Lucy Irigaray, a także Grażyny Borkowskiej.
Znam bardzo "kobiece" wiersze pisane przez mężczyzn, i to takie. w których podmiot niekoniecznie odsIania swoją płciowość - oraz bardzo "męskie" wiersze pisane przez kobiety. O rozróżnieniu męski/kobiecy decyduje emocjonalność
emanująca z wiersza. Ta "kobieca" kojarzona jest z czułością. cieplem. specyficzną
wrażliwością. "męska" z kolei z powściągliwością i oschlą prawdą uczuć. Nie lubię
tych "kobiecych" wierszy, które są rozmemlane i sentymentalne, a.le to znaczy tylko
tyle, że nie lubię nieciekawej poezji, która nie pobudza mojej wyobraźni, ani uczuć,
nie potrząsa mną i nie namawia do zaglądania w gląb zagadki.
Tak, literatura pisana przez kobiety ma zawsze pleć i deprecjonuje się ją
przymiotnikiem "kobieca", nawet jeśli jest "męska" w sposobie ukazywania emocji.
Pisała o tym wielekroć Erika Jong. Jeśli recenzent chce dowartościować poetkę, nazywa ją "Herbertem w spódnicy". Kobiety powinny pisać, jak kobiety, skoro inaczej
postrzegają świat. Problem w tym. by kobiecości nie kojarzyć tylko z falbankami.
zwiewnością i sentymentem. Dopóki "kobiece" będzie synonimem drugorzędności
i banału, dopóty będzie skazą. Pozwalamy. by nas protekcjonalnie poklepywano po
ramieniu. by poblażliwie odnoszono się do naszego pisania. skupiając uwagę bardziej na wyglądzie autorki niż na wartości tekstu. Pisząca kobieta musi się zmierzyć
z upokorzeniami, wiedziała o tym Simone de Beauvoir. Ileż to razy słyszałam pytanie: "Czy ktoś widzial ładną poetkę?". Jak ktoś nie zachwyca urodą. musi nadrobić
mądrością. jakby jedno wyklucz ało drugie.
W kwestii seksu panują niepisane, choć utrwalone uprzed zenia, nawet dzisiaj. Dobre kobiety piszą rodzinne, cieple powieści, sagi przedstawiające dzieje ki.lku
pokoleń, historyczne opowiastki. romansidla mało warto.ściowe literacko. Skupiają
się na wartkiej akcji, nie wnikają w motywy postępowania bohaterów, psychologię
omijają szerokim łukiem. Nie naruszają obyczajowego stalus quo. Takie powieści .
rzecz jasna. są potrzebne.
Rozpustnice, rozprawiające w powieściach na temat demonów seksu spotykają się z chłodniejszym odbiorem, a nawet zlością czytelniczek - to reakcja
tych, które nigdy nie odważyły się być wolne i zaakceptować własnej seksualności.
Z wścieklością nazywają taką autorkę niemoralną osobą i oficjalnie nie przyznają
chaos. Ostatnio

zauważylam, że
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się do czytania "takich" książek, skre~lają je odgórnie albo czytają, kiedy nikt nie
widzi. zachowując się tym samym, jak ów tatuś, kodujący nastoletniej córce dostęp
do telewizora. Inaczej mówiąc: osobowość autorki, jej "moralność" w opinii niektórych ma ścisly związek z tematyką powieści. Idąc tym tropem, należałoby autorkę
kryminałów utożsamić z bohaterami jej książek, najlepiej z mordercą .
Opowiadam, bazując na własnych w tym względzie doświadczeniach. Ileż
to razy słyszałam: "Jak ci nie wstyd, mogłaś sobie ten opis darować, przecież i tak
każdy się domyśli, co robili". Scena inicjacji seksualnej w powieści z gatunku
młodzieżowej, napisana prawie dwadzieścia lat temu, do dziś niektórych oburza.
Powieść jest zalecana jako szkolna lektura. więc mogłaby być punktem wyjścia do
rozmowy na tak zwane trudne tematy.
Wszystkie czynione tu uwagi dotyczą każdej powieści, także autobiograficznej, także literatury faktu. Fakty jak to fakty - są prawdziwe, a jednak mogą
zagrażać prawdzie. Bo fakty mają tendencję do zakrywania prawdy przed naszymi
oczami. I fakty są czasem przeciwko nam, choć prawda jest po naszej stronie. Jak
wytłumaczyć prawdę namiętności? Życie jest przeciwko nam, a literatura po naszej
stronie. Niekoniecznie ten, kto umie pięknie pisać o życiu, potrafi tak samo żyć. Pablo Picasso przekonywał, że sztuka jest kłamstwem, dzięki któremu uświadamiamy
sobie prawdę. Oczywiście tę prawdę, którą potrafimy zrozumieć.
Manuela Gretkowska: A ja odpowiem krócej - moim zdaniem te podziały
znikną, jeśli przestanie się zadawać takie pytania (uśmiech).
Adam Bienias: Mimo to pytam dalej i przywolam jeszcze inną, pubłiko
waną we "Frazie" rozmowę. Joanna Bator na moje pytanie: dłaczego opisane w jej
książkach kobiety zawsze są silniejsze od mężczyzn , odpowiedziała: "feminizm
i samotność często idą w parze. Kobieca niezależność i siła kastruje, budzi w męż
czyźnie agresję albo chęć ucieczki". Ciekawi mnie, czym jest dla was feminizm
- czy jest nadal twórczą formułą myślenia o świecie i samej sobie? Czy to zwykła
szuflada, jak większość kategorii wymyślonych przez krytyków i łiteraturoznaw
ców? Przy okazji zapytam też o inne "szuflady" i recenzje, które najbardziej panie
rozśmieszyły? Czy zdarzają się recenzje mądre i trafione?
Manueła Gretkowska: Feminizmjest dla mnie synonimem godności. Która
recenzja rozśmieszyła? Ta, którą rozpoczęto od długości moich nóg (ceniony krytyk).
w której nazwano mnie kurwą ( krytyk równie ceniony, ale na pewno ałkoholik).
Anna Janko: Nie ma jednego feminizmu. Jest feminizm młodzieżowy. rewołucyjny, popkułturowy, a to coś całkiem innego niż dojrzała filozofia niezałeżnej
kobiecości. Niegdysiejszy feminizm dążył do zmężnienia, ten bliższy w czasie przeciwnie, natęża kobiecość, a7. po pochwałę babskości. Dla mnie dzisiaj najważniejsza
w tym ruchu jest nieustająca praca nad zmianą wzorca społecznego. dążenie do
rzeczywistego równouprawnienia i budowanie szacunku dła żeńskiej połowy świata.
takiej, jaką ona naturalnit: jest. Ale to robota na wieki, stosunkowo niedawno zainicjowana. A szuflady? Cóż, w powierzchownej krytyce są nie do uniknięcia, trzeba
czymś mówić ... Mówimy mniejszymi i większymi "gotowcami". Nie rozśmiesza

WENUS I MARS DWIE PLANETY

67

mnie to nic a nic. Moja Dziewczyna z zapałkami wydawała mi się "ogólnoludzka".
ale przecież trafiła do szuflady z "prozą kobiecą".
Małgorzata Saramonowicz: Nie mam dobrych doświadczeń z feministyczną krytyką literacką· Jak każdy ideologiczny sposób czytania. po prostu kastruje
teksty. A najzabawniejsza recenzja? Opinia. że Siostrę musial napisać mój mąż . bo
kobieta nie mogłaby stworzyć takiej książki o innej kobiecie.
Anna Nasilowska: Feminizm wpłynął na mnie dość bezpośrednio. To ja
przetłumaczyłam z francuskiego Śmiech Meduzy. manifest "kobiecego pisarstwa"
Helen Cixous. I tam jest taki passus: "Dlaczego nie piszesz? Pisanie jest dla ciebie. ty
jesteś dla siebie ... ". I jeszcze jest mowa o wstydzie. Pada pytanie o przyczyny wstydu. o poczucie niższej wartości. Przypominałam sobie to w momentach. gdy mi się
zdawało . że popełniam rzecz absolutnie szaloną. jak Księga początku. Czteroletnia
filozofka. jak Historie miłosne i nawet Konik. szabelka.
Co do recenzji - różnie bywa. Na przykład komuś się zamajaczy. że oto
zidentyfikowal groźnego wroga. który zatruwa .... ale to dotyczy raczej prac historycznoliterackich. Takie: "no. to teraz ja się odegram za moje krzywdy!". Jakie?
Nieważne. że nie przeze mnie wyrządzone. ale jakieś są.
Hanna Kowałewska: Nie interesowałam się zbytnio feminizmem . choć doceniam dokonania feministek. Jakoś nie było mi z nimi po drodze. Nie te wałki. Nie te
probłemy. Może po prostu za mało o tym wszystkim wiem i jestem trwale aspołeczna.
Z izmów kręcil mnie i kręci tylko indywidualizm. Mam wrażenie. może błędne. że
ślepą uliczką feminizmu jest skupianie się na udowodnieniu mężczyznom, że kobiety
i mężczyźni niczym istotnym się nie różnią. Przeciwnie. różnią się biologicznie. psychicznie. fizycznie. Równe prawa. to nie zawsze znaczy jednakowe. Chodzi o to. byśmy mogły być w pełni sobą. By ta inność i kobiecość była eksponowana. doceniana
i szanowana. a w dodatku uwzględniana we wszystkich aspektach życia społecznego .
Bo teraz ciągle jeszcze życie społeczne jest zbudowane z widzimisię mężczyzn.
Gdybym miała pisać o szufladzie. w którą krytyka wrzuciła moje k s iążki.
to byłaby szuflada z napisem: ,,0 tym nie piszemy". Nie mogę mówić o mądrych
czy głupich recenzjach. gdy recenzji nie ma. Ostatnią moją książkę dostrzegły tylko
blogerki. I oczywiście czytelnicy. Krytycy nie interesuje się mną. więc ja przestałam
się interesować nimi. Trudno mi więc coś sensownego o nich napisać. Z pobieżnych
obserwacji. chaosu terminologicznego wnioskuję. że krytyka w Polsce ma s ię dużo
gorzej niż książk i.
Inga Iwasiów: Jasne. mądrzy ludzie czytają moje książki. Najbardziej
zadziwiła mnie recenzja z W powietrzu dowodząca. że jest to powieść popułarna .
Napisana hez woli zrozumienia podstawowych sygnałów tego tekstu. Feminizm
jest dla mnie oczywistością. nie wyobrażam sobie bycia wspólczesną kobietą . intelektuałistką, pisarką nie-feministką. A to, co się z tym pojęciem robi w mediach.
w dyskursie publicznym i świadomości potocznej , to inna sprawa. Trzeba edukować
ludzi . żeby nie wygadywali bzdur na ten temat. Równość kobiet i mężczyzn definiuje
kulturę: koniec i kropka.
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Adam Bienias: Co w takim razie dziś w Polsce oznacza "bycie pisarką"
coś innego od "bycia pisarzem"? Wreszcie, czy "bycie pisarką dziś" to coś
zupełnie innego od "bycia pisarką" dwadzieścia czy trzydzieści lat temu?
Inga Iwasiów: Bycie pisarką może oznaczać bycie osobą piszącą płci
żeńskiej, czyli niewiele, póki nie zaczynamy analizować gen derowego podtekstu
sytuacji komunikacyjnej. Kobiety na wszystkich polach są definiowane inaczej niż
mężczyźni. Czego innego oczekują od nich wydawcy, krytycy, pubłiczność spotkań
autorskich. Nadal funkcjonuje stereotyp uniwersalizmu, któremu przeciwstawiane
jest "kobiece pisanie" "dla kobiet", czyli gorsze. Być pisarką, oznacza więc - świa
domie mierzyć się z kontekstem.
Anna Nasiłowska: To jest pewna różnica, czy pytanie dotyczy stanu
sprzed dwudziestu, czy trzydziestu lat. Przed trzydziestu laty było sporo pisarek,
ale w ogóle nie definiowało się zjawiska czy to "literatury kobiecej". czy (słabiej)
kobiet-autorek. Funkcjonowały one wszystkie jako wyjątki i każda z nich była
osobna. Dopiero lata dziewięćdziesiąte stanowiły otwarcie. Wcześniej łiteratura
niosła ciężkie jarzmo obowiązków politycznych. Musiała jakoś się ustawić wobec
dlugiego konfliktu politycznego lat osiemdziesiątych. To nie był dobry czas . Rozmawiałam kiedyś z pewną zachodnią rusycystką, ona twierdzila, że w literaturze
rosyjskiej po pierestrojce było to samo. Ale się szybko skończylo. U nas - nie.
I całe szczęście.
Anna Janko: Oczywiście, że to są różne sytuacje. Szczególnie w pierwszej
połowie życia. Pisarstwo jest sztuką zazdrosną, jak każda artystyczna dzialalność.
Łączenie pisarstwa z prowadzeniem kuchni i wychowaniem dzieci , a może jeszcze
i pracą na etacie, może się nie udać, a jeśli się uda, to determinuje treści. Te treści
mogą być interesujące dla kobiet, ale dla mężczyzn niekoniecznie. I tak się zaczyna
"proza kobieca" dla płciowo określonego odbiorcy.
Hanna Kowalewska: "Bycie pisarką" to w tej chwili nic prestiżowego.
"Bycie pisarzem" zresztą też. Czasy wieszczów i sumienia narodu się skończyły.
W dodatku jest taka ilość piszących, że z elitarnego zawodu robi się powoli masowy.
W ogólnym odczuciu "bycie pisarką" i "bycie pisarzem" nie różni się już prestiżem
społecznym, choć krytycy ciągle jeszcze mają z tym jakiś problem.
Manuela Gretkowska: Bycie pisarką czy pisarzem traktuję jednakowo. Co
do bycia pisarką "dziś" a "kilka dekad temu" wszystko zależy od tego. jak literatura
była traktowana dwadzieścia i trzydzieści lat temu, a jak jest dziś.
Małgorzata Saramonowicz: Nigdy nie postrzegałam literatury poprzez
płeć. Być pisarką to dla mnie dokładnie to samo, co być pisarzem, oznacza po
prostu tworzenie.
Adam Bienias: Kiedy spytałem Olgę Tokarczuk o to, czy po ponad dwudziestu latach pisania czuje się pisarką spełnioną, odpowiedziala: "tak" i dodała : "Mogę
żyć z pisania i to jest coś, bo to tak, jakby żyć z hobby, z tego. co najbardziej niesie".
Powiedzcie mi zatem, czy dla was bycie pisarką to bycie artystką. wieszczem, czy
też hobby, zawód, sposób na utrzymanie się. a może wszystko to po trochu?
i czy to
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Małgorzata Saramonowicz: Pisanie to poszerzanie wlasnej egzystencji
o nowe światy, to obcowanie z bohaterami powieści, którzy nabierają autonomii
i potrafią zaskakiwać, to także sposób ucieczki od rzeczywistości. Zawód? Na
pewno nie sposób zarabiania na życie. Bardziej samoidentyfikacja.
Anna Janko: Jakie hobby ... Czy sposób na przeżycie w sensie metafizycznym to może być hobby? Zaczynając świadome życie , szukamy sposobu na najwlaściwszą artykulację , by nie krzyczeć bez sensu, prawda? Oczywiście, ja też muszę
się utrzymać z pisania, ale dlatego, że wyrzucono mnie z pracy kilkanaście lat temu,
bez szans na nowe zatrudnienie. Pisanie jest dla mnie ratunkiem przed dezintegracją
i upadkiem w biedę umysłową i materialną.
Manueła Gretkowska: Dla mnie wszystko to, co wymieniłeś, czyli "po
trochu".
Inga Iwasiów: Bycie pisarką to realizowanie glębokich potrzeb i zawód .
Pisząc, odpowiadamy na podstawowe pytania o czlowieka , jego miejsce w świecie,
o społeczność, o biografię. Trzeba jednak traktować to poważnie, pracować nad tym,
jeśli nie chcemy po prostu zająć się swoim ego lub ulegać złudzeniom .
Anna Nasiłowska: Mój zawód jest związany z literaturą, jestem profesorem
literatury, ale to nie ma wiele wspólnego z pisaniem jej, a nawet bywa konfliktogenne. Jest jednak trochę punktów stycznych. Na przykład kieruję Kursem Kreatywnego Pisania - czego, moim zdaniem . nie powinno się robić, nie mając dorobku
artystycznego. Poza tym podejmuję się różnych prac w imię misji społecznej. popularyzatorskiej, tu przykladem może być biografia Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, którą napisałam nie "naukowo", ale tak, aby książka sama na siebie zarobiła na
rynku, żeby była kupowana i lubiana. To wymaga pewnego talentu i wej ścia w rolę
raczej opowiadaczki historii niż badaczki.
A pisanie literatury: to jest tajemnicza sprawa. Pewnego dnia pojawia się
jakiś zaczątek utworu, zaczyna rosnąć, w pewnym momencie zaczyna się obsesja.
która pozwala trwać przy pomyśle i nie odpuszcza, póki nie postawi się kropki i nie
powie, że to było to, teraz trzeba się tego pozbyć, a najlepszą metodą będzie wysłanie
w świat. A więc plik wędruje do wydawcy i można zapomnieć o obsesji. która była
ważna przez rok lub kilka lat.
Hanna Kowałewska: Jestem zawodową powieściopisarką. Pisanie to moja
jedyna praca od wielu lat. Tak się jednak przyjemnie zdarzyło, że jest to również
moja pasja, może nawet nalóg, bez którego nie mogę żyć. Autorką powieści nie
można być z doskoku.' Żeby powstala powieść, potrzeba dużo czasu, cierpliwości,
koncentracji, wiedzy, systematyczności ... Dlatego piszę czasami o sobie "Scenotypistka". Korzystam z natchnienia, ale natchnienie przynosi jedynie wizję czegoś, co
trzeba ubrać w s łowa. Aja staram się nie tylko "odpowiednie dać rzeczy slowo", ale
także o to, by frazy i zda nia miały właściwą melodię . Praca, praca, praca ... W powieściopisarstwie dużo jest z rzemiosła. Trzeba mieć solidny warsztat.
Marta Fox: Jestem zawodową pisarką. to znaczy, że utrzymuję się z pisania
powieści , esejów, artykulów do czasopism. Nie uważam, bym spełniała misję . Powie-
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ści piszę "zawodowo" i wbijanie ewentualnych noży przez recenzentów lub czytelników traktuję także zawodowo (ot, ryzyko zawodu). Od chwili, kiedy moje pisanie
ukazuje się w druku, teksty są wlasnością czytelników, którzy mogą z nimi zrobić,
co zechcą, przyjąć, polubić albo odrzucić. Moje są tylko prawa autorskie. Wierszy
nie piszę "zawodowo" w tym sensie, że nie planuję ich, nie pracuję nad nimi od świtu
do nocy, jak nad powieścią. Jestem poetką z wrażl iwości, z duszy, przypuszczam, że
Lawsze nią byłam, nawet gdy wierszy nie pisałam, i będę - nawet jeśłi nic już nie napiszę. Paradoksałnie, przywiązuję do nich wielką wagę. Na poezji oczywiście mniej
zarabiam niż na powieściach, ponieważ nakłady są zdecydowanie mniejsze.
Adam Bienias: Co więc wyróżnia waszą prozę spośród innych form literatury? I co jest dla was najważniejsze w pisaniu?
Marta Fox: Jestem poetką i powidciopisarką. Czy wniosłam coś nowego?
Mam nadzieję, że tak. Na tym świecie wszystko już bylo, prócz mojej wrażłiwości
i mojej mieszanki doświadczeń. Gdybym w ten sposób nie myślała, nie widziała
bym sensu w pisaniu. Poezja jest dła mnie wolnością, a wolność rozmachem, siłą,
możliwością, światłem, marzeniem. Nie mam oczywiście nic przeciwko temu,
by poezja pełniła określone funkcje, zagrzewała do boju, ocalała narody, bawiła,
szydziła. Jeśli miałabym potrzebę napisania wiersza slużącego określonemu ceło
wi, zapewne bym napisała. Nie chcę diagnozować moich wierszy. Mogą to zrobić
krytycy, czytelnicy.
Anna Nasiłowska: Moją prozę wyróżnia brak "zawodowstwa". Widzę problem, wyłania się on przede mną, jest egzystencjalnie ważny - więc piszę, aby go
nazwać. Nie dotyczy mnie podejście typu: to ma być bestseller. Staram się szukać
formy, nie biorę nic gotowego. Tym bardziej, że wiele moich książek prozatorskich
dotyczy problemów egzystencjalnych, a nie społecznego dziania się czy historyczności (tu jest wyjątek, moja powieść ulańska Konik, szabelka). Jestem przekonana, że
forma wiąże się z pewnymi zalożeniami, które dostaje się niejako gotowe, w spadku
po poprzednikach, gdy powiela się założenia gatunku, czyli pewien sposób kształ
towania literatury. Wiele problemów z pisarstwem kobiet wynika z tego, że piszące
starają się wejść w pewną tradycję - i placą z tego powodu wysokie myto.
Małgorzata Saramonowicz: Staram się tworzyć taką prozę , jaką sama
chciałbym czytać: wymagającą, wielowarstwową i bardzo mroczną.
Manueła Gretkowska: Co wyróżnia moją prozę? To należy do krytyków,
nie do mnie. Komisja ocenia, a artysta tańczy, co mu w duszy gra.
Inga Iwasiów: Ja też nie mogę racjonalnie tego ująć . To znaczy - mogłabym,
ałe nie chcę. W autofikcji, którą akceptuję, jestem bezkompromisowa i to mnie
wyróżnia. Nie boję się aluzji autobiograficznych, ale nad nimi panuję. Nie flirtuję
L literaturą popularną. ale czynię ją przedmiotem krytyki. Najważniejsze jest dla
mnie poważne skonfrontowanie siebie i czytełniczek/czytelników z problemami,
z emocjami, które są tematem mojej prozy.
Anna Janko: Trudno podmiotowi samego siebie definiować . Może więc
powiem, że mam informacje zwrotne, które przekonują mnie. iż w moich książka
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który potrafi unieść najtrudniejsze do nazwania emocje i tak
egzystencji. A najważniejsze w pisarskiej pracy jest dla mnie to, że
mam na piśmie to, że warto żyć. Wciąż jeszcze. Moje utwory, prawie wszystkie, to
podania o kolejną porcję motywacji do istnienia.
Hanna Kowalewska: Pierwsze pytanie jest raczej do krytyków. Nie jestem znawcą polskiej prozy, by móc stwierdzić, czym wyróżniają się moje książki.
Mogę jedynie powiedzieć, co mówią na spotkaniach moje czytelniczki. Podkreślają
staranny język, sugestywność postaci, to że latwo im wyobrazić sobie stworzony
przeze mnie świat. Dla mnie zaś najważniejsze w pisaniu jest to, by nie nudzić się
przy tworzeniu tego świata i by potem nie nudził się czytelnik, brnąc przez kołejne
akapity. Chcę pisać książki, które działają na wyobraźnię, zmysły i emocje.
Adam Bienias: Wróćmy teraz do spraw debiutu. Zyta Rudzka o swoich
debiutanckich wierszach powiedziała mi tak: "Juwenilia są zazwyczaj naznaczone
nadmiernym skupieniem na sobie. To czas intensywnego odkrywania i eksperymentowania intymności". Jak wspominacie swój debiut? I czy w swoich książkach
sprzed lat jest coś , co byście dziś zmieniły?
Manuela Gretkowska: Nic bym nie zmieniła, bo to zapis tamtego mYśłe
nia. Poprawki byłyby wtrącaniem się przemądrzalej baby. Nie wracam do byłych

jest

duża siła języka,

zwaną prawdę

książek.
Zadebiutowałam tomikiem wierszy, mając dziewiętnaście lat.
wszystkie te wiersze napisałabym na nowo. A właściwie nie
ich wcale. Wspólczuję tamtej dziewczynie, że się tak ze sobą męczyła.

Anna Janko:
Oczywiście , że dziś
napisałabym

i ze światem.
Anna Nasiłowska: Mój debiut? Ale który? W 1976 - nagroda na konkursie
literackim, w 1977 - publikacja wierszy w miesięczniku "Nowy Wyraz", w tym
samym roku debiut jako krytyk ...
Niektóre książki mocno związane są z momentem, który je zrodził. Myślę
tu o moich Miastach z 1993 roku, reportażach-esejach o podróżach w okresie
transformacji ustrojowej. Wilno, Lwów, Moskwa, Berlin (jeszcze istniał Berlin
Wschodni). Wiedziałam, że to się będzie starzeć. I to się bardzo interesująco zestarzało, gdyż świat się zmienił, minęły tamte emocje, zmieniły się ułice, granice,
poziom materiałny.
Małgorzata Saramonowicz: Debiut to było niezwykłe przeżycie. Pisałam
Siostrę, pracując jednocześnie jako redaktor w "Gazecie Wyborczej". Kiedy skoń
czyłam, za radą męża i przyjaciół, zaniosłam maszynopis do wydawnictwa W.A.B.
w zasadzie nie bardzo wierząc, że coś z tego wyjdzie. Tam książkę przeczytał Jan
Gondowicz, który został później jej redaktorem i współwydawcą. Do dziś jestem
mu wdzięczna za entuzjazm, z jakim potraktował moją powieść.
Hanna Kowałewska: Pisałam już od wielu lat, gdy zdecydowałam się na
debiut w prasie, więc moje teksty miały już odpowiedni poziom. Nie chciałabym
niczego w nich zmieniać, choć oczywiście nie są idealne. Mimo że debiutowałam
w PRL, nie mam też żadnych tekstów, które wolalabym schować do szuflady z przy-

Ze

sobą
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czyn ideologicznych. O tym, że akurat debiutowałam w tym, a nie innym momencie
zdecydował przypadek - w dworcowej restauracji do stolika, przy którym pokazywałam swojej przyjaciółce wiersze, dosiadł się redaktor naczelny pisma literackiego
"Okolice". Los uznał, że już czas na debiut. ..
Inga Iwasiów: Do debiutu przyczynił się fakt bycia polonistką, krytyczką,
czyli czytelniczką bulimiczną. Poza tym praca w "Pograniczach. Szczecińskim
Dwumiesięczniku Kulturałnym", roztrząsanie zagadnień pograniczności, specyfiki
miejsca. Pierwsze teksty literackie były esejami na ten temat. Później wierszami do
numeru o literaturze kobiecej . Wreszcie opowiadaniami pisanymi na przekór literaturze "małych ojczyzn". Niczego bym nie zmieniła . Po debiucie wystraszyłam się
reakcji na osobisty ton i narrację pierwszoosobową. Wracam do takiej narracji, nie
zależy mi już na prostowaniu hipotezy autobiograficznej. Nie będę pisała powieści
historycznych, żeby się chronić.
Marta Fox: Kiedy patrzę z perspektywy lat na swoją drogę literacką, wiem,
że wszystko zdarzyło się po kolei, czyli tak, jak miało się zdarzyć. Nie byłam
"spóźnionym debiutem literackim", jak próbowano mnie klasyfikować. Pierwsze
opowiadanie i pierwszy wiersz napisałam, mając trzydzieści siedem lat, pierwszą
książkę wydałam, mając lat czterdzieści. Wcześniej nie było we mnie pisania. A jeśli
nawet było, to zepchnięte w najdalszy kąt, spokojnie czekało na chwilę, by się obudzić i "zaistnieć". W swoim czasie. Dłatego nic bym nie zmieniła w swoim pisaniu
z przeszłości . Dziś bym już nie napisała tego, co napisałam, bo jestem w innym
miejscu i czasie.
Moja pierwsza książka nosiła tytuł Kapelusz zawsze zdejmuję ostatni. Był
to zbiór opowiadań, z których każde poprzedzone było moim wierszem jako mottem. Poslowie napisał Waclaw Sadkowski. Myślę, że bardzo mi pomogło, bo dzięki
temu książka doczekała się wielu recenzji. Skoro krytyk tej miary zachwycał się
moim pisaniem, to nic dziwnego, że Kapelusz ... doczekał się wiełu recenzji i to
pozytywnych.
Pierwsza powieść mlodzieżowa BalOniki Always miękkie jak deszczówka
wprowadziła mnie na rynek czytelniczy i pozwoliła mi na nim zaistnieć szeroko.
Dzisiaj to już klasyka, której fragmenty dostały się do wielu podręczników szkolnych. Także inne moje powieści trafiają na listę lektur do wyboru. I tak prawie
z dnia na dzień z "odważnej pisarki erotycznej" (po wydaniu Kapelusza), stałam
się ,.odważną pisarką młodzieżową". Tak czy owak, jestem odważna. A odwaga to
w pisaniu ważniejsze niż talent.
Po latach myślę, że napisałam tę powieść nie tylko dla mojej córki, ale i dla
siebie. Dla nastołatki we mnie. Że poruszyłam w niej sprawy, o których jako nastolatka chciałam rozmawiać, ale nie miałam z kim, bo wokół słyszałam, że "dzieci
i ryby głosu nie mają" i "co wolno wojewodzie, to nie tobie, smrodzie".
Kiedy wydawałam pierwszy tomik poezji. Chcę byt' chlopcemjak mój ojciec
(1994), już przeczuwałam, czego zazdroszczę piszącym mężczyznom. Nie muszą się
z pisania tłumaczyć i nikt ich nie upokarza. Kiedy przedstawiają sceny erotyczne,
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nikt nie patrzy na nich, jakby wyciągnęli je ze swojego życia . Nie slyszalam nigdy,
by kiedykolwiek stygmatyzowano pisarza. bo odgórnie się przyjmuje, że mężczyzna
bez doświadczeń nie jest mężczyzną .
Wiedziala o tym Simone de Beauvoir. także Anais Nin, dlatego wiele ich
usunęla. Erice Jong powiedziała. że to z obawy przed niepoważnym traktowaniem
przez wydawców. Nie mial podobnych problemów Henry Miller. bo przecież to
interesujące, co mężczyźni myślą o kobietach. bardziej nawet od tego, co kobiety
same o sobie. Mężczyzna i tak zawsze pozostanie metafizyczny i niezgłębiony.
a zmarszczki na jego twarzy będą oznaczać dojrzalość. Moje będą oznaczać, że się
zużylam albo że moja twarz ma ślady przemijającej urody. Ale mi to zwisa i powiewa, powiedziałabym gdzie, gdybym była facetem.
Adam Bienias: Porozmawiajmy więc teraz o naszej - polskiej łiteraturze .
Czy zdaniem pań literatura polska wciąż się rozwija i czy może zmierza wyłącznie
w kierunku popularnym? Czego brakuje naszej literaturze?
Manueła Gretkowska: A skąd mam wiedzieć, wieszczem jestem, jak
wspomniałam "po trochu". Nikt nie przewidzi losów sztuki, bo jest sztuką, a nie
rzemiosłem. Należy się cieszyć. że w ogóle ludzie czytają, bo to zaniknie, jak i język
polski. Wystarczy przyjrzeć się smutnym statystykom.
Inga Iwasi6w: Rozwija się i przekształca, jasne. Ale i dryfuje w stronę popu
tak bardzo, że już nie widać granicy. Polska powieść ściga się ze zmiennymi nastrojami krytyki i czytelników. Możemy się założyć, że teraz będziemy mieć wysyp
powieści o chłopskich i robotniczych korzeniach.
Anna Janko: Nie ma jednej naszej literatury. Zawsze i wszędzie jest łitera
tura elitarna i popularna. Współczesna i dawniejsza. Pocieszyciełska i buntownicza .
Świecka i religijna. I tak dalej. Nasze piśmiennictwo jest tak bogate i nie do ogarnięcia, że nie podejmę się marudzenia w tej kwestii, w sytuacji, gdy zawsze można
coś wybrać, ująć, dodać, poprawić czy popsuć ...
Ma/gorzata Saramonowicz: Na dobrą literaturę popularną jest zawsze miejsce.
A czy czegoś brakuje naszej literaturze'> Może większej różnorodności i dorosłości .
Hanna Kowałewska: Trudno mi ocenić polską literaturę, to rola krytyków.
Na pewno jest w tej chwili wysyp, by nie powiedzieć zalew, książek z trzeciej
i czwartej półki. Nie sposób tego wszystkiego ś ledzi ć . Wiem za to na pewno, czego
brakuje naszej łiteraturze - sponsorów! Mecenatu państwa, programów stypendialnych. Pod tym względem jest dużo gorzej niż w PRL. Brakuje ustawy o stałej cenie
książki, jak to jest w innych europejskich krajach. Ta ustawa pozwoliłaby przetrwać
mniejszym księgarniom i wydawnictwom. Umożliwiłaby także dłuższy żywot
książki na półkach księgarskich, a co za tym idzie. lepsze zarobki pisarzy, co mogło
by się przelożyć na czas, który mogliby poświęcać następnym książkom . A jakość
książki jest wprost proporcjonalna do poświęconego jej czasu. Mam nadzieję też,
że zacznie działać ustawa, dzięki której pisarze będą dostawali pieniądze z bibliotek
z tytułu wypożyczeń. Jeśli chcemy, by było więcej dobrych książek. to trzeba zadbać
o dobrych pisarzy - po prostu. Inne państwa to robią, Polska nie.
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Adam Bienias: Jaki gatunek literacki jest wam najbliższy i dlaczego?
Manuela Gretkowska: Wszystko zależy od jakości.
Anna Nasilowska: Najbliższy mi jest ten gatunek, który sama sobie wy-

myślę

i

wypracuję·

Powieść, przeksztalcana, lecz wciąż oparta na wzorcu realistycznym. Mam wrażenie, że poważnie można rozmawiać tylko za pośrednictwem
powieściowej narracji.
Anna Janko: Esej, zdecydowanie. Dlatego też moje powieści są fragmentami eseizowane. Takie wlaśnie książki lubię czytać - eseje fabularyzowane, czy
też fabuly eseizowane. Ponadto oczywiście poezja, dzienniki, biografie, listy. Oraz
literatura popularnonaukowa.
Marta Fox: Czyste gatunki już nie istnieją. Najbliższa jest mi poezja. Bo jest
w niej tajemnica. Bo "z rzeczy świata tego ważne są dwie, dwie tyl ko: poezja i dobroć.
Więcej nic" (Cyprian Kamil Norwid). Uważam ponadto, że rację mial Brodski, mówiąc, że: "Im więcej się czyta poezji, tym gorzej znosi się wszelkie wielosłowie / [...] /
dobry styl w prozie jest zawsze dłużnikiem precyzji, tempa i lakonicznej intensywności
dykcji poetyckie / [...] / Naród, który nie czyta ani nie slucha poetów, skazuje się na
niższe formy artykulacji - polityków, handlowców, szarlatanów. Traci w ten sposób
własny potencjał edukacyjny, bo to dar mowy wyróżnia nas z królestwa zwierząt. Poezja stanowi jedyne dostępne nam zabezpieczenie przed wulgarnością ludzkiego serca.
Powinna być zatem dostępna wszystkim obywatelom kraju i to po cenie przystępnej".
Hanna Kowalewska: Nie mam ulubionego gatunku. Każdy daje inne moż
liwości. Skupiłam się na powieściach, ale w przeszłości z przyjemnością pisałam
wiersze, opowiadania, dramaty czy słuchowiska. Żałuję, że w Polsce nie ma mody
na czytanie opowiadań. To cudowna forma, dyskretna, klimatyczna, pozwalająca na
więcej zabawy słowem niż powieść. Przy pisaniu słuchowisk zawsze otwieralam się
na metafizykę. W wierszu najbardziej lubię metaforę. Czasami żałuję, że brakuje mi
czasu, by pobawić się innymi formami niż powieść. Powieściopisarstwo jest niestety
bardzo czasochłonne i absorbujące.
Adam Bienias: Co uważacie za największy sukces polskiej literatury wspólczesnej? I którą ze swoich książek uważacie za najlepszą?
Malgorzata Saramonowicz: Sukces polskiej literatury - to, że udaje jej
się przetrwać w tak niesprzyjającym dla kultury okresie naszej historii. W Siostrze
udało mi się przekazać, czym jest istota lęku, fobi; w Lustrach cenię sobie formalny
eksperyment narracyjny; ale tak naprawdę to Sanatorium uważam za moją najdoj-

Inga Iwasiów:

rzalszą powieść.

Największy sukces? Różnorodność naszej literatury.
z której jestem najbardziej dumna - to frans.
Adam Bienias: A ja z książek po 2000 roku najbardziej lubię Agenta zwłaszcza za wątki podkarpackie.
Manuela Gretkowska: Dużo ciekawych i inspirujących miejsc jest w waszym regionie. Agent też jest dla mnie ważny - na swój sposób.

Manuela Gretkowska:

Powieść.
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Anna Janko: Nie mogę się wypowiedzieć, bo nie jestem literaturoznawcą,
a w prywatnym czytaniu lubię różnych autorów za różne cechy ich twórczości. Nie
przepadam za wszelkimi rankingami. Co do moich książek, zwracam pytanie pytającemu: Co pan w mojej twórczości uważa, jak dotąd, za najlepsze i dlaczego?
Adam Bienias: Czy talem Dziewczynr z zapałkami, Pasję według św. Hanki
i wiersze - ale gdybym miał wybrać to, co uważam za najlepsze - to chyba jednak
wybralbym Malą zagładę, której jeszcze nie dokończylem. Za co? Myślę, że za
opowieść, sposób narracji i zdjęcia - to wszystko robi ogromne wrażenie .
Anna Janko: Dziękuję' Prawda wygląda tak, że stopniowo wychodzę z zalamania zdrowotnego. Trzy lata stresu przy Malej zagładzie, wegańska dieta niezbilansowana oraz, oczywiście, czynnik naturalny (uplyw czasu życia) zwalił mnie
z nóg. Już wstałam (śmiech), jednak konsekwencje pozostały na dlużej . Ponieważ
należę do ludzi, którzy zawsze mają plan B, zabrałam się do alternatywnego modelu
życia. Jest więc coraz fajniej.
Marta Fox: A dla mnie sukcesem jest to, że kobiety w polskiej literaturze mają coraz więcej do powiedzenia. Są widoczne i cenione. Wszystkie swoje
książki uważam za najlepsze (śmiech). To pytanie z rzędu, którą córeczkę kochasz
bardziej.
Adam Bieoias: W tym momencie zahaczasz o narcyzm, o którym wspomniala Izabela Filipak (śmiech) .
Marta Fox: Tak, termin "najlepsza" jest nieprecyzyjny. Mój wydawca za
najlepsze uznałby te, które sprzedaly s ię w ponad 50 tysiącach egzemplarzy. Za
ważne uważam moje powieści mlodzieżowe. Mialam w nich odwagę poruszyć
sprawy pici, dojrzewania i nie zamiatać tematów trudnych pod dywan, po polsku.
Ważna jest także pozycja z literatury faktu Coraz mniej milczenia. O dramatach
dzieciństwa bez tabu (2004). To jedna z pierwszych książek o przemocy i molestowaniu seksualnym. Święta Rito od Rzeczy Niemoż/iwych - ponoć dzięki tej książce
przyczynilam się do kultu św. Rity w Polsce. la, osoba "niekościelna". Ale moje
niekościelność i moja duchowość to dwie różne sprawy. Za ważną uważam powieść
Kobieta zaklęta w kamień. Z wielu powodów. Także Autoportret z Lisiczką. Z zupelnie innych powodów niż Kobietę ... Najbardziej lubię moje wiersze. Bo są bardzo
moje. A sprzedają się w dwóch tysiącach egzemplarzy.
Inga Iwasiów: Nie wiem, co jest największym sukcesem, bo to zależy od
kryterium. Oczywiście Nobel Wisławy Szymborskiej w skali światowej, zwracający
także uwagę w Polsce na fakt, że to. co "kobiece", może być uważane za szczególnie
wartościowe. Nie wiem, która z moich książek jest najlepsza. Przygotowalam do
druku drugie wydanie BambiTla. Narracja tej powieści trafia w sedno tego, jak się
konstruuje dziurawa pamięć indywidualna na tle pamięci zbiorowej. Lubię tę swoją
narrację bez znieczuleń. Najnowsza powieść, wydana wlaśnie Pięćdziesiątka , ma,
moim zdaniem, bardzo szczególne fragmenty. Oczywiście jest Umarł mi, autoeksperyment emocjonalny, pisanie ze środka żaloby. Każdą książkę piszę po coś
i wymyślam dla niej język, formulę. Każdą lubię.
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Hanna Kowalewska: Nie śledzę aż tak uważnie polskiej literatury wspólczesnej, by móc stwierdzić. co jest jej największym sukcesem. Na pewno w tej chwili
powstaje dużo polskich książek. To już lawa. Nie wiem, czy ktoś to ogarnia. Na
pewno też są wśród tej masy interesujące zjawiska. Ja cieszę się, że jest tyle piszą
cych kobiet, że kobiety piszą eseje, kryminały, książki science fiction, historyczne.
ale też te obyczajowe z różnych pólek - jakie tylko sobie wymyślą i wymarzą. Ze
swoich książek wyróżniłabym Julitę i hu~:tawki, powieść o pokoleniu '56, w której
pełnoprawnym bohaterem jest też Peerel. To moja najlepsza k s iążka.
Adam Bienias: Jest coś. co chcialybyście jeszcze napisać?
Anna Nasilowska: Tak, chcialabym jeszcze napisać Historię literatury
polskiej, w jednym tomie, od początku. Mam nadzieję, że z tej eskapady wyjdę cało
i wtedy jeszcze napiszę coś, co jeszcze nawet się nie rysuje.
Malgorzata Saramonowicz: Teraz w wydawnictwie Znak ukazuje się
pierwszy tom mojej nowej powieści Kroniki Nefasa - to wlaśnie zmierzenie się
z całkiem nowym gatunkiem literackim. Kroniki ... to fan/asy historyczne, powieść
przygodowa umieszczona w czasach Bolesława Krzywoustego, pełna dramatycznych wydarzeń i - jak na mnie - odpowiednio mroczna.
Marta Fox: Próbuję się mierzyć z literaturą dla dzieci. To bardzo trudne.
Bo dla dzieci trzeba pisać jeszcze lepiej niż dla dorosłych.
Anna Janko: Dramat wspólczesny dla teatru. W młodości napisałam Rzeź
lalek czyli najpiękniejszq wojnę. sztuka ta była wystawiana w Teatrze Dramatycznym w Szczecinie aż do stanu wojennego. Potem przez wiele lat nic dla sceny nie
pisałam, a teraz chciałabym znów spróbować.
Inga Iwasiów: Nie mam takiego płanu na najbłiższe łata .
Adam Bienias: Dziękuję wam za rozmowę i życzę wielu sukcesów. Mam
nadzieję, że spotkamy się jeszcze wiele razy - także dzięki waszym nowym książ
kom.
Rzeszów i reszta

świata

- na przelomie 2015 i 2016 roku.
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Grażyna

Szymczyk

PSALM 42
Zapomniałeś

o mnie,
ledwie dyszy moje serce,
gdy biegnę do iródła .
Tam - Twoje odbicie,
czy mojej duszy rozpacz
przygląda się wodzie?
Jesteś - a jakby Cię nie było.
Drwią ze mnie trawy, słońca i księżyce,
prześmiewa ten, co nie widział Cię nigdy.
choć

Pode mną głębina przepaści,
nade mną fałe nawałnic,
ale za nimi pieśń,
którą śpiewam Ci w nocy.
Moje kopytka krzeszą iskry,
gdy biegnę by stanąć przed Tobą,
napisana przez las
sarna.

PSALM 130
Nie

byłam wystarczająco głęboko,

żeby wołać

Pod

do Ciebie.

otchłanią

moich win

rozpościerała się otchłań.
Oddychałam

w prywatnym oceanie

niedoskonałości,
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do wtóru chichotania klauna,
który zacierał łapki,
dopóki ślady oddechu nie zniknęły.
I

ogłuchł

utonął

mój głos,
mój krzyk.

Wyczekuję

jak
jak

straż
straż

Twojego milczenia
nocna świtu
nocna świtu.

PSALM 139
Moje

włosy

dawno pol iczone.

Znasz dzieciństwo moich kości
i dzień, w którym rozsypią się w pyl.
Słyszysz,

w

gdy motyl siada na kwiatach
ogrodzie.

różnofarbnym

Patrzysz, jak umawiam się z fioletem,
że będzie oznaczał niepokój,
czy wiesz, że nie znam barwy nienawiści?
Przecież łowisz każdą moją myśl,

zanim

odpłynie

ustami.
naszyjnikiem z łez,
potrafisz zgadnąć, kiedy zamienią się w

Zdobiąc moją szyję

Ale nie odgadniesz mojej miłości,
tak głęboko ukrytej,
że można ją tylko przeczytać.

perły.
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PSALM

DZIĘKCZYNNY

Zrozumiem dwa razy, co raz powiedziane.
Pójdę ze łzami, powrócę w podskokach.
Moje usta słyszą, moje uszy
moje oczy milczą.

mówią,

Zamieszkam z wróblem i jaskółką,
odemknę okna dla kolibrów.
Uwijemy gniazdo ptakom pogubionym,
będziemy czekać aż odnajdą drogę,
przyświecając pochodnią

by
by

i halogenową żarówką,
z ciemności ich słowa i myśli,
zajaśniały ich uczynki.

otrzeć

Gdy przefruną pomiędzy ścianami wód,
w podzięce oddam to, czego nie zabrałam.

PSALM POCHWALNY
Dni

opowiedziały

dniom, a noce nocom,
i księżyc,
że zamieniłeś w gwiazdy
ślady ptasich dziobów na niebie,
a w rozgwiazdy - morskie bałwany.
że dałeś

Mówią

im

słońce

o Tobie płaszczki,
nie jedzą nic piranie.
Wyprostowały się kręte strumyki,
góry zeszły w doliny i ułożyły się do snu.
Języki ognia przemawiają językami,
powietrze wchodzi w płuca umarłych.
Ziemia zamiast drz.eć ze strachu,
wypiętrza ziarnem spichlerze.
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Podarowałeś człowiekowi

bukiet polnych kwiatów,
w nim przeglądał,
wiązany stromo, by mógł dostrzec szczyt
i kres.

aby

się

Sprawiłeś, że słychać

rytmy
i jeden odwiecznie ten sam:
Hallelu-Jah.

wciąż

nowe

Grażyna

Paulina

Bożek,

Szymczyk

VII. druk cyfrowy, z zesławu nominowanego do nagrody VII edycji

Konkursu o

Nagrodę

im. 1. Panka 2015.
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Anna Jaworska

NIEUCHWYTNY CZAR WRZOSOWISK HAWORTH
A classic is a book Ihal has nel'er jillis/Jed sayiTlg whal il /Jas 10 say.

!talo Calvino (1923-1985)

Niektóre miejsca mają w sobie coś niezwyklego. Wytwarzają swoistą aurę,
która nie jest odczuwana przez wszystkich. Jeżeli jednak wychowują się tam osoby
nieprzeciętne i wrażliwe, potrafiące ją odczuć, wtedy miejsce zaczyna ingerować w ich
życie. Haworth w XIX wieku było niewielką wioską, zagubioną wśród niezliczonych
pagórków, rozległych, pustych przestrzeni torfowisk i pastwisk w hrabstwie West
Yorkshire w północnej Anglii. Tamtejszy wrzos nie przypomina znanego w naszej
części Europy, "rośnie, [... j na antypodach naszej cywilizacji, w której gesty wykonane
są na pokaz i przez to zostają odrealnione, pozbawione rzeczywistego znaczenia. Tymczasem niepozorni ludzie, przez nikogo niedostrzegani, kwitną podobnie jak wrzosy"'.
Haworthjest magicznym miejscem. Niezwykłe siostry Emily, Anne i Charlotte Bronte,
ich brat Branwell oraz przedwcześnie zmarłe Marie oraz Elizabeth to ludzie-wrzosy,
których osobowość ukształtował w znacznej mierze krajobraz rodzinnej ziemi.
Wydawać by się moglo, że książki napisane przez uzdolnione siostry okolo
dwustu lat temu z trudem dotrą do czytelnika żyjąCl:go w XXI wieku. Nic bardziej
mylnego. W ostatnich latach można nawet zaobserwować wzrost zainteresowania ich
twórczością. Rok 20I! przyniósł dwie nowe ekranizacje ich najbardziej znanych powieści - lane Eyr/' Charlotte w reżyserii Cary'ego Fukunagi oraz dość kontrowersyjną
adaptację Wichrowych Wzgórz Emily reżyserki Andrei Arnold, opatrzoną na plakacie
filmowym mottem: "Miłość jest silą natury" (ang. Love is aforce of nalllre).
Ta Brytyjka, zwolenniczka filmowego realizmu. znana jest z tego, że
koncentruje uwagę na trudnych problemach współczesnego świata. Jako pierwsza
w długiej historii ekranizacji Wichrowych Wzgorz obsadzi la w roli Heathcliffa w książce Cygana - aktorów czarnoskórych (Solomon Glave zagrał nastołetniego
bohatera, James Howson wcielił się w osobę dorosłą) oraz wyeksponowała niechęć
otoczenia wobec znajdy z powodu jego odmiennego wyglądu i koloru skóry. Na
uwagę zasługuje filmowy Hindley, którego zagrał Lee Shaw, chłopak znaleziony
przez reżyserkę na ulicach Leeds, nienawidzący Heathcliffa i stale go upokarzający,
krzyczący: "To nie mój brat, to czarnuch l "2 Tym samym Arnold wyeksponowała nie
tyle różnicę klasową między bohaterami, co problem rasizmu.
I

E. Kraskow ska. Siostry BronIi!. Kraków 2006.

S.

22.

, Także inne osoby występujące w filmie Arnold nie są profesjonalnymi aktorami. co również wywolało

konlrowersie. Simon" Jackson (Elten). podobnie jak Lee Shaw. zoSIala lnaleziona przez ró.yserkę na
ulicach Lecds. Dzieci slukano w szkołach. nic w filmowych agencjach. Howsun, wcielający si ~ w post~c.:
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Zwolenników tradycyjnych kostiumowych adaptacji Wichrowych Wzgórz,
w romantycznym duchu i zachowujących konwencje epoki, zbulwersowało odarcie jej z wiktoriańskich niedopowiedzeń i przemilczeń, obsceniczno ść ,
a nawet wulgarność niektórych scen. eksponowanie brzydoty, blota, brudu, mrocznych zakamarków ludzkiej natury i pierwotnych instynktów. Na ekranie pojawiają
si,,: obrazy Catherine zlizującej krew z pleców Heathcl i ffa , zabijania krółików
i powieszonych psów. Miłość jest tam sadomasochistyczna, z ust ciemnoskórego
bohatera padają przekleństwa. szokujące nawet współczesnych widzów.
W tym samym czasie, gdy pojawiły się te adaptacje filmowe, za zawrotną
cenę 690 850 funtów francuskie muzeum La Musee des Lettres et Manuscrits zakupiło malutką książeczkę napisaną własnoręcznie przez czternastoletnią Charlotte.
W 2010 roku brytyjs ka ga zeta "The Telegraph" opublikowała artykuł opisujący ciekawe zjawisko. Otóż po 150 latach względnie stałej sprzedaży powieści Wichrowe
Wzgórza na poziomie około 8 551 książek rocznie (dane z Wielkiej Brytanii , 2005
rok), w 2009 roku na księgars kich półkach pojawiło się nowe wydanie Harpera
Collinsa. sprzedane w 2 634 egzemplarzach w ciągu jednego tylko tygodnia . Czym
spowodowany był ten nagly wzrost popularności powieści introwertycznej Emiły ?
Wskazówki pomocne w znalezieniu odpowiedzi kryją s ię w szacie graficznej tego wydania. Na utrzymanej w ciemnej tonacji okładce, na tle mrocznych , krę
tych schodów, przedstawiono bialy kwiat przewiązany c zerwoną wstążką oraz napi s:
.,Ulubiona książka BeUi i Edwarda". Jest to wyraźne odwołanie do pary głównych
bohaterów sagi Zmierzch, której początkiem był sen pewnej czerwcowej nocy 2003
roku. Dziewięć wydawnictw odrzuciło powieściowy zapis sennego marzenia , a pięć
w ogóle autorce nie odpowied z iało . Tylko jeden wydawca zgodził się opubłikować
książkę. Tak narodziła się sławna opowie ść o miłości wampira do człowieka . Cykl
stworzony przez Amerykankę Stephanie Meyer, bezrobotną matkę bez perspektyw
na lepsze jutro, skądinąd absolwentkę anglistycznych studiów licencjackich, uczynił
z niej pisarkę. która osiągnęła szczyty popularności, podbila serca na s tołatek w wielu zakątkach świata oraz zarobiła ponad p ięćdziesiąt milion ów dolarów.
Isabella Swan. główna bohaterka czterotomowej sagi. szuka w ułubionych
książkach odpowiedzi na nurtujące ją pytania. W drugim tomie Księ życ w nowiu
zaczytuje si ę w historii Romea i Julii, zaś w c zęści trzeciej, zatytułowanej Zaónienie
(2007), znajduje się wiele odwołań do Wichrowych Wzgórz. Już w pierwszym rozdziale. podczas obiadu z ojcem, Bella czyta fragment utworu, w którym Heathcliff
powraca do domu po wielu latach nieo becno śc i. Jak zauważa narrator. egzemplarz
bohaterki jest tak laczytany. że jego kartki, po położeniu na stole, nie tworzą piramidki, tylko przylćgają płasko do blatu. Jeżeli zaś uważnie przyjrzymy s ię konstruknakręconych

doros łe g o Hcalhcliffa, którego grali do tej pory tak sławni llklorly. jak Laurencc Olivcr czy Ralph Fie nnes.
jest rów nie ż naturszc zykiem. VI dodatku o prz e s t ę pcz ej przcsz lo{ci. W młod o ~ci handl ow ał narkorykami
i siedział w wi ęz i e niu za krad zi e ż e. D o re ż y se rki zg ło s i! s i ę sa m. po tym. gdy w urzę d z ie dla bezrobotnych
usly sz a ł o 7dj ęc ia c h próbnych do filmu. 7.ob. Alldrea Arnold o film j e .. Wich rowe Wzgórza", hup:/lww w.

rp.pl/artykul / 8624 11 -A ndrea -Arnold-o-rilmie-Wichrowc-Wzgorza.hlml#ap·2.

doslęp

12.04.2016.

WENUS I MARS DWIE PLANETY

83

cji postaci stworzonych przez Meyer, dostrzeżemy analogie z bohaterami Wichrowych WZ,l?ÓrZ - Bellą (Catherine), Edwardem (Heathcliff) oraz Jacobem (Edgar).
Właśnie na okładce trzeciego tomu sagi znalazła się czerwona, lekko
przetarta, wstążka na czarnym tle, do której nawiązuje motyw graficzny z nowego
wydania powieści Emily Bronte. Wkrótce potem pojawiło się kolejne wydanie
Wichrowych Wzg6rz wzorowane na estetyce okładek sagi Zmierzch - czerwona
róża na czarnym tle z chwytliwym napisem: "Miłość nigdy nie umiera" (ponownie
wydawcy wyeksponowali motyw miłosny - jak zrobiono to na plakacie filmowym
adaptacji Wichrowych Wzg6rz Arnołd). Chwyt marketingowy wydawców okazał
się niezwykle skuteczny. Anglojęzyczne fora internetowe zawrzaly od dyskusji
poświęconych książce, mlodzi ludzie zapragnęli poznać powieść czytaną przez
główną bohaterkę Zmierzchu. Zdania na temat tego zjawiska są podzielone. Jednych
oburza fakt, że arcydzieło literatury próbuje się sprzedać, jak książkę o wampirach,
choć zapoczątkowala ona nowy gatunek paranormalnego romansu. Inni cieszą się,
że współczesne nastolatki odkryly twórczość sióstr Bronte, bowiem wiele z nich po
lekturze Wichrowych Wzgórz sięgnęlo po utwory Charłotte i Ann.
W ostatnich latach mużemy również zaobserwować wzrost zainteresowania
twórczością sióstr Bronte w Polsce. Do niedawna jedynymi przełożonymi utworami
pisarek był skromny wybór pięciu wierszy Emily (Bogactwa lekce sobie ważę ... ;
Leć, liSciu, leć ... ; Wok6ł mnie trwa noc pociemniała ... ; Pamięć; Wiersz ostatni),
w drugim tomie antologii Poeci języka angielskiego (1971), dwie powieści Charlotte
(lane Eyre i ViI/el/e) oraz Wichrowe Wzgórza [mily. Dziś możemy zapoznać się
nie tylko z nowymi przekładami najbardziej znanych powiesci sióstr!, ale również
l dotąd nietłumaczonymi na język polski powieściami. Są to Charlotte - Shirley
(tłum. Magdalena Hume, 2UII) i Profesor (tłum. Katarzyna Malecha, 2012) oraz
Anne - Agnes Grey (tlum. Magdalena Hume, 2012) i Lokatorka Wildfell Hall (tłum.
Magdalena Hume, 2012). Ciekawą propozycją dla wielbicieli twórczości sióstr są
dwie inne książkowe pozycje - Niedokończone opowieści Charlotte (tłum. Maja
Lavergne, 2014), zawierające fragmenty jej czterech nieukończonych powieści
(Ashworth, t'mma, Państwo Moore, Historia Wielkiego El/ina) oraz Sekret (tlum.
Paulina Braiter, 2015), stanowiący zbiór jej pięciu mlodzieńczych opowiadań o wyimaginowanej krainie Angria. W skład książki weszły: tytulowy Sekret, Li/y Hart,
Albion i Marina, Ślub oraz Spojrzenie w album.
Wszystkie te publikacje zostaly wydane przez założone w 2007 roku warszawskie wydawnictwo MG, które tym samym odegra lo niebagatelną rolę w popularyzacji twórczości rodzeństwa Bronte w Polsce. Starannie wydane książki - w twardych
l Książka lane Eyn' doczekała się trzech tłumaczeń na język polski. Picrw.'Ize z nich pod tytułem Janina
pochodzi już. XIX wieku i jest autorstwa Emilii Dobrzańskiej (1880 1881). Na s tępnymi tiumaczkami
tego dziela byly Teresa Świderska (1930) i Gabriela Jaworska (20D7). Wichrowe Wzgórza. dotąd znane
z przekladÓw Janiny SUJkowskicj (wydano je po raz pierwszy w roku 192ą pod tytułem Swtańska mi/n.lć).
ponownie tlumaclyli Tomasz Biedroń (2009). Hanna Pasierska (2009) i Piotr Grzcsik (2009). Powie"ć
Villetle przetłumaczyła R6ża lentnerszwcrowa w roku 1939.
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okladkach, z piękną szatą graficzną autorstwa El7.biety Chojnej, nawiązującą do malarstwa romantyków i prerafaelitów - świetnie oddają klimat epoki wiktoriańskiej.
Na okładkach znajdują się postacie zapatrzone w dal, zamyślone , nieco melancholijne, jadące konno, siedzące na krześle, wyglądające przez okno, otwierające bramę,
jakby zapraszające do wkroczenia w ich świat. Ilustracje i identyczna czcionka użyta
do pisowni nazwisk i tytulów sugerują, że powieści angielskich sióstr-pisarek tworzą
osobną serię w ofercie wydawnictwa.
Tlumacze dobrze sobie radzą z przekładem ich dzieł, co nie jest łatwym
zadaniem. Muszą się bowiem zmierzyć nie tyJ ko z dziewiętnastowieczną angielszczyzną. ale także ówczesnymi. brytyjskimi realiami utworów. Magdalena Hume.
tłumaczka trzech książek sióstr, obrała taką strategię przekładu powie ści Loka/orka
Wildjell Hall . która nie polega ani na archaizowaniu tekstu, ani na jego nadmiernym
uwspóJcześnianiu. W efekcie styl powieści stał się naturalny i bezpretensjonalny.
Z kolei Piotr Grzesik , autor nowego przekładu Wichrowych Wzgórz. podjąl próbę
oddania specyfiki języka slużącego Josepha. posługującego się w oryginałnej wersji
utworu dialektem hrabstwa Yorkshire. W tłumaczeniu wykorzysta I gwarę podhalań
ską, najbardziej w Polsce znaną i rozpoznawalną. Nie przekłada też nazwy jednego
z powieściowych domów. tak dobrze utrwalonej w świadomości polskiego czytelnika (za sprawą tłumaczenia Janiny Sujkowskiej) .. ,Drozdowe Gniazdo" pozostaje
zachowane w oryginalnej wersji - jako Thrushcross Grange.
Także polskojęzyczne opracowania o siostrach Bronte. które do niedawna
stanowily dwie książki - Na plebanii IV Haworth: dzieje rodziny Bronie Anny
Przedpełskiej-Trzeciakowskiej (1990) oraz Siostry Bron/e Ewy Kraskowskiej
(2006), wzbogaciły się w ostatnich latach o nowe pozycje. Pierwszą z nich jest
przekład biografii Charlotte. opublikowanej dwa lata po jej śmierci (25 marca 1857
roku), napisanej przez jej przyjaciólkę, również pisarkę, Elizabeth Gaskell - Życie
Char/ol/e Bron/i! (tłum. Katarzyna Malecha, 2014). co uzupełnilo łukę w polskich
publikacjach poswięconych siostrom. Książka Gaskell jest bowiem opracowaniem
fundamentalnym i ważnym punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń badaczy.
zajmujących się ich twórczością. O jej wadze decyduje przede wszystkim fakt . że
informacje o Charlotte i jej rodzinie pochodzą z pierwszego źródla. czyłi relacji
męża. ojca oraz slużby. Walorem polskiego wydania biografii książki jest wstęp
Eryka Ostrowskiego - poety. prozaika i eseisty. przybliżający czytelnikom dzieje
jej powstania. Przytacza on. na przyklad. historię pamiętnego. pierwszego spotkania Charlotte i Elizabeth w sierpniu 1850 roku. okoliczności odnalezienia przez
nią. podczas nieplanowanej wi7yty w Haworth. rękopisu niepublikowanej za życia
pisarki powieści Profesor, a także fortd. dzięki któremu monografistka uzyskala
zgudę jej męża. Arthura. na publikację korespondencji żony.
Drugim ważnym opracowaniem jest monografia samego Ostrowskiego
(,har/ol/I' Bromi! i jej siostry spiące (2013). dzieło liczące blisko sześćset stron ,
prawdziwe novum na polskim rynku wydawniczym. Autor skupia si.,: nie tylko na
najslawniejszych powiesciach sióstr. ale odwołuje się także do tych mniej znanych,
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niedawno przetlumaczonych na język polski. Prowadzi też osobliwą. achronoloczym odróżnia się od książek Przedpelskiej-Trzeciakowskiej i Kraskowskiej. przedstawiających dzieje rodziny Bronte. Monografia Ostrowskiego jest
od nich odmienna także z tego powodu. że zawiera śmiałą hipotezę, nieobecną we
wcześniejszych monografiach. wiernych tradycyjnemu podejściu do historii genialnych kobiet. jakoby to Charlotte stworzyła legendę trzech sióstr-pisarek . a naprawdę
sama napisała prawie wszystkie utwory. sygnowane męskimi pseudonimami : Currer, Ellis i Acton Bell.
Teza Ostrowskiego opiera się przede wszystkim na nieistnieniu rękopisów
utworów Emily i Anne oraz twierdzeniu ich pierwszego wydawcy. że wszystkie manuskrypty były napisane tym samym charakterem pisma. Nie odnaleziono również
legendarnych opowieści zGondali - młodzieńczych utworów sióstr. Autor polskiej
monografii powołuje się także na zapiski Emily, na przykład Notatki urodzinowe.
w których skarżyła się. że nie umie napisać niczego wartościowego. Nie jest to
jedyna .. teoria spiskowa" książki Ostrowskiego. Opowiada s ię on bowiem za tezą .
że to Branwell. brat sióstr. napisał Wichrowe Wzgórza. Zwolennicy tej koncepcji
posiłkują się argumentem. że podobna książka nie mogła wyj ść spod pióra kobiety. Poza problemem spornego autorstwa powie ści ważnym wątkiem monografii
są skomplikowane relacje Charlotte z mężczyznami, znajdujące odbicie w wielu
wątkach jej powieści. Ostrowski przytacza intrygujące przypuszczenia Michele
Carter. że powieści najstarszej z sióstr zawierają anagramy skrywające prawdę o jej
życiu. Monografista nie pomija polskich opracowań. zwlaszcza Anny Przedpełskiej
Trzeciakowskiej. absolwentki anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. zasłużonej
tłumaczki dzieł literatury amerykańskiej i angielskiej (w tym powieści lane Austen)
oraz Ewy Kraskowskiej. profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
lak zaznacza w podziękowaniach. to właśnie lektura publikacji PrzedpełskieJ
Trzeciakowskiej zainspirowała go do napisania własnej monografii.
Także pod względem edytorskim książka Ostrowskiego zasługuj e na pochwały. Znajduje się w niej wiele ilustracji. wśród nich kadry z ekranizacji powieści
sióstr. zdjęcia Haworth z początku XX wieku i cmentarza. na którym spoczywa rodzina Bronte. Można odnaleźć wśród nich prawdziwe perełki. jak niedawno odnałezione
przez Roberta Haley'a w prywatnej szkockiej kolekcji (z napisem w języku francu skim
"Les sceurs BronIC. Londres") akwarele i szkice Charłotte. Anne oraz Emiły (siostry
były także uzdolnione plastycznie). tłumaczenia listów i malo w Polsce znanych
wierszy pisarek (specjalnie dla potrzeb monografii przetłumaczyła je m.in . rzeszowska poetka Krystyna Lenkowska). fotografię nieistniejącej już pensji pań stwa
Hegerów przy Rue d'lsabelle w Brukseli. gdzie uczyły się Charlotte i Emily. zdjęcie
puzderka Charlotte i pamiątek przywiezionych przez nią z Belgii. z ryciną gotyckiej
katedry Świętego Michała i Świętej Guduli. Monografia kończy się apendyk sem .
zawierającym Szkic biograficzny E/lisa i AClOna Bellów. Wstęp redaktora do nowego
wydania" Wichrowych Wzgórz" i Przedmowy do "Wyborów Z literackiej spuścizny
Ellisa i Actona Bellów"'. Opracowanie zamyka kalendarium życia sióstr. pomagające
giczną narrację ,
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chronologicznie uporządkować informacje o nich, oraz bogata bibliografia, zachę
cająca do dalszych czytelnictych poszukiwań.
Rok 2015 przyniósł kolejną pozycję książkową, wydaną w "serii Bronte"
przez wydawnictwo MG. Jest to nieukończona powieść Charlotte, w Anglii znana
jako Ashworth, w polskiej edycji opatrzona tytułem Chcę wszystko. Pisarka rozpoczęla ją piętnaście lat przed śmiercią· Jej dokończenia podjęla się Dorota Combrzyń
ska-Nogala, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, autorka powieści Naszyjnik z Madrytu oraz Piąta z kwartetu, nagrodzona Literacką Nagrodą im.
Reymonta. Nieukończona powieść pod tytułem Ashworth ukazala się wcześniej we
wspomnianym zbiorze Niedokoriczone opowieści. Pisarka opowiada o Aleksandrze
Ashworth, który powraca do domu po ukończeniu studiów w Oksfordzie. Mężczy
zna wiedzie próżniacze życie, dlatego ojciec postanawia wysłać go do Londynu, aby
tam zdobył jakiś zawód. Jednak miody czlowiek nadal spędza czas na zabawach.
Dopiero śmierć ojca przerywa ciąg londyńskich hulanek i sprawia, że wraca do
Ashworth Hall. Wkrótce zawiera związek małżeński z Mary Wharton. Gdy żona
umiera, dżentelmen wysyła swą córkę na pensję. Tyle napisala Charlotte.
Finał wspomnianej historii zaleiał od inwencji polskiej pisarki. A ta nie tyłko
dokończyła książkę, ale wplotla własne wątki w istniejący tekst. Pomiędzy trzecim
i czwartym rozdziałem zachowanej opowieści umieściła sześć nowych rozdziałów,
w których przedstawia dalsze losy pensjonarki Ellen Hall. W efekcie, w książce narracja pierwszoosobowa przeplata się z trzecioosobową, a partie dopisane współcze
śnie dominują nad oryginalnymi (Charlotte napisała tylko cztery rozdzialy powieści) .
Podobne próby dopisywania zakończeń dzieł najstarszej z sióstr podejmowano już
wcześniej. Na przykład na podstawie powieści Emma. pozostawionej przez Charlotte
w manuskrypcie, zawierającej jedynie dwa rozdziały, powstały książki Constance Savery (1980) i Irlandki Cłare Boylan (pod zmienionym tytułem Emma Brown, 2003).
"Seria Bronte" wydawnictwa MG wzbudziła duże zainteresowanie czyteł
ników i krytyków. W Polskim Radiu wyemitowano kilka audycji poświęconych
angielskim pisarkom. W listopadzie 2013 roku w programie drugim wyemitowano
Tajemnice sióstr BronIi! z udzialem Ostrowskiego, który przedstawił swoją monografię oraz nakreślił historię niezwykłej rodziny. W tym samym miesiącu Danuta
Stenka przeczytala na antenie Dwójki pięć fragmentów powiesci Villette . Rok póiniej, we wrześniu, zaprezentowano audycję Biografia tajemniczej ChariOlle BrOnie
na temat twórczości sióstr. Do studia ponownie zaproszono Ostrowskiego, który
tym razem opowiedział o opublikowanej wówczas w Polsce biografii pióra Gaskell.
Słuchaczom zaprezentowano także fragmenty słuchowiska w reżyserii Andrzeja
Zakrzewskiego na podstawie lane Eyre z udziałem Ewy Domańskiej i Andrzeja
rerenca. W radiu TOK FM o slynnych siostrach mówila doktor Katarzyna Szumłe
wicz. W 2015 roku monografia Ostrowskiego znalazła się wśród książek polecanych
przez wrocławską pisarkę Agnieszkę Miklis na antenie radia RAM.
Nowe ekranizacje, wydania powieści i monografie, rękopisy sprzedawane za
bajońskie sumy. polskie przekłady nietłumaczonych powiesci, audycje i słuchowiska
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siostrom, młodzi bohaterowie popularnej sagi powieściowej ,
z bohaterami Wichrowych WzgI)rz - wszystko to wydarzylo się
w ciągu ostatnich kilku lat w Polsce i na świ e cie. Szczególnie zaskakuje pojawienie
się imion bohaterów stworzonych przez Emily w trzecim tomie sagi Zmierzch.
Mayer mogła przecież jako lekturę Belli wybrać inną książkę z ogromnego zasobu
literatury brytyjskiej. Jedoak to wlaśnie opowieść o rodach carnshawów i Lintonów,
wedle niej, najpelniej oJzwierciedla milosne rozterki współczesnych młodych łudzi .
W pewnym momencie bohater-wampir mówi do swej ukochanej: "Poza tym , im
więcej spędzam z Tobą czasu, tym więcej ludzkich uczuć zaczynam oa nowo rozumieć. Nie spodziewałem się, że będę umiał do tego stopnia wczuć się w położenie
Heathcliffa' .... Jego wybranka za ś identyfikuje się z Catherine: "Przypominalam
Cathy, bohaterkę Wichrowych Wzgórz, z tym, że znajdowałam się w o niebo lepszej
sytuacji, bo żaden z moich mężc zy z n nie był ani niegodziwcem, ani safandulą" ' .
W książce Meyer kochankowie cytują bodaj najslynniejszy fragment powieści, w którym Heathcliff mówi, że nie może żyć bez swojego życia, bez swojej duszy.
Intensywność emocji oraz koncepcja wszechogarniającej, nieprzemijającej , pokonującej śmierć miłości stanowią główne powody niegasnącej fascynacji dziełem Emily.
Przyznaje s ię do tego bohaterka Zmierzchu: "Sądzę, że urzekło mnie to, że Cathy
i Heatcliffa nic nie jest w stanie rozdziełić: ani jej egoizm, ani jego złe uczynki, ani
nawet śmierć, jak się później okazuje ... "". Taka wizja miłości staje s ię atrakcyjna
we współczesnym, niestalym świecie , targanym konfliktami i wojnami. Być może
młodzi ludzie szukają trwałych relacji, które mogłyby być dla nich punktem oparcia
w niestabilnej i chwiejnej rzeczywistości.
Edward i jego ukochana nie są jedynymi literackimi nastolatkami, interesującymi s ię powieściami sióstr. Ida Borejko z sagi Malgorzaty Musierowicz w powieści Ida sierpniowa zaczytuje się z kolei w najsłynniejszej książce Charlotte:
radiowe

utożsamiający się

Leżąc

po prostu na półkę Gabrysi i trafiła na zaczytany egzempłarz
losó w lane Eyre f... J. Ksią ż ka pochłonęła ją do tego stopnia, że biedaczka
zapomniała nawet o głod z ic l .. ,], Na połicLkach miała malinowe wypieki, w ustach
paznokieć kciuka, a w wyobraźni szare blanki Thornfield Hall. wronie gniazda na
potężnych drzewach cierniowych i zmysłowy u.<miech pana Rochestera 7
w

łóżku sięgnęła

Dziwł1ych

Co nas jeszcze dziś fascynuje w utworach sióstr Bronte? Na to pytanie nie
jednej odpowiedzi. Każdy czytelnik ma własne powody, dła których
sięga po powieści sióstr. Na pewno duże znaczenie mają miejsca akcji ich książek.
Wiele z nich znajduje się na glębokiej prowincji, z dala od zgiełku wiełkich miast8
ma z

pewnością

, S. Meyer. Za{mienie. przet. 1. Urban. Wroclaw 2010. s. 2:n.
, Tamże , s. 458.
6

Jw .. s. 34.

M. Mu\icrowicz . Ida sierpnio\,,·a. Warsza wa 1990. s. 27- 28 .
s Wyjątkiem jest powie ść Vi/leue. kt óra rozgrywa si~ \\I dużym mic ~c ie. wzorowanym na Bruk ~e li .
1
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lasów Thornfield Hall Jane Eyre spotyka swoją wielką
- Edwarda Rochestera, a dwór, jego niezwykli mieszkańcy oraz dzikie otoczenie są samowystarczalnym, żyjącym swoim życiem mikrokosmosem. W powieści
Shirley Charlotte przedstawia swoją małą ojczyznę - malownicze hrabstwo Yorkshire
w pól nocnej Anglii oraz dom, wzorowany na rodzinnej siedzibie, z małą bawialnią.
na skraju wioski Whimbury. W jej nieukończonej powieści Historia Wielkiego E/lina
urzeka opis posiadłości Ellin Balcony. otoczonej zewsząd otwartymi przestrzeniami.
Jego "budowniczowie także przedkładali samotność nad wygodę: wieś znajdowała się
w znacznej odleglości"9. Jedno z młodzieńczych opowiadań Charlotte Albion i Marina rozpoczyna się od przedstawienia idyllicznej wioski, położonej w okołicy, gdzie
znajdują się "małe ciche dolinki, niskie pagórki zwieńczone koronami lasu, mruczące
kaskady i strumyki, żyzne pola uprawne i szeroka majestatyczna rzeka"'o
W dziełach pisarek znajduje się wiele odwołań do gwałtownych zjawisk natury - deszczu, burz oraz przenikliwego wiatru. Gdy Louis Moore, bohater powieści
Shirley, siedzi w szkolnym pokoju, "noc jest niespokojna i wciąż walczy z burzami
minionego dnia . [. . .j Na firmamencie nieba niepodzielnie panuje rad z wichury
księżyc"". Opis burzy pojawia się również w dramatycznym zakończeniu powieści
Villelle. Zjawiska atmosferyczne ilustrują uczucia bohaterów. Doskonałym przykładem jest fragment powieści Agnes Grey, autorstwa Anne, w którym bohaterka
porównuje swą obecną sytuację rodzinną do trudnych i niesprzyjających warunków
pogodowych: "Zdawało mi się, że widzę, jak nad wzgórzami moich rodzinnych
stron zbierają się czarne chmury i słyszę gniewny pomruk burzy, która niebawem
się rozpęta, by uczynić spustoszenie w naszym domu""'.
William Cromsworth, główny bohater powieści Profesor, po odnalezieniu
ukochanej Frances Evans Henri, odprowadzają do domu (jest to kluczowy fragment
książki) . Rozpętuje się wichura, pada deszcz, a niebo przecinają świetliste nitki:
"chmury, przeszyte głośnymi hukami i rozdarte bielmem błyskawic, jęły wydawać
ze swych sinych fałdów obfite, rzęsiste, zacinając.: strugi"". Utworem, w którym
szczególnie manifestuje się surowość natury, są Wichrowe Wzgórza. Świat przedstawiony nabiera dzięki temu mrocznego i tajemniczego klimatu. Przenikliwy, zimny
wiatr wręcz unosi się nad kolejnymi kartami powieści, co udało się przedstawić Arnold w omawianej adaptacji filmowej - na ekranie pojawia się wiele zbliżeń kamery
na rośliny i owady. Niewykluczone, że czytelnicy, znużeni wielkomiejskim gwarem,
sięgają po powieści sióstr między innymi po lO, aby obcować z naturą.
Atrakcyjne dla współczesnego odbiorcy są zawarte w tych utworach elementy gotycyzmu: intrygujące zagadki, rodzinne sekrety Uak pieczołowicie skrywane
W

położonym w~ród gęstych

miłość

'iI

Ch. BronIe. Historia Wielkiego ElJilla [w:]

Niedokończone opowii'.\~ci.

Ilum. M. Lavergne. Warszawa

2014. s. 207.
10 Ch. BronIe. A/biol/ i MariI/a. Iw:1 Sekret. prze\. P. Brailer. Waesl"wa 2015, s. 119.
" Ch. BronIe. Shirtey . prze\. M. Hume. Warszawa 2011. s. 530.
" A. BronIe. Agnrs Grcv. prze\. M. Hume. Warszawa 2012. s. 179.
" Ch. BronIe. Profesor. przeł. K. !V\alecha. Warszawa 2012. s. ?OO.
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istnienie żony Rochestera - obląkanej Berthy Mason, zamkniętej na strychu dworu,
która wydaje nocami przeraźliwe, budzące grozę okrzyki), wydarzenia z pogranicza jawy i snu (duch mniszki w Villette, zmarłej w tajemniczych okolicznościach),
ponadzmyslowe porozumiewanie się lane Eyre z ukochanym mimo dzielących ich
dziesiątek mil oraz tajemniczy glos wewnętrzny bohaterek i bohaterów powieści.
podpowiadający im, jak powinni postępować. To na cmentarzu, po miesiącach bezskutecznych poszukiwań, Cromsworth spotyka ukochaną Henri, zaś guwerner z powieści Shirley "wolalby się spotkać z duchami Robin Hooda i calej jego kompanii
w najmroczniejszym zakątku Lasu Nunneley"'4, niż przyjąć zaproszenie Baroneta.
Moore błąka się po szkolnych korytarzach, jakby podążał za jakąś zjawą. Fabuła
powieści Lokatorka Wildfell Hall osnuta jest wokół postaci zjawiskowo pięknej, tajemniczej wdowy, podającej się za Helen Graham, która pewnego dnia zamieszkuje
w tytułowym dworze. lej osoba intryguje sąsiadów. zwłaszcza Gilberta Markhama,
poznającego krok po kroku jej przeszlość.
Pociągające są także młodzieńcze opowiadania Charlotte, w Polsce wydane
w tomie Sekret, okraszone szczyptą cudowności i fantastyki. Bohaterami większości
z nich są markiz Arthur Duoro i jego żona Marian Hume, mieszkający w afrykańskim Verdopolis, oznaczającym po grecku "Szklane Miasto". Rzeczywistość
przenika się tu z magią, nie brak nocnych spotkań na cmentarzach, tajemniczych,
zamkniętych skrzyń, zjaw kochanków oraz potajemnych ślubów w starych świąty
niach. Świat przedstawiony otacza aura tajemnicy. Na przykład młoda żona próbuje
dociec, dlaczego mąż nie pozwala jej kontaktować się ze światem zewnętrznym .
Takie wątki przyciągają uwagę osób poszukujących magii w szarej i monotonnej
rzeczywistości, w której żyjemy. Dzięki utworom sióstr mogą na czas łektury odrzucić ciężar życia, wznieść się ponad to, co widoczne dla oka i przenieść się do
literackiego świata, gdzie cudowność miesza się z realnością.
Wpływ na człowieka wywierają nie tylko miejsca, ałe także ludzie, jakich
spotyka na swojej drodze. Odegrali oni ogromną rolę w kształtowaniu osobowości
sióstr i znaleźli odzwierciedłenie w kreowanych przez nie literackich postaciach.
Bohaterowie książek Charlotte fascynują i wielu czytelników może się z nimi utoż
samiać. Są to bowiem osoby marzące o wolności, prawdziwym szczęściu, miłości,
kierujące się wyznawanymi przez siebie wartościami, poszukujące własnego miejsca
w świecie. Robert Moore z powie,ści Shirley jest honorowy, ambitny i pracowity. Za
wszelką cenę stara się uratować od bankructwa przędzalnię, Zmaga się z wieloma
przeciwnościami - długami po ojcu, buntami robotników oraz awariami maszyn.
Podobny do niego jest Cromsworth, bohater powieści Profesor, postanawiający
wyruszyć do Brukseli, by tam odnaleźć szczęście. Także bohaterka Villel/e, dwudziestotrzyletnia Lucy Snowe, pozbawiona rodziny, domu oraz środków do życia.
opuszcza Anglię i, mimo słabej znajomości języka francuskiego, zamieszkuje w tytułowym mieście. którego pierwowzorem była belgijska stolica.
" Ch. BrODle. Silirle\'. s. 530.
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Ciekawe są także inne postaci kobiece z powieści sióstr. Agnes Grey to osoba samodzielna, pełna pasji, pragnąca kształcić się i pracować na swoje utrzymanie.
W Lokatorce Wildfell Hall Ann przedstawiła opowieść o kobiecie rozpaczliwie zmagającej się z obyczajowością epoki i społecznymi konwenansami, na mocy których
żona była calkowicie zależna od męża. lane Eyre nie zgadza się na związek z ukochanym Rochesterem, gdy dowiaduje się, że ten ma już żonę. W Profesorze Frances
Evans Henri z pasją uczy się języka angielskiego i marzy o zrealizowaniu swego
marzenia - wyjazdu do Angłii. Wdowa Chalfont z nieukończonej powieści Emma
zapewnia, że wiara w istnienie idealu dawala jej nadzieję. W kreacji dążących do
niezależności postaci kobiecych widać echa biografii autorek. Trzy mlode kobiety
postanowily w pierwszej polowie XIX wieku zostać sławnymi pisarkami - wbrew
wszystkiemu - zwłaszcza konwenansom i wymogom stawianym przez ówczesne
społeczeństwo kobietom, których przeznaczeniem i życiowym spełnieniem mialy
być jedynie role przykladnych matek, żon i córek. Ambicje i marzenia sióstr Bronte
były bardzo nowoczesne.
Utwory sióstr przyciągają także ze względu na wnikliwe psychologicznie
opisy emocji i realistyczne odzwierciedlenie ludzkich zachowań. Przynoszą studia
człowieczej natury, niszczącej, fatalnej namiętności, patologii spowodowanych zlym
traktowaniem w dzieciństwie. Agresja i obłęd Berty Rochester, ponawiane przez nią
próby podpalenia dworu-więzienia, jej tajemnicza opiekunka Grace Poole, często
sięgająca po alkohol, a nade wszystko dzikość natury ludzkiej, przedstawiona przez
Emily w Wichrowych Wzgórzach nie bylyby tak przekonujące. gdyby nie trudna
lekcja życia , jakiej udzielił siostrom ich brat, naj prawdopodobniej wzór dla kreacji Heathcli ffa. Branwell, świetnie zapowiadający się artysta, w którym rodzina
pokładała wielkie nadzieje. uzależnil się od narkotyków i alkoholu. Jak zauważa
Georges Bataille, zło w książce Emily ukazane zostalo w swej najdoskonalszej
formie, a stworzenie takiego bohatera jak Heathcliff jest niepokojące". Wątek alkoholizmu pojawia się także w powieści Ann Lokatorka Wildfell Hall, gdzie malżonek
tytułowej bohaterki pije ponad miarę i dręczy żonę, która desperacko próbuje od
niego uciec, uchronić synka przed jego złym wpływem i się uniezależnić. W nieukończonej powieści Ashworth czytelnik również śledzi losy alkoholika. Podobne
dysfunkcyjne rodziny spotykamy nader często w dzisiejszym świecie i odzwierciedlającej go sztuce.
Wśród powodów, dla których współcześni czytelnicy sięgają po powieści
sióstr Bronte. należałoby również wymienić zainteresowanie dziewiętnastym
wiekiem. Ich książki pozwalają przenieść się w czasy wiktoriańskiej Anglii . do
nieznanego fascynującego świata. Dostrzegła to Virginia Woolf już w XX wieku.
W swoich esejach zwracała uwagę na to. że arcydziela sióstr. mimo obawy anachronizmu. nie przestają fascynować:

,. G. Bataille. Ureralllra a z/o. pIle!. M.

Wodzyńska-Walicka.

Kraków 1992. s. 21. 24.
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obaw. że świat jej
i niedzisiejszy jak ta plebania na
wrzosowiskach. miejsce odwiedzane wylącznie przez ciekawych. zachowane tylko
dzięki wielbicielom. Otwieramy więc lane Eyre i po dwócb stronach wszelkie obawy
rozwiewają się bez śladu l6
Kiedy raz jeszcze otwieramy lane Eyre. nie

możemy stlumić

wyobraźni okaże się staroświecki. wiktoriański

Atrakcyjna dla czytelników jest również możliwość obcowania z pięknem
literackiego. Siostry Bronte były także poetkami, artystkami malującymi
słowem. Nie bez przyczyny Emily Oickinson pragnęla, aby na jej pogrzebie odczytano mistyczny wiersz jej imienniczki, Emily BroDle, pod tytulem No Coward Soul
is Mine, kończący się wersem o nieśmiertelności dzielnej duszy:

języka

Duszę mam nietchórzliwą
nie drżę w zbełtanej świata toni.
Niebo świeci tak żywo i wiara mu odblyska. i przed lękiem broni .

Sercu wiadomy On obecna i wszechmocna I
Życie - masz we mnie schron.
jak ja, bezzgodne życie. Tobą mocna'
Istności wciąż

Za nic wieszczbiarstwa różne.
rozplenione po sercach - absolutnie La nic.
Łupiny chwastów przeróżne.
szumy. które ocean wypluwa z swych granic.
Czy mnie zwątpienia chwycą.
gdym tak mocno się jęla Twej

nieskończono~ki?..

taką tęgą kotwicą

zaczepiona o skalny grunt

nieśmiertelności ..

MiJujący szeroko
duch 1\v6j ożywia sobą wiekuiste lata.
wnika. czuwa wysoko,
piastuje. zmienia. tworzy. wiąże i rozplata,

Gdyby glob z ludźmi sczezl
i slońca, i wszechświaty prysly wszystkie
żeś tylko Ty zostal i jestw Tobie by ich istnienia nie przestaly istnieć.
Nie ma miejsca dla śmierci ona atomu wlasną silą nie rozchwieje,
V. Woolf. "Jane Er,.c" i "Wichrowe Wzgórza ", prle!. E, Życieńska Iw:1 tejże, Pochyla wieża, Eseje
lirerackie, oprac, A. Ambros. Warszawa 1977.5, 173- 174.
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Tyś

jest - Tyś Byt i Tchnienie:
i nigdy to, czym jesteś, nie zniszczejel'.

Zafascynowana autorką Wichrowych Wzgórz Dickinson po śmierci Emily
w swej samotni poświęcony jej wiersz. W ten sposób, jak trafnie ujmuje
Ostrowski, "prowadziła swój duchowy dialog z Bronte - dialog, który odbywa się
ponad czasem"18:
napisała

Obrośnięta mchem,
Opleciona chwastem.
Skrzyn ka z "Currer Bell"
Leży w cichym Haworth .

Obserwowal świat - ten Ptak
A gdy mróz skul ziemię
Osiadl na innej szeroko{ci Lecz wyglądu nie zmieni I Różnił się tym, że nie wrocil Skoro w Yorkshire wiosną
Nie we wszystkich gniazdach
Slowiki się moszczą-

Ogrójec wie że to ona Wśród ekstaz i bóli
Doszla po wielu tulaczkach
Aż do Asfodeli!
Miękko lecą dźwięki

Raju

Że aż nie dowierza -

Co za popołudnie w Niebie,
Gdy Bronte tam weszla l19

Na zakończenie warto wspomnieć, że rok 2016 jest wyjątkowy dla pamięci
o rodzinie Bronte. Zapoczątkowuje bowiem czteroletni cykl uroczystości "Bronte200", przygotowany przeL Towarzystwo Bronteańskie (T he Bronte Society),
powstałe w 1893 roku, a skupiające milośnik ów talentu sióstr z calego świata .
Obchody rozpoczęły się 21 kwietnia 2016 roku, w dwusetną rocznicę urodzin
Charlotte. W tym roku planowana jest także światowa premiera filmu The Bron/es,
opowiadającego o losach niezwyklej rodziny. Będzie to już druga produkcja filmowa
) 7 E. Bronie. Wiersz ostatni. przeł. W. Chwalewnik lw:J Poeci ję zyka angielskif'go, oprac . H. Krzeczkowski. J. S. Sito. 1. Żuławski. Warszawa ł971, t. 2. s. 539- .~40.
18 E. Ostrowski. Charloue BronIe i jej SiOS/T) ' .\{piqce, Warszawa 2013. s. 545.
19 E. Dickinson. Ali overgrowll by cllnning /1/0.\' .\ . . (1859). przeł. K. Lenkowska, [w:1 E. Ostrows ki . dz.
cyt" s. 5, 545.

WENUS I MARS DWIE PLANETY

93

o tej rodzinie - w roku 1979 nakręcono blisko dwugodzinny głośny film francuskiej
produkcji Les soeurs BronUj w reżyserii Andre Techine'a w gwiazdorskiej obsadzie
(lsabelle Adjani zagrała Emiły, Isabelle Huppert Ann a Marie-France Pisier Charłotte). W kolejnych latach: 2017, 2018 i 2020, będą celebrowane kolejne dwusetne
rocznice urodzin: Branwella, Emily i Anne.
Historia życia i twórczości sióstr Bronte przypomina księgę. Nie jest to
księga upowiadająca jedną histurię, lecz obszerna antologia różnorodnych tekstów.
Są w niej bowiem: urokliwe baśnie, epopeje edukacyjne, opowieści o kobietach
i mężczyznacb, odnajdujących po latach poszukiwań szczęście oraz bezgraniczną
miłość, a także prawdziwe opowieści grozy, wnikliwe studia natury ludzkiej i nieposkromionych namiętności. Ta antologia nie ma zakończenia. Następne teksty
dopisują kolejne pokolenia czytelników, podobnie jak nieukOllczoną powieść Charlotte uzupelnila polska pisarka Dorota Combrzyńska-Nogala. Nadal odkrywamy nie
tylko twórczość legendarnego rodzeństwa, ale i dotąd nieznane fakty z ich życia .
Ta antologia miała początek dwieście lat temu w Haworth i jest nadal pisana. Znów
zakwitną wrzosy. Jak co roku, nieprzerwanie, od wieków.
Anna Jaworska
Summary
Elusive charm or Haworth moors
The article is devoted lo lhe phenomenon of unceasing popularily of Ihe lilerary
works wrilten by Ihe Bronie sislers, nineleenlh-cenlury Brilish novelisls and poels who lived
in Ihe village of Haworth (Wesl Yorkshire). [n Ihe beginning. Ihe aulhor presenls several
evenlS which have laken place lalely in Greal Brilain and in Ihe Uniled Slales, and which are
sumehow relaled lo Ihe lalenled sibling' (for insIance. new film adaplalions of Iheir books.
selling Charlolte's firsl handwrilten book for an extraordinarily high price or Ihe publicalion
ot' Eclipse). Then , lhe aulhor focuses on Ihe receplion of lhe Bronie sislers' novels in Poland.
Special altenlion is paid lO Ihe new Polish Iranslalions of Ihe works not Iranslaled SO far and
Ihe 2013 monograph in Polish Char/olle Broll/e i jej siostry ,{piqce (Char/olle Bron/i' and her
sleeping sisters) by Eryk OSlrowski. The final paragraphs discuss Ihe possible reasons for such
immense 2lsl-cenlury popularily of Ihese almosl Iwo-hundred-year-old books.
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Dorota Korwin-Piotrowska

MATRIOSZKA
Stało się

i nic

się

wszystko
nie stało

Między

tamtym dzieckiem
a mną dzisiaj
tyle różnych dziewczyn
kobiet
które były mną
Wyjmuję

i rozstawiam je wszystkie

osobne
niedostępne
własne

-

składam

wcześniejsze oczy zasłonięte
warstwa po warstwie

późniejszymi

równoczesność

wieloskórność
wielonamacalność

przekładane zużytym oddechem
niepotrzebnym już krajobrazem
startą na pył miłością
a w najgłębszym środku
małe twarde niepodzielne
najmniej wyraźne ja
owinięte pierwszą pieluchą ciemności
kołysane

we

własnym

brzuchu

Ludzie
w przeciwieństwie do drzew
są wciąż po części pestką

powiekami
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z której powstali
pierwszym zamieszkanym domem
odłamaną gałęzią

przenikaniem
i współobecnością
wspólczasem
Potrząsam wewnętrzną przestrzenią

matrioszka grzechocze
drewno obija się o drewno
jak w pudełku z szachami
wszystkie partie razem
do rozegrania.

KĄT

OSTRY,

KĄT

ROZWARTY

Światło nieodcedzone
od ciemności
niskie
niedojrzałe do siebie
mdłe

powietrze łeży na twarzy
jak zwilżona chustka
zapada się w sobie
miasto
osaczone mgłą
stłumione
tłumnoszare

zdeptane w chodnik
z całego dnia
tylko
długi powolny start
dwóch łabędzi
z wysiłkiem wiosłujących powietrze
tuż nad powierzchnią rzeki
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dźwięk skrzydeł i widok
dwóch jasnych wznoszących
jedyny kąt ostry
- rozwarcie
powiek i umysłu.

NIE O DESZCZU
Deszcz schodzi z góry
szarymi strugami
pierwszy raz w życiu
tak
nie ufam poezji

aż

i nie z powodu deszczu
to ja schodzę
szarymi strugami
a ta nieśmiertelna
idiotka
szuka wyrazu
na mojej i deszczu twarzy

schodzimy z góry Moria
pokonani
schodzimy w ziemię
do domu

całkowicie

Panie
wybacz mnie grzesznej
uczynki
a jeszcze bardziej
nieuczynki wybacz
ziemię Ci niosę
w garści

się

cieni

WENUS I MARS DWIE PLANETY

97

w odpowiedzi na wszystkie pytania
rachunek sumienia
ziemia
zmienia
wszystko i nic
deszcz biegnie
coraz szybciej
więc jednak deszcz.
Dorota Korwin-Piotrowska

Katarzyna Skalska, Alfabel- bajka sprzeciwu. druk plaski. Praca z zestawu nominowanego
do nagrody w VII edycji konkursu o Nagrodę im. 1. Panka 2015.
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Inga Iwasiów
ZAPArvlIĘTAI\JIE
Lubił powtarzać, że jedziemy po wspomnienia i robił za dużo fotografii. Nasza pamięć nabierała poklatkowej struktury - ćwiczyliśmy dziesiątki minimalnie różniących się od siebie ujęć. Postanowi lam, że tym
razem zadbam o przyszłość każdej chwili, bo jednocześnie z ich przeży
waniem niemal skutecznie rozsypywały się we mnie nieporządnie zgromadzone minione lata. Nowe wrażenia nakladaly szczelną otulinę na stare.
Nie dotykałam rosnącej we mnie izolacji, wyobrażałam ją sobie jako watę
przemysłową, którą zabezpieczano rury biegnące przez piwnice w śródmiej
skim domu, podobną do tej aptecznej, mięciutkiej jak kaczuszka z reklamy
plynu do płukania, ale przecinającą skórę boleśniej niż szklany miał użyty
przy jej produkcji. Nie wiem, czy wata nadal ma zastosowanie w budownictwie - nie schodzę do piwnic. W czasach mojego dzieciństwa ostrzegano
nas przed ciemnością, opuszczonymi domami, regularnie sypaną trutką na
szczury i obcymi mężczyznami w długich prochowcach. Przed światem
poniżej parteru, widocznym od strony oficyny, trzepaka i śmietnika. Byłam
odważna, wówczas i wiele razy później. Jestem nadal , chociaż unikam
miejsc, zwierząt i sytuacji, których nie wypowiadam na głos. Chyba że dla
niego, chyba że on chce usłyszeć, chyba że on mnie wola.
- To było piękne - bełkotał półprzytomnie, kładąc się na plecach
i robiąc mojej głowie gniazdo na swoim ramieniu. Pozycja spoczynkowa,
przybierana póki pulsowaly w nas resztki orgazmu. Bez słów i gestu akt
miłosny zblakłby, być może w ogóle nie zaistniał, przynajmniej nie jako ten
rodzaj wspomnienia, na którym tak mu zależało. Miał rację: nieprzegadane
łatwiej się ulatnia. Nienazwane oscyluje po świecie. Wylazi, gdy jesteśmy
dalej, z kim innym. Atakuje doraźnie i chaotycznie. Miałam takie przebitki
przez noce, więc pracowalam nad ich wypchnięciem w mrok. Zapalałam
światlo, otwierałam okno, wypraszalam duchy. Nie chciałam wpuszczać
do naszego łóżka kogokolwiek , zwłaszcza mieszkańców mojej głowy, zawieść wiary w przeczącą doświadczeniu niepowtarzalność i wyłączność
kotlowaniny zwanej miłością. Zasypiając, myślałam intensywnie dopiero
co przeżyte sceny. Nie zapomnieć, nie przeoczyć, nie zbagatełizować. Od
A do Z. Od "a może" do "zapraszam". Przeżywając, wytwarzałam w sohie
napięcie, pod świetlające każdą chwilę w specjalny sposób. Podkręcałam, za

WENUS I MARS DWIE PLANETY
cenę wywołania zakłóceń,
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bo coś we mnie piszczało i zawodziło . Przekorna
bytu. Dociążałam ją, czym mogłam.
Był taki niemożliwy. Niepoprawny. Optymistyczny. Robił z mojej
melancholii i rozpaczy karteluszki niewarte odczytywania. Niepoważne
origami. Nieczytelne zapiski.
- Zobacz, jakie to piękne! - przystawalam i starałam się przyłączyć ,
zobaczyć tyle samo tego samego, zanim zniknie. Drzew, wody, ptaków,
kwiatów, pól, przestrzeni, budynków, śniegu, słońca, przebiegających bokiem zwierząt. Wbić sobie do głowy, że to jest taka chwila, którą będziemy
po latach wspominać, a kiedy zasób dobrych wrażeń spuchnie już dostatecznie, nie będzie ani jednej starej nostalgii, żadnego zakurzonego zielnika,
wciśniętych między kartki bestsellera sprzed lat fotografii, przedstawiają
cych zwykle mnie samą, ale w taki sposób, po którym można poznać , że
pozowałam komuś, kto mial w oczach miłość lub przynajmniej władzę nad
moimi uczuciami. Rozdzielenie tych dwóch stanów było jednym z trudniejszych zadań, jakie widziałam przed s obą.
Jezior szukaliśmy o świcie, zanim inni ludzie zjedli śniadanie, pokłócili się o łazienkę, wykrzyczeli swoje "ty zawsze", "ty nigdy" i wybrali
sobie na złość kierunek pod prąd, do nikomu nieznanego miejsca , przy którym koło południa trudno było wywalczyć parking, więc wzniecali, jadąc
na wstecznym, tumany kurzu i blokowali drogę ewakuacji, klęli i odjeżdżali
na prawdziwe kąpieliska, gdzie dobrze mieć te super fajne rzeczy kupione
po sezonie, więc w sumie nic takiego, dobrze się stało. Albo zostawali lekko
wkurzeni całokształtem i głośno omawiali sytuację. Ich życie wbijało w nas
popsute zęby. Same międzyczasy, wywalone na złom kawałeczki .
Nie to chciałam zapamiętywać. Wiedzieliśmy z grubsza, kiedy się
zwinąć. Przed tym wszystkim . Wczesnoranne godziny dawały złudzenie,
że jesteśmy sami w krainie, do której nie ma dostępu od strony miasta.
Pierwotni mieszkańcy wycofali się stąd w ucieczce przed lodowcem, rzeź
biącym w skale i piasku niewielkie, łatwe do ogarnięcia wzrokiem całości ,
siedliska ptaków, małych ssaków, rołników, kur i plażowiczów.
Oswajaliśmy ląd niemal zatarty na zdjęciach satelitarnych , wąski
pasek niewidoczny dla radarów. Powstały przez milimetrowe drgnięcie
łinijki przykładanej do mapy ręką wystraszonych kartografów. Uskoki ,
wywołujące spory ruch między stojącymi przodem do ulicy domami . Stare
ślady na przymorzu były niemal nieczytelne, jak blizny na moim ciele dla
niego, jak pryzmy piasku na plaży. Kamienie przydrożne, przywleczone
z pól wysiłkiem reaktywowanej wspólnoty, wyznaczające początki na XIII
wiek. Odpicowane wioseczki, sięgające cegłami do XIX stulecia. Tablice
przed kościołem, poświęcone dobrym paniom oraz "niemieckim i polskim
lekkość
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uciekinierom z II wojny". Przed kim uciekali? Dla kogo pracowali? Jakie
mieli adresy? Dowody tożsamości? Co jedli? Co czytali? Czy byli podobni
do portretów wykonanych w prowincjonalnym atelier, powielanych w dziesiątkach przez handlarzy bibelotami i zdobiących ściany hoteli i knajp?
Zwiedzaliśmy zachowane w iJealnym stanie majątki junkierskie, dzialające nienagannie do polowy lat czterdziestych, czytając o nich z ekranu
smartfona. Tlo, pod co tlo? Szarość i zieleń. Zatrzymywaliśmy się na końcu
torów niknących w trawie. Nasluchiwaliśmy głosów. Uniwersalne, gotowe
do wzięcia, niezobowiązujące tradycje. Jacyś barbarzyńcy tu byli, ale nie
wiadomo skąd przyszli i dokąd poszli. Przed nimi i po nich - zapobiegliwi tuziemcy. Doceniający romantyczny czar nalożony na krajobraz przez
zlodowacenia i topnienia, przez echo morza i opór starych drzew. Ludzie
stawiający pomniczki i zużywający mnóstwo kocich łbów na drogi. Hodowcy krów i ziemniaków. Właściciele gorzelni i browarów. Ich wnuki. Obcy
ludzie. Uciekinierzy. Osadnicy. Żołnierze. Rolnicy. Zmarli. Zabici. Rodziny.
Kobiety. Dzieci. Mężczyźni.
Ktoś zagarniał ich wspomnienia. Odpływy i wiatry. Drgnięcia. Najświeższe wyludnienie wywołało osunięcie muru w odległym o sto kilometrów mieście. Coś jak sztorm, tyle że szybszy, mocniejszy. Po nim odszedł
lud enerdowski, zostawiając za sobą ruiny przemysłowych obór, magazynów paszy, koszar. W niektórych zabudowaniach stały krowy, zwierzęta
niedoli. Polączone między sobą łańcuchami, żeby żadna nie mogla uciec,
zmienić pozycji, zerwać przeznaczenia. Uwolnieni ludzie pętają mocniej
zwierzęta. Spętane rosną, nabierają masy, jak warzywa w koloniach, bo
zaklady przetwórcze zostały przeniesione gdzieś tam, albo dalej . Na miejscu, w hipermarketach, można kupić lokalne mleko, lokalne masło , łokalną
kiełbasę, lokalne powietrze przywiezione wielkimi samochodami, zbaczającymi na chwilę z autostrady. Widywaliśmy to wszystko: pustkę, ślady,
kamienie, tiry, prawie-wolne jalówki na mięso i prawie-nieżywe krowy na
mleko. Kapiącą przez ściany gnojówkę i czystość. Segregację śmieci i puste
kościoły. Na to zaplecze świata jeździliśmy wcześnie rano, w porze tirów
i rozladunku, krętymi niczym górskie, wąskimi drogami, żeby leżeć na
pomoście, wskakiwać do chłodnej wody i usilnie, z determinacją zapamię
tywać. Wymazywać z przyszlości niepasujące do wymarzonego tla budynki
pokryte azbestem, rzeźnie i ścieki, przykrywając je chmurami, ręcznikami
kąpielowymi. parasolami z Rossmanna. Żeby ktoś za nas nie pisal naszego
szczęścia. Żeby nie martwić się ludzką naturą, dzieloną z innymi.
Jego ciało. Gdy wychodzi Iz jeziora - zimne, pachnące wodorostami.
Z morza - zwarte i slone. Na kocu - gorące, słodkawe. W lesie - spocone.
Rano - podatne. Wieczorem - wiotczejące . Pierwszy dotyk, oddający to
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wszystko, czego zaznał w kontakcie z podwodnym życiem, którego się bałam. Przywieranie ciał po kąpieli do ciał wygrzanych słońcem jako zagadkowy atawizm. Ważny w fazie zalotów łub apogeum miłości. Różnica, szok
termiczny, ożywianie tych, którzy przestali być kochankami.
Przywierał do mnie za każdym razem, po każdym porzuceniu. Odbiegał i wracał. Rozgarniał gałęzie , przeskakiwał przeszkody. Najmocniej
czułam jego powroty z wody. Promieniał, dzieląc się ze mną jeziorem,
przyjemnością rozgarniania topieli, patrzenia na małe ryby, wyciągania pał
cami stóp piasku z nieoczekiwanie płytkiego dna. Przyzwyczajałam się do
zimna niemal natychmiast, jak do wszystkich innych rzeczy, które były nim.
Chciałam tego więcej i więcej. Zimna, gęsiej skórki, mokrych opałaczy, jego
skurczonych jąder na moim udzie, nagości, uspokojenia , które przychodziło
po drgawkach. Zamknięcia w ramionach, nieuchronności, powagi i zabawy. Wymienialiśmy się ciepłem, jak dwa ciała poddane eksperymentowi
w zadaniu z fizyki. Wracałam do książki, a on leżał obok, jeszcze mokry,
zmęczony i szczęśliwy jak pies, który otarł się o nogę pana. Przerywałam
lekturę, ale nie odkładałam mokrawej książki. Zastanawiała mnie natura
tego cyklu, którego fazy były oczywiste: zaraz znów będziemy spoceni, zaczerwienieni, spragnieni, a potem może jeszcze raz lub dwa przepłyniemy
razem lub osobno - kawałek jeziora, pozbieramy swoje rzeczy, odjedziemy.
Chciałam powstrzymać międzyczasy, zniwelować je do zera. Przyspieszyć.
Pragnąć, zanim wejdzie do wody. Milknąć przed krzykiem.
Dawał mi także pierścionki "na zawsze" kupowane u oszustów. Gubiłam je natychmiast. Stopy cyny i srebra, miedzi i złota. Wiedziełiśmy, że są
fałszywe. Do każdego z ich pasowała opowieść o Cygance, która sprzedała
jego matce - a może mojej? - wiełki sygnet z rubinowym oczkiem. Oczywiście złotem był tombak, rubinem było szkielko, ale jego matka - a może
moja? - zaszła w ciążę tej nocy, gdy tylko jego ojciec - czy mój? - założył
pierścień na serdeczny palec. Przymierzałam obrączki do wszystkich pał
ców po kołei. Chciałam nosić tombakową bransoletkę, kajdanki, łańcuchy.
I żeby wypłynął z kluczem na środek jeziora i tam go utopił.
Do oszukanych precjozów dołączyła kupiona w lombardzie broszka
w kształcie węża. Bałam :się jej nie mniej niż poruszeń w bagnie. Bałam się
pełzania i historii. Była piękna, ale chciałam ją zgubić . Wolałam te sztuczne,
bez przeszłości. Ich jedyną przeszłością była forma w warsztacie anonimowego fałszerza. Rysy na prawdziwym kruszcu zrobił ktoś żywy, kto mógł
mieć mały skarbczyk na chwile. Cudze chwile mnie przerażały. Było ich
tyle wokół, a ja miałam gromadzić własne.
Odgrywaliśmy piękne sceny w porzuconych sadach. Zrobiłam mu
wiele zdjęć podczas zrywania dzikich jabłek, mirabelek, gruszek. Wyciąga-
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nie rąk, przyciąganie gałęzi, zrywanie, obrót w moją stronę, droga do mnie,
owoc w dłoni. Ten obrazek nadawał się na zawsze. Na zapamiętanie zawsze.
Więc wychodzenie z wody, wychodzenie z sadu, wręczanie pierścionków. Czy to wystarczy? Czy w razie czego będę mogła powiedzieć,
że utrwaliłam najpiękniejsze chwile? Na Boga! Nie wystarczy. Muszę do
tego dorzucić spacery w pełnym słońcu, kiedy piasek ... nie, bedy skrzy
się śnieg. W lesie i na plaży. Śniadanie na tarasie. Smak miodu, kawy,
truskawek. Jedzenie, dotykanie, śmiech. Balam się, że nie potrafię wybrać .
Leżałam obok niego w bezsenne noce, podejmując i odrzucając decyzję, że
mam już dosyć, że napelniłam rezerwuar po brzegi i zawsze będzie z czego
czerpać, nic innego i nikt inny nie znajdą we mnie miejsca.
Kraina obok nas zaczęła stawiać zapory. Odrastała granica. Wchodziliśmy do wanny, bo nie było innej wody. Puszczał mocny, chłodny strumień, przytulał mnie mocno. Drżałam, czekając aż podniesie temperaturę,
pogłaszcze mnie po plecach, umyje, wytrze, zaniesie do łóżka . Usypiałam
w drodze. Niczego nie musiałam pamiętać. Niczego nie musiałam . Nic poza
tym. Ciepło-zim no-ciepło. Otrząśnięcie. Sok z jabłka ściekający między
palcami. Płukanie dłoni. Sny. Spanie z nim. Śnienie nas. Zapamiętywanie.
Zapamiętanie.

Inga Iwasi6w

Karol Godek. Tryptyk 3D. druk cyfrowy. Praca nominowana do nagrody w VI! edycji
konkursu o Nagrodę im. 1. Panka 2015.
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l\Jatalia Zalesińska

WIERSZ DLA PODRÓŻUJĄCYCH
Zza szyb wciąga nas jaskrawa zieleń, lub
pola rzepaku - migające słońca. Gdzieniegdzie
sierść saren, krzykliwy odgłos bażanta. Odjechaliśmy,
jesteśmy

w miejscu spotkań. Siła odśrodkowa
filtruje słowa, błysk smartfona zapisze być może
na zawsze maj, co ścina jedną modlitwą.

II
Tylko tak można się spotkać. I nazwać:
dziecko i głos. Głęboko oddycha niebo,
ci wyjątkowi na plecach noszą
nierozwinięte skrzydła.

III

Te drzewa są smutne - powiedziała, dokładnie
stawiała buciki w ślady na płatach śniegu.
Gałęzie

jak rzęsy przysłaniały oko stawu,
na skraju wędkarz do kosza wkładał ryby,

kruszył

chleb. Las ciemniał
pod naporem deszczu.

IV
Dziś
tłusta

i jutro należę do świata natury. Czas koszenia,
trawa płami rękawiczki i tenisówki.

Długie rozgałęzienia jeżyn
chcą zatrzymać

mnie na

- rozcapierzone palce,
patelni pogórza,

gorącej

za którym komin pisze niewidzialny dalszy
opadają kreski jerzyków.

ciąg

historii,
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PRZECZUWANIE
Na ulicy Zacisznej jak w środku chłodnego drzewa.
Z łykiem smyczka i dźwięków klawiszy,
wiersz zaczyna pisać się w tobie.
Na chodniku stemple pieczątki: rozwiąż mnie,
rozwiąż mnie. Nie wiem, ile jeszcze razy. Trzy kobiety
pod orzechem, intensywnie wpatrywały się w niebo.
Podjechał samochód na hiszpańskich rejestracjach.
Blondynka butelką karmiła dziecko,
w południowym języku zapytała o drogę.

HONEY
Z niewyspania śnią się ławki i kręte schody.
Na nich dzieci i dziewczyna, która układa
język w rulonik. Co później robi? Nie powiem.
Rano odbieram tomik z empi ku, z dodatkiem mk cafe
premium. Czytam słowa i słowa. Sample, kolaże
w autobusie, gratka i szczegół w oryginale,
światło jak honey. Niedobrze,
niedobrze mi, jakbym była w ciąży
z wirtualnym światem, z niewiedzą,
a chciałabym znać . I broni się we mnie wiersz,
małe niebo.

MAI:.E NIEBO
Cale to piękno i deszcz zmusza, by uwięzić
w słowach jasne południe: przycinam bukszpan,
iglaki, w wirze owadów nadchodzi zmiana,
posmak cierpkich zadrapań, ukąszeń.
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Wiśnie przypominają

plamki krwi. Poprzez drzewo
na niebo, poprzez drzewo patrzę na zmarłych.
W nocy znów się przyśniła. Starą kobietę trzymałam
jak dziecko na kolanach. W październiku przywrócę
cofnięty czas.
patrzę

ODWILŻ PRZED TRZEMA KRÓLAMI
Oswajamy omszałe kamienie, grotę stajenki.
Chronimy się przed wiatrem. Nowe skrawki słoniny
na lince, na kaflach wala się niechciany pokarm.
Bogatki wybierają ziarna słonecznika. Białe linie
tną powietrze jak kreda na granatowym brystolu,
jedna do Berlina, druga do Wiednia.
Patrz na świat - mówi, dotyka. Patrzę
przez okienny krzyż, słucham topniejącego

śniegu,

nieczynnej już okolicy.

BIEGI\lIE OPŁOTKAMI SŁÓW
Przekazy z zaświatów kryją się podobno w elektronice.
krótkimi zdaniami kogoś, kto wynurza się
z szumu. Siada przy boku, chwyta jak przymrozek.

Zakłócenia są

Sprawia,

że

czas odzyskuje

swoją starą postać.

Z PLACU BUDOWY
Życie przygotowało im różne zajęcia: wycinają stare
drzewa, remontują dom, a ocenianie i sądzenie przywarło
do ciał jak tarczniki do liści. Wymieniają moje imię.
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Przyciskam pomarańczowe guziki wciągarh Zgarniam wzrokiem
południe, wystarczy wychylić się na jasną stronę i skoczyć, po wszystkim
ściągnąć rękawiczki, wybierać przekwitłe kielichy
i czekać na zwózkę słonecznych kręgów, zamykanie bram,
przesypywanie ziarna.

Odkąd żyjemy

na placu budowy, koniec łagodnej muzyki.
dopada nas glitch i noise. Rosną wycinanki
gór gruzu i ziemi, otaczają błotne kałuże.
Zaciągnęło się,

Zapomnij, o chodzeniu na rękach po niebie? Jeszcze raz
myślę intensywnie, budują się napowietrzne mosty
skręconych gałęzi wierzby. Każdy listek jest łódką,
pamięcią, do której wejdziesz.

SHAIVIISEI~
Jesteśmy

niby lalki z bunraku. Przypadki o nas się proszą.
wypadki nie omijają. Upadasz, twarz blednie, wiśnia sypie płatkami.

Z samochodu dochodzi płacz niemowlęcia. W jesieni mogę oddać
życie, stać się cieniem za tobą, obok, ale nie biegnij. Po liściach kłonów
powoli wejdziemy w zimę.
oddech nad urwiskiem

Początek

w

śnieżycy

sekund, zamarznie

Natalia

Zale s iń s ka
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Anna Stanisz

"lVIISSING ALL' Obraz

miłości w

"BRAKUJĄCE

WSZYSTKO"

poezji Emily Dickinson*

Poezja Emily Dickinson ma osobisty, ale i uniwersalny charakter. Nic
zatem dziwnego, że wśród tematów stale obecnych w wierszach jednej z najwięk
szych poetek amerykańskich znajdują się: śmierć, Bóg, natura, rodzina i przyjaźń
oraz codzienność i zwyczajność 1 Nie brakuje także w poezji Dickinson tematu
miłości, choć wcale nie jest on najważniejszy czy częsty. Wystarczy wspomnieć,
że tematyka związana ze śmiercią pojawia się wokoło jednej trzeciej wszystkich
znanych współcześnie wierszy Dickinson 2 , a niektóre opracowania literaturoznawcze dotyczące poetki w ogóle nie wymieniają tematu miłości jako głównego·l .
Jednak wśród 1775 utworów poetki znalezionych po jej śmierci przez siostrę, co
najmniej kilkadziesiąt dotyczy problemu miłości. Oprócz tego istnieje wiełe utworów Dickinson, które można rozumieć na wiełe sposobów, a więc także odnieść
do tego tematu.
Dickinson ukazuje miłość w sposób oryginalny, ponieważ wpisuje się w motywy zakorzenione w kulturze europejskiej, ale następnie po swojemu je przerabia.
Niektóre z tych motywów sięgają początków czasów nowożytnych. Dla przykładu,
motywy miłości jako tęsknoty przeżywanej w samotności czy ambiwałencja uczuć
z nią związanych pojawiają się już w Sonetach do Laury Francesco Petrarki. Zaś
problem miłości jako impulsu do dojrzewania oraz sprzeczności doświadczenia
można zauważyć u Williama Szekspira - choćby w monologach Romea i Julii.
Niezwykle istotna w pojmowaniu miłości w poezji Dickinson wydaje się
europejska tradycja romantyczna. Miłość romantyczna jest mianowicie ,,»nieszczę
śliwa«, choć wzajemna" (przeszkodę stanowią zwykłe konwenanse lub konieczność
rozłąki), "platoniczna, choć zmysłowa, uznana za najwyższe i graniczące z ekstazą
religijną doświadczenie", dzięki któremu "ludzka psyche odbiera sygnały rzeczywistości wyższej""' Jak pisze Marta Piwińska: "brak doświadczenia miłości w życiu
jest nieszczęściem - nie jest nim natomiast miłość nieszczęśliwa'S,
. AUlorka dziękuje dr. Jakubowi Czernikowi za cenne uwagi krylyczne, klÓre pomogły jej udosko·
nałi~ szkic.
I Por. E. Rokosz·Piejko. B. Niedziela, The ł/ighlighrs oj American Li/era/ure. RzeszÓw 2012. s. 62-65 oraz
G. Byron. Emily Dickinson. Selec/ed Poems. London 2000. s. 66- 70.
, P. Stachura. An Ou/line His/ory oj American Li/era/u". Poznań 2010. s. 68.
, Por. E. Rokosz·Piejku. B. Niedziela. s. 62- 65 .
• M. Piwińska. Milość. [w:] Slownik li/era/urv polskiej XIX wieku. rcd. 1. Bachórz. A. Kowalczykowa.
Wrocław - Warszawa . Kraków 1991. s. 546.
, Tamże. s. 547.
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w romantycznym ujęciu mimaksymalizm i ambiwalencja uczuć (na przykład Piekło i Raj
miłości u George'a Byrona) oraz nadzieja na połączenie kochanków po śmierci.
Nie bez znaczenia dla poezji Dickinson wydaje się także tradycja kobiecej liryki
miłosnel, zapoczątkowana przez grecką Safonę. a kontynuowana przez takie poetki.
jak rodaczka Dickinson Anne Bradstreet (1612-1672), Elizabeth Barreu Browning
(l806-186ł) i Christina Roseui (l830-ł894). Ich poezja charakteryzuje się kobiecą
perspektywą w przeżywaniu miłości i emocjonalnością oscylującą między subtelnością a maksymalizmem uczuć'. W niniejszym szkicu omówię obraz milości w liryce
Dickinson, opierając się na wybranych przykładach.
Obrazy miłości w liryce miłosnej Emily Dickinson łączy "Missing Ali"
- "Brakujące Wszystko", czyli niemożność pelnego doświadczanias . Wiersz rozpoczynany od cytowanych słów (985) można uznać za motyw przewodni twórczości
Dickinson, którą Stanisław Barańczak tak interpretuje:
Jest zatem

miłość wielką wartością. Również

łości pojawiają się

nasza egzystencja na ziemi, z pozoru rzucając nas w objęcia Wszystkiego. jednonas z tych objęć wydziera: W s z y S t k i e g o bez wyjątku tak naprawdę
posiąść nie można. a zatem doświadczenie istnienia okazuje się jednym pasmem
strat. nieprzerwanym procesem odzierania i ogołacania nas z tego. co nam rzekomo
było dane, czy choćby tyłko obiecane [... l chot' Życie bezustannie rabuje nas ze
skarbu, jakim jest Wszystko - jednocześnie nie pozwała nam o istnieniu tego skarbu

cześnie

zapomnieć 9
Również więc

na poezję miłosną Dickinson można spojrzeć jako na ukazybraku. Z jednej strony da się w niej dostrzec świadomość istnienia
miłości, czy raczej ideału miłości. z drugiej zaś nieustanną świadomość niemożno
ści jej doświadczenia. Najważniejszym z tych "braków" jest niemożność wystarczającego kochania. O takim doświadczeniu traktuje wiersz o numerze 478:
wanie

ciągłego

Nor had I time to Love But since
Some Induslry must be The little Toil of LoveI thought
(; W opracowaniach Iw6rczo~ci poetki zwykle mówi się o żeńskim podmiocie. Poezja DickinsoD jesllym
samym rozważana pod kątem kobiecych przeż.y~ miłosnych. Ten punkI widzenia może jednak. ogranicza~

spojrzenie na

złożoną poezję

rozróżnienie. Stosuję
7

DickinsoD. dlatego Ż..: angielskie zaimki i czasowniki nie pozwalają na takie
zatem formy bez określen,a płci dla bohaterów utworów milosnych Dickinson.

Być może wpływ na poezję Dickinson miała Iskże bujnie rozwijająca się proza kobieca: Jane AUSlen

(1775-1817). Charlottc Bronte (1816- 1855) oraz jej siostry Fmily (1818-1848). także wiersze sióstr Bronte.
, Jest to kolejny motyw zakorzeniony w kulturze europejskiej. Wystarczy wspomnieć mit o dwóch polowach jednej istoty. żeńsko-męskiej . rozdzielonej przez bogow: od czasu tego rozdzielenia ludzie mają
ciągle szukać swojej drugiej. utraconej polowy.
\I S. Barańczak. WS/fP: Skoro nie mO~l1a mie ć wszystkiego. [w:1 E. Dickinson. Wiersze wybrane. przeł.
S. BarOlkz"k. Kraków 2000. s. 1617.

109

WENUS I MARS DWIE PLANETY
Be large enough for Me [Nie miałam też czasu Kochać - / Ale ponieważ / jakieś Zajęcie trzeba
Trud Miłości -I MyśJalam 1 Jest dla Mnie wystarczająco wielki - 'Oj

mieć

- /

Mały

W cytowanym utworze paradoksalnie nie ma mowy o braku "Milości"
w ogóle. "Brak czasu" nie wynika ze zbyt dużej liczby Zajęć; "Mały Trud Miłości"
to jedyne "Zajęcie" podmiotu lirycznego utworu, ponieważ "jakieś trzeba mieć ".
Calość utworu 478 dostarcza kontekstu, w którym ten brak czasu, by " Kochać",
wynika z nieuniknioności śmierci i krótkości życia. Jest ono za mało "pojemne", by
zmieścić w sobie "Miłość". To, czego podmiot może doświadczyć w "Kochaniu",
jest jedynie namiastką tego, czym naprawdę jest, lub raczej powinna, czy mogłaby
być "Milość", i tylko tyle musi mu wystarczyć.
Drugim "brakiem" miłości w poezji Emily Dickinson jest nie tyko niemoż
ność doświadczania ciągłego szczęścia, ale także konieczność srogiej zapłaty za
każdy jego moment:
For each ecstatic instant
We must an anguish pay
In keen and quivering ratio
To the ecstasy.
Fur each beloved hour
Sharp pittances of years Bitter contested farthings And Coffers heaped with Tears'
[Za każdą rozkoszną chwil~ 1 Musimy zapłaci~ udręką 1 W dotkliwej i drżącej proporcji / Do rozkoszy. / Za każdą drogą godzinę / Ostre marne grosze lat -I Gorzkie
złamane grosze, o kt6re się walczy lo -I i Kufry, w kt6rych zgromadzono Łz y')

Wiersz ten (125) ma ogólny charakter, można go zatem odnieść także do
motywu miłości potraktowanej jako źródło szczęścia". Utwór został zbudowany
na zasadzie kontrastu: "rozkosz" (ecstasy)12 została przeciwstawiona "udręce" (antłumaczenia

Hl

Wszystkie

II

W wierszu /25 wyrażenie belo\'ed hour można potraktować jako sugestię tematyki miłos nej utworu;

filologiczne w szkicu: Anna Stanisz.

można je rownież przetłumaczyć jako "ukuchana godzina", co można rozumieć jako godzinę spędzoną
w towarzystwie ukochanej osoby.

I~

Moina

to

miłość zmy s łow a .

tę

.. rozkosz" rozumiec również jako aluzję seksualną. gdyż doświadczenie milo{ci u Dickinson
Najwyraz istszy tego przykład stanowi wie"l 249:

Wild Night s - Wiłd Nights '
We re ł wirh rhee
Wiłd Nighrs shoułd be
Our luxury'
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guish) i "Łzom" (Tears), a "chwila" (instant) i "godzina" (hour) - "latom" (years).
"Rozkoszne chwile" są źródłem cierpienia, gdyż trwają znacznie krócej w ziemskim
porządku świata ("w dotkliwej i drżącej proporcji" - In keen and quivering ralio).
Być może trwają krócej nie tylko dlatego, że na ziemi nie można stale cieszyć się
szczęściem, ale również dlatego, że czas szczęścia znacznie szybciej mija. W ten
sposób uzasadnia Dickinson "mknięcie Godzin" w innym swoim wierszu (322):
"The Hours slid fast - as Hours will, / Clutched tight, by greedy hands" [Godziny
mknęły szybko - jak to Godziny, / Kurczowo chwycone przez chciwe dłonie -].
"Rozkoszne chwile" z pewnością stanowią wielką wartość. Zostały w utworze 125 określone imiesłowem beloved ("drogi", "ukochany", "umilowany"). "Lata
udręki" zaś zostały ukazane za pomocą metaforyki pieniędzy, dokładniej - pienię
dzy o nikłej wartości (pilIances - "marne grosze", farthings - "złamane grosze").
Stanowią one cenę za chwilę szczęścia, za którą trzeba zapłacić (pay). Podobnie
czasownik heap może wywolywać skojarzenia z dobrami materialnymi , gdyż może
ewokować takie znaczenia, jak "zasypywaC, "obsypywać", "gromadzić". W ten
sposób jasne staje się przesłanie utworu: moment szczęścia (także miłosnego) jest
nieporównywalnie bardziej wartościowy od trwania. Można jednak len wiersz rozumieć także w sposób znacznie mniej oczywisty: sama świadomość możliwości
doświadczenia szczęścia przynosi cierpienie, gdyż człowiek tęskni za nim bardziej
niż gdyby nie zdawał sobie sprawy z jego istnienia. Kontekstu do lakiej interpretacji
dostarcza inny utwór 1247:

[... l Poetry Or Love - the twa coevał come[... l Experience either and consume For None see Gad and livc ...
[Poezja - / Lub Miło~ć - te dwie przychodzą jako rówieśnice - / [... l Doświadczysz
jednej z nich i niszczejesz w ogniu - / Bo Nikt, kto widział Boga, nie może żyć -]
Doświadczenie miłości zostało

porównane do widzenia Boga, a więc do
Boga" oznacza także "poznać do
końca", "przeniknąć tajemnicę świata". Jest to zatem coś całkowicie niedostępnego
człowiekowi. Miłość urastałaby tym samym do rangi doświadczenia niebiańskiego,
a co za tym idzie - z definicji niemożliwego do spelniertia na ziemi. Dlatego za
to do świadczenie trzeba drogo zapłacić - spłonięciem w ogniu, a więc śmiercią,
niemożnością dalszego życia. Znów zatem widać, że zasmakowanie miłości sporo
kosztuje, zaś tęsknota la nim uniemożliwia powrót do życia.
Niemożność 7.ycia po doświadczeniu miłości wynika także z faklu, że
"Wszystko" jest "Brakujące"; nie można w pełni zarazem żyć i kochać. Ponieważ
zetknięcia się

z największą świętości ą l3.

"Zobaczyć

[Dzik.ie Noce - Dzikie Noce' I Gdybym była z Tobą. I Dzikie Noce byłyby I Naszą rozkoszą') .
,\ Motyw doskonałej miłości wiodącej "ku górze" można znałetć już w Boskiej komedii Dantego.
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bohaterka wybiera. lub musi
(549):

wybrać miłość, niemożliwe

111
staje

się życie

w

pełni

That I did always love
I bring thee Proof
That till I loved
I never lived - Enough [Że zawsze kocha lam. , tym dostarczę ci Dowodu, 'Że dopóki kochałam' Nigdy nie
- Wystarczająco -]

żylam

Widać więc "maksymałizm w odczuwaniu i przeżywaniu miłości"'· w poezji Dickinson; dla niej możliwość doświadczenia połowicznego nie istnieje. Tym
samym doświadczenie miłości stanowi swoisty koniec życia; jest to "przesiłenie. ,
które uczyniło wszystkie rzeczy nowymi" ("the sołstice [...l / That maketh all things
new" - 322). Po skosztowaniu miłości nie da się tak po prostu dalej żyć, gdyż ona
wszystko zmienia. Zatem i w wierszu 549 poetka dowodzi, że miłość wiąże się
z brakiem; tym razem nie w miłości, ałe w życiu. Podobnie w innym utworze (640):
"I cannot live with You - / It would be Life -" [Nie mogę żyć z Tobą - / To byłoby

Życie -l. Być może więc możliwość miłosnego spełnienia stałaby się całym życiem.
zamykając czlowieka na inne doświadczenia, a tym samym sprawiając . że nie speł
nia on swojego najważniejszego zadania? A może to właśnie sprawia, że miłości
doświadczyć w pełni nie można - nie da się zamienić życia wyłącznie w miłość?
Kołejny "brak" w doświadczeniu miłości stanowi konieczność rozłąki . Bohaterowie liryków milosnych Emily Dickinson nie mogą się zjednoczyć w tym życiu
(chyba że trwa to tylko przez chwilę). Przykład utworu dotyczącego konieczności
rozłączenia stanowi wiersz 511. Jest on stosunkowo regularny, sklada się z pięciu
czterowersowych strof, z których cztery pierwsze zostaly paralelnie zbudowane na
zasadzie zdań warunkowych, ukazujących sytuacje hipotetyczne i nierzeczywiste.
Wiersz może więc przypominać hymniczną lub litanijną budowę. W czterech
początkowych strofach podmiot utworu buduje emocjonalne, subtelne, a zarazem
w każdej kołejnej strofie coraz bardziej nasycone wyznanie miłosne.
Ta intensyfikacja wyznania zostąje uzyskana poprzez stopniowe wydlużanie
czasu koniecznego oczekiwania na ukochanego. l tak, gdyby miał on przyjść w następnej porze roku, za rok, za Wieki, a nawet po tym życiu , bohaterka niezmiennie
oczekiwalaby jego przybycia. Myśł o cełu oczekiwania doprowadziłaby ją do calkowitego odrzucenia tego, co dzieje się w czasie oczekiwania; zupełnie zrezygnowała
by z życia . Subtelną nadzieję tego wyznania burzy ostatnia strofa:

But nowo uncertain or the length
Of this, that is between.
It goads me. like the Goblin Bee-

" A. Rogalski. Annella i Lmi/ia. Warszawa 1980. '. 240.
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That will not state - its sting.

[Lecz teraz, niepewna dlugo~ci / Tego, co jest pomiędzy, /
la-Chochlik - / Która nie ukaże - swojego żądła.]

Dręczy

mnie, jak Pszczo-

Ból przynosi więc nie tylko sama rozłąka, ale przede wszystkim niewiedza
co do tego, jak długo będzie ona trwała, a być może nawet brak nadziei na jej koniec.
Niepewność dręczy bohaterkę tak, jak "Pszczoła-Chochlik" (Goblin Bee), która
w każdej chwili może użądlić. Choć tego nie zrobi, świadomość takiej możliwości
okazuje się bardziej dotkliwa. Tak jak Pszczola ostatecznie nie użądłi, tak i nie
będzie końca cierpieniom bohaterki. Rozłąka jest zatem trwałym cierpieniem, które
nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle się skończy. Również śmierć stanowi przeszkodę
w realizacji milości. Między innymi o tym traktuje wiersz 640:
l coułd not die - with YouFor One mus! wait
To shut the Other's Gaze down You - could notAnd 1- Could I stand by
And see You - freeze Without my Right of FrostDeath's privilege?
[Nie mogłabym umrzeć - z Tobą - / Bo jedno musi czekać, / By zamknąć Wzrok
Drugiemu - / Ty - nie móglby~ - / A ja - Czy moglabym stać obok / I widzieć Ciebie
- jak zamarzasz - / Bez Prawa do Mrozu - Przywileju ~mierci?]

Cytowany wiersz nie stanowi konwencjonalnego obrazu rozpaczy jednego
z kochanków po śmierci drugiego. To raczej wyobrażenie sytuacji, w której jedno
chciałoby dołączyć do zmarłego drugiego. Wspólna śmierć okazuje się jednak niemożliwa; zawsze któreś z nich będzie musiało zostać na ziemi dłużej, podczas gdy
śmierć właśnie jest wówczas jego największym pragnieniem. Niekiedy w wierszach
Dickinson gorycz konieczności rozstania po - znów krótkiej - chwili zjednoczenia
kochanków, a tym samym gorycz cierpienia. jakie przynosi miłość, zostaje osłodzo
na nadzieją na zjednoczenie po śmierci (322):
And so when all the time had leaked,
Without external sound
Each bound the Other's Crucifix We gave no other Bond Sufficient troth, that we shall rise Deposed - at length, the Grave -
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To that new Marriage,
Justified - through Calvaries of Lovc [I tak gdy caly ten czas się ulotnił, / Bez dźwięku z zewnątrz / Każde złączy ło się
z Krzyżem Drugiego - / Nie dawali~my innej Przysięgi - / Wystarczyła małżeńs ka,
że powstaniemy - / Gdy zdetronizowany zostanie -- w kOJlcu, Grób - / By to nowe
Malżeństwo / Zostalo uzasadnione - przez Kalwarie Miło~ci-1

Jednak w innych wierszach, choćby w 640, nadzieja na zjednoczenie po
nie pojawia. Jak interpretuje ten utwór Sharon Cameron: "tym, co
uniemożliwia zjednoczenie, jest sam fakt, że już miało ono miejsce. Zakaz nie
może więc dotyczyć uniknięcia zjednoczenia, a raczej musi bronić przed jego
powtórzeniem"ł5 Przyczynę stanowi fakt, że bohaterka traktowała swoją miłość
obrazoburczo, co przysłoniło jej dbanie o własne zbawienie. Gdyby więc nawet została zbawiona, on zaś nie, "zginęłaby razem z nim". Gdyby zaś on został zbawiony,
dla niej potępieniem nie bylby Boski sąd, lecz niemożliwość złączenia . W wierszu
przewijają się zatem dwa sposoby rozumienia pojęcia Raju i Piekła; z jednej strony
religijne, z drugiej - rozumienie bohaterki: Rajem (określonym mianem "nędznej
doskonalości" - sordid excellence) nie jest dla niej wieczne zbawienie, lecz moż
liwość bycia z ukochanym, Pieklem zaś - nie wieczne potępienie, lecz rozłąka ł6
Doświadczenie miłości nie pozwala zatem bohaterce dostrzegać wartości szczęścia
śmierci się

niebiańskiego:

Because You saturated Sight And I had no more Eyes
For sordid excelłence
As Paradise
[Ponieważ

skonało~ci

Ty napełniłeś Wzrok - / a ja nie
/ Jak Raj]

miałam więcej

Oczu /

Dła nędznej

do-

Ponieważ

że

muszą się

w

wymiar zbawienia stracił dla bohaterki wartość, jest ona pewna,
do Raju w rozumianym przez siebie znaczeniu 17 . Bohaterowie
rozdzielić z powodu "nadmiaru rozkoszy"'8, której już doświadczył i

nie dostanie

się

przeszłości ł9

Wszystkie cytowane utwory, które

stanowią

wybór liryki

miłos nej

Dickin-

15 s. Cam~ron. Lyric Time. Dickinson and fh e Lim;ts ofGenre. London 1981. s. 80: "whal prohibits union
scems to be t.hc fact Ihal ił has already occurred. The injunclion, then. cannOI be to avoid union bul musi
be ralher lO guard againsI its repctition".
16 JeSI lo topika miłości pojawiająca si.;: często w europejskiej literalurze miłosnej: w Sonefach do Laury
Pelrarki, w sODełaeh Jana Andrzeja Morsllyna, w Giaurze Georgea Byrona, IV cz . Dziadów Adama
Mickiewicza i wielu innych.
17 Por. G. Byron . Emily Dickinson, s. 50.
180 S. Cameron. Lyric Timc . s. 81: .. the exccss of pleasurc is the real force that drives Ihe twa lovers apart".

" Tarni". s. 80.
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sposob przedstawiania miłości w utworach poetki . Okazuje się, że
zostaje ukazana jako brak i coś niemożliwego do doświadczenia , choć
jednocześnie człowiek stale czuje jej obecność. Paradoksalnie jednak ten wła śnie
brak miłości uczy: "Jeśłi bowiem całości Wszystkiego nie da się objąć, a czą stkowe
posiadanie Wszystkiego to sprzeczność sama w sobie, pozostaje tylko jedna metoda:
paradoksalne posiadanie drogą wyzbycia się, przyjęcie poprzez odrzucenie, wniknięcie w istutę rzeczy od strony jej przeciwieństwa"".
Wszystkie zatem przeszkody w doświadczaniu miłości przyczyniają się zarazem do jedynej możliwości doświadczenia miłości. Przecież - jak pisze Dickinson
w wierszu 135 - "Miłości [uczy] Upamiętniający Kopiec" ("Love [is taught], by Memorial Mold"). Dlatego też postawę bohaterów poezji Dickinson można, za Barańcza
kiem, określić mianem "wycofanej"22 Nie da się przecież walczyć z i stotą świata .
Z analizy utworów miłosnych Emily Dickinson można wyciągnąć kiłka
wniosków dotyczących sposobu ukazywania miłości w jej poezji. Po pierwsze,
przedstawianie miłości jako braku jest niezwykle oryginałne. Rozłąka nie wynika
po prostu z "wrogiego kochankom świata" - z konieczno,<ci przebywania w innym
miejscu, z konwenansów czy z nieodwzajemnionego uczucia. U Dickinson przeszkód nie da się usunąć. Miło ść nie spełniłaby się nawet wtedy, gdyż te przeszkody
wynikają nie z zewnętrznych okołiczności, niezrozumienia społecznego czy czyjejś
złej woli, łecz z istoty tego świata, w którym "Wszystko" jest "Brakujące". Miłość
u Dickinson staje się wszystkim dla doświadczających jej bohaterów. Dlatego też nie
zostaje już w nim miejsca na życie ani nawet na troskę o zbawienie. Dickinson patrzy więc na miłość w sposób fiłozoficzny, a jednocześnie emocjonałny i osobisty.
Wiele o sposobie przeżywania miłości przez bohaterów poezji Dickinson
mówi także forma jej utworów miłosnych. Zwykle są to wiersze stroficzne o prostej
i regularnej budowie, z niewyrafinowanymi i niedokladnymi rymami. Komentując
jeden z wierszy, Aleksander Rogalski określił jego budowę jako "wiersz dziecięcy"
albo "wyłiczankę". Jak twierdzi baJacz:
son 20 ,

ukazują

miłość ciągle

Prostota takiej formy i jej naiwna bezpretensjonalno ść harmonizują ze szczerością.
z jaką poetka ujawnia swoje uczucia. Skojarzenie dziecięcych wyliczanek z namięt
nością dojrzałej kobiety jest dla czytelnika niemałym zaskoczeniem i w zupełności
potwierdza to, [.. .l że istotą poezji w jej [Dickinson - ASl rozumieniu było zadziwianie nowością rzeczy codziennych i znanych 23 .
Miłość

ambiwalentne,
20

Jest

jest wreslcie w poezji Emiły Dickinson ukazana jako uczucie
stanowi połączenie rozkoszy i cierpienia. Niemożność jego

gdyż

wybór kierowany wątkiem braku . Oczywi ~c ic, można również podjąt: rcflek ~ję nI. liryki
Dickinson pod kątem zupelnie innym. na przykład reflek sji na lemat jSloly miloś ~i czy wizji

lO

miłosnej

małżeńslwa.
li

S, Barańczak. Wstęp. s. 18.

22 Tamże .

~l A. Rogalski. Anrleffa

i Emilia, Warszawa 1980, s. 2.40.
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calkowitego doświadczenia sprawia, że miłość zostaje określona jako "Kalwaria"
(322) i "Golgota" (549). Miłość jest jednak także przedstawiona jako ogromna
potrzeba człowieka i esencja jego życia, na przykład w cytowanym wierszu 640:
"love is life - / And life hath Immortality - [...l miłość to życie - / A życie daje
Nieśmiertelność -].
Miłość u Dickinson to zatem podstawa życia; wiełki skarb, który stanowi
nawet ir6dło Nieśmiertelności. Na zakończenie zacytuję wiersz 917, kt6ry ukazuje miłość jako podstawę istnienia świata i jako byt pierwotny w relacji do Życia
i Śmierci, a tym samym niezmiennie trwający:
Love - is anterior to Life Posterior - to Oeath Initial of Creation, and
The Exponent of Earth [Mi!o~ć - jest uprzednia wobec 7.ycia - / Późniejsza - wobec Śmierci - / Wyj§ciowa
dla Stworzenia i / Wyrazicielka Ziemi -]

Anna Stanisz
Summary

"The Missing Ali" - The image or love in Emily Dickinson's poetry
The main thesis of the a rticle is that Emi!y Oickinson's poetry pictures !ove as eternally unfulfilled. Because of "lhe Missing AlI", one "an never experience !ove fully. Orawing
on a number of European conventional metaphors and images of love (used by, i.a., Petrarch,
Shakespeare, and the Romantics), Oickinson creates her own picture of love as "the !ack"
resulting from the impossibility to love enough or to unite with one 's beloved (due to death,
lhe neccssity for parting, and the nalure ot" life), or from bcing forced to live hav ing once
loved. Oickinson prcsents lhe paradox: although we cannot be true humans without love - 50
desperately needed - that need itself can ncver be fully satisfied.
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Joanna Żabnicka

ZBIOROWE ŻYCIE KLATEK SCHODOWYCH*
Nie odwiedzamy się tak jak one
nie schodzą do siebie. Byłoby
wspaniale zaprzestać kluczenia po stopniach
codziennych wtajemniczeń, sprowadzić
wszystko do parteru
i przez firankę podpatrywać, jak ktoś z zauroczeniem
i zażenowaniem po nocy kradnie piwonię z cudzego
ogrodu. Ucina łodygę - z braku noża - obgryzioną
częścią klucza. Widzieć, jak ten ktoś potem palcem. delikatnie,
uchyla jej kielich, by zobaczyć, jak jest pełen
i dlatego zamknięty na noc.
A klatki trzyma się pod kluczem, jedna pod drugą, choć pozostają
puste. Nawet lekko uchylone drzwi sprawiają, że są otwarte.

PUSTA ŚCIANA
Na pewno upal. Wykusz
kamienicy ponad ruchliwą ulicą, wiecheć
firany przewieszony przez
parapet jak ozór zdyszanego psa. A w głębi pustego
pokoju na trzecim piętrze czarny
zarys, głowa w zamyśleniu znieruchomiała
twarzą do ściany bez okien.
Tamtego dnia wykurzyłeś pszczoły z ula, a one
nie wróciły nigdy więcej. Przypałętał się za to pies .

• Tytuł zostal zaczerpnięty z książki Jacka Kopciriskiego Gramatyka i mistyka . Wprowadzenie
w teatralną osobno~!( Mirona Bialu.filew.\'kiego.
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Autobus przystaje, a ja nie wiem co myśleć.
Pusto w głowie, widzę
kurz na zewnętrznej stronie szyby. Gdzieś
jak oszalały szczeka pies.

KLUCZE
Ptasie konstelacje w przelocie, gniazdowanie w przerwach.
Powietrze dziś niezwykle strzeliste,
szpaler drzew przy drodze jak nawa ulicznej katedry.
Powietrze dziś niezwykle gościnne,
wiatr przynosi strzępy rozmów dla dyskretnej rozrywki.
Powietrze

dziś

słońce stanęło

niezwykle przejrzyste,
za sygnalizatorem, nie ma czerwonych

Klucze leżą na półce w zatrzaśniętym domu,
mało co je obchodzi; przerwa, ani drgną.

widzę

świateł .

je przez okno:

I PO KRZYKU
Cicho! Przeszłość wyłazi spod
spodu: znalazła się
najstarsza kwitnąca roślina zachowana
w kamieniu, najdawniejsza salamandra w bursztynie. Kiedyś
jednak było lepiej, tamto
się trzyma. A my już się rozpadamy, tak jak za chwilę
rozpada się deszcz i wsiąknie w ziemię.
Joanna Żabnicka
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Janina Krawczyk

POD

TILlĄ

I BETULĄ

W niebie jest bunt, głosi Marek M. Zarzewiem buntu - tak mówi
Marek - jest spór między świętym Franciszkiem z Asyżu a świętym Cyrylem, biskupem aleksandryjskim. Święty Franciszek, ten, który tu, na
ziemi, stanął w obronie zwierząt, teraz, w niebie, upomniał się o kobiety.
A właściwie o jedną - Hypatię z Aleksandrii. Wielką uczoną, matematyczkę
i filozofkę. Męczennicę nauki - tak mówi Marek - bo zamęczoną na śmierć .
I to przez kogo! Przez chrześcijan. A że biskupem w Aleksandrii był wtedy
Cyryl, Franciszek jego obarcza winą za tę śmierć. I dlatego wystąpił z petycją do Pana Boga, aby pozbawić Cyryla świętości, a w poczet świętych
przyjąć Hypatię. Bóg ma problem, bo Hypatia była poganką·· .
Anna trzyma się z boku. Czeka, aż ludzie odstąpią od Marka . Nie
chce go przy nich zagadywać, przedstawiać się i może jeszcze przekonywać, że się kiedyś znali, byli przyjaciółmi. Z niecierpliwością czeka na
chwilę, kiedy wreszcie będzie mogła podejść do niego, żeby się przywitać .
Chciałaby mu też wytłumaczyć, dlaczego ona i Renata tak długo się nie
odzywały. Tymczasem ta chwila zamiast się zbliżać, oddala s ię . Ludzie,
którzy przed paroma minutami wyszli z kościoła, nie spieszą się do domów.
Otaczają Marka półkolem , pytają, czy Cyryl to ten od Metodego, dziwią się,
że jest jeszcze drugi, w dodatku święty. Jak to możliwe, że nigdy o nim nie
słyszeli?

Annajest pozytywnie zaskoczona zachowaniem ludzi. W ich stosunku do Marka nic się nie zmieniło. Nikt się tu z niego nie śmieje , nie robi
głupich min za jego plecami. Słuchają go z powagą i widać, że darzą takim
samym szacunkiem, jak dawniej . Tak, jakby nie miało dla nich znaczenia ,
co mówi. A może rzeczywiście nie ma, zastanawia się, może nigdy nie
miało, bo nigdy nic z tego, co mówił, nie rozumieli. A może właśnie . .. rozumieli, przychodzi zaraz refleksja, może rozumieli więcej niż ona i Renata
i dlatego tak się zachowują. Ci, którym nie jest z nim po drod ze, podają mu
na pożegnanie rękę, tak jak calej reszcie, która idzie w tę samą stronę , co on.
Kobiety i dzieci poszły już przodem, mężczyźni jeszcze zwlekają , w końcu
i oni ruszają. Idą powoli, dostosowują swój krok do kroku Marka , rozmawiają. O czym? Anna nie slyszy, jest za daleko. Stoi wciąż w tym samym
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miejscu, nie wie, co z sobą począć. Jest jej wstyd tych wszystkich wykręt
nych tłumaczeń, jakie sobie przygotowała. Bo Marek ich nie potrzebuje. Nie
potrzebuje ani jej tłumaczeń , ani jej samej. Zrozumiała to w chwili , kiedy
ją mijał i przesunął po niej wzrokiem , jak po części krajobrazu . Jakby była
jedną z tych rosnących tu teraz w miejscu lip i brzóz - tui. Nie pozostaje
jej nic innego, jak tylko odwrócić się i odejść. Ale co powie Renacie po powrocie? Że zabrakło jej odwagi, aby podejść do Marka i chociaż spróbować
mu się przypomnieć? Bo przecież nie może być tak, żeby nie wiedział , kim
ona jest. Jeśli nawet nie rozpoznał w niej Anny, to Betulę na pewno sobie
przypomni, przekonuje samą siebie. Poprawia włosy, zamienia przeciwsło
neczne okulary na zwykłe, przerzuca torebkę przez ramię i zdecydowanym
już krokiem rusza przed siebie.
Pewność opuszcza ją przed domem Marka. Kiedyś rzucającym się
w oczy, zadbanym pod każdym względem, teraz wyglądającym tak, jakby
od lat nikt w nim nie mieszkał. Zmurszale, odrapane ściany, zbutwiałe
futryny i brudne szyby w oknach, a w nich szare, wiszące byle jak firanki,
zarośnięty chwastami ogródek, zamknięta na klódkę, trzymająca się na
jednym zawiasie furtka. I tylko drzewa w sadzie, jakby w sprzeciwie przeciwko temu ogólnemu zastojowi, owocują na potęgę. Na ten widok, a jeszcze
bardziej na widok usłanych pod drzewami owocowych dywanów, spojrzenie
Anny zachodzi mleczną mgłą. W momencie, kiedy dotyka ręką bramki, coś
każe się jej odwrócić. Pod Tiliq i Betulq - rzuca się jej w oczy szyld nad
wejściem do budynku naprzeciwko. Przez długi czas nie jest w stanie się
ruszyć. Zastygła w dziwacznej pozie niczym żona Lota, z wykręconą do
tyłu głową, nie reaguje nawet na odgłos otwieranych drzwi. To teraz dla
niej nieważne, nic nie jest ważne, ważny jest tylko ten szyld. Przyciągana
jego siłą, odrywa się od bramki i nie spojrzawszy nawet za siebie, kieruje
się w stronę domu naprzeciwko.
Budynek należący kiedyś do FWP najwyraźniej zerwał z przeszło
ścią. Przeciwnie niż w domu Marka, widać i czuć w nim życie . Ścieżka
prowadząca od bramy do domu wytyczona jest okrągłymi kamieniami ,
przy wejściu donice z kwiatami, wewnątrz pokoje do wynajęcia, w miejscu
wczasowej stołówki coś pośredniego między kawiarnią a wiejską gospodą - drewniane stoły i krzesła, na ścianach bukiety z suszonych kwiatów,
z boku, na czarnej tablicy, menu. Anna długo się w nie wpatruje, waha s ię
między kawą a lodami z bakaliami i śmietaną, ostatecznie decyduje się i na
jedno, i na drugie. Nie rozgląda się za miejscem na sali, wychodzi na taras.
Wybiera stolik w rogu, obok dużej palmy. To tu siedziały z Renatą, kiedy
podszedł do nich chudy, kulejący chłopak w okularach i zapytał , czy może
się przysiąść. Tamte panie, wskazał na dwie w podobnym co one wieku
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dziewczyny, nie mają przyjemności obcowania z kaleką, jeśli wam też nie
odpowiada towarzystwo kogoś takiego, powiedzcie wprost, narzucał się nie
będę. Oburzone na "tamte panie" zapewniły go, że im, przeciwnie, będzie
bardzo miło i tym samym, nie przeczuwając żadnej pułapki, skazały się na
jego stałe towarzystwo. Wystarczyło, że napomknęły o jakiejś dłuższej wycieczce albo eskapadzie w wyższe partie gór, a zaraz szantażował je swoim
kałectwem. Domagał się, aby powiedziały wprost, że już mają go dosyć
i chciałyby się od niego uwolnić, wypominał, że nie stać je na odrobinę
wyrzeczenia i dostosowania się do jego możliwości, a raz nawet zarzucił
im, że nie są prawdziwymi chrześcijankami ...
Zapatrzona w tamten czas z dezaprobatą kręci głową. Co ma piernik
do wiatraka, myśli dzisiaj, ale wtedy ani ona, ani Renata na takie zarzuty
Marka nie mówiły nic, kładły uszy po sobie i dostosowywały się do jego
planów, co najczęściej sprowadzało się do spacerowania po dołinach i ałej
kach parkowych albo przesiadywania w kawiarniach lub u niego w domu .
Kiedy zobaczył, w jakich warunkach mieszkają, że bez łazienki i z ubikacją
na zewnątrz, kazał im całkiem się do niego przenieść. I to była dobra strona
ich znajomości z Markiem; kwatera, na jaką w tamtych czasach nie było je
stać. Pokój na piętrze z balkonem i widokiem na góry, łazienka i kuchnia
do dyspozycji. Lubiły w niej przebywać, mimo że nie musiały gotować, bo
mama Marka była kierowniczką kuchni w tym właśnie domu, w którym
Anna teraz się znajduje, i każdego dnia przez jednego z pracowników podrzucała synowi wystarczającą dła całej trójki ilość pożywienia . W takiej sytuacji, mając nie tylko darmową kwaterę, ale i wikt, mogły przedłużyć swój
pobyt w uzdrowisku do końca wakacji. Nie buntowały się już przeciwko
życiu pod dyktando Marka, szły wszędzie tam, gdzie chciał, a on najchęt
niej prowadził je w przeciwnym niż zdrój kierunku. Do dobrych i mądrych
ludzi, jak mówił. Ci dobrzy i mądrzy ludzie to mieszkańcy graniczącej ze
zdrojem wsi. Marek z każdym napotkanym witał się i wdawał w pogawęd
kę. Głośno pozdrawiał tych, którzy w swoich obejściach zajęci byli robotą .
Oni, jak to bywa w zwyczaju, na widok kogoś bardzo bliskiego rzucali
siekiery, łopaty, grabie, wycierali ręce o ubrania i przychodził i do płotów,
bramek, a nawet wychodzili przed nie, żeby się przywitać i porozmawiać .
Pytali, co słychać, jak czuje się matka, czy nie trzeba w czymś pomóc i cały
czas ciekawie zerkali w stronę dziewczyn. Marek udawał, że nie widzi ich
spojrzeń, w którymś jednak momencie rzucał od niechcenia: to moje przyjaciółki , Tilia i Betula. Nikt się nie dziwił, nie dopytywał, skąd takie imiona
i co one znaczą. Ze zrozumieniem kiwali głowami, podobnie jak wtedy,
kiedy wykładał im na przykład teorię heraklitejską, że świat istnieje na zasadzie przeciwieństw i dłatego, aby było dobro, musi być i zło . Góra - dół,
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- góra, rozumiecie, mówił, kierując palec w górę i opuszczając go w dół.
Kierunki dwa, ale droga jedna ... Bez Judasza nie byłoby zbawienia ...
A bez ciebie nie byłoby nas. Nas dzisiejszych. Anna prostuje się,
nadyma policzki. Pyszni się, tak mówili o niej koledzy na studiach. Stąd
jej przydomek - Pyszna. Popularny do dzisiaj. A jak bardzo, miała okazję
przekonać się na ostatniej konferencji, kiedy to jeden z dyskutantów w taki
właśnie sposób powołał się na jej wystąpienie. Temat był gorący, zresztą,
jak wszystkie teraz tematy: czy w imię prawdy należy burzyć legendy?
Legendy, w przeciwieństwie do tak zwanej prawdy historycznej, nie da się
zburzyć, stwierdziła autorytatywnie zaraz na wstępie swojego wystąpienia.
I dla przykładu sięgnęła po znaną chyba wszystkim legendę o Wandzie.
Wanda, tak jak przed wiekami nie chciała Niemca, tak i dzisiaj go nie chce,
ironizowała sobie, tymczasem nie minął jeszcze wiek i prawda historyczna
już się zmieniła, w trzydziestym dziewiątym roku napadli na nas nie Niemcy, lecz naziści, jakiś wirtuałny naród, przez niektórych pisany już nawet
przez duże N ... Potem, zła na siebie, że sprowokowała polityczną kłótnię,
próbowała przerzucić dyskusję na Petrarkę, ale nikt już jej nie słuchał.
A dlaczego na Petrarkę? Bo Petrarka stworzył największy mit miłości. Miłości pięknej, platonicznej, trwającej przez całe życie. Miłości do
jednej kobiety. A w rzeczywistości? W rzeczywistości to drań. Tak powiedział Marek. Drań i kobieciarz ...
Łyżeczka z lodami zamiast do ust trafia do filiżanki z kawą . To
wspomnienie Petrarki pomieszało jej ruchy. I to wspomnienie Petrarki
kieruje jej wzrok na dom po przeciwnej stronie ulicy. Obrazy mienią się jej
w oczach, nakladają na siebie; okno na piętrze jest otwarte, wiatr wyciągnął
firankę na zewnątrz, powiewa nią, jak białą flagą; na pustym bał konie zielony krzak fikusa, drewniany stolik i dwa krzesła; dwa, bo Marek nie ma
zwyczaju tam z nimi wysiadywać ...
Anna wciąga powietrze w płuca, jest cała w tamtych dniach. Przed
oczami stają jej te odległe, letnie miesiące, rok po roku, bo na tych pierwszych się nie skończyło, jeszcze przez cały okres studiów spędzały z Renatą
u Marka wakacje, jak we własnym domu. To z tamtego okresu pamięta
kolory nieba, wszystkie odcienie błękitu i szarości, zależnie od pory dnia
i pogody, zapachy sadów i lasów, piosenki wówczas śpiewane... Leżąc
w łóżkach, słuchały na okrąglo tych samych melodii dobiegających z domu
wczasowego. W cieplejsze wieczory wychodziły na balkon i obserwowały
toczące się tam życie. Mężczyźni przesyłali im całusy ponad głowami swoich partnerek, one chichotały i odpowiadały im tym samym. Był wśród nich
jeden, przystojny, lekko już szpakowaty brunet, który nigdy się do nich nie
uśmiechnął, nigdy nawet nie spojrzał w ich stronę. I to on zawładnął całą ich
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go: Osobny. Bo zawsze sam, nigdy w grupie. Nawet na pokiedy już wszyscy byli po. Siadał właśnie tutaj, na tarasie.
Obsługiwała go tylko jedna kelnerka. Miała na imię Laura i bujne, popielatoblond włosy. Nie odchodzi la, kiedy jadł. Zwykle wyniosła, wyprężona jak
struna, stała przy nim w uległej postawie i patrzyła w ziemię. W milczeniu
zbierała naczynia i odnosiła je do kuchni. Po paru minutach wracała , już nie
w służbowym, ale w cywilnym, zawsze tym samym, ubraniu: oliwkowych,
elastycznych spodniach i czarnym sweterku z okrągłym dekoltem . Dopiero
wtedy było widać, jaką ma idealną figurę. Nie podchodziła do samego stolika, zatrzymywała się w pewnej odległości i czekała dopóki Osobny nie
wyciągnął do niej ręki. Wtedy robiła krok do przodu, opierała się jedną dło
nią o stół, ciągle pełna wahania, by ostatecznie przysiąść na brzegu krzesła ,
zawsze tyłem do nich, tak, jakby chciała powiedzieć: zostawcie nas, nie gapcie się, nie jesteśmy żadnymi eksponatami. Ale one nie potrafiły odejść . Nie
potrafiły też uwolnić się od tego, jakiegoś niesamowitego, napięcia, jakie
przenikało do nich od tamtych dwojga. Każdego dnia, tak samo zauroczone
odgrywanym na ich oczach spektaklem, trwały w ciszy, w tej dziwnej ciszy,
w której gubią się nie tylko głosy, ale i wszelkie inne dźwięki . I dopiero
szyderczy śmiech Marka zdołał przedrzeć się do ich uszu. A zaraz potem
usłyszały: Biedna Laura, że też musiał się jej trafić taki Petrarka. Zapytany,
czy Petrarka to nazwisko Osobnego, zaprzeczył. To dlaczego tak go nazwał?
Bo to taki sam drań i kobieciarz, jak tamten , powiedział. I wiele jeszcze
innych strasznych rzeczy (według ich ówczesnego mniemania) naopowiadał
im wtedy. Że Petrarka to największy kłamca w historii literatury, że podczas
gdy cały współczesny mu świat ekscytował się jego miłością do Laury, jemu
urodził się syn, a parę lat później córka, że kiedy dziś każdy wie o Laurze,
nikt nie zna imienia matki jego dzieci, bo tak dokładnie wymazał je ze
swojego życiorysu. Nawet w bulli papieskiej, wyobrażacie to sobie, grzmiał
jak kaznodzieja z ambony, nawet w bulli papieskiej, nadającej jego dzieciom
prawa legalnych potomków, matki nie ma wymienionej ...
Wcześniej nigdy go tak wzburzonego nie widziały, dlatego nawet nie
próbowały wchodzić z nim w dyskusję. Zresztą, co one wtedy o Petrarce
wiedziały? Dziś to co innego. Dziś Anna chętnie by sobie z nim porozmawiała, a raczej - posprzeczała się. Bo chociaż to wszystko, co mówił, jest
prawdą, to ona daleka jest od potępiania autora Sonetvw do Laury. Przeanalizowała je wszystkie, zarówno w przekładzie jak i w oryginale, i jest
pewna, że to nie Marek ją, ale ona zapędziłaby go teraz w kozi róg. A już
na pewno łatwo podważyłaby zarzut, że Petrarka matce swoich dzieci nie
ofiarował ani jednego sonetu, ani jednej strofy wiersza, ani jednego wspomnienia. Raz nawet spróbowała mu to wyłuszczyć w liście ...
siłki przychodził,
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" ... Na istnienie Laury nie ma żadnych dowodów - pisała . - Nikt tak
nie wie, kim była i czy w ogóle była. Skąd więc przekonanie, że to
kobieta z wyższych sfer? Laura w sonetach żyje na tle otwartej przestrzeni,
wiatr bawi się jej włosami, trawa ugina pod jej stopą ... Leśna boginka? Czy
nimfa nad wodq / na wiatr warkocze złote rozpu§ciła, pyta sam Petrarka
w jednym z sonetów. A w innym mówi: Mogłu iść w parze z najszłachet
niejszymi. Czyli że z tych naj szlachetniejszych nie była. Dlatego, kiedy czytam: Patrz: jakże pysznie postać jej się trzyma! / Strój urokliwy, wdziękiem
ozdobiony! / jaki chód zgrabny! Jak wodzi oczyma / Po najpiękniejszym ze
wzgórz ocienionych!, to nie widzę damy w kapeluszu ani w powłóczystej
sukni, snującej się po pałacowych pokojach, ale śmigającą po wzgórzach
i dolinach urodziwą wiejską dziewczynę. A że, jak chyba wiesz, Petrarka
w tym czasie, kiedy urodził mu się syn, mieszkał w wiejskim ustroniu
zwanym Zamkniętą Doliną, to przyznasz, że moje widzenie przybiera postać, jak najbardziej realną. Wystarczy tylko posłuchać opisu tego miejsca:
Nie znam doliny, gdzie by było więcej / Miejsc, które godne sq kochanków
gościć, / Nigdzie niczyje nie uwiły ręce! Rozkoszniejszego gniazda dla miłości". I dalej pisała: "Nie będę się upierać, że Laury nigdy nie było, tak
samo, jak nie będę się upierać, że Laura to imię matki jego dzieci. Dziś na
przykład wpadłam na zupełnie nowy trop. Podsunęło mi go przeczytane
wyrywkowo wyznanie, na które wcześniej, mimo że już nieraz musiałam je
czytać, nie zwróciłam uwagi: Miłość nie chciała mnie tak prędko strach',
/ Drugi postronek na mnie ukręci/a ... Czyżby więc rację mieli ci , którzy
uważają, że Laura to metafora? Imię wszystkich kobiet, które kochał? A co
ty na to?". W postscriptum dopisała: "Mam jeszcze wiele innych tropów,
podyskutujemy, jak się zobaczymy".
Niestety, nie podyskutowali; nie było ku temu okazji. Marek na łist
nie odpowiedział. Po raz pierwszy nie przysłał też życzeń świątecznych ani
urodzinowych. Renata również nie miała od niego żadnych wiadomości. Powiedziała to Annie, kiedy przypadkowo wpadły na siebie na ulicy. Od paru
lat nie spędzały już razem wakacji, nie umawiały się do kina ani na współ
ne zakupy, a ostatnio przestały nawet umawiać się na kawę. Nadal jednak
wymieniały się pozdrowieniami i ży<.:zeniami z różnych okazji, pytały się
nawzajem, co słychać, jak w pracy, czy wszystko w porządku, obiecywały,
że się zdzwonią i umówią na dłuższe spotkanie, a od kiedy Renata, po drugim wyjściu za mąż, rzuciła pracę w instytucie i zamieszkała wraz z mężem
w leśniczówce, na pożegnanie, zamiast zadzwoń, mówiła: wpadnij . Anna za
każdym razem odpowiadała: dobrze, wpadnę. Ale kiedy w końcu spełniła
obietnicę, obydwoje, zarówno mąż Renaty, jak i ona sama, byli ogromnie
zaskoczeni. Rozmowa długo się nie kleiła, dopiero gdy na stołe pojawiła
naprawdę
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nalewka z dzikiej róży, języki się im rozwiązały. Rozgrzane alkohołem
i wspomnieniami, umówiły się, że wygospodarują trochę czasu i w najbliższe wakacje Marka odwiedzą. Po co czekać aż do wakacji, powiedział
mąż Renaty, który, jak wynikało z rozmowy, wiedział o Marku dość dużo,
w następnym tygodniu jadę do dyrekcji, mogę was podrzucić do zdroju .
Niepotrzebnie się wmieszał. Ałe tak myśli Anna dzisiaj. Tamtego
dnia obie z Renatą przyjęły jego ofertę z radością. Pasowal im taki wyjazd; wpaść na chwilę, przywitać się, powiedzieć, że jest się przejazdem,
przekonać się, że wszystko w porządku i jeszcze tego samego dnia wrócić .
Tyle tylko, że w porządku nie było. W pobliżu domu Marka zatrzymał je
w miejscu jego głos, a właściwie krzyk, zagłuszany przejeżdżającymi tamtędy samochodami. Kiedy podeszły trochę dalej, zobaczyły go na bałkonie .
Był tam jeszcze drugi mężczyzna. Trzymał rękę na ramieniu Marka i coś
mówił. .. Marek najpierw strącił jego rękę, potem go odepchnął. Wtedy ten
mężczyzna błyskawicznym ruchem wykręcił mu obie ręce do tyłu i wypchnął go z balkonu. Spojrzały na siebie zdumione: Osobny?
Anna zdejmuje okulary, kładzie je na stole. Wyciąga łyżeczkę
z kawy, nabiera nową porcję lodów i teraz już świadomie wkłada ją do kawy
i miesza. Marek tak zawsze robił. W ogóle lubił wymyślać różne dania,
a najbardziej desery. W przypływie dobrego humoru przychodził do nich
do kuchni, i kiedy one przygotowywały na przykład budyń z kwiatem nasturcji, dzikiej róży i nagietka, doprawiały miodem albo syropem z buraków
i dekorowały mieszanką różnych owoców, on wykładał im różne fiłozoficz
ne teorie, czytał fragmenty z Biblii albo recytował z pamięci wiersze, przeważnie swojego autorstwa, o czym wtedy jeszcze nie wiedziały i dlatego
bez skrępowania wyrażały swoją opinię . Najczęściej, że wiersz jest głupi,
bez żadnego ładu i składu, po prostu knot. On się im rewanżował, mówiąc,
że to nie wiersz jest głupi, tylko one. Wtedy wyciągały największy zarzut:
nie nadaje się do recytacji! A nie nadaje się do recytacji, bo nie ma w nim
dramaturgii! Posłuchaj tego, przekrzykiwały się i obie zaczynały recytować .
Renata okręcała się wokół krzesła, wirowała po kuchni, kusiła, chichotała,
uwodziła głosem, ruchami, oczami, Anna natomiast przybierała postawę
nieruchomą i wypowiadała słowa cichym, momentami przechodzącym
w szept głosem. Marek początkowo nawet słuchał, mogło się wydawać, że
z zainteresowaniem, ale kiedy raz Anna zamieniła się w utrudzoną, zmę
czoną życiem kobietę i pełnym żałości głosem zaczęła: "Moje życie jest
podzielone przez siedem / przez siedem dni tygodnia / po siódmym znów
liczę: jeden, dwa, trzy ... ", wyśmiał ją, mówiąc, że drugą Modrzejewską
to na pewno nie zostanie, więc niech lepiej odpuści sobie marzenia o zawodzie aktorskim. Dla Renaty też nie był łaskawszy, nazwał ją cyrkówką .
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A!e to właśnie tego dnia po raz pierwszy, wieczorem, przyszedł do nich do
pokoju. Przyszedł, żeby je przeprosić. I to wtedy, jakby chcąc je całkiem
udobruchać, nadał im te imiona: Tilia i Betula. I nawet wiersz do każdej
z nich dopasował. Do szerokiej w biodrach, krótkonogiej Renaty zwrócił
się słowami Lenartowicza:
Lipo zielona, drzewo ojczyste.
Co na mnie kwiaty strząsasz złociste
l cień daleki rzucasz dokoła Drzewo rodzinne. ozdobo sioła.

Dla Anny tei. mial Lenartowicza brzozy, smutne drzewa [ ..1
które liść po to snadź odziewa,
aby płakały z każdą wiosną ...
Płaczące

Ona jednak od Lenartowicza
lecz od Brzózki kwietniowej:

wolała

Tuwima, ale nie tego od Rzezi brzóz,

To nie łiście i nie listki.
Nie listeczki jeszcze nawet To obłoczek przezroczysty
Pozłociście zielonkawy.
Rzeź brzóz jeszcze dziś wywołuje rumieniec na jej twarzy. Kurczowo
zaciska palce na filiżance. Miesza lody z kawą, trochę wypija, resztę wyjada
łyżeczką. Mimo że filiżanka jest już pusta, nie odstawia jej. Wpatruje się
w dno, jakby chciała coś z niego odczytać. Znaleźć to, co wymknęło się
z pamięci. Tylko że z tym akurat wydarzeniem nie ma takiego problemu.
Nie musi go odtwarzać z odłamków, ma go w głowie w całości . Marek
wyrecytował Rzeź brzóz. w przypływie rzadkiego u niego dobrego humoru,
podczas przygotowywania ulubionego przez całą ich trójkę tortu poziomkowego. Gra!, jak przedwojenny aktor, z nienaturalnym u niego ożywieniem,
przesadzając w gestykulacji i mimice. Przyczajał się, marszczy! gniewnie
czoło, straszył: Brzozom siekierą żyły otworzę, / Ciachnę przez. ciało, rqbnę
przez korzeń, / Lepkim osoczem brzozy ubroczę, / Na rany białe wargami
wskoczę ... Anna, podejmując zabawę, z piskiem rzucała się do ucieczki.
Biegała wokół stoI u, chowała się za Renatę, kiedy jednak uwagę Renaty
odciągnął swąd wydostający się z piekarnika, Markowi udało się ją dopaść .
Okręcił się z nią, przyparł do stołu. Dyszał jej w szyję, rozdmuchiwał wło
sy. Czuja się dziwnie, coraz bardziej nieswojo. Policzki jej płonęły, puls
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przyspieszy I. .. Renata nie patrzyła na nich, rozpaczała nad nieudanym biszkoptem, z jednej strony niedopieczonym, z drugiej spalonym, a na dodatek zupełnie niewyrośniętym. Jajka musiały być nieświeże albo masa źle ubita,
zauważył Marek i zaofiarował się z pomocą przy ucieraniu nowej . Zanim
jednak uwolnił Annę, zbliżył swoje usta do jej ucha i powiedział: nie jestem
hetero. A właśnie że jesteś! - palnęła na cały głos. Jesteś straszną heterą!
Nie zrozumiała, czy udała że nie rozumie? Trudno dziś w to uwierzyć, ale wtedy rzeczywiście nie zrozumiała. Prawdziwy sens wyznania
Marka dotarł do niej dopiero w jakieś parę lat później. Nie pamięta dokład
nie okoliczności, w jakich to się stało, pamięta tylko falę gorąca, jaka uderzyła jej do głowy, kiedy jedna z dwu przechodzących obok niej dziewczyn
powiedziała o kimś do drugiej: nie podniecaj się tak, on nie jest hetero.
Dzisiaj jest podobnie. Dlaczego Marek jej to powiedział, stawia sobie
pytanie i czuje, jak cała czerwienieje. Dlaczego właśnie wtedy? I dlaczego
jej? Co on sobie pomyślaP Że ona ... No nie! Gwałtownym ruchem sięga
po filiżankę i zamyka ją w obu dłoniach. I już nie tylko wstyd czuje, ałe
i gniew. Gniew tak silny, że a7 ściśnięta w dłoniach filiżanka pęka i rozpada
się na kawałki.
Tego tylko brakowało! Ze skorupami w rękach idzie do bufetu i urzą
dza awanturę.
- W czym podajecie kawę? - krzyczy. - Ta filiżanka musiała być
pęknięta, skoro się rozpadła. A gdyby tak się stało, kiedy była pełna?
I w dodatku gorąca? A gdybym tak wylała kawę na siebie? A w ogóle, to czy
wy tu wszyscy jesteście głusi? Przecież od lego łomotu bębenki w uszach
mogą popękać!

Barmanka przeprasza, proponuje nową kawę. Ściszyć muzyki nie
bo ona jest tu od obsługi, a nie od podejmowania decyzji . Od podejmowania decyzji jest szefowa. A gdzie ją można znaleźć? Barmanka robi
ruch głową, jakby wskazywała kogoś za jej plecami.
Anna odwraca się. Przed sobą ma ... Laurę. Pomimo upływu lat,
nadal atrakcyjną. Z włosami zwiniętymi w wałek i spiętymi na karku,
w dopasowanym, podkreślającym pełniejsze niż dawniej, ale nadal zgrabne
kształty, w kostiumie, w szpilkach i starannie umalowaną. Anna wpatruje
się w nią z dawną bezczelną ciekawością. W swoich wytartych sztruksowych spodniach i luźnej bluzie. z obciętymi niemal na zapałkę wlosami .
czuje się trochę jak kopciuch, z drugiej jednak strony ten nieatrakcyjny
wygląd daje jej przewagę; Laura na pewno nie skojarzy jej sobie z delikatną,
zrobioną na pazia blondynką z balkonu.
- Jakiś problem? - pada pytanie.
- Pani przeszkadza muzyka - mówi barmanka. - Za głośna .
może,
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- No to ścisz ją.
- Ale oni ...
Zarówno Anna jak i Laura zwracają się w stronę tej części sali , gdzie
przy dlugim stole siedzi grupa mlodych ludzi, wszyscy w czapkach z daszkami, w krótkich spodenkach i z puszkami piwa w dloniach ...
- ... lubią glośno - kończy barmanka. I dopowiada: - A to nasi stali
bywalcy.
- Stali bywalcy - powtarza za nią Laura z wyczuwalną w glosie
ironią i zwraca się do Anny: - Pani u nas wynajmuje?
- Nie. Przebywam w zdroju, w sanatorium. Postanowilam jednak
pozwiedzać trochę okolice i w tym celu ...
Laura już jej nie słucha, wykonuje zniecierpliwiony ruch ręką, który
daje się wytlumaczyć tylko w jeden sposób: no to co mi tu, kobieto, zawracasz głowę? I znika za drzwiami, z wiszącą na nich tabliczką: Kierownik.
- Niespecjalnie miła ta pani szefowa - daje upust swojemu rozczarowaniu Anna.
Barmanka powołi kiwa głową, ale zaraz podrywa ją i odchyla do
tyłu, tak jakby chciała być w porządku wobec szefowej, a jednocześnie nie
zrazić sobie gościa.
- No cóż - wzdycha - bywa i tak, że ktoś z wyglądu robi dobre wraże
nie, a odezwie się i cały urok pryska. Tak właśnie jest z panią Laurą. Ludzie
spodziewają się po niej nie wiadomo czego, jakiejś wielkiej kultury, ogłady,
światowego obycia i czy ja wiem, czego jeszcze, a to - prosta kobieta. Keł
nerką tu kiedyś była. Jeszcze za czasów PRL, kiedy ten dom należał do FWP.
Może jednak podam coś pani? - zmienia temat. - Wypieki mamy dobre.
Anna uważniej przygląda się barmance; ta dziewczyna nie jest głupia
i dużo może wiedzieć. Wprawdzie, żeby zdążyć na obiad, to powinna już
iść, ale ... Co tam obiad, podejmuje decyzję, druga taka okazja, aby dowiedzieć się czegoś o Marku, może się już nie nadarzyć.
- To co mi pani proponuje') - pyta.
- Radziłabym ambasadora. - Barmanka spogląda na drzwi, za którymi znikła Laura i zdradza szeptem: - Sama szefowa go robi.
- No, jeśli szefowa, to nie mogę nie spróbować. Najpierw jednak
wolałabym coś konkretnego. - Podnosi oczy, jednak żeby coś wybrać z wypisanych na tablicy dań, musi zmienić okulary.
Niepotrzebnie. Bo, jak informuje ją barmanka, kuchnia przez trzy
dni jest nieczynna.
- Stąd te pustki u nas - mówi. - Na zewnątrz na drzwiach jest ogło
szenie. Nie czytała pani?
- Nie zwróciłam uwagi. W takim razie, niech będzie ten ambasador.
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Nie zamierza już wracać na taras, przysuwa barowy stołek, trochę za
wysoki, jak dla niej, dlatego dla pewności woli nie tracić kontaktu z ziemią
i jedną nogę pozostawia opartą o podłogę.
Barmanka stawia przed nią talerzyk z dość dużym kawałkiem tortu,
a że młode towarzystwo opuszcza właśnie lokal, idzie na zaplecze i wylącza
całkiem muzykę. Po powrocie też ucina sobie kawałek ciasta i sama z siebie
zaczyna opowiadać.
- Dopóki żył mąż pani Laury, interes szedł dobrze. Zresztą, to
byly dopiero początki uwła s zczania się . Stała klientela, konkurencja żadna.
A dzisiaj? Co drugi dom to prywatny pensjonat. I ka ż dy czymś kusi; a to
ceną, a to domową kuchnią, a to pokojem z widokiem na góry ... A u nas co?
Pokoje z widokiem na tę zaniedbaną posesję naprzeciwko. Najgorsze, że nic
się nie da zrobić. Bo mieszka tam człowiek specjalnej troski.
Anna zatrzymuje łyżeczkę tuż przed otwartymi już ustami.
- Człowiek ... jaki?
- Specjalnej troski. Ja go tak nazywam. Bo cala wieś stoi za nim.
Pobiliby każdego, kto chciałby go stamtąd wykwaterować.
- To dlaczego, jak tacy troskliwi, nie pomogą mu wyremontować
domu, czy uporządkować obejścia? Chwasty z ogródka mogliby wyrwać,
kwiaty zasadzić, dom z zewnątrz odmalować i już byłoby inaczej.
- Dobrze mówić . Ale jak to zrobić? Po śmierci matki nikogo do
domu nie wpuszcza.
- Nawet tych ze wsi?
- Nawet ich. A oni postępują z nim według zasady: nic na siłę. Ma być
tak, jak on chce. Dla nich to jak ktoś święty. Wnuk bohatera, rozumie pani.
- Nie bardzo.
- Dziadek pana Marka byl lekarzem. Z racji swojego zawodu wiele
wiedział, jednak kiedy zajęło się nim UB, nikogo nie wydal. I ludzie mu to
zapamiętali. Ale dlaczego pani nie je? Nie smakuje?
Łyżeczka z tortem wraca na talerzyk.
- Przeciwnie. Gdyby mi nie smakował, już by go nie było. A że jest
pyszny, to się nim delektuję .
- Coś podobnego! - Barmanka nie kryje swego dla niej podziwu. Rozpoznała pani.
- Co?
- Firmę. Wszyscy są przekonani, że to naturalny wyrób. Pani pierwsza wyczuła Delektę. Nie - poprawia się po chwili - pierwszy wyczuł ją pan
Marek. To ten z naprzeciwka. Jak dotąd, on jeden. Pani jest druga.
Anna mimo woli uśmiecha się. Nie zamierza jednak prostować nieporozumienia. Niech sobie barmanka będzie przekonana o jej wyczulonym
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smaku. Grzebiąc łyżeczką w torcie, pyta ot tak sobie, niby bez specjalnego
zainteresowania:
- Przychodzi tu do was?
- Pan Marek? Czasem zagląda. Zależnie od samopoczucia. Jest
w dobrym humorze, to przychodzi, w złym - nie zna nas. Jak wszystkich
zresztą wtedy. Ma okresy, że w ogóle nie opuszcza domu. Nawet firanek nie
odsłania. Dziwak z niego taki. Ale niech pani nie myśli, że głupi . To bardzo
mądry człowiek. Na KUL-u studiował. Jedni mówią, że filozofię , inni, że
teologię. A nawet, że jedno i drugie. I że to z tej nauki tak mu się zrobiło .
Żadna głowa nie wytrzyma takiej wiedzy, jaką on w nią wtłoczył. Gdyby
pani słyszała, co on tu nieraz opowiada! Miejscowi wiedzą, że najlepiej nie
dyskutować z nim, a już broń Boże szydzić sobie z tego, co mówi , albo jeszcze gorzej, śmiać się. Ale obcy ... Czasem to dochodzi do takich awantur, że
policja musi interweniować. Leczyć się powinien, ałe kto dziś o to zadba.
Dopóki żyła matka, to pilnowała, do szpitala go nawet woziła . Nie obyło
się wtedy bez awantur, ale po każdym powrocie był jak anioł. Spokojniutki,
grzeczniutki, cichutki. Nie wyzywał nikogo, nie groził piekłem . Mnie to
nawet pocieszał: Tobie, Viola, piekło pisane, tak mi mówił, i nic już na to
nie poradzisz, ale nie martw się, nie będziesz w piekle Belzebuba, tylko
Lucyfera. A Lucyfer to boski ulubieniec. Taki syn marnotrawny. Jest więc
nadzieja, że kiedyś piekło mu się znudzi i wróci do Ojca, a on na pewno mu
wybaczy. Przy okazji wybaczy też całej jego trzódce, którą z sobą przyprowadzi i zgotuje wam taki raj, o jakim tym w niebie nawet się nie śniło .
- Pani ma na imię Viola?
- Martyna. Ale pan Marek, nie wiem dlaczego, uparł się i nazywa
mnie Violą.
- Widocznie spodobaly mu się pani oczy.
- A co mają moje oczy do imienia?
- Oj mają, mają. A szczególnie ich barwa. Ma pani, pani Martyno,
bardzo ładny, rzadko spotykany kolor oczu. Fi ol kowy, przypominający połne
fiołki. A Viola po łacinie, to właśnie fiołek. Viola arvensis. Fiołek połny.
- Coś podobnego! - Barmanka znowu nie może wyjść ze zdumienia. - Tak ładnie mnie nazwał, a nic nie powiedział. - Zaraz - zaczyna
zastanawiać się na głos - to może i te imiona na szyldzie są po łacinie?
Tilia i Betula. Widziała pani? Dopiero niedawno dowiedziałam się, że tak
nazywał swoje dwie dziewczyny.
- Swoje?
- W jakim sensie były jego, tego nie wiem. Ałe ludzie różnie mówią.
Jego matka trzymała je za darmo, żywiła; miala nadzieję, że z którąś z nich
się ożeni. Ona bardzo chciała, żeby się ożenił, żeby po jej śmierci nie został

130

WENUS I MARS DWIE PLANETY

sam. Podobno wcześniej - znów ścisza głos - chciała go wyswatać z panią
Laurą i też ją wzięła do siebie na mieszkanie, ale jak tylko pani Laura spiknęła się z tym swoim, to od razu się wyprowadziła. Na jego życzenie, bo
taki był o nią zazdrosny. Nikt inny, tylko ona musiała go obsługiwać, kiedy
tu przyjeżdża!. Pani Laura też straciła dła niego głowę, na pana Marka to
już więcej nawet spojrzeć nie chciała. Tak samo było z tymi dziewczynami .
Przez wiele lat pana Marka zwodziły, święta tu nawet spędzały, a potem
nagle przyjechały ze swoimi chłopakami. Bezczelne!
Anna podrywa głowę, jakby czymś uderzona. Ostatnia porcja tortu
wepchnięta do gardla, sprawia, że zaczyna się krztusić. Przestraszona barmanka podaje jej szklankę z wodą.
- Niech pani przepije, szybko. - Widząc, jak mocno Annie drżą ręce,
nie wypuszcza szklanki z dłoni, ale podtrzymuje ją przy jej ustach. - Jeśłi
chce pani skorzystać z umywalki, WC jest tam - uprzedza jej życzenie.
Anna dziękuje jej spojrzeniem.
Panująca w toalecie czystość jest milym zaskoczeniem. Nie musi zatykać nosa, myć pospiesznie rąk i uciekać, ale może tu pobyć trochę dłużej, zaczekać, aż uspokoją się jej nerwy. Nie jest to jeJnak łatwe, w głowie bowiem
cały czas kołacze się oburzony głos barmanki: bezczelne! Niby dlaczego,
broni się sama przed sobą. Będąc w drodze do schroniska, w którym wraz
z kolegami postanowiły spędzić sylwestra, znalazły się o niecały blometr od
domu Marka. Byly święta, ludzie obcy skladali sobie życzenia, a one miały
ominąć dom przyjaciela? Nie wiedziały przecież, jaka jest sytuacja. A gdyby
wiedziały? Też pewno wstąpiłyby, tyle że nie ciągnęłyby ze sobą chłopaków .
Anna wysuszone już dłonie przenosi z powrotem pod kurek z wodą ·
Patrzy w lustro i widzi siebie w czapce wlóczkowej naciągniętej po same
oczy, obok Renatę w podobnej, a przed sobą Marka. Marka obcego, z uśmie
chem przyklejonym do bladej, nalanej opuchl izną twarzy. W głęboko
rozchylonym na gładkich, nieowłosionych piersiach szlafroku i wsuwanych
papuciach na nogach. Rozmamłanego, rozlazłego, z rozbieganym wkolo
wzrokiem. Tak wyglądał, kiedy im otworzy!. Na szczęście, na zdrowie ...
- zaczęły i umilkły. A on zatrzasnąl im przed nosem drzwi . Po chwili
otworzy I i zapytał: masz papierosa? Jeden z chłopaków parsknąl śmiechem,
a drugi powiedział: świr, jak Boga kocham, Świr. ..
- Wszystko w porządku? - barmanka zagłąda przez uchyłone drzwi.
- Tak, tak. Już idę.
- Pani Laura przed wyjściem pytała o panią.
- Co chciała?
- Wprost nie powiedziała, ale była ciekawa, o czym rozmawiałyśmy.
Czy przypadkiem nie była pani zbyt zainteresowana tym domem, nią . Ona
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w każdym, a właściwie w każdej kobiecie, która się tu pojawia, widzi teraz
dla siebie zagrożenie.
- Dlaczego? - pyta Anna, sadowiąc się ponownie na wysokim stołku
przy ladzie, teraz już bez podpórki.
- Bóg jeden wie - mówi sentencjonalnie barmanka. I zaraz zaczyna
snuć własne domysły: - O ten dom pewno chodzi. Mąż pani Laury zmarł
nagle, być może , że nie zostawił żadnego testamentu. W takiej sytuacji prawo do spadku mają też jego dzieci z pierwszego małżeństwa. Ta pierwsza
żona, o ile jeszcze żyje, chyba też. No i ... dziewczyny z szyldu.
- One? Z jakiej racji?
- Tego też nie wiem. Ale po panu Marku można się wszystkiego
spodziewać. On akurat mógł sporządzić testament i uczynić je swoimi
spadkobierczyniami.
- Ale ... co on ma do tego domu?
- A, tego jeszcze pani nie mówiłam. 1)tle tu różnych zagadek. Całego
dnia by trzeba, żeby opowiedzieć. Ale może zrobię coś do picia? - proponuje.
Wzrok Anny mimo woli ucieka do menu. Barmanka łapie się za
głowę·

- Pani jest głodna, a ja tu o piciu. Zaraz - przypomina sobie w lodówce mam dwie porcje pierogów. Odgrzeję je dla nas, też jestem już
głodna, tylko niech tamci najpierw wyjdą - oczami wskazuje na składającą
się z dwojga starszych i trójki dzieci grupkę gości, zbierającą się wlaśnie
do wyjścia.
Anna dopiero teraz ich zauważa, musieli przyjść wtedy, kiedy była
w WC. Uśmiecha się do dziewczynki w czerwonym kombinezonie i butach
na grubych podeszwach, próbującej założyć sobie na ramiona nieduży plecaczek. Mała, mimo że sama nie daje rady, odrzuca pomoc matki i ojca,
ale już od braci przyjmuje ją bez sprzeciwu. Wychodzi pierwsza, mówiąc
grzecznie "do widzenia".
- Fajna rodzinka - wzdycha barmanka.
Anna kiwa tylko głową. Boi się, że kiedy barmanka podchwyci nowy
temat, zapomni o poprzednim. Ta jednak, po zebraniu pucharów po lodach
i nastawieniu wody na elektrycznej maszynce, sama wraca do przerwanej
rozmowy.
- Pytała pani, co pan Marek ma do tego domu. Ano ma . Po śmierci
jego matki wyszło na jaw, że pensjonat w połowie należał do niej. Dlaczego
za życia nikt o tym nie wiedział? To też jedna z tajemnic. Może nie chciala się
przyznać, że weszla w spółkę z ubekiem? Ona, córka człowieka, którego zakatowali ubowcy, wchodzi w spółkę zjednym z nich? Miejscowym na pewno
by się to nie spodobało. Dopóki żył mąż pani Laury, żaden z nich tu nie przy-
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Ale niedawno, po uroczystości odslonięcia tablicy
dziadka pana Marka, przyszło ich tu paru. I przy piwku, wie
pani, jak to przy piwku, coś im się tam wymsknęło. Między innymi doszło mi
do uszu, że ... - zaczyna kręcić głową, jakby sama chciała zaprzeczyć temu,
co zamierza powiedzieć - że ojcem pana Marka był mąż pani Laury. Gdybym
to usłyszała od kogo innego, nie uwierzyłabym. A tak, to już sama nie wiem,
co myśleć. No bo mama pana Marka, jeszcze jako dziewczyna, jeidziła tam,
gdzie więzili jej ojca, szukała różnych sposobów, żeby go uratować. Nikt nie
wie, co się tam wydarzyło, nikt - kończy wraz z głośnym wydechem i odchodzi od lady, żeby wrzucić pierogi do gotującej się już jakiś czas wody.
Zaskoczona tą wiadomością Anna ma czas na poukładanie sobie wszystkiego, co usłyszała. Próbuje sobie wyobrazić minę, jaką będzie miała Renata,
kiedy dowie się, do kogo wzdychały, zaraz jednak przechodzi do następnej
rewelacji: Osobny ojcem Marka? Nie do wiary, ale ... to by wiele tłumaczyło .
Między innymi prośbę, a właściwie polecenie, jakie skierował do nich tamtego dnia, kiedy mimo sceny, której były świadkami, nie chciały zrezygnować
ze spotkania z Markiem. Niech panie dadzą spokój chłopcu (tak powiedział:
chłopcu) i nigdy więcej tu nie przyjeżdżają. Nie mogły wtedy zrozumieć , dlaczego on im to powiedział? Dlaczego on, a nie matka? Jakim prawem?
- Myśli pani, że on wie? - pyta, kiedy barmanka stawia przed nią
talerz z dymiącymi, okraszonymi masłem pierogami.
- Kto czy wie?
- No, Marek. Wie, że jego ojcem był ten, jak pani mówi, ubek?
- Nie sądzę. Chociaż ... Nie, na pewno nie wie. Nie lubił go, ale to ze
względu na panią Laurę. Tak myślę·
- W metryce musi mieć przecież wpisane nazwisko ojca.
- A właśnie że nie ma.
- Skąd pani wie?
- Sam mi powiedział. I nawet się tym chełpił. Dzieci wielkich tak
mają - oświadczył mi z dumą . Taki na przykład Galileusz' Caly świat go
zna, a w dokumentach jego dzieci stoi: ojciec nieznany.
- Tylko że Galileusz się swoich dzieci nie wyrzekł i nawet miał bardzo dobre z nimi kontakty. Opiekował się nimi i ich matką, nawet wtedy,
kiedy już wyszła za mąż.
- Czyli ... że co? Że Galileusz miał faktycznie dzieci? To nie wymysł
pana Marka?
- Oczywiście że nie.
- Coś podobnego! A ja myślałam ... - barmanka nie przestaje kręcić
głową. - Więc pani mówi, że to prawda? Że Galileusz naprawdę miał dzieci? To ile on ich miał?
Tacy

zawzięci.

upamiętniającej
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- Troje. Syna i dwie córki. Chłopak niezbyt udany, za to dziewczyny
- dar od Boga. Szczególnie starsza. Inteligentna, mądra, prawie tak mądra
jak ojciec. Co z tego, skoro z nieślubnego łoża? Odbierało jej to szanse na
dobre wyjście za mąż, dlatego, tak jak i siostra, trafiła do klasztoru. Pisała
stamtąd piękne listy do Galileusza. To dzięki tym listom wiadomo, jaki
miała niepospolity umysl. I jak bardzo była ze swoim ojcem związana.
Wielbiła go, niczym świętego. Wierzyła w niego, jak chyba nikt inny, była
jego powiernicą, wsparciem we wszystkim, co robil.
- Pani to ma wiedzę - nie kryje podziwu barmanka. - Nie mniejszą
od pana Marka. Mielibyście o czym rozmawiać. Szkoda, że go tu nie ma .
Biedak, tak rzadko trafia mu się dobry partner do rozmowy. Właściwie, to
on nie ma tu teraz nikogo. Nie tylko do rozmowy, ale ... w ogóle. Od czasu
tych dziewczyn nie ma nikogo. Wie pani, co mi powiedział, kiedy wieszał
ten szyld? To najlepsze, co mnie w życiu spotkało. Tak powiedział. To najlepsze, co mnie w życiu spotkało. A potem zapatrzył się na ten szyld i patrzył tak, patrzył, patrzył. .. Aż mi się go żal zrobiło. Wie pani, on wierzy,
że te dziewczyny tu kiedyś wrócą. Opisał mi je nawet. Na wszelki wypadek,
gdyby się zjawily, obie, albo któraś z nich, mam mu zaraz dać znać . Jedna
ma być seksowną brunetką, 7. włosami związanymi w koński ogon, druga
to szczupła, delikatna blondynka, z w/osami obciętymi na pazia . Bo on je,
biedak, ciągle tak widzi.
- I może lepiej , żeby tak zostało.
Barmanka kątem oka zerka w stronę Anny. Kiedy trafia na jej spojrzenie, uśmiecha się porozumiewawczo.
- Też tak myślę - mówi.
To koniec rozmowy. Barmanka sprząta talerze i odnosi je na zapIecze. Anna idzie na taras po torebkę. Przez chwilę patrzy na dom Marka, ską
pany w popołudniowym słońcu. Patrzy tak, jak ktoś, kto wie, że już nigdy tu
nie wróci. W pewnym momencie odnosi wrażenie , że tam, w samym środku
światła, ktoś stoi. Mruży oczy, żeby lepiej widzieć. I widzi jU:l. wyraźnie .
Widzi postać, która jednak, wbrew pierwszemu złudzeniu, nie przybliża
się, lecz oddala. Coraz mniej widoczna, po chwili znika w długiej smudze
światła, jakby przechodziła do innego świata. Anna odwraca się . Uśmiecha
się do barmanki, a ona do niej. Żegnają się wylewnie, zbyt wylewnie, jak na
kogoś. kto spędził ze sobą zaledwie parę godzin.
Przy drzwiach Anna zatrzymuje się i robi 7.wrot w stronę barmanki,
jakby sobie o czymś przypomniała.
- A Tilia i Betula, to łipa i brzoza - mówi.
Janina Krawczyk
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Agnieszka Lisak

DZiŚ ODMAWIAM MODLITWĘ
Dziś

odmawiam modlitwę
za nieobecnych
za mężczyzn co odeszli
z mego świata
do innej
i za tych
co nigdy nie przyszli.
Pochylam się nad nimi
ubrana w długą czarną
rozpacz.
W moją młodość czas wplata
pierwszy siwy włos
babiego lata.

ROZMOWA REMBRANDTA Z ŻOI~Ą
Saskju chcę cię przeprosić
za świętych
proroków
mesjaszy
przez których wracam nad ranem
z pracowni
i za wyobraźnię
co nocami zatrzymuje mnie u siebie.
Daruję

ci kwiaty w złotej ramie
których nie zabierze nawet jesień
i suknię z płótna
całą noc malowałem ją dla ciebie
haftowałem kolorami
wyszywałem cieniem.
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WYOBRAŹNIA
W wazonie mam
słoneczniki Van Gogha
ukrzyżowanie na ścianie
za oknem las cały do wzięcia
z czterema morgami lata
a w nim jak zawsze pełno możliwości
słowiki robią tu karierę śpiewaków
drzewa pną się coraz wyżej
górskie ścieżki zdobywają szczyty
słońce rozdaje złoto za darmo
lisy biegają w drogich futrach
po czterech morgach lata

- i wybacz Boże ale królestwo moje
jest z tego świata .
Agnieszka Lisak
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Tomasz Kordyaczny, Modlitwa V. Z cyklu wyróżnionego podczas VII edycji
konkursu o Nagrodę im. 1. Panka 2015.
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Elżbieta

Dutka

"KLASYCYZOWANIE" JULlIHARTWIG
Maria Delaperriere w studium wieńczącym obszerną. zbiorową syntezę na
temat klasycyzmu jako "estetyki. doktryny literackiej i antropologii" w kulturze
polskiej pisze:
Obraz klasycyzmu XX wieku jest tak zróżnicowany, że wszelka próba uchwycenia
wszystkich jego aspektów okazuje s ię niemożliwa. Sama jego definicja ulega modulacjom w zależności od stosowanych kryteriów. Co oznacza klasycyzm dzisiaj?
W jakim stopniu można jeszcze mówić o tradycji klasycznej i nie popaść w schematy,
imitację i wtórność') Pytania te pojawiają się w XX stuleciu wielokrotnie i, co więcej,
wpisują się paradoksalnie w szeroki nurt dyskusji nad nowoczesnością. Wylania się
l nich nowe pojęcie klasycyzmu "dynamicznego", który włącza się w diachronię.
tracąc swoje ponadczasowe atrybuty'.

Skomplikowane i trudne jest nie tylko rozpoznawanie istoty i natury zjawisk
opatrywanych tym terminem, ale również szereg wątpliwości budzi odnoszenie
go do indywidualnych propozycji poetyckich: Agata Stankowska wyraziła to na
przykład już w tytułe swojej rozprawy Miłosz - klasyp2. W identyczny sposób
można by zatytułować szkic na temat poezji Julii Hartwig, często łączonej z różnie
rozumianym klasycyzmem (choć w syntezie Klasycyzm - estetyka - doktryna literacka - antropologia nie poświęcono jej odrębnego studium. nazwisko autorki Zobaczonego zostało jedynie wspominane trzy razy3). Podobnie jak wiełe innych prób
M. Delaperriero, Klasycyzm polski w perspek/ywie europejskiej - wiek XX i XXI, [w:l Ktasyrvzm . E,'/e - dok/ryna Ii/erocka - an/ropologia, pod red. K. Meller, Warszawa 2009, s. 583.
l Badaczka we wstępie wyjaśnia: .. Zawarta w tytule wątpliwość ma charakter tyleż ogólny. co szcz,' gólowy. i to zarówno w odniesieniu do samego Milosza. jak i do klasycyzmu. jako jakości (prądu?
paradygmatu?) literatury XX wieku. Za zgodą na stosowanie historycznych kategorii jako matryc opisu
poezji wspó1czesnej, co jest przecicż praktyką powszechną. podążać musi tutaj żmudne wyjaśniani e . co
konkretnie mamy na mySli. używając pojęcia klasyk czy ktasycy.Hyczny i jakie są sensy oraz funkcje
owych odesiań i odniesien". A. Stankuwska. Milosz - klasyk'. [w:] Klasycyzm. Este/ yka - doktryna Ii/e rocka - alltropologia ... , S. 473 .
, Piotr Śliwiński wymienia Juli~ Hartwig w~ród poprzedników Adama Zagajewskiego jako obrońcy
kultury .jej czystych form, zestrojonych głosów prz eszlo~c i i teratniejszo~ci. czytelnego przesIan ia arcydziel. powagi" - P. Śliwiński. Modernizm i t!ermell el//yka upadkl/. [w:l Klasycy zm. ESlelyka - dok/ rylla
Ii/eracka - alllropologia .... s. 454. Marcin Jaworski pis7Ąc o "trzech drogach nowoczesności" : symbolizmie. awangardzie i neoklasycyzmie. podaje przykłady ilustrujące rozwój pierwszej z wymienionych dróg
i wspomina nazwisko autorki Potegnm;. M. Jaworski, Klas"cyzm w PRL-u. [woJ Klasycyzm. Eslelyka doktryna literacka - antropologia .... s. 524. Wreszcie Maria Delapcrriere pisze Q Eliołow s kiej .. miłości
do kultury. glównie ~ródziemnomorskicj, którą łwaszkiewicz dzielić będzie z Arturem Międzyrzeckim.
Julią Hartwig. Mieczyslawem Jastrunem. Razem tworzą oni paradygmat klasycyzmu wspó1czcsnego.
I

łyka
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przyporządkowania twórczości różnych artystów rozmaitym .. -izmom", również ta
klasyfikacja jest, co najmniej, dyskusyjna. Przywołując to zagadnienie, pragnę nie
tyle rozważać jego zasadl]o~ć, ile dostrzec w nim pewną wskazówkę interpretacyjną
oraz zachętę do refleksji na temat specyfiki dorobku poetyckiego autorki Chwili
postoju. W formułowanych przez krytyków i badaczy (w odmiennych kontekstach
historycznoliterackich) tezach na temat klasycyzmu poezji Hartwig podnoszony
zazwyczaj bywa problem tradycji. Stosunek do dziedzictwa kultury europejskiej
jest szczególnie interesującym aspektem twórczości autorki Zapisanego, rodzącym
liczne pytania o zakres i charakter dokonywanych przez poetkę przekształceń i adaptacji zastanych elementów.
Debiutancki tom Hartwig Pożegnania (wydany w 1956 roku, ale gromadzący utwory pisane wcześniej, w latach czterdziestych), rozpoczyna wiersz Wiara,
który wydaje się charakterystyczny dla wczesnej poezji tej artystki:

Gruby flamandzki chlopak i bladooka dziewczyna.
Która trzyma rękę z galązką na wydętym fartuchu.
Czy warci są pokus świętego Antoniego?
Od stworów skrzydlatych. mięs parujących i krwawych.
Od zabawy w karczmie pośród martwych natur i ognia gaszonego winem.
Od ryb śliskich i kiełbas, i gołego ramienia pijanej wieśniaczki
Wzrok mędrca się oderwać nie może na obrazach Brueghela.
Ale już w izbie Hieronima
Lew siedzi spokojnie przed swym stolem, gdzie inkaust i pióro.
Przed chwiłą lizał jeszcze łapę po śniadaniu złożonym z mleka i chleba.
Może nawet pozwolił mu upolować mysz mądry Hieronim
Świadom praw natury.
Kiedy przesąd i nakaz znikną. jak czysta się dźwignie wyobraźnia
Nie ujęta w tryby teatralnej maszynerii.
Oto już tło coraz pustsze.
Gesty ograniczone do koniecznych i uczucia.
A jednak nie boję się zagłady.
Kiedy podaję ci rękę. przeczuwam łekki wzłot tancerki.
Wiem. że wzrok biegnący wieczorem po oknach
Odnałazłby na czarno-czerwonej kotarze nieruchomy obraz kobiety
Zapatrzonej w poważny profił mężczyzny czytającego głośno.
Dziesiątki razy będą odbiegać od siebie przyjaciele.
By nad brzegami coraz to innych rzek
Szukać nowego krajobrazu myśli.
Oni wszyscy wyrażają tęsknotę epoki.
w którym - jak mówi Gadamer - liczy

się

»miejsee wspólne«: powrót do kultury

śródziemnomorskiej

jest równoznaczny z powrolem do źródeł. W takim antropologicznym rozumieniu klasycyzm jest po

prostu

najglębszym

wyrazem humanizmu

poleg"jąeym

na przckrauaniu antynomii ludzkiej egzystencji .

Towarzyszy jej nierozlącznic powrót do łacińskiego olium, w którym na pierwsze miejsce wysuwa się

kontemplacja". M. Delapcrriere. Klasycyzm polski w perspektywie Plm'pejskiej - wiek XX i XXI. [w :]
Klasycyzm. Estetyka - doktryna literacka - antropologia .... s. 597.
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Aby zrodzić prawdziwe bogactwo człowieka,
Klóry jak wspaniały gatunek owocu
Wyda z bogatego kwiatu rzadkie ziarno idei
I pojedyncze ziarno wiernej miłości.
Warszawa 19464

W wierszu nagromadzone zostały liczne odwołania do dzieł Pietera Bruegła
o tematyce chłopskiej i religijnej. Za sprawą aluzji do dawnego malarstwa zaraz
w pierwszych wersach przywołane zostało dziedzictwo kultury europejskiej. Zestawienie flamandzkiego chłopaka i jego dziewczyny z pierwszymi zakonnikami
- świętymi Antonim i Hieronimem eksponuje kontrast pomiędzy "zwykłym" ży
ciem, zjego przyziemnymi sprawami, a ascezą, walką mistyków z siłami ciemności.
Przerażające wyobrażenia "stworów skrzydlatych, mięs parujących i krwawych",
codziennego chaosu i nędzy ludzkiego życia pojawiają się w utworze obok spokojnych obrazów, w których wszystko wydaje się zgodne z boskim porządkiem. Malarstwo odzwierciedla ideały i dążenia epok dawnych, które w dalszej części wiersza
stanowią punkt odniesienia dla doświadczeń i wyobraźni współczesnych .
Obok pary przedstawionej na płótnie Bruegla pojawia się w Wierze kołejna
- tworzy ją osoba mówiąca i jej ukochany. Oglądanie obrazów zestawione zostało
w utworze z poczuciem bezpośredniej bliskości drugiego, z doznaniem bardzo intymnym. Spojrzenie osoby mówiącej przenosi się z dzieł malarza na świat wokół.
Wzrok biegnie po oknach, a to, co widziane, miesza się z tym, co namalowane.
Zacieranie granicy pomiędzy sztuką i rzeczywistością, dawnością i wspó/czesnością eksponuje rozdarcie pomiędzy sferą ducha i ciała, rzeczywistością i ideałami.
Wspólna wydaje się przede wszystkim tytułowa wiara, czyli to, czego nie można
wyjaśnić przy pomocy racjonalnych argumentów.
Wiara w wierszu nie ma tylko wymiaru religijnego. ale także antropologiczny, historiozoficzny. Z jednej strony, jest to wiara przedstawionych przez Bruegla
chłopów i świętych. Z drugiej strony, wiara w człowieka. w kulturę, jej trwalosć
i sens. Fantastyczne wizje sądu ostatecznego, zestawione zostały z tłem coraz pustszym i gestami "ograniczonymi do koniecznych i uczucia". Tym. czego nie można
uzasadnić. co wydaje się irracjonałne. jest brak strachu przed zagładą ("A jednak nie
boję się zaglady"). Z czego wynika ta pewność? Z odrzucenia apokaliptycznych wizji.
przedstawianych w fantastyczny sposób na obrazach? Z ograniczenia rzeczywistości
do jednego wymiaru? Czy z poszukiwania wiary nowej. bardziej świadomej. nieograniczonej do "przesądów" i zbioru nakazów? A może przyczyną jest przeżycie historyczne, na które wskazuje data i miejsce umieszczone pod wierszem - doświadczenia
wojennej zagłady, wobec której dawne apokaliptyczne wizje tracą swoją moc?
Zestawienie pary namalowanej i wspólczesnej, a także fantastycznych obrazów z niedawnymi wspomnieniami potwierdzaloby poszukiwanie punktu odniesieI

J. Hartwig, Wiara, [w:J

tejże, Pożegnania,

Warszawa 1956. s. 7.
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nia dla wspólczesności w obrębie tego, co odziedziczone po poprzednich epokach.
Z porównania wydaje się plynąć wiara w to, że niezmiennie w każdej epoce - "nad
brzegami coraz to innych rzek" szukany jest "nowy krajobraz myśli", wiara, że
tęsknotą epoki dawnej, ale i współczesnej, jest myśl o "bogactwie człowieka", który
wyda, jak "wspanialy gatunek owocu", "rzadkie ziarno idei" i "pojedyncze ziarno
miłości". Tytułowa wiara miałaby wymiar humanistyczny, byłaby związana z nadzieją w odrodzenie w wymiarze wspólnotowym i indywidualnym.
Utwór można odczytać jako wyraz (umiarkowanego co prawda, ale jednak)
optymizmu historiozoficznego, wiary w powrót do normalnego życia. Znamienne,
że w utworze zatytułowanym Wiara słowo "Bóg" nie pada ani razu . Nie ma tu jednak także tak otwartego wyznania niewiary, jakie wyrażone zostało (na przykład)
w znanym wierszu Tadeusza Różewicza Lament (z tomu Niepokój z 1947 roku).
Rówieśnik Julii Hartwig w szkicu Do źr6deł pisał, że wyschły dla niego zarówno
iródła estetyczne, jak i metafizyczne 5 • Wiersze zamieszczone w Pożegnaniach
przekonują raczej o czymś przeciwnym. Wojenne zniszczenia dokonań cywilizacji
podważyły wiarę w rozum , pokazały słabość, niewystarczalność człowieka, ałe
i konieczność poszukiwania odniesień poza nim 6 "Źródła metafizyczne", w tym
przypadku, nie tyle wyschły, ile trzeba ich na nowo szukać w relacjach z innymi,
z kulturą i światem7 .
Tytułowa wiara w wierszu Hartwig naznaczonajesl wątpliwościami, jedyne
co może być doświadczone , to relacje międzyosobowe - podanie dloni , odczucie bliskości drugiego. W utworze kluczową rolę zdaje się odgrywać relacja Ja - Ty (istotna
dla dialogiki Martina Bubera, postrzegana również w związku z relacją człowieka
do Boga 8 ). Kultura staje się oparciem, medium, przenoszącym prawdę o człowieku,
, .. Źródla metafizyczne, które karmily poezję od jej początków, przestaly bić dla mnie. Źródla es tetyczne
również wyschly. D o świadczenie hi sto ryczne, ktÓre wy ni oslem z wojny, okupacji, z bezpośre dniego zeIknięcia z hitleryzmem, faszyzmem. to doświadczenie pchało mnie w kierunku metafizyki", T. Różewicz.
Do tróde', [w:J tegoż, Utwory zebrane . Proza. T. 3. PI'~:ygotowanil' do wiec zoru autorskiego. Wrocław
2004, s. 149.
(i Nasuwa się w tym momencie analogi a do w.'\trząsu wywolanego pierw,,>zą wojną światową, który przyc zynil sil' do rozwoju dialogiki Martina Bubera. O wpływie doświadczc," pierwszej wojny światowej na
poglądy filozofa piszc l . Doktór, Wprowadze nie, Iw:] M . Buber, Problem cz/ owieka . przel. i wstępem
opatrzyl J. Doktór, Warszawa 1993, s . X- Xl.
, Anna Legeży ńska pisze, że różnica pomiędzy aut o rem Niepokoju i autorką Poie;:nmi polega na tym, że
"Różewicz ujmuje sytuację metafizycznego kryzysu jako paradoks ("życic bez Boga j es t możliwe/ życie
bez Boga jest niemużliwe"), natomi as t Julia Hartwig dostrzega możliwo:k wyboru". Badaczka dodaje:
"Miody Różewicz w Oc%nym szukal mistrza, który przywrócilby mu wzrok, sluch i mowę. lulia Hartwig
wynosi z wojennego zniszczenia nietkniętą, ocaloną wyobraźnię poetycką, zdolną przekraczać wymiary
empirycznego świata. I to jej, nie Różewic zowski, realizm mieści się w formule wznios łości jako technice
budowania obrazu poszerzonej rzeL:lywisIOŚci". Do tego sądu skłania z~s(awi c nic 7,akoń c zenia wiersza

Potrzebo /lam Hartwig (z tomu Zoha czone) ze slynnym dystyc hem Róż e wi e7..a z P/askorzei by: " życic bez
Boga jest możliwe/ życie bez Boga jest niemożliwe". Zdaniem badaczki, wedl e lulii Hartwig "poezja dziś
nie tylko jest możliwa - czemu znów z.aprzecza Różewicz· ale i »)potrzebna(j, jak owa )~picśll dostojna(".
A. Legeżyńska, Uwaino N - wed/lig Julii Harrwig. Iw:] tejże, Od kochanki do psa/mis/ki.. Sylwerki.
rema/y i konwencje liryki kobiecej, Po z n a ń 2009, ,. 269.
, "A więc tylko relacja Ja - Ty umożliwia na m wej ~cic w relacje z Bogiem, ponieważ - co bezwzględnie
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poszukiwania (w tym także wątpliwości religijne). Otwiewiersz Hartwig wywołuje pytania o wiarę w "epoce zaćmienia
Boga" i zwątpienia w człowieka i kult urę 9 . Uwidacznia się w nim poszukiwanie
ładu w człowieku, w odniesieniach do innego i do tradycji. W utworze otwierają
cym debiutancki tom Hartwig, z jednej strony, przypominane i podejmowane jest
humanistyczne dziedzictwo kultury europejskiej, a z drugiej, dokonywana jest próba
jego adaptacji do nowej sytuacji.
Poetka jeszcze wyraźniej broni tradycji kultury w wierszu Odwiedziny zamieszczonym również w debiutanckim tomie Pożegnania. Dlugi utwór przypomina
reportaż, w którym relacja z tytułowych odwiedzin staje się pretekstem do obrony
tego, co odziedziczone po poprzednikach:
ale i odwieczne

tęsknoty,

rający Pożegnania

Na Placu Trzech Krzyży w Warszawie.
naprzeciw zwalonego Kościola Świętego Aleksandra.
jest Instytut Głuchoniemych.
Stał kiedyś. Dziś j es t tylko.
Tam poszłam
w parę miesięcy po zniszczeniu Warszawy.
Była wczesna wiosna. Pyl się unosił
z pustych wnęk domów, nad którymi otworzyło się nieba więcej
niż kiedyś nad zorganizowanymi w piętra cegłami.
W łnstytucie spodziewałam się znaleźć towarzyszkę pracy Czechowicza,
poety, którego wśród wielu trzeba pamięta':,
choć lekkomyślni wyjmują kamień po kamieniu
z trudnego monumentu kultury,
jakby tylko jedną ścianą mógl się obronić od sily wiatrów.
[ ... ]10

"Trudny monument kułtury" wymaga obrony. Nie ma w wierszu Jułii Hartwig radykalnego zerwania, przekreślenia tradycji i próby tworzenia na nowo, od
punktu zero. Pojawia się natomiast pragnienie nawiązania kontaktu z tym, co było,
szukanie ciągłości. Pytania: "czy poezja po Oświęcimiu jest możliwa" i jak pisać.
jak tworzyć sztukę po wojnie, nie padają wprost, ale pobrzmiewają w przywoła
nych wersach. Ani świat, ani kultura po doświadczeniu wojny nie są takie same,
przekonują o tym "puste wnęki domów" - to, co pozostało ze "zorganizowanych
wyróżnia

Boga od wszYSlkich innych bylów - nie jeslesmy w sIanie

posiąść żadnego

jego aspeklu przed-

miolowego: rown_ież konlemplacja nic dosta.rcza przedmiotowej obserwacji {.. . j". M. Buber. Zaćmienit '

Boga.
~

przeł.

P. Lisicki. oprac. R. Reszke. Wars>.awa 1994. s.

In.

..Charakter godziny swiata. w ktÓrej żyjemy, polega na zaćmieniu niebiańskiego świalla. na zaćmieniu

Boga". M. Buber. Zaćmieni .. Boga .... s. 20. Buber szczegÓlnie zwraca uwagę oa filozofię Friedricba
Nielzschego. JeaD Paula Sanrea. Manjna Heideggera i na psychologię Carla Guslawa Junga. gdyż w ich
pracach najbardziej odzwierciedla się Slan świadomo§ci wspólc7Csnego czlowieka. klóremu przyszlo żyć
w czasach. gdy ogloszono "śmierć Boga".
lU 1. Hartwig. Odwiedziny. [w:J tejże. Pożegnania .... s. 10.
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cegiel". Zniszczeniu uległy nie tylko materialne obiekty (miasto symale i przekonanie o postępie ludzkości". Doświadczenie
wojenne przynosi porażającą "wiedzę", która ironicznie nazwana zostala w wierszu
Hartwig "morałem". Tradycja i przeszłość pozostają jednak wciąż "monumentem"
- punktem oparcia, mimo kolejnych uderzających w nie "wiatrów" i wytaczanych
im procesów.
Tak wyraina obrona dziedzictwa kultury europejskiej zbliża wczesną
twórczość Hartwig do powojennego klasycyzmu, dla którego znamienne było heroiczne (mimo doświadczeń wojennych) trwanie przy kulturze '2 . Jeden z pierwszych
manifestów poetyckich, opublikowany na łamach "Twórczości" już w grudniu 1945
roku przez Jerzego Zagórskiego, nosił tytuł Dążenie do klasyczności" . W programie tym postawiona zostala teza o możliwości odbudowania kultury poprzez
umieszczenie tragedii drugiej wojny w serii katastrof wcześniejszych w dziejach
cywilizacji śródziemnomorskiej. We "wczorajszym" można odszukać "dzisiejsze",
ludzkość bowiem już stawała w obliczu "rozładowań o podobnym napięciu " i z tego
należy czerpać naukę, wywieść moral dla współczesności. Klasycyzm - zdaniem
Zagórskiego - mógl być doktryną organizującą wyobrainię "odnowicieli zburzonej
kultury w Europie"'·.
Thż po wojnie nazwę klasycyzm odnoszono także często do twórczości autorów związanych z "Kuinicą"'s. Hartwig zetknęla się z tym środowiskiem '6 Poetka
wspomina w Dzienniku, że trafila do Lodzi, szukając możliwości zarobku. Redakcja
"Kuinicy" zamawiała u niej "od czasu do czasu" przegląd czasopism francuskich,
na lamach pisma zostały również wydrukowane jej własne utworyl7. Dla klasycyzmu
tego środowiska programowy charakter mial wiersz Pawia Hertza Z warsztatu nowoczesnego poety'S, w którym wyrażona zostala świadomość kresu dawnych mitów,
w

piętra

bolizujące cywilizację),

II o wojnie. która zaprzeczyła ideom rozwoju. postępu. nowoczesności, odwołując się do szerokich konlekslów filozoficznych. p,ychologicznych . eSlelycznych. pisze J. Święch, Wojny a "projekt nowoczesno·
k i". Iw:1 legoż. Nowoczesność. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. Warszawa 2006. s. 192-220.
12 Inaczej odczytuje wiersz Wiara Marcin Telicki. Badacz widzi w nim sugestię "surrealistycznego
odczytania" całego lomu, zwraca uwagę, że obrazy Petera Bruegla . przywolane w wierszu wproSI , jak
i Hieronima Boscha , klóry podejmował podobne lemaly. dla surrealislów byly ir6dlem inspiracji. Ważne
jest lU. zdaniem Telickiego, "doświad c zenie d z iwaczności" widoczne na obrazach i nieobce oglądającej
przywolane w wierszu dziela. M. Tclicki. Poetycka antropolORia Julii Hartwili. Poznań 2009. s. 40- 44.
" 1. Zagó rski. Dążenie do klasycznol ci . ..Twórczo~ć" 1945. nr 12. Przedruk [w:l legoż. Szkice. Kraków
1958. s. 94-105.
14 E. Balcerzan. PoeJa polska w latach 19.N-1965. Część I. Strategie liryczne. Warszawa 1984. s. 84- 85.
Zob. lakże M. Jaworski , Klasycyzm w PRJ.·u. Iw:] Klasycyzm. Estetyka .- doktryna literacka - antropo logia .... s. 516 ·517.
1.\ Klasycyzm .. Kuinicy" SIal się jednak . jak pisze Balcerzan - ze wzgłędu na dydaklyzm. podporządko
wywanie Iw6rczości celom propagandowym jednym z .,odchylc"" od realizmu socjalislycznego. E. Bakerzan. Poezja polska w latach 1939 1965. Czę$ć 2. Ideologie artystyczne. Warszawa 1988, ,. 42 44 .
16 Zob. A.Z. Makowiecki . .,Kl.linica", Iw:) Slownik literatlIry polskiej XX wieku .. pod red . A. Brodzkiej.
M. Puchalskiej i innych, Wroelaw - Warszawa - Kraków 1993. s. 518-521.
" J. Harlwlg. Dziellnik, Kraków 2011. s. 14.
l', P. Hertz. Z warszlalf.ł nowoc:esnego poety, "Nowiny Literackie" 1947, nr I.
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przekonanie. że gmach kultury zostal w czasie wojny mocno naruszony. ale mimo
wszystko trzeba do niego powracać I • .
Również powojenny program Czeslawa Milosza zbliża I się do klasycyzmu.
Odrębność postawy dawnego żagarysty (nazwanej później przez Edwarda Balcerzana "pól-prywatnym klasycyzmem"20). ujawnila się między innymi w wierszach
z tomu Ocalenie i w Liście p6/prywatnym o poe?);" . w którym poeta odpowiedzial
Kazimierzowi Wyce na esej Ogrody lunatyczne i pasterskie 22 . Milosz deklarowal anty romantyzm. zwrot ku formom wypowiedzi poetyckiej zdialogizowanej wewnętrz
nie. operującej dramatycznymi napięciami między racjami autora a racjami osoby
mówiącej. "Pól-prywatny klasycyzm" Milosza jako "program oc a len i a tradycji
niezdewastowanej przez romantyzm"23 możc stanowić pewien punkt odniesienia
dla wczesnej twórczości Hartwig. choć wplyw autora Traktatu poetyckiego ujawnia
się znacznie bardziej dopiero w późnych wierszach poetki 2•. W utworach z tomu
19 .. Po wojnie nasLąpił powrót do nowego kraju. również nowa jest kraina poetycka. Ale nie oznacza lO

wcale wykorzenienia z Iradycji. Nowoczesność powolująca się jedynie na współczesność jesl kalegori ą
zludną. Konieczne jesl, obok zalalwiania spraw dorainych, obok bezpośredniego uczeslniclwa, spojrzenie z szerszej, dalszej perspeklywy. Dopiero lakie spojrzenie pozwala określić sens, human islyczny sens
podejmowanych dzialań i prLCiywanych zdarzeń. Nic wolno się zamykać w wieży z kości sloniowej,
nie wolno się calkowicie odcinać od kunfronlacji z życiem, ale leż niezbędna jesl chwila refleksji . [... J
Po kaidym przelomie naslępuje powról, lecl jesl 10 pow ról do ś wiala zmienionego. W wirze przemian
zachodzących aklualnie iSlnieje slala logika, niedoslrzegalna z bliska. Żadne cięcie nie jesl oSlalecznym
zerwaniem z tradycją - zadaniem poezji jest ponad zmianą, a nawet w samej zmianie odnalezienie wątku
jednoczącego dawne z nowym. To jest zadanie sztuki: ars 1011go. v;to brevis . Prawdziwie nowoczesny
poela, chcąc zrozumieć iSlolę zachodzących w świecic przemian. musi dolrzeć do ich najglębszego humanistycznego sensu. Zas dotrze doń wówczas, gdy sięgnie po ul rwa lane w zbiorowej pamięci wzorce , gdy
odwola się do form Lawsze obecnych w kulłurzc". L. Szaruga, Walka o godno'-". Poezja polska w latach
1939-1988. Zarys głównych problemów, Wrocław 1993. s. 39.
20 E. Bałcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965. Czę ść 2. Ideologie artystyczne ..• s. 24-31.
" C. Milosz, LiH p61prywatny o poezji. "Twórczość " 1946, nr 10. Zob. przcdruk C. Milosz, List pólpry·
wamy o pONji, [w:J legoż. Dziela zebrane. Kontynenty. Kraków 1999. s. 75-90.
" K. Wyka. Ogrody lunatyclne i pasterskie. "TwórczoŚć" 1946, nr 5. Krylyk doslrlegl w poezji Milosza
Irly z"adnicle prądy: kalaslrofic zno-wieloslowny, publicyslyczno·klasycyzujący i liryczno-oszczędny.
Zdaniem Wyki. ujęcie klasycyslyclne pojawia się lam . gdzie "poel. o aklualnych źródlach swej TWórczości
jesl zmuszony mówić bezpośrednio", a poprzez klasycyzm o ~ iąga "dwie zludy - dyslansu i palosu" - ..Ten
klasycyzm sluiy upalelycznieniu aklualności. Jesl jak odskocznia. a na niej ślad, ie z lego miejsca odbil się
poela, by poplynąć w siebie i w wizjc". K. Wyka, Og rody lunatyczn e i pasterskie. [w:J Poznawanie Milosza. Studia i .. zkiep o tWÓrczości poety. pod red. J. Kwialkowskiego, Kraków· Wroclaw 1985, s. 17-18.
2 . E. Balcerzan. Por:'ja polska w lata.:h 1939-1965. Cz ęść 2. Ideologie artystyczne .. .. s. 28. Niceo
odmiennie powojenny program Milos7..a postrzega A. Slankowska, klóra kładzie nacisk na przekonanie

poely, ie kluczowe dla polskiej liryki XX wieku Iradycje: romanlyczną i awangardową naleiy nie Iyle
ile lak przeformulować, by wydobyć z nich pierwiaslki .,klasyczne", a dzięki lemu wyrugować
.. liryk ę " na rzecz "poezji umysłu", inkanlacyjny wiersz przclworzyc w "myślenie wierszem" , A. Slankowska, Miłosz - klasyk.', [w:J Klasycyzm. EHetyka - doktryna literacka - antropologia .. .• s . 476.
,. Zob. np. ulwór opublikowany po ~mierci Milosza - J. Harlwig. Medytacja, [w:] lejie. Bec pożegnania .
Warszawa 2004. s. 36-37. Olakich zależnokiach Iwórczych ~wiadczyć lakie mogą częs le porówoywania.
zeslawienia Iych Iwórców (zob. np. L. Hu!. Wobec własn ej biografii, [w:] lejie, Obecnn,ć nieprzvllaleina.
Pokoleniowe wydziedziczenie w poezji po 1989 roku. Olszlyn 2010. s. 136 -137). przyjmujące nie raz form~
stwierdzenia. że poelkajest .. Miloszem w spódnicy" (zob. M. Kozlowska. Nie,{mierfelnośi na z.iemi . hUp:/I
www.polilyka. pl/kul!uraJl518606, 1.90-urodziny-julii- harlwig.read?print=lrue dosl~p 10.02.2012).
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Pożegnanie,

a także w jej kolejnych zbiorach, widoczne jest, podobnie jak w poezji
wykraczanie poza "czysty liryzm", w stronę form bardziej dyskursywnych .
Wiersze poetki zbliżają się do prozy, do poetyckiego reportażu (przykładem mogą
być przywoływane powyżej Odwiedziny) , mikroscenek i form dialogowych (takich,
jak przejmujący liryk bez tytułu, zaczynający się od słów "Siedziały panie ... "25), ale
raczej dalekie są od liryki rołi, maski i ironii.
We wczesnych utworach debiutującej tuż po wojnie poetki klasycyzm przejawia się przede wszystkim w obronie i podejmowaniu dziedzictwa (w "wierszach
kulturowych", związanych z poezją, muzyką, malarstwem 26 ). W tym czasie Hartwig
była pod silnym wpływem kultury francuskiej, w której toczyły się istotne dyskusje
na temat kłasycyzmu 27 - swój wyjazd na stypendium do Pary ża poetka po łatach
nazwała "gwałtownym skokiem w sztukę"28 Znamienny i nieco paradoksałny może
się wydawać dokonywany wówczas przez nią wybór w obrębie dziedzictwa. Poetka
zarówno w swoich lirykach, jak i tłumaczeniach oraz tekstach eseistyczno-biograficznych skłaniała się wyraźnie ku tradycji awangardy początku XX wieku. W wierszu Odwiedziny przywołany zostal Józef Czechowicz, wiele łat poetka poświęciła
na przygotowanie monografii pod tytułem Apullinaire, tłumaczyła wiersze autora
Prześlicznej rudowłosej, a także utwory Maxa Jacoba, Blaise'a Cendrarsa, Pierre'a
Reverdy'ego, Henri Michaux 29 . Jednak ten wybór zbliżał artystkę do klasycyzmu
nowoczesnego, gdyż - jak pisze Dełaperriere:
Miłosza,

Można

nawet zaryzykować stwierdzenie, że w okn.:sie międzywojennym kultura
klasyczna promieniuje, odradza się i przeobraża wlaśnie dzięki awangardom . Twórcy programów nowoczesnych. między innymi Paul Dermee i Max Jacob, glos zą
nadejście nowego klasycyzmu. którego nie można już utożsamiać z kierunkami
neoklasycznymi ' kOlka XIX stulecia. W paradygmat klasycyzmu ws półczesnego
wpisują się kubistyczne inwencje Picassa i Braque'a, muzyka Satiego, poezja Apollinaire'a. Jacoba, Cocteau. Są oni awangardowi, ponieważ sLukają nowych rozwiązań
twórczych . i zarazem klasyczno~ci, ponieważ sięgają do materii twórczej, które
inspirowala k lasyków JO

" J. Harrwig . • *. Siedzialy panie ....

Iw:llejżc, Wolne ręce. Warszawa 1969, s. 43 .
Na lemal związk ów poezji Harrwig z malarslwem pi s zą m.in.: A. Grodecka. Julii Har/wig slabo.fć
do malarslwn. Iw:1 Inrerakcje sz",k: lirerarura. mularsrwo. ekJraza. pod red. D. Heck, Wroclaw 2008.
s. 129142: A. Pilch. "Zobaczony" .. Buduar" Marisse 'a przez Juli~ flarrwiR w Orangerie. Iw:llcjże . Formy wyobratni. Poeci wspólcześnie przed obrazami wielkich misrrzów, Kraków 2010. s. 75 77.
27 M. Delaperriere. Klasycyzm polski w perspekrywie europejskiej - wiek XX i XXI. Iw:1 Klasyc)'71n. Es/eryka - dokrryna lireracka - anrropologia ... , s. 584.
28 1. Harlwig, Dziennik, s. 9.
2ó

O swoich 2 wiązkac..:h Z kuilurą francuską poclka szeroko pisze w zbiorze Moja Francja . Podziękowanie
za gościn ę. Gdarisk 2006. Zob. r. Kosuwska. Francja jako obiekr lopofilii w rwórczości Juli; Har/Wig.
Iw:1 Emocje. Ekspresja. Poetyku. Przegląd zagadnie/!, pod rcd. D. Saniewskiej, Kraków 2013, s . 179- 191 ;
M. Telicki. Związki rwórcze iti/ii Har/Wlg z kulrurqfrancuskq. "Napis" 2005, seria II. s. 31.5- 324.
lO M. Delaperriere. Klas ycyzm polski w perspek/vwie europejskiej - wiek XX i XXI. Iw:1 Kla.' ycy zm . Es/eryka - dokrryna literacka - anrropologia ... . s. 584 - 585.
29
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W obrębie tego, co odziedziczone, artystka poszukiwala źródeł nowoczesnej
poezji i inspiracji do wlasnej twórczości.
Związki z klasycyzmem zazwyczaj są pomijane lub marginalizowane
w syntezach historycznoliterackich i omówieniach twórczości Hartwig. Znamienne
wydaje się stwierdzenie Jerzego Kwiatkowskiego, który nie utożsamił poezji autorki
[)woistości z określonymi tendencjami i zjawiskami w literaturze powojennej, lecz
pisał jedynie o pewnych cechach wspólnych z klasycyzującymi tendencjami lat
czterdziestych JI . Dyskusja na temat kłasycyzmu rozgorzała po 1956 roku J2 , gdy stal
się on jedną z istotnych orientacji poetyckich JJ, a także gdy toczono spór o "wizję"
i "równanie"J4. Opinia o Hartwig jako poetce bliskiej klasycyzmowi, utrwaliła się
jednak dopiero za sprawą wydanej w 1978 roku książki Ryszarda Przybył skiego To
jest klasycyzm's. Autorka Wolnych rąk została w niej uznana za przedstawicielkę
tego nurtu (obok Jaroslawa Marka Rymkiewicza, Jerzego Stanisława Sito, Artura
Międzyrzeckiego i Zbigniewa Herberta). Zdaniem badacza, klasycyzm musi zaadaptować tezę o rozpadzie ładu świata i podjąć trudną obronę języka przodków
i śródziemnomorskiej idei człowieka jako podmiotu"36. Przybylski pisząc o "demuzykalizacji świata", zauważa że wspólcześni poeci klasycy przeżyli wielki dramat
J. Kwiatkowski, Dwie poezje Julii Har/wig. [w:l tegoi., Magia poezji (O poetacl. polskich XX wieku),
wybór M. Podraza-Kwiatkowska, A. Łebkawska, posł. M. Stala. Kraków 1995, s. 370.
l2 R. Przybylski. Polska poezja kla.l·vclT/a po roku 1956, "Pamiętnik Literacki" 1964, z. 3/4 , s. 501-538;
1. M. Rymkiewicz, Czym jest klasycyzm. Manifestv poetyckie. Warszawa 1967. Zob. T. Drewnowski, Kla sycyzm odmieniony, [w:1 tegoż . LiteratlIra polIka /944-/989. Próba scalenia. Obiegi - wzorce - style.
Kraków 2004, s. 316327.
JJ J. Slawiński, Próba porządkowania doświadczeń. [w:] tegoż, Teksty i teh/y, Warszawa 1990, s. 83-96.
Badacz oazywa tę orientację "apelem do tradycji", przeciwstawia ją "bezceremonialnemu nowatorstwu",
pisząc. że ważne staje się w poezji po 1956 roku przypominanie o tym , że stanowi ona ogniwo w procesie
historycznoliterackim. że nie wylania się z pustki. lecz z "wypełnionej wzorami poetyckiego mówienia
tradycji, że ma obowiązek zajęcia stanowiska wobec tei tradycji, jeśli chce nawiąlac efektywny dialog
z dzisieiszoscią". Tamże, s. 94-95.
:.ł J. Kwiatkowski. Wi.(ja przeciw r6wnaniu. Nnwa walka romantyk6w z klasykami. "Życie Literackie"
1958. nr 3. Dzieje tego sporu zostaly już opisane przez badaczy - zob. m.in.: E. BaJcerzan , Przygoda
czwarta: wyobrat nia poe/y (Z dziejów pewllej ideolaliii artystycznej), Iw:] legoż, Przrgody cz/owieka
książkowego (ogólne i szczególne), Warszawa 1990. s. 51 - 68; A. Staokowska, Ksztalt wyobra źni. Z dz iejów sparli o "wizję" i "równanie", Kraków 1998: A. St.nkowsk •. " Wizja prz.·ciw równaniu". Wokól
popaidziernikowego :-.poru o wyobrainię twórcz.ą. Poznań 2013.
); Szeroko na temat propozycji Przybylskit:go pisz~ M. Jaworski, Romantyzm i klo<;ycy"m przeciw awangardz.ie (manifesty krytycznoliterackie Jerzego Kwiatkowskiego i Ryszarda Pr .. vb)'lskiego oraz w iersz
pro,~ram o w)' Zbigniewa Herberta), [w:] tegoż. Rn'ł'f~rsy nowoczesnosci, Klasycy::11I i romantyzm w poezji
oraz krytyce powojenne). Po z nań 2009. s. 33-55 .
..6 A. Nasilowska, Klasycyzm. Iw:1 Słownik literatury polskiej XX wieku .... s. 459. Maria Janion we wstępie
do książki Przybylskiego pisal., że pr.zedstawiony w niej zOSlal klasycyzm ocalony po " nocy oświęcim
skiej", odmieniony, bo przesiąknięty ś miercią i rozdarciem: .. 1... 1jest 10 klasycyzm. którego teoria po znania
zanurza się w ciemnosci. nieraz graniczącej ze słynną "nocą mistyczną" św. Jana od Krzyża i ~w. Teresy
z Avila. gdyż jest to klasycyzm rozdwojony. przez który przebiega bezustannie pulsowanie zrodzonego ze
śmierci życia . gdyż jest to klasycyzm n.cechowany owym "smurkiem tragicznym, o ktÓrym mówi M. Schelter. że zawiera z nam.ię chłodu i spokoju. nie przeszywa go aktywna rozpacz, agresywne oburzenie i bunl .
że jakby nie był bólem i rozpaczą - trwa w ciszy i "wysokim" pogodzeniu się z Lo~em". M . Janion. To jf~.tt
kla.'ycyzm tragiczny, Iw:] R. Pr.zybylski, To jest klasycFm, wstęp M. Janion, Wa"lawa 1978. s. 11-12.
31
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przeszli przez "ognisty piec zwątpienia" i z tą
obrony wiary w świat uładzony, akceptując rozpad
dawnego ładu, podejmują rolę płaczki zawodzącej nad własną bezradnością . Obrona
"języka przodków" oraz obrona śródziemnomorskiej idei człowieka jako podmiotu
stanowią centralny punkt współczesnego "klasycyzmu twórczego"37. Badacz zwraca
uwagę na widoczne w wierszach wolnych Hartwig dążenie do harmonii. Wyrazem
tego są kłarowne jednostki informacyjno-syntaktyczne ("ład syntaksy"), wers
zazwyczaj jest częścią zdania lub całym zdaniem, rytm obrazów, które stanowią
"alfabet poetycki". Rytm w poezji Hartwig wiąże się z klasycznym umiarem 38 , poszukiwany jest w człowieku (rytm serca , oddechu, rytm obrazów sennych)39.
Z opinią Przybyłskiego polemizował Wojciech Kaliszewski 40 , który podkreślał , że twórczość autorki Dwoistości jest naznaczona zdziwieniem i poszukiwaniami, a w mrocznym świecie współczesności poetyka odwołań , porównań
historycznych i kulturowych aluzji często bywa tylko powierzchownym efektem .
Trudno, żeby "klasyk" nie gubił drogi w ciemności, a dojrzałość indywiduałna
objawia się raczej świadomością utraty kryteriów opisu świata. Badacz sugeruje,
że jeżeli wszechogarniający rytm przestał być czynnikiem rządzącym światem, konieczne jest ponowne zdefiniowanie samego klasycyzmu współczesnego . Małgorza
ta Baranowska natomiast, również odnosząc się do ustaleń Przybylskiego, zwracała
uwagę na widoczne w poezji Hartwig przekonania (łączące się z klasycyzmem), że
kultura, przes złość stanowią "odniesienie konieczne", a "sztuka jest nieśmiertełna
i unieśmiertelniająca, ... t. Kłasycyzm poezji Hartwig okazuje się zatem dyskusyjny,
zaś opinie o nim badaczy są mocno zróżnicowane. Na przykład Jerzy Jarzębski
podkreśla, że jest to klasycyzm
duchowy kultury

śródziemnomorskiej,

świadomością podejmują się

nieskory do kopiowania poetyckich formul, a raczej - do podejmowania wciąż
dialogu z tym, co zapamiętane z przeszlo~ci. Zresztą dawni mistrzowie nie po to
potrzebni Julii Hartwig, aby ich mogla na~ladować. ale po to. by im zadawac pytania,
przymierzać do ich losu los wlasny"2.

Natomiast Anna Kałuża - wprost przeciwnie - pisze o ułeglości poezji Hartwig wobec tradycji. Zdaniem tej badaczki napór przeszłości okazuje się w przy padPrzybylski pisze o klasycyzmie imitującym i twórczym. Pierwszy oznaC7", wylącznie "szkolę stylu".
inwentarz ~rodków st ylistycznych. które są imitowane. na~ladowane przez poetów wspólczesnych (np.
w późnej poezji L. Staffa). bez glębszej refleksji na temat ich przystawalności do prawdy o wspólczesnym świecie. Tym klasycyzmem badacz się oic zajmuje. calą swoją uwagę poświęcając klasycyzmowi
twórczemu. który jest traktowany jako próba rozprawy ze Światem i jego chaosem. w y nikająca z podjęcia
i zrozumienia dramatu duchowego ~wiata kultury europejskiej.
" R. Przybylsk.i. Między chaosem a snem. [w:] tegoż. To jesl klasycyzm .... s. 68.
" Tamże. s. 70.
' 0 W. Kaliszewski. Klasycyzm i Julia Har/wig. "Więź" 1988. nr 6. 95-101.
" M. Baranowska. Julia Har/wig - podr6ż do wspólczesności. http://www.culture.pl/pl/artykulljuliahartwig-podroz-do -wspolczesnosci (dostęp 12. 05. 2014 e)
' l J. Jarzębski. Błyski o Julii Har/wig. "Topos" 2004. or 3-4 , s. 33.
.\7
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ku twórczości autorki Wolnych rąk silniejszy od "woli odróżnienia i indywidualnego
poczucia siebie jako poetki"·IJ.
W miarę rozwoju twórczości Hartwig zmieniało się rozumienie klasycyzmu.
Pod koniec wieku XX coraz bardziej było ono utożsamiane z "póiną twórczością"
i z gronem "starych mistrzów". Dyskusja na temat młodej poezji lat dziewięćdzie
siątych poprzedniego stulecia 44 • jej odlamu barbarzyńskiego i klasycystycznego
utwierdziła taki status liryki autorki To wruci. W opozycji do wystylizowanego
klasycyzmu, manifestacyjnie objawiającego się na przykład w poezji Wojciecha
Wencia, Anna Legeżyńska nazwala rodzaj pisania, który uprawia Hartwig "kła
sycyzmem dyskretnym" - "stonowanym w sferze poetyki i równie dyskretnym
w nazywaniu świadomości religijnej"4S Jednym z jego kłuczowych wyznaczników
jest pragnienie wzniosłości, nasilenie tęsknot metafizycznych i uczuć religijnych.
Jest to klasycyzm na tyle dyskretnie przeniknięty myślą o całości, sensie i ładzie
wewnętrznym, że można mówić o klasycyzmie tylko w szerokim i ogólnym sensie.
Legeżyńska zalicza Hartwig do "nurtu poezji klasycyzującej", której istotą jest
"zgoda na świat, wyważenie emocji. wiara w trwałość i sens sztuki oraz ufność. że
istnienie ma sens'''6. Badaczka czyni to jednak z pewnym wahaniem, rozważając .
czy nie należaloby porzucić formuly klasycyzmu i mówić po prostu o "poezji filozoficznej: poszukującej prawdy i wartości"l7.
Wątpłiwości związane z klasyfikacją poezji Hartwig zgłaszał również Stanisław Barańcza~8. Poeta zauważył, że zwrot w stronę "trwałej symboliki", powagi
i pozbawionej ozdobników bezpośredniości jest zjawiskiem szerszym, zatem można
mówić o klasycyzmie tylko w ogólnym sensie, rozumianym jako klasyczna dyscyplina. Barańczak dodaje. że jest w wierszach Hartwig za wiele "ciemności", kontrastujących z ideą "klasycystycznej jasności". Natomiast zainteresowanie konkretem,
antynomiczne widzenie rzeczywistości, poczucie humoru sprawiają, że bronią się
one także przed "klasycystycznym zmarmurzeniem", patosem i "dostojną pozą".
Również sama poetka odcina się od klasycyzmu, stwierdzając:

L\

A. Kałuża. Wola odró:nienia. O modernisIY ...·Vlej poezji Jarosława Alarka Rymkiewic:.o. Julii Hartwig.

Witolda Wirps zy i Krystyny Milobędzkiej. Kraków 2008. s. 139. 145.
« K. M"liszewski. Nasi klasycy,(ci. nasi barbarzyńcy. "Nowy Nurt" 1995. nr 19. Dwubiegunowy podzial
poezji polskiej zostal przez tego autora przy wolany także w innych publikacjach - np. K. Maliszewski .
Klasycvści. barbarzyńcy. KrajolHaz po bitwie, [w:) tegoż. Nowa poezja poisIw 1989-1999. Rozważa"ia
i "wagi. Wrocław 2005. Zob. także: 1. Lachowski. O'Haryzm - klasycyzm - neoawangarda. O kaIPgoryzowan;u poe7ji debiutantów l pierwszej polowy lat dziewię ćdzie.l'iqtych. [w:J Iflna literatura :' Dwudziestolecie 1989-2009. t. 2. pod red. Z. Andresa. 1. Pasterskiego. Rze"ów 2010. s. 130-154: A. Legeiyńska.
Kolejny klasycyzm czy pusty liccman' "Czas Kultury" 1997. nr l, s. 23 - 24: A. Legeiyriska. Uparty duch
klasycyzmu. [w:[ tejże. Krvrvkjako domokrą żc a. L"kcje literatury Z lar 90. Poznań 2002. s. 27- 39.
" A. L cgeżyńska. Gmeracje. [w:1 tejże. Kryt yk jako domokrążca .... s. 19.
•• A. Legc żyńska. Zobaczone. przeżyte , [w:1 tejże. l\rytykjako domokrą żca .... s. 194-195.
" Tamże. s. 198.
-'8 S. Barań cza k. Pasja D"ia. rW:]legoż, Przed i po. Szkice o po elji krajowej prze łomu lat sit'demdz.it:siqtych i osi emdz i es iątvch, Londyn 1988. s. 19.
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znajduje się zbyt wiele niepokoju w moich wierszach, zbyt dużo
je aluzji do wspólczesności, choć bywa to zakamuflowane, [... J, Zresztą
tennin ..klasycyzm" używa się tu, zależnie od chęci, raz jako przyganę, to znów pochwałę. Jeśli jednak klasycyzować to tyle, co poszukiwać jasności i harmonii, to na
pewno takie dążenie w mojej poezji jest. Być może zaważyl tu również mój stosunek
do natury, w której moja poezja szuka uspokojenia 49

Jak na

klasyczność

nurtujących

Na rozmycie znaczenia terminu "klasycyzmu", używanie go jako "retoryczliteraturoznawcySO Trudno się wobec tego
dziwić, że artystka odżegnuje się od niego. Ważniejsze wydaje się przyznanie do
"klasycyzowania" rozumianego jako obrona tradycji, przyznawanie wysokiej rangi
sztuce, a także poszukiwanie jasności i harmonii, ze świadomością niepokoj6w,
ciemności. Wyrazem tego są liczne antynomie, paradoksy, jakie można odnaleźć
w poezji Hartwig. Jeden z wierszy kończy się deklaracją: "Sprzeczność jest moim
żywiolem, prawem, o które wojuję"Sl, znaczący jest także tytuł p6źnego tomu - Jasne niejasne S2 • Niejasności pojawiają się zwłaszcza jako echo pytań o sprawy najważniejsze: cierpienie, śmierć, samotność. Bliski poetce wydaje się "ciemny nurt"
w poezji modernistycznejS3. Autorka tomu Zapisane nieustannie broniąc i podejmując trudne dziedzictwo, dokonuje jego adaptacji do wsp6łczesności, naznaczonej
zwątpieniem, lękiem, utratą sensu.
Znamienną cechą p6źnej twórczości Hartwig (zwłaszcza po powrocie
z Ameryki, w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku), stała się powścią
gliwość w wyrażaniu siebie, uproszczenie języka poetyckiego i większe zwracanie
uwagi na rzeczy zwykłe , codzienne'" Dostrzec można także pewien dystans do
(tak bardzo bronionego wcześniej) dziedzictwa. Poetka rozsadza wrażenie ładu
sceptycyzmem, lękiem, poczuciem tragizmu czy żartem. W jednym z "błysk6w"
Hartwig powraca, choć w dość przewrotny sposób, teza Rymkiewicza o "sakrokanibalizmie" - "pożeraniu" przez poet6w współczesnych poezji poprzednik6w s5 :
nego

oręża" zwracają uwagę również

Ciekawo.l-l świata. Z 1. Hartwig rozmawia A. Kos~ ... Scriplore~" (tylul numau Julia Hartwig ·- Iubelskie
nr 40 (2011). s. 106.
~,.()A. Legeżyńska, Jeśli nie klasycyzm, lO co? Próba rozpoznania jednej Z odmian ,(wiadomośc; poetyckiej
po 1989 roku, [w:J Nowa poezja polska. Twórcy - remary - morywy. rcd. T. Cidlak, K. Pietrych. Kraków
2009. s. 53-54. Zob. też. J. Bloński. Czym byl. czym mógl być klasycyzm. lw:l tegoż. Pisma wybrane. t. I
Wszysrko. co Iirerackie. wybór i oprac. 1. Jarzębski. Krakuw 2001. s. 209-225.
I I 1. Harlwig, Na wieczorze autorskim ktoś powiedział że moje wiersz/' sq pełne rozpaczy. rw:J lejże. Nim
oparrzy się zieleń. Wyb6r wierszy. Kraków 1995. s. 245.
" 1. Hartwig. Jasne niejasne. Kraków 2009 .
.'13 P. Próchniak. Oddech ciemności. Iw:J tegoż. Modernizm: ciemny m~rl. Studia z dziej6w poe?)i. Kraków
2011. s. 16.
" Zob. zwlaszcza tomy 1. Hartwig Zobaczone, Kraków 1999 i Wiersze amerykańskie, Warszawa 2002.
" J. M. Rymkiewicz. Czym jesr klasycyzm> [w:1 tegoż. Czym jesr klasycyzm. Manifesry poeryckie. Warszawa 1967. s. 171-172. Na temat klasycyzmu Rymkiewicza piszą: M. Jaworski. ZaJwiar nienapisany
(manifesty i ponja JaroJ/awa Marka Rymkiewicza), [w:j teg oż. Rewersy nowoc;:'L'sności. Klasycyzm
; romantyvn w pon,}; oraz krylyc~ powojenn(>j. ... s. 56-79; M. Woźniak-Łabi eoiec, Klasyk; metafizyka.
O poec;i Jarosiowa Marka R\'mkiewicza. Kraków 2002 .
49
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Bogactwo przeszlości literackiej trzeba pożreć i wyrzuciU Spokojnie' ] tak zostanie
z niej coś jeszcze w naszym sercu i w żolądku"56.
Zmieniają się również wybory dokonywane w obrębie tradycji - w późnej
twórczości Hartwig nasilają się odwolania do twórczości romantyków, przede
wszystkim Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida 57 . Zwłaszcza w .. blyskach" można dostrzec analogie do Zdań i uwag 58 , coraz większą rolę w późnej
twórczości odgrywają przemilczenia i niedopowiedzenia'9, nasuwające na myśl
pokrewieństwo z poezją autora Vade-mecum 6o Poetka sięga także coraz bardziej
w głąb tradycji, zwracając się wyraźniej w stronę antyku 6l . W jej wierszach odnaleźć
można bohaterów znanych z mitologii, takich jak Filemon i Baucis. Umieszczając
ich we wspólczesnej scenerii, Hartwig nie tyle dokonuje demitologizacji, ile poszukuje tego, co ponadczasowe:
Jedno wstaje w nocy. W koszuli nocnej człapie po wodę do kuchni, po omacku.
Drugie nasłuchuje.
Denerwuje go to człapanie, jest rozbudzony, rozdrażniony, mruczy coś niecierpliwie.
A le nagle zjeża mu się włos.
Czy to czlapanie jest prawdziwe, czy już tylko we wspomnieniu, w przeszłości .
w nieistnieniu?
Jest prawdziwe! Czlapanie naprawdę. więc wciąż jeszcze są razem.
Wdzięczny i pogodzony zapada znów w swój wątly sen 62

'6 J. Hartwig, Blyski zebrane. Warszawa 2014. s. 141.
Powroty do twórczoś~i wymienionych romantyków są szerszym zjawiskiem w poezji przelomu XX
i XXl wieku. Pisze na ten temat M. Rabizo-Birek, "Adam i Cvprian" - romantycy nowoczesnych, [w:]
tejże, Romanfyczni i nowocześni. Formy obeclIości romantyzmu w polskiej literaturze wspdlcz.esnej.
Rzeszów 2012, s. 392-460.
'" O zbliżeniu "błysków" do kanonicznych Zdań i uwag Mickiewi~la (m.in. Le wzgłędu na aforystyczną,
minimalistyczną formę) pisze A. Kałuża. Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka
Rymkiewicza. Julii Har/wig, Witolda Wirpszy i Kr)'styny Milobędzkiej ... , s. 49.
59 Zob. np. tomy: 1. Hartwig, Zapisane, Kraków 2013: tejże, Spojrzenie, Kraków 2016.
60 Norwidowi poetka poS'więcila wiersz Wielkolć rozpuczynający się stwierdzeniem: . .Jakże len Norwid
balii że dumny! a kuchconymi pozwala wpuszczać się schodami! że go uznają jakby przez łaskawość! a nie
szanują ani dbają". J. Hartwig, Wielkość, [w:1 tejże, To wr6ci, Warszawa 2007, s. t l. Na patronat Norwida
już we wcześniejszej poezji Hartwig zwracał uwagę Barańczak, łącząc tę twórczość z nurtem .. ironicznego
moralizmu" w poezji polskiej po 1956 roku. S. Barańczak. Tablica z Macondo. Osiemnaście pr6b wytlu·
maczenia. po co i dlaczego się pisze. Londyn 1990 - komentuje tę wypowiedź poety M. Rabizo-Birek,
"Adam j Cyprian" - roman/ycy nowoczesnych. [w:l tej:7.e. Romantyczni i nowocześni. Formy obecności
romantyz.mu w polskiej literaturze współ. ·~:esnej. ..• s. 397-398.
61 .. Jeśli więc postawa klasycystyczna charakteryzuje się wyraźnym spotęgowaniem owego zmyslu historycznego i przekonania o ciągłości kultury. implikuje ona eo ipso skłonność pisarzy do zagłębiania si~
w tematykę antyczną, w której LOajdują Larówno możliwości inspiracyjne, jak i momenty stymulujące
do kreowania określonej, indywidualllej wizji przeszłości. Wydaje się. iż wla~nje ID podwójne. inspirująco·kreacyjne znaczenie antyku uzasadnia zapożyczanie się poetów nurtu klasycyzującego w tematyce
starożytnej. w mitologii. w historii, w sztuce". S. Stabryla, Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja
antyku w IiteralUr~e polskiej w latach 1945 1975, Kraków 1983, s. 41.
621. Hartwig, FilemolI i Ballcis. [w:] tejże , Chwila postoj/l, Kraków 1980, s. 62.
57
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W "błyskach" przywolywane są slowa starożytnych myślicieli, na przyklad
Horacego czy Heraklita 63 , Wątki i motywy antyczne nie są w utworach Hartwig
tylko znakiem erudycji i przynależności do wspólnoty kultury śródziemnomorskiej,
ale pomocą w poszukiwaniu sensu doświadczeń artystycznych i życiowych . Barbara
Skarga pisze, że wielkość antyku polega na tym, że dostarcza nam wciąż nowych
impulsów do myślenia, jest źródłem odkrywania prawd, które różnie interpretujemy.
"Idąc po antycznych śladach" - jak twierdzi filozofka - odkrywamy własną twarz,
gdyż powrót do starożytności okazuje się swego rodzaju lustrem dla potomnych 64 ,
O tym, że bliskie jest właśnie takie podążanie po antycznych śladach autorce "bły 
sków" świadczy jeden z nich:
Natrafiam w Dziennikach Delacroix na wypowiedź, która znajduje we mnie zgodne
echo. Pisze on:
"Muszę przeczytać Dafnis i Ch/oe, jest to jeden z tych motywów antycznych, które
budzą w oas najmniej sprzeciwu".
Zoam ten rodzaj sprzeciwu i mam również te szczególnie mi bliskie i ulubione motywy, które prawdziwie mnie dotykają, jak choćby mit Erosa i Psyche.
A jednak z biegiem lat zauważam, że antyk coraz bardziej się do mnie przybliża .
Wciąż ro~nie świeże przeżywanie scen rozpaczy i ~mierci Dydony w Eneidzie Wergiliusza, pogodnych Ód Horaceg0 6'.
Ważną rolę w klasycyzowaniu Hartwig odgrywa zatem wybór: są motywy,
które budzą sprzeciw i te, które okazują się szczególnie bliskie. Poetka zwraca uwagę na intymność scen mitologicznych, wydobywając sprawy ważne nie ze względów
publicznych, lecz właśnie prywatnych, jednostkowych.
Podsumowując powyższy przegląd, skłaniam się do tego, żeby (budzące
spory i wymagające wielu zastrzeżeń i wyjaśnień) stwierdzenie na temat klasycyzmu poezji Julii Hartwig zastąpić (akceptowanym przez nią samą i przywoły
wanym przez badaczy) określeniem - "klasycyzowanie". Oznaczałoby ono przede
wszystkim opowiedzenie się po stronie kultury i tradycji, ale także zbliżanie się do
klasycyzmu jako myślenia o rzeczywistości (przejawiającego się w szukaniu ładu
i harmonii), jako postawy egzystencjalno-estetycznej (oznaczającej powściągłiwość
w wyrażaniu uczuć, minimalizowanie skupienia na własnej osobie, odrzucenie
ostrych środków wyrazu) i stylu (charakteryzującego się prostotą i przejrzystością)M
Podkreślić pragnę, że jest to właśnie "zbliżanie się", a nie zamykanie i tkwienie
w (tak czy inaczej) wyznaczonych granicach określonej "estetyki", "doktryny łite
rackiej" czy "antropologii",
Elżbieta Dutka
63 J. Hartwig, Blyski zebrane .... s. 163,216.
'" B. Skarga, Idqc po antycznych śladach, Iw:] tejże, Ślad i obecnok, Warslawa 2004, s . 175.
65 J. Hartwig, Blyski zebrane ... , s. 102 (podkreślenie E. D.)
66 Wymienione trzy wymiary klasycyzmu wskazuje w swojej pracy B. Przymuslala, Lekcja Herberta , [w:]
Klasycyzm. Estetyka - doktryna literacka - antropologia ... , s. 496.
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Summary

Julia Hartwig's "Classicalisation"
Julia Hartwig's poetry is frequently connected with contemporary c1assici sm wh ich
can be differently defined and understood. In the article various critical and academic stands
have been analysed. and arguments bOlh for and against such a c1assification have been
provided. However, when we take into consideration the evolution of the author of Wiersze
amerykańskie (American poems), as well as the changing range ol' the mean ing of the term
"classicism" itself, the questionable nature ol' the allocation is revealed. Examination of the
artist's rich literary output leads to the search for a broader formula, which would cross the
boundaries of classicism as a historical category to include not only an attitude to tradition ,
or a conviction about the significance or culture, but also a way or thinking a bout the reality.
an existential standpoint , and aesthetic and ethical choices.

Ondrej Revicky, Grafickie Iisly, wklęslodruk, praca z zestawu nominowanego do nagrody
w VII edycji konkursu o Nagrodę im. J. Panka 2015.
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Agnieszka Marek

POZORY

MYLĄ

Przylatuje z Europy i cofa zegarek o godzinę. Lotnisko
znane jak własne piersi (bada je co miesiąc, przejęta
odsetkiem pokonanych). Lewostronny ruch przestaje
drażnić, a język wsącza się w uszy coraz łagodniej.
Kiedy widzi go po raz pierwszy od trzech miesięcy,
krzepnie, na moment zastyga (jeszcze potrafi). Później
jest fiolet pościeli i karmazyn ust - barwy niby pochodne,
ale walczą. Nie jest łatwo oswoić na nowo, lecz nie osaczyć .
Zatracić się - ale tak, by wciąż przy nim pozostać. Kiedy
orgazm dogasa, bezwstydnie znajduje siebie w smaku
jego języka. Nikt nie zabroni ani się nie oburzy. Za kilka
godzin to i tak stanie się zmywalnym wspomnieniem. Na razie
o tym nie myśli. Korzysta.
Po powrocie podrze na strzępki boardinR pass i naklejkę z walizki.
Umyje ręce, a bieliznę, którą zdejmował z niej zębami, odłoży
(wypraną z seksu) w kąt szuflady. Później przekona siebie,
że zapomina, a naprawdę tylko zamarznie. Poczeka z zaciśniętymi
udami na odwilż.

TAI-GHI-TU. NAWET JEŚLI NIE WIERZYSZ
To, co

się wydarzyło,

oddala się nagłe.
P. Larkin, Co się wydarzyło

Coś musi się zmienić. Może krajobraz za oknem, niekoniecznie
dzwonek telefonu. Przypatrz się chmurom i bierz przykład.
Bądź na chwilę, a później znikaj, stwarzając pozory cienia.
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A jeśli

coś

przyjrzyj się plucom (choć może wolałbyś
piersi). Jeszcze nas ciągnie do par.
Dlatego drzwi, nożyce, spodnie. Niecierpliwy klucz w zamku,
wybitny pośpiech w zrzucaniu ubrań, przyleganiu.
ma

trwać,

pierwotną podwójność

Bo chyba jeszcze coś można odnaleźć.
Zmienność biegunów. Świecenie odbitym światłem.

PRZEMIANY
Być z tab q a/bo z tobq nie być oto jest miara mego czasu
J. L. Borges, Złolo tygrysów

Nazywasz mnie kolekcjonerką smutnych rzeczy, czasami chwil.
Te czarne sukienki (zbyt cienkie, za krótkie), kolczyki,
które przeszkadzają ssać płatki uszu. Momenty na skraju torów,
wieczne balansowanie. Każdy kolejny pociąg powoduje zmiany
(śnieg wiruje w popłochu, błyszczy, drażni). Srebro szyn kusi,
wszystko wydaje się zaskakująco proste i gładkie. W końcu
staję się Anną. Nabrudzę
Będą długo zmywać

tory.

tu,

nakrwawię·

Będą pamiętać.

ZNAKI
Bezsenność

ma smak twoich palców i tego się obawiam.
Double bed znów jest zbyt duże, gubię się na każdym z brzegów.
To przekładanie nóg, szukanie chlodnych miejsc na pościeli
nie przynosi rezultatów. Pamięć nie stygnie tak szybko jak ciało,
nie tężeje. W przełyku wciąż jeszcze tamten smak, powraca
jak wyrzut. Fotografie. a nawet filmy. Czarne wstążki, którymi
związywałeś mi dłonie, dyskretnie milczą w twojej szafie. W końcu
nie jestem skrępowana. Dopiero rankiem zaskoczą mnie zdjęcia
moich snów, które wkleisz bezlitośnie. Takie oznajmienie światu,
że niby jestem. Nikt nie skomentuje.
Agnieszka Marek
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Anna Augustyniak

PIERWSZY ROZWÓD
z auta i otworzyła garaż. Czuła, jakby nazajutrz
i jedynie ona o tym wie. - Za 15 godzin będziemy tam
stali. Nie obok, naprzeciw. Po dwóch stronach barykady.
Próbowała czymś zająć myśli, ale i tak krążyły wokół jutrzejszego
poranka. Postanowiła zaplanować, w co się ubierze. Niech mąż zapamięta
ją seksownie. - Może czerwona bluzka z wysokim kołnierzem i dekoltem
prawie do pępka ... Do twarzy mi w niej, tylko przydałby się złoty naszyjnik . ..
- Bardzo się boisz? - w słuchawce usłyszała jego szept. - Przyjadę
i zabiorę cię na wycieczkę. - Teraz? - zdziwiła się. - Nasza ostatnia noc
przed rozwodem - śpiewnie modulował głosem niczym ptak w okresie
godowym. - Trzeba pożegnać stare życie.
Nigdy nie stawiała oporu. To znaczy raz zawalczyła o siebie. Pewnej
środy spakowała trzy walizki. Wrzuciła do nich rzeczy męża i skropiła
ubrania swoimi perfumami. Chciała w ten sposób, na koniec, zaznaczyć
swoją własność. Wspólne zdjęcia przedzierała na pół i mieszała ze śrubo
krętami, taśmą klejącą, książkami i jego ulubionymi tabletkami do prania.
Potem zadzwoniła i poprosiła, by do wieczora zabrał bagaże.
Od tamtej środy minęło pięć lat. Nadal mieszkała sama. Nie licząc
Rity i Eryka, papużek nierozłączek huśtających się na wąskim drążku
w klatce. Na zewnątrz wydawało się, że Anna realizuje ustalony plan,
prowadzi korespondencję z prokurentem sądowym, czeka na wyznaczenie
daty rozprawy, dużo pracuje, czasem gdzieś wyjedzie. A ona wypatrywała
ratunku, dlatego wstąpiła do Klubu Kolejnego Startu, który oferował usługi
ułatwiające rozpoczęcie następnego etapu. Przerzucała kartki bezpłatnych
poradników o nowym początku życia i nawet pojawiała się na specjalnych
pokazach mody dla mężczyzn , pt. ..Twój drugi raz". Zalogowała się też
na rozwod.pl. Do gorącego pokoju spotkań jednakże nie zaglądała , nie
miała na tyle odwagi. Zresztą wciąż coś w Annie pulsowało. Coś, czego
nie dopuszczała do głosu. Bywało, że czuła dziwnie nieprzyjemne ciepło
i napięcie w okolicach twarzy, brody, szyi. Nie dało się tego stanu wyjaśnić.
Tęsknota, żal. .. Z płaczem wykręcała numer telefonu męża: - Zobacz co się
z nami stało! Zjawiał się natychmiast i tulili się jak para nastolatków.
Z trudem

wysiadła

miał ktoś umrzeć
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Dziś chciał być z nią i wszystko miało wyglądać inaczej. Inaczej niż
wtedy, gdy tak nagle umarł Jacek, jego brat a on w środku nocy, zanosząc
się od szlochu, przyjechał właśnie do niej.
Minęli ostatnie domy miasta i zapadła ciemność. Chwilami rozbłyskały światełka choinkowych lampek, zawieszonych na przydrożnych
motelach. Nie rozmawiali wcale. Niby o czym mieli rozmawiać. Po prostu
byli razem, zamknięci w pędzącym aucie. - Zatrzymajmy się i zjedzmy kolację - rzucił. Kończyli posiłek złożony z zimnego kurczaka i porcji tatara,
i oboje zapragnęli znaleźć się w łóżku. Zajęli ostatni wolny pokój.
Annę obudziło natarczywe pukanie do drzwi. - Zaraz, zaraz, no tak,
zamówiliśmy śniadanie do łóżka. Było parę minut po 6, mieli naprawdę
mało czasu.
Dwie godziny później, gdy dojeżdżali do gmachu sądu, mąż powiedział: - To był najlepszy seks w naszym małżeństwie ... znaczy w całym
moim życiu, poprawił się szybko.
Wkrótce stali po dwóch stronach barykady. Patrzyli sobie w oczy.
Anna mechanicznie odpowiadała na pytania sędziny, w pewnym momencie
się zająknęła. Sędzina powtórzyła głośnej: - Kiedy uprawiali państwo ostatni raz seks? Z poważną miną wydusiła: - Kilka lat temu ... kiłka lat temu.
On opuścił głowę.
Wyszli z sali rozpraw, a mąż przyciągnął ją i wręczył paczuszkę·
Czekał, aż zerwie wstążkę i zajrzy. Co??? Złoty naszyjnik ... z mnóstwem
wypukłych serduszek? Zaczęła je liczyć. Jedno, drugie, trzecie ... - W każdą
rocznicę będę ci przesyłał naszyjnik - zaschło mu w gardle i nic już więcej
nie powiedział.
Na statku powiewał transparent .. Świętujemy nowe życie Ani i jej byłego". Grał kwartet jazzowy. - Tak mieliśmy celebrować 10 rocznicę ślubu
- przemknęło Annie przez myśl. - Nie będzie 10 rocznicy ślubu .. . będzie
10 rocznica rozwodu - uśmiechnęła się gorzko. Nikt nie krzyczał gorzko,
gorzko jak na ich weselu. Goście byli ci sami. Nie odmówili nawet ci, którzy
mieszkali za granicą na stałe. Tylko Jacka nie było. Przecież umarł.
Zrobiło jej się niedobrze. Nie chodziło o rosnące rozdrażnienie, lecz
chorobę morską. - Co ja tu robię? Rejs stateczkiem po Wiśle? Nie wymyśliłabym czegoś takiego. Parę dni przed sprawą w sądzie zadzwonila Ewka,
jedna z przyjaciółek, i zaproponowała, że przeczyta ogłoszenie : "Nieważne,
czy kochasz, czy nienawidzisz, nieważne, czy to najlepszy dzień, czy najgorszy. Ważne, by był początkiem czegoś nowego ... ". - Co za bzdury - zirytowała się Anna. - Nie przerywaj, słuchaj, zachwycisz się - gorączkowała się
Ewka. "Z nami chwila rozstania nie będzie smutna. Organizujemy szałone
imprezy. Zadzwoń - Centrum Rozwodowe telefon: 510 110 IW".
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I dlatego Anna dziś stała na pokładzie statku. Po toaście goście zostali zaproszeni do dwóch sal. W tej mniejszej rozpoczęła się impreza dla
byłego męża i jego kumpli, w drugiej miała się bawić ona z dziewczynami.
Szampan na powitanie. Kolejny kieliszek, żeby utopić obrączkę. Nie chciała
tego robić. Nie chciała wylewać szampana i spuszczać w toalecie obrączki
kupionej u Tiffany'ego, cudnej pamiątki z wygrawerowanym wewnątrz
imieniem i datą ślubu. Ale oto zbierała następne pamiątki. Prezenty od
koleżanek: czarna ramka do oprawienia orzeczenia o rozwodzie, termofor
niezbędny w pustym łóżku wraz z różowym wibratorem, dwie mosiężne
szkatułki z ciężkimi wiekami, większa na listy miłosne byłego, druga na
popiół ze spalenia aktu ślubu. No i książeczka Miłok niejedno ma imię
z dedykacją: "Dla szczęśliwej panny z odzysku" .. .
O północy kelner wniósł tort w kształcie penisa. Anna z nożem
w dłoni słyszała coraz głośniejsze nawoływania: "utnij mu głowę, utnij
mu głowę, utnij ... ". Wystarczył jeden ruch i czubek penisa potoczył się po
podłodze aż pod okno. Rozległ się śmiech a ona poczuła na swoich biodrach
męskie ręce. Zaskoczona odwróciła się i zobaczyła niewysokiego bruneta
o włoskim typie urody. Zanim zdążyła zareagować, porwał ją na parkiet.
Nie był w jej guście, ale poczuła się wolna. Ni stąd, ni zowąd przypomniała
sobie morze i pierwszą wspólną noc z przyszłym mężem. Tańczyła na piasku z najprzystojniejszym chłopakiem ze szkoły. Byli sobą oczarowani. Na
wspólnej fotografii widać jej błąkający się uśmiech i jego maśłane oczy.
Dotarlo do niej, że coś straciła. I zamiast opłakiwać stratę, tańczy, jak na
weselu ...
Drewniana ściana dzieląca obie sale znienacka rozsunęła się . Tancerz
zniknął, a ona została na środku parkietu sama. Zupełnie sama. Tylko mąż
wirował ze striptizerką, która pewnie wynurzyła się z tortu wniesionego
na męską imprezę ... Anna rozejrzała się po ogromnej teraz sali. Mężczyini
i kobiety zaczęli się mieszać, potworzyły się pary. Schowała się w półmro
ku. I nagle ktoś krzyknął wznosząc toast: - "I to koniec bajki, a odtąd wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. - Tak - pomyślała Anna. - Ałe osobno.

MATKA
- Boję się cienia myśli, śladu pożądania, iskry chcenia. Przecież
wiem, jak to jest, wcale się ze sobą nie walczy, bronię się - rozważa Ilona.
Wczorajszy telefon od Tamtego przyniósł bezsenną noc. Wystarczyły słowa:
Muszę cię zobaczyć, proszę obiecaj mi spotkanie, jedno spotkanie ..., a coś
w niej zatrzepotało w środku, wzniosłaby gromki okrzyk, lecz szepnęła : Po
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porozmawiać - zacharczał. Poczuła ulgę w jego głosie, że go nie
a pytając, okazała zainteresowanie. Chęć. - Znów się pogrążam,
w ogóle nie bronię przed nim - bierze głęboki wdech - muszę mieć nową
sukienkę, obcisłą, jutro pójdę na zakupy, sama, bez świadków, bez stanika.
- Za głośna ta muzyka - woła Ilona. Nie po to jechała do knajpy na
drugi koniec miasta, żeby nie móc wyjawić Sabinie sekretu. - Chodźmy
stąd, z tego piekła młodych ciał...
- A moje ciastko? - jęczy przyjaciółka. - Zdradziłam męża! Zaraz
powiesz wiarołomstwoooo. Uwierz, nie chodzi o jakaś tam zwykłą niewierność, to ... uzupełnienie, wyrównanie braku, zamierzam żyć wreszcie pełnią
życia, wszak każdemu przysługuje takie prawo, czemu miałabym nie mieć
ja, ja ... potrzebuję ich obu - urywa i odwraca wzrok.
Gdzieś ostatnio przeczytała o dialogu w małżeństwie i wspólnych
sprawach. Oni i wspólne sprawy? Oddziełne konto i oddzielne wyjścia do
kina. Czasem obiady z dwóch dań celebrowane w ciszy. - Wydajesz się
czymś zaniepokojona? - pyta niespodzianie mąż. - Nie mam powodu? wybucha. - Chcę z tobą o tym gadać, a ty uciekasz w milczenie! Nic się nie
stało, prawda? Trzeba po prostu zapomnieć? - Ilona uderza otwartą dłonią
w blat stołu. - Ja ci nie pomogę! Miałaś to dawno załatwić, dałem ci pienią
dze - cedzi on i z hukiem wstaje z krzesła. Na odchodnym rzuca spłoszone
spojrzenie podobne do tego przed witryną księgarni. Stali i oglądali książki .
Nagle oznajmiła: Kupię ten album Witaj w rodzinie, wkleimy do niego różne
historyjki o naszym dziecku, moje i twoje ... Przerywa jej i zaczyna mówić
o wizycie u psychiatry. I odtąd zawsze mówi, kiedy ona próbuje wspomnieć
o przeszłości. Zostawia ją samą. Dziś również wychodzi na cały wieczór.
- Dlaczego mu choćby nie napomknęłaś o lekarzu? - złości się Sabina. - Toż poszłaś w końcu!' - P-o-sz-ł-a-m, p-o-sz-ł-a-m - przedrzeźnia
przyjaciółkę. - Będę łykać karminowe pigułki i w senne przedpołudnia
spowiadać się przystojnemu terapeucie. Zaczerwienił się przy podawaniu
ręki, och zaczerwienił. .. - No i co powiedział?? - W skrócie? Inni mają gorzej. Widział na ojomie dziewczynę po wypadku bez twarzy. I podsumował :
Dobrze, że umarła. Sabina nie drąży dalej. Widać te słowa zrobiły na niej
wrażenie. A Ilona zamyka oczy i przypomina sobie długie włosy terapeuty,
miękkie i błyszczące, ale czuje obojętność. Tylko Tamten ma nad nią wła
dzę. Potrafi oddziaływać zawsze i wszędzie. Teraz też.
Szli środkiem lasu, a mąż wymachiwał ulotką przedwyborczą ze
zdjęciem damulki w szarej garsonce. - Jesteście w jednym wieku, a przyjrzyj się, ile osiągnęła: założyła firmę, od 10 lat przewodniczy radzie osiedla
i ma trzech synów... nawet sama piecze chleb. Jest bez zarzutu . - Kto ma
czynić te zarzuty? - zastanowiła się. - Róża także piecze chleb. - A ty co

co? - By...
odtrąciła,
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osiągnęłaś? - nie dawał za wygraną. - Powinnaś się przynajmniej spełnić na
polu macierzyńskim - wbił się w nią ukochany głos. Wbił się w jej brzuch.
Pusty brzuch. Nie odezwała się. W nocy długo chodziła po ogrodzie i patrzyła na niebo, na migotliwe gwiazdy. - Która z nich to nasze umarłe dziecko?
Ilona dzwoni do Sabiny: Nastrój Drogiej Pani tryskający? - Odczep
się - słyszy. - Wiesz, wróciłam do zapisków z dzienniczka, coś ci przeczytam. "Postanowiłam otoczyć się czerwienią. Dzięki temu znajdę siłę do
przetrwania. Ogień spłynie ze ścian, krwistość pościeli uwięzi moje ciało,
purpura na wargach ... Mąż, właśnie taką gorącą od zachłannych pocałun
ków innego, zacznie mnie pożądać. Obudzi się w nim zew ... ". W słuchawce
szelest. - Dlaczego nie mówiłaś, że zachłannie cię całował? Przecież to romantyczne. - Romantyczne? - dziwi się Ilona. - Romantycznie zdradzająca
żona - prycha i odkłada słuchawkę. Oczarowanie, miłosne wyznania, ślub,
cudowne zimy i lata ... Książki z dedykacjami łamiącymi serce, karteczki ze
zgrabnymi wierszykami na stoliku przy łóżku, smsy natychmiast po wyjściu
do pracy: "Myślę o tobie dziś wyjątkowo nie seksualnie, myślę o tobie niby
o czymś słodkim, przyjemnym, moim na całe życie".
- Chcę cię mieć - napisała do Tamtego. Nazwał to życzeniem pod
choinkę. Należało się wówczas zatrzymać. Potem, potem nie mogła już się
cofnąć, zwłaszcza gdy przekonała się, że widzi ją w kategoriach, jakich
łaknęła: kobiety do pieprzenia. Wkrótce stała się kobietą do pieprzenia.
W obskurnym pokoiku z zakurzonymi zasłonami Tamten brał to, czego
chciał i to ... było cudowne. Nie znała się z tej strony. Nie sądziła, że uprzedmiotowienie zawróci jej w głowie jeszcze bardziej.
Jedli śniadanie. - Masz prawie czterdziestkę! Podniosła oczy i zapytała: Co z tego? - Nie mamy dzieci, zaraz zrobi się za p6ino, a ty ... - wtem
zamilkł. I wtedy, zupełnie znienacka rozpoznała wolę niebios: Musi odkupić winy za swój romans! - Zamiast wydać dziecko na świat, wydam je
światu w ofierze - zadecydowała. Kilka godzin później leżała z twarzą wciśniętą w poduszkę, zagryzała wargi. Mąż był w niej, kopulował z zapałem .
Czuła, jak zbiera jej się na wymioty. Zapach jego spermy tak na nią działał.
Chlor z płynu do mycia kafelków też tak na nią działał. Przenikał cale ciało .
Następnego dnia przysłal jej do biura bukiet kwiatów. Wąchała blade róże
i dumała o tym, że w nocy czeka ją to samo. Zapach chloru.
- Czyli jest ktoś, kto znalazł schronienie we mnie ... W kim ja je
znajdę? - pomyślała. Wyszla z testem z łazienki i podsunęła mężowi pod
nos. nie mógł wydusić słowa. Mierzyli się przez chwilę wzrokiem. - Widzisz,
widzisz udało się! Będę ojcem!" Ilona złapała się za głowę, przyłapując
się od razu na teatralności gestu. Ile waży głowa człowieka, no tego z jej
brzucha?
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Wpatrywała się w zdjęcia Tamtego. Mimo ciąży nic się nie zmieniNadal pozwalała sunąć jego twardym palcom po swojej skórze. Wyjęła
z szuflady ślubne fotografie. - Ależ oni są do siebie podobni - wymamrotała. - Braciszkowie prawie, jakie to klasyczne - mąż do życia , a kochanek
do współżycia - stłumiła śmiech . - Nie, nie rozstanę się z żadnym .
- Proszę pani! Zgubiła pani coś! - usłyszała za sobą. - Rękawiczki,
biegłem od kawiarni - objaśniał zdyszany - pani nagle wstała ... - To bliź
niaki, właśnie się dowiedziałam. - Słucham? - nieznajomy ze zdumienia
nie wykrztusił niczego więcej, a ona podeszła i przytuliła się do niego. Do
kogoś kompletnie obcego.
Dobrze, że Bóg stworzył Sabinę. Sabina potrafi ją uspokoić , wytłu
maczyć cierpliwie, że wszystkie kobiety pragną być matkami . Ilona także .
I stanie się to niebawem, gdy na świat przyjdą jej dzieci, dwujajowe bliźnię
ta poczęte przez plemniki dwóch tatusiów. Podobno do tej pory było tylko
dwanaście takich przypadków. Ten będzie trzynasty.
ło.

Anna Augu styniak

Jacek Machowski, Improwizacji' dla Graż.ynki. ryt w zalakierowanej tekturze. Z zestawu
nominowanego do nagrody w VII edycji Konkursu o Nagrodę im. 1. Panka 2015.

WENUS I MARS DWIE PLANETY

Aleksander

Błok

TRUPA WĘDROWNA
No, stara klaczy, chodźmy
swojego Szekspira'
Aleksander Dumas, Kin

odstawiać

Nad

błotem

Mgły

nie

drogi

rozjeżdżonej

unoszą się

opary.
furgony
teatr stary.

Chrząkając, wiozą gdzieś

Mój

wypłowiały

Dzienne oblicze Arlekina
Jest jeszcze bledsze od Pierrota.
I w kącie chowa Kolombina
Pstrokate łachy i klamoty ...
Ciągnijcie,

klacze pogrzebowe!
grajcie role śmielej,
Zeby od prawdy obiegowej
Wszyscy jęknęli i przejrzeli!
~ktorzy,

W głąb duszy wniknął osad pleśni,
Lecz płakać, śpiewać i iść warto,
Żeby do raju moich pieśni
Droga otwarła się utarta.
1iSlopad 1906
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POZAR
Przyjąwszy świat,

Bogaty naraz

jak dar

wspaniały,

stałem się.

Patrzę: płomienie rozgorzały

To

płoną

-

oczy twe.

Jak strasznie stalo się i jasno!
Calutkie miasto - ogniem tchnie.
Rzeka - szkła przeźroczyste pasmo
I tylko - nie ma mnie ...
Tu jestem. Tam - mnie przygwożdżono,
Na drzwiach ukrzyżowano - spójrz!
I płoną twoje oczy, płoną,
Na kształt dwu czarnych zórz!
Zostanę

tu. Wszystko zgorzeje:
Calutkie miasto, rzeka, ja ...
Chrzcij chrztem ogniowym po kolei,
O ukochana ma!

26

października

1907

* * * moją wierność wierze.

Badali

Patrzę przez plamę krwawej rosy.
I cóżeście zyskali, zwierze?
Dlaczego się zjeżyły włosy?

Oczy nie patrzą już - strzępami
Pokrywa ciało skóra krwawa.
Lecz za ślepymi źrenicami
Popatrzy coś innego na was.

27 pa1dziernika 1907
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***

Ogłuszony

przez krzyk złowrogi,
Nie zdradziłem białej chorągwi,
Ty wstąpiłaś na nocne drogi,
Myśmy z tobą - sami przy warowni.
Nocne drogi złe nas rozdzieliły
I złączyły znowu na wieki,
I do ciebie znów, kraju miły,
Przyszliśmy dziś z ziemi dalekiej.
Prosty krzyż i kopczyk braterski,
Oto gdzie trwa cisza jedynie!
Tylko rzewny zaśpiew żołnierski
Niczym fala z oddali płynie.
A w pobliżu - pusto, ponuro,
Swój i wróg - snem wiecznym spoczywa.
Betlejemska gwiazda płonie górą
Niczym moja miłość szczęśliwa.
3 grudnia 1914
przełożył

Aleksander Błok
Zbigniew Dmitroca
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Marciniak

"I NĄSZE ŁÓŻKO PĘDZĄCĘ ~UTOSTRADĄ
SŁONCA"', CZYLI O PODROZACH PANA
SCHMETTERLlI\JGA
Zawsze paniq

odnajdę w

nasZej ostatniej chwili, która trwa przecie':. wiecznie.
Ewa Lipska, Slużby specjalne'

W twórczości Ewy Lipskiej niejasny pozostaje status enigmatycznego Austriaka - pana Schmetterlinga. Teksty dotyczące jego postaci do niedawna pojawiały
się dość rzadko i nieregułarnie. Trudna do określenia wydawała się ich funkcja,
jakby celowo zaburzały one spójność poszczegółnych tomów. Za przykład posłużyć
może utwór Solista ze zbioru Pogłos wydanego w roku 2010:
Droga pani Schubert, coraz bardziej dokucza mi nadmiar ludzkości. Jestem popychany, trącany, ginę w czyichś ramionach. Straszy mnie miasto. Biegnę wzdłuż
ognia do pobliskiej opery. Na scenie je~tem sam. Błazen Rigoletto. Otwieram usta
i przekręcam w gardle kontakt'.

Ta poetycka proza nie wpisywała się w linearny układ kompozycyjny tomu.
w percepcyjny dyskomfort, który zaistniał wraz ze zmianą postrzegania rzeczywistości'. Zaproponowany przez Lipską sposób widzenia świata stawał
się bardziej intymny. Świadczy o tym incipit "droga pani Schubert", zakładający
prywatny kontakt podmiotu z wykreowanym adresatem. Zabieg ten podkreśłał
znaczenie opowiadanej historii, nie pozbawiając jej wymiaru uniwersalnego. Pozycja czytelnika jest tu zdystansowana i sprowadzona do roli słuchacza monologów
wiedeńskiego urzędnika. Najważniejsza okazała się zatem nie tyle modyfikacja
formalna, polegająca na odej':ciu od wiersza wolnego, a zwrot ku epistołarnej konwencji gatunkowej. Restytucja listu jako narzędzia komunikacji pozwoli la poetce na
rekonfigurację semantycznych relacji między tekstem a projektowanym przez niego
odbiorcą, który w mniejszym stopniu utożsamial się z opisywanym światem.
Wprowadzała

E. Lipska, UE, [w:] Droga pani Sch"bert .... Kraków 20t2, s. 51.
F,. Lipska, Slużby specjalne, [w:] MiloŚĆ, droga pani Schubert .... Kraków 2013, s. 26.
) E. Lipska, Solista, [w:[ Poglos, Krak6w, 2010, s. 37.
, Na takich samych zasadach funkcjonują także dwa inne teksty z tego lOmu - Opera oraz
Poglos.
I

2

tytułowy
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Figura pana Schmetterlinga stanowi przykład sugestywnie zarysowanej kreacji podmiotowejS, przez którą w dorobku literackim autorki Sklepów zoologicznych
zwiększa się ranga prozy poetyckiej. Wcześniej utwory tego gatunku pojawiały się
w jej twórczości nieregularnie. Przykladem jest opublikowana w 1979 roku proza
Żywa śmien', imitująca dziennik pisany przez czlowieka przebywającego w szpitalu
psychiatrycznym. Koherentny uklad kompozycyjny notatek i ograniczona autonomia
pacjenta Z. pozwalają odbierat: ten tekst jako skończony.
Cykl Pan Schmetterling i nieuchronność dysonansu sytuuje się na przeciwległym biegunie, jego bohater zostal przez poetkę wykreowany do odegrania
roli komentatora rzeczywistości. Osobowość wiedeńskiego urzędnika rozwija się
w poszczególnych tekstach, korespondując z tytułem tomu, w którym znalazł się
cykl - Ludzie dla początkujących. Te rozpoznania wskazują na programowy charakter prozy poetyckiej w twórczości Lipskiej. W konsekwencji interesujące mnie
zbiory Droga pani Schubert ... oraz Milość, droga pani Schubert ... nie stanowią
literackiego novum, ale następstwo jej wcześniejszych prób pisarskich.
Marta Wyka w tekście Język nad przepaścią, komentując ówczesną kondycję
poezji autorki Ludzi dla początkujących, porusza problem "postaci dotąd czytelnikowi nieznanej", czyli pana Schmetterlinga: "mieszka w Wiedniu i razem z nim przechadzamy się po mieście, zaglądamy do jego miejsc wybranych"6. Trafna diagnoza
badaczki wskazuje na utrwalony w twórczości krakowskiej poetki motyw podróży,
która w przypadku nadawcy listów do pani Schubert ma wielowymiarowy charakter:
fizyczny, mentalny oraz światopoglądowy. Dlatego postaci pana Schmetterlinga nie
można sprowadzić do jednego typu wędrowca. Dyskurs podróżniczy wydaje się być
atrakcyjnym kluczem do uchwycenia fenomenu jego podmiotowości.
Szkic zorganizowałem wokól trzech aspektów, pozwalających przedstawić
relacje między panią Schubert a nadawcą skierowanych do niej łistów. Ten materiał
interpretacyjny umożliwi refleksję nad miejscem prozy poetyckiej w twórczości Lipskiej. Wskażę też wątki charakterystyczne dla światopoglądu posthumanistycznego.
Tytułowy cytat - "I nasze łóżko pędzące autostradą Slońca"7 - stanowi syntetyczne
odbicie zawartych w tym tekście zagadnień. Realizuje zatem nie tylko funkcję estetyczną. "Autostrada Słońca" symbolizuje charakterystyczne dla poetyki krakowskiej
pisarki połączenie natury oraz technologii. W tej fuzji pojawiają się pierwiastki postludzkie, obecne już w debiutanckim tomie, czyli w Wierszach. "Łóżko" przywołuje
problem intymności oraz reifikacji istoty ludzkiej, potwierdzając tezę o zachwianej
antropocentryczności poezji Lipskiej. Pozbawione politycznego kontekstu zdanie
z tekstu UE pozwala scharakteryzować wieloaspektowość podejmowanych przez
pana Schmetterlinga wędrówek.
, W perspektywie całej tw6rczo~ci Lipskiej bardziej wyrazista wydaje się być jedynie postać Jana
Sefera - bohatera powie~ci Sefer, której pełniejsza kreacja została poniekąd wymuszona konwencją
gatunkową epiki.
'M. Wyka, Język nad przepaściq, Iw:1 tejże. Punkty widzenia, Kraków 2000. s. I ł2 .
1 E. Lipska, UE, [w:] Droga pani Schubert .... s. 51.

164

WENUS I MARS DWIE PLANETY

II
W zbiorze Droga pani Schubert ... znajduje się utwór Kasyno. Początek tekstu
zawiera charakterystykę wiedeńskiego urzędnika: "nieprzydatny do niczego los zawiódl mnie do kasyna"s. Dla zrozumienia zawartego tu konceptu kluczowe znaczenie
ma czasownik .,zawiódl", wskazujący na machinalność odbywanego spaceru. Przypadkowość determinuje egzystencję bohatera, który przypomina Baudelaire'owskiego
flaneura. "Kasyno" staje się metaforą niezaplanowanej przechadzki, w której najważ
niejsza jest droga, nie jej cel. Rzeczywistość pana Schmetterlinga ma znamiona hipernowoczesności, w której element dawny zostaje pozbawiony semantycznej funkcji 9 :
"A stojący na czatach przed kasynem marmurowy pies leży na przegranej pozycji".
Posąg nie stanowi integralnej części salonu gier. Epitet "marmurowy" sugeruje w tym wypadku przestarzałość, podkreślając także "przegraną pozycję", na
której się znalazł. Wypalają się zatem klasyczne odniesienia i "hazard" nie odnosi
się już do przewrotności losu: "Stawiam zawsze na nasze nieparzyste numery, droga pani Schubert, i na czerwone pola, fragmenty naszych zadłużonych spacerów".
Ruletka wskazuje na specyficzny typ wędrówek pana Schmetterlinga, zaś wnętrze
kasyna jawi mu się jako nieprzychylne: "Powitał mnie gwar żetonów, napar z liści
hazardu, mosiężny wzrok krupiera". Wiedeński urzędnik zostaje zredukowany
i podporządkowany opresyj nemu otoczeniu.
Negatywnie nacechowana przestrzeń stanowi konstytutywny ełement twórczości Lipskiej . Za przykład może posłużyć utwór Miasta, w którym upersonifikowany pejzaż pochłania człowieka: "są takie miasta, które moglyby zeznawać przeciwko nam. Opuszczaliśmy je nagle i bez uzasadnienia. Goniły nas na autostradach
przerażone adresy i łóżka hotełowe. Pamięta pani rozszerzone źrenice Wenecji?
Obrażony Manhattan? Ambitny Zurych"lo. Uderza bezsilność podmiotu wobec
wrogiego krajobrazuii. Zastanawia również liczba miast, pozwalająca wpisać tekst
w narrację podróżniczą.
Listy do pani Schubert poświadczają wizyty podmiotu mówiącego w Amsterdamie oraz Rzymie. W holenderskiej stolicy pan Schmetterling otrzymaj
"stypendium na napisanie testamentu"I'. Barbara Englender w artykule "Dzieci
skruszonej starości" a (pop)kulturowa rzeczywistość stwierdza: "jest to sformułowanie o tyle zaskakujące, że tego typu pomoc jest zazwyczaj przeznaczona dla
, E. Lipska, Kasyno, [w:1 Droga pani Schubert ... , s. 25. Kolejne nieoznakowane cytaty w tym
akapicie odnoszą się do tego utworu.
, Według Marca Auge pierwiastek dawny w rozumieniu nowoczesnym pr.renika do wsp6kzesDości,
tworząc uzu pelniającą się calosc. Hipernowoczesność niszczy symbiotyczne relacje. czyniąc pierwiastek historyczny (Inny) asemantycznym względem teratniejszości. Por. M. Auge, Nie-miejsca . Wpro wadzenie do antropologii hipernowoczesno.Ęci. prze!. R. Chymkowski, Warszawa 2010. s. 73-79.
'" E. Lipska. Mio.Ha, [w:] Droga pani Schubert .... s. 5.
II Więcej na temat tego utworu [w:] P. Marciniak, O ciasnotach podmiotu IV p6źnej tw6rczości Ewv
Lipskiej. Próba lektury posthumanistycznej, [w:] Laboratorium poezji kobiecej XX wiekII , Poznań
2015, s. 125-128.
12 E. Lipska, Testament, [w:] Droga pani Schubert ... , s. 29.
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i "brzmi w tym kontekście , jak kiepski
przez Lipską metaforykę, nie sposób zgodzić się
z taką diagnozą . Wyrażenie "stypendium na napisanie testamentu" zbudowane jest
z elementów przeciwstawnych - młodość ("stypendium") kontrastuje z wizją dni
ostatecznych ("testament"Y5. Poetka posluguje się tym chwytem od początku twórczej drogi. Za przykład poslużyć może oksymoron "stypendyści czasu", który tak
charakteryzował Krzysztof Skibski:
ludzi

młodych, rozpoczynających karierę"'3

żart"l" Zważywszy

na

stosowaną

W konstrukcji "stypendyści czasu" [...] do glosu dochodzi możliwość ambiwalentnego odczytania. Stypendium funkcjonuje tu jako darowana (naddana) czę ść czasu ,
stając się tym samym atrybutem wybrańców, ale także jako powszechne (Ilietrwale)
przyzwolenie na życie. W mocy pozostaje aspekt przywileju, jednak niekoniecznie
stanowi on wyróżnik na tle innych żyjących '6

pan Schmetterling stoicko godzi się z własną starością :
zapisalem Przeszłości, którą, jak zawsze, odkładamy na PrzyszloŚĆ"17. Pani Schubert otrzymuje w spadku "milość", czyli pojęcie abstrakcyjne. Utwór
Testament dopuszcza zatem interpretację intertekstualną. Literacki akt sporządzania
ostatniej woli ma swój pierwowzór w Wielkim Testamencie Franyois ViHona . Nawią
zanie zachodzi na poziomie reminiscencji, bowiem odmienny wzorzec gatunkowy
oraz wykluczające się koncepcje miłości obu utworów nie pozwalają na rekonstrukcję między tekstowych zależności. Nie jest to jednak przypadkowa relacja, Testament
należy do projektu zogniskowanego wokól postaci wiedeńskiego urzędnika .
W tym

kontekście

"Naszą milość

III
W zbiorach Droga pani Schubert ... oraz Miłość, droga pani Schubert ...
zawarta została krytyka europocentryzmu. Pan Schmetterling przeżywa kryzys
w wartościowaniu dorobku cywilizacyjnego Zachodu, bowiem sposób myślenia
oparty na uniwersalnym kodzie kulturowym nie przystaje do współczesności. Przykładem jest utwór Neron: "Kolacja z Neronem w hotelu Hassler w Rzymie. Czy
dalej o mnie plotkujq? Ależ Lucius, mówię, mają teraz inne problemy, dolar jest
umierający"18. W tym fragmencie liryku poetka deprecjonuje status wloskiej stolicy,
której pozycja do niedawna wydawala się niezachwiana:

IJ

B. Englender, .. Dzieci skruszonej starości" a (pop)kulturowa rzeczywistość. "Fragile" 2012. nr4, s. 29.

14

Tamże.

" Reprezentację kategorii staroki przez nieprzystające ~rodki leksykalne. zogniskowane wokól elementu opozycyjnego - mlodo~ci - odnajdujemy także u aulorów. których twórczość jest daleka od
poetyki Lipskiej. Na tym zabiegu jest zbudowany np. tekst Jacka Kaczmarskiego Portretzbiomwy
we wnętrzu - Dom Opieki. Ludzie przebywający w domu pomocy scharakteryzowani są w nim jako
.. niesfornych starców grono". [w:] Antologia poelji Jacka Kaczmarskiego, Warszawa 2012. s. 481.
,. K. Skibski, Anrropologia wierszem. Język poetycki Ewy Lipskiej. Poznań 2008. s. 155.
17 E. Lipska, Testament. [w:] Droga pani Schubert .... s. 29.
" E. Lipska. Neron. [w:.1 Droga pani Schubert .... s. 31.
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Ponad kulturowymi kryzysami i reinterpretacjami dziedzictwa kultury helleńskiej
trwało~ć kłasycznej edukacji humanistów będzie jeszcze w XX wieku rozstrzygała
o konieczno~ci, jasnej dła każdego artysty. odbycia edukacyjnej podróży do źródeł
[...l. Niepokoje wspóJczesno~ci lagodniały w obliczu klasycystycznego uspokojenia.
harmonii krajobrazu kultury. stoickiego ukojenia i dystansu do zgielku codzienno~ci
i historii 19

Lipska przewartościowuje utrwaloną na przestrzeni wieków wizję Rzymu.
Automatycznie narzucają się skojarzenia historyczne: "nie udzieliłem głosu swojej
wyobraźni, a jednak się stało"20. Pan Schmetterling nie kontempluje dawnej architektury - przebywa w hotelu, będącym przykładem nie-miejsca, do którego nie ma
się emocjonalnego stosunku, podlegając odgórnie narzuconej kodyfikacji. Aspekt
prywatny staje się asemantyczny, a indywiduum traci zdolność do wytwarzania
znaczeń 21 •

W podobny sposób oddziałuje na podmiot przestrzeń salonu gier. W utworze
osłabioną funkcję kultury odzwierciedla posąg marmurowego psa, czego
konsekwencją nie jest tylko nowe znaczenie metafory ruletki. Nadawca łistów
do pani Schubert dokonuje interesującej refleksji: "Z teorii prawdopodobieństwa
wynika, że oko ruletki nie jest okiem opatrzności"22. Myślenie mityczne ("oko
opatrzności") zostaje wyparte przez myśl matematyczną ("teoria prawdopodobień
stwa"). Kategoria przypadkowości ujmowana jest przez podmiot w sposób naukowy
i racjonalistyczny. w którym dąży się do uchwycenia prawidłowości .
Pan Schmetterling jest wrażliwy na dynamiczny rozwój otaczającego go
świata. Bohater Lipskiej ma też świadomość zmian zachodzących we współczesnej
fizyce i biologii. Przykłady takiego sposobu myślenia znajdują się zwłaszcza w tomie Miłość. droga pani Schubert. ... W utworach Miłość i Ciemność poetka definiuje
tytułowe pojęcia, korzystając z zasobów leksykalnych fizyki. W Trybie awaryjnym
austriacki urzędnik wspomina "człowieka o twarzy kolibra. który wzbił się na
zawsze w powietrze"23. To obrazowanie odwołuje się do wiersza Ruch z wydanego
w 2004 roku tomu Ja:

Kasyno

I chociaż ja bez skrzydeł
a on bez ludzkiej twarzy
czytamy wspólnie ruch.
lekturę istnienia".

I" P. Kowalski. Odyseje lIasze by/e jakie. Droga. przestrzeń i podr6żowanie w ku/turze wsp6/czesnej.
Wroclaw 2002. s. 205.
10 E. Lipska. NeroII. [w:l Droga palli Schubert .... s. 31.
21 M. Auge. Nie-miejsca. Wprowadzenie .... s. 63-67.
22 E. Lipska. Kasyno. [w:] Droga pani Schubert .... s. 15.
" E. Lipska. Tryb awaryjny. [w:] Mi/oŚĆ. droga pani Schubert .. _, s. 20.
" E. Lipska. Ruch [w:] tejże. Ja. Kraków 2004. s. 33.
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i ptaka zapewnia możliwość nowej interpretacji,
kategorie natury oraz kultury. "Człowiek o twarzy kołibra"
wspomina ukochaną kobietę: "Miała perfekcyjne ciało odrzutowca. Płaski, trójkątny
dron. Dlatego przeprowadziłem się teraz na wojskowe lotnisko i patrzę w niebo"25.
Cielesność zestawiona z maszyną przyjmuje niekonwencjonalny wymiar. Porównanie nie stanowi próby przełożenia doskonalości ciała na ideał maszyny. Zawarty
tu opis kochanki sugeruje chęć przekroczenia, a nawet porzucenia aspektu somatycznego, który traci swą wyjątkowość: ,,1 wtedy czlowiek o twarzy kolibra wzbil
się na zawsze w powietrze, a my, jak zwykle, w ulewie niepewności, gdzieś obok,
w samym sercu, poza"26.
Istota łudzka rozmywa się w świecie. "Ulewa niepewności" wskazuje na
dojrzewanie pana Schmetterlinga do światopoglądowej zmiany. Powrót do kultury
i historii nie stanowi dla niego bezpiecznej podstawy myślenia o rzeczywistości:
"Droga pani Schubert, niech mnie pani nie pyta, na czyje zamówienie żyjemy
i dlaczego cień podejrzenia, który padl na pani stół z pobliskiego okna, rozbił
figurkę Temidy z miśnieńskiej porcelany'm. Zdanie z utworu Teorie spiskowe
interpretować można jako zwątpienie podmiotu nie tyle w opatrzność, iłe w Boga .
Wiedeński urzędnik reinterpretuje istnienie życia na Ziemi. Rozbita figurka bogini
sprawiedliwości, wykonana z najstarszej europejskiej porcelany, podkreśła kryzys
wiary w kulturę i tradycję. Metafizyka sprowadza się jedynie do "wiary" w naukę:
"ponieważ wierzę w życie pozagrobowe, spotkamy się na pewno w Wiełkim Zderzaczu Hadron6w"28.
Pan Schmetterling akceptuje i dostrzega inne formy egzystencji, ałe jego
poglądy są racjonalne, zgodne ze współczesną myślą. W tym kontekście warto
przywolać rozważania Julii Fiedorczuk:
Zespolenie

człowieka

pozwalając dookreślić

Mnogo~ć idealizujących

i nostalgicznych przedstawieJ\ natury w literaturze Zachodu
pozwala wyciągnąć wniosek, że odzwierciedlają one pewną wla~ciwość ludzkiego
umyslu, skłonnego dopatrywać się szczęścia w tym, co minione [... j. Opowieść
o utraconym raju nie jest opowieścią o przyrodzie - jest opowieścią o czlowieku19

Te rozważania pozwalają doprecyzować światopogląd nadawcy listów do
pani Schubert. "Opowieść o utraconym raju" jest także opowieścią o kulturze, a tym
samym - o człowieku. Kryzys europocentryzmu stanowi impuls do zmiany postrzegania rzeczywistości. Istota ludzka utraciła uprzywilejowaną pozycję w świecie na
rzecz innych form istnienia. Nauka, wchodząc w relacje z naturą, wypiera tradycję.
Pan Schmetterling wyposażony jest zatem wantyantropocentryczny aparat myśło" E. Lipska, Tryb awaryjny, [w:] Mi/oŚ<', droga pani ... , s. 20.
" Tamże.
27 E. Lipska, Teorie spiskowe, [w:] Mi/o.(ć, droga palli .. " s. 24.
" E. Lipska, Wie/ki Zderzacz Hadron6w, [w:] Mi/ość. droga pani ... , s. 5.
,. J. Fiedorczuk, Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki, Gdańsk 2015, s. 51-52.
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wy, który uwrażliwia go na problemy współczesnego
niego listy są skoncentrowane nadal na człowieku.

świata.

Jednak pisane przez

IV
Światopoglądowa przemiana stanowi przykład podróży wewnętrznej, która

w przypadku wiedeńskiego urzędnika ma także znamiona psychoanalityczne i zogniskowana jest wokół poszukiwań pani Schubert. Utwór Labirynt uznać można
za metaforę tej wędrówki: "pozdrawiam panią z Labiryntu, wieloznacznego uzdrowiska, które wprowadza mnie w bląd"Jo. Lipska kolejny raz posluguje się oksymoronem. "Uzdrowisko" zakłada możliwość uzdrowienia i wyjaśnienia sytuacji. Ale
epitet "wieloznaczne" sugeruje przeciwstawny aspekt, komplikując stan rzeczy.
Enigmatyczny jest także status ontologiczny pani Schubert. Pan Schmetterling skazany jest na nieustanną tulaczkę pośród "krętych wspomnień, krzyżujących
się dróg". Jeśli "geometryczna pułapka" posiada realny wymiar, to figura córki komendanta policji może oznaczać, utrwalony w poezji Lipskiej, bezpowrotnie utracony dom. Pani Schubert zestawiona zostaje wówczas z żoną Odyseusza - Penelopą .
Wiedeński urzędnik szuka jednak "gorących źródeł milości , pijalni mineralnych slów, leczniczych godzin we dwoje". Adresatka jego listów symbolizuje zatem
pragnienie namiętności i pożądania, czyli Tristanowską chorobę miłości, o której
pisał niegdyś Denis de Rougemont J' . Podobne rozważania zawiera utwór Wagner:
"pisze pani, że Tristan przybył na ziemię przez smutek"J2. Pan Schmetterling odwoluje się do transpozycji europejskiego mitu, nadając własnym uczuciom wymjar
tragiczny. Potwierdzają się przypuszczenia o apoteozie niespełnionej miłości: "Nie
chcę poznać osobiście Richarda Wagnera, proszę mnie umówić tylko z jego muzyką"JJ. Melancholijna muzyka odzwierciedla stan pennanentnego dążenia do celu, bez
zamiaru jego real izacji. Synteza prezentowanych przeze mnie interpretacji wskazuje
na i s totę motywu podróży, która determinuje egzystencję pana Schmetterlinga.
Podmiotowość pani Schubert można uchwycić za pomocą analizy autointertekstualnej. Ohsesyjne poszukiwania stanowią przykład wędrówki autotematycznej,
wypelnionej refleksjami nad aktem pisania: "Droga pani Schubert, pamięta pani tę
noc, kiedy rozbierała mnie pani ze słów? Ostrożnie, powoli, aby nie uszkodzić krawędzi ciemności"34. "Rozbieranie ze słów" metaforyzuje postawę ekstrawertyczną,
a "krawędź ciemności" symbolizuje lęki i niepokoje własnego umyslu, w świetle
których pojawia się pogłos pacjenta Z. - bohatera Żywej śmierci. Ten kontekst
przywołuje koncepcję podmiotu schizoidalnego, którego ślady odnaleźć można
w utworze Czamefortepiany z tomu Miłość, droga Pani Schubert ... : "A chciałbym
l O E. Lipska, Labiryn/, [w:] Droga pani Schuber/ ... , s. 7. Kolejne nieoznaczone cylaty w Iym akapicie pochodzą z tego samego teksIu.
" D. de RougernoDt. MilosL' a świa/ kU/lury zachodniej. prze!. L. Euslachiewicz. Warszawa 2010 .
.l2 E. Lipska, Wagner, [w:] Droga pani ScltubeT/. ... s. 45.
" Tamże.
,.. E. Lipska, Nag/ajasność, [w:] Mi/ok. droga pani .... s.25.
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pani tylko powiedzieć, że wszystko, co nigdy nie istnialo, ma szansę się zdarzyć"3'.
Cytowane zdanie świadczy o niepewności i zaburzeniach pamięci. Pan Schmetterling podaje w wątpliwość istnienie ukochanej osoby, a pisane przez niego listy moż
na traktować jako terapię w walce ze schizofrenią. Podobne rozwiązanie znajdujemy
w Żywej śmierci, której bohater, pacjent Z. prowadzi dziennik.
Można wskazać także inne powiązania między tymi utworami. Fragment
notatnika - Pewnego stycznia - wskazuje na interakcję uczuć z temperaturą otoczenia: ,,(-30 stopni C mrozu) moja rozpacz zamarza we mnie. Mogłem się po niej
ś lizgać. Nie rozumiałem, dlaczego Izabela mnie nie kocha (chociaż nie bardzo zdawałem sobie sprawę, co to slowo oznacza)" 36. Przywołany ustęp z Żywej śmierci jest
konceptualnie zbliżony do utworu Mi/aś{: "temperatura naszej miłości wynosi 1200
stopni Celsjusza. To wystarczy, aby stopiło się złoto. Czy to, co zaczęło się w ogniu,
ma szanse na pożar? I czy zdążymy jeszcze uciec do chłodnej starości, która może
przediużyć nam wszystkie terminy ważności"3'.
Różnice ujawniają się na poziomie stylizacyjnym. Fragment Żywej śmierci
został pomyślany jako autentyczna wypowiedi i znacząco kontrastuje z surreałi
styczną poetyką zbioru Milo~'{, droga pani Schubert ... Zatem figura pani Schubert
stanowi urojenie pana Schmetterlinga - wytwór jego obsesyjnej wyobraini, który
nie pozwala mu się otworzyć na rzeczywistość. Wówczas utwory Pamię{ czy Nadmiar pamięci można odczytać jako refleksję nad własnym cierpieniem:
Droga pani Schubert, pi sze pani, że zapomina o nas pamięć. Tak, to prawda. Pod
jej nieobecność wycofałem nasze papiery wartościowe, sprzedałem obligacje i futro
z czarnego lisa, w którym przeżyliśmy burzę. Nie wiem, dlaczego omija szerokim
lukiem miejsca naszych łakomych spotkań i nie poznaje adresów, pod którymi
mieszkala J8

Podmiot wspomina podejmowane niegdyś irracjonalne decyzje, nie mogąc
bliskich dla siebie miejsc. Przy takich zalożeniach postać pani
Schubert stanowi pretekst do podróży odbywanych przez pana Schmetterlinga,
a także wyimaginowaną przeszkodę, która uniemożliwia poprawne percypowanie
zidentyfikować

rzeczywistości.

V
Moje rozważania mają charakter szkicowy i zarysowują jedynie możliwe
ścieżki interpretacyjne, które pozwalają na scharakteryzowanie podmiotowości
pana Schmetterlinga oraz pani Schubert. Szeroko rozumiana kategoria podróży
wydaje się efektywnym kluczem, umożliwiającym uchwycić na jednej osi teksty
E. Lipska, Czarne fortepiany, Iw :1Mi/oH'. droga pani .... s. 23.
E. Lipska, Pewnego stycznia. [w:] Żywa śmierć, Kraków 1979. s. 31.
J7 E. Lipska, Miłość, [w:] Mi/ość. droga pani ... , s. 10.
" E. Lipska. Pamięć, Iw:] Droga pani Schubert ... , s. 55.
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ze zbiorów Droga pani Schubert ... oraz Milo§ć, droga pani Schubert ... Wiedeński
urzędnik odwiedza i wspomina swój pobyt w wielu miastach, a ślady jego wędró
wek są zawarte w listach do córki komendanta policji. Doświadczenie geograficzne
przyjmuje w nich wymiar kulturowy oraz światopoglądowy. Aspekt przestrzenny
waloryzowany jest negatywnie, a opresyjną wizję otoczenia odnaleić można również w wierszach Lipskiej.
Pan Schmetterling odbywa podróż wewnętrzną, w trakcie której uwydatnia
się kryzys wartości europejskich. W konsekwencji dochodzi do zalamania antropocentryzmu. Podmiot świadomy jest przemian zachodzących w świecie. Otwiera
się na rozmaite dziedziny nauki, a także dostrzega inne możliwości egzystencji
w świecie. Narracja - w przeciwiellstwie do sposobu myślenia o rzeczywistości jest jednak wciąż skoncentrowana na człowieku.
W dyskurs podróżniczy wpisuje się także próba odnalezienia pani Schubert.
Jej obecność ewokuje motyw bezdomności, a także niepohamowane uwielbienie
wędrówki. Pan Schmetterling ma cechy Odyseusza i Tristana. Poza kułturowym odczytaniem, pani Schubert stanowi fantazmat, przypominając figurę Izabeli z Żywej
śmierci. Zarysowuje się zatem także możliwość lektury autointertekstualnej.
Analiza utworów zawarta w tym artykule miala pozwolić na syntetyczne
opisanie dwóch tomów należących do póinej twórczości Lipskiej, a tym samym wyeksponować nurt prozy poetyckiej, który w dorobku literackim krakowskiej autorki
przestał być zjawiskiem marginalnym. Poruszana w nim problematyka, skoncentrowana wokół kategorii natury, nauki oraz egzystencji, zachęca do odczytań tekstów
z wykorzystaniem nowych metodologii badawczych.

Summary

"And our bed speeding on the Motorway oC the Sun" - a Cew remarks
about Mr. Schmetterling's journeys
The article is an attempt to describe synthetically two volumes constituting part of
Ewa Lipska's late works - Droga pani Schubert ... (Dear Mrs. Schubert ... ) and Mi/ość, droga
pani Schubert ... (Love, dear Mrs. Schubert .. .). The analysis focuses on the relationship between Mr. Schmetterling and lhe title character. The category of travel is the interpretative key
esseDtial to capture the phenomenon of the characters' subjectivity. The journeys of the Viennese official have multidimeDsional character: physical, meDtal and concerning the worldview.
Changes in the way Mr. Schmetterling perceives reality bear the traits of posthumanism. The
text contains also some reflections on the meaning of Ewa Lipska's prose poelry.

WENUS I MARS DWIE PLANETY

Sergiusz Jesienin

***

Na jeziorze utkany pąsowy blask zorzy.
Głuszce razem z dzwonami płaczą w ciemnym borze.
W dali płacze gdzieś wiłga skryta w leśnej głuszy.
Tylko mnie nie do płaczu - raźno mi na duszy.
Wiem,

że

wyjdziesz wieczorem za drogę, kochana,
pod stogiem pachnącego siana.

Usiądziemy

Pieszczotami upoję i jak kwiat cię zgniotę,
Nieprzytomny ze szczęścia nie zważa na ploty.
Sama od pocałunków ciśniesz welon w siano,
Aż do rana w zarośla porwę cię pijaną.
I niech płaczą z dzwonami gluszce w ciemnym borze,
Jest radosna tęsknota w pąsowości zorzy.
1910

***

Mokradło

i błoto,
Modra nieba połać.
Iglastą pozłotą

Dzwoni las

dokoła.

Modraszka podzwania
W leśnych drzew kędziorach,
Kosiarzy wołania
Śnią się sosnom w borach.
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Wozy drabiniaste
Sznurem z łąk się wleką,
Kół skrzypiące piasty
Lipą pachną lekko.
Rokiciny chłoną
Wiaterku poświsty ...
Zapomniana strono,
Kraju mój ojczysty.
1914

***

W pierwszym śniegu brodzę o wieczorze,
W moim sercu konwaliowa moc.
Niczym świeczkę nad drogą w przestworze
Zaświeciła modrą gwiazdę noc.
W gąszczu wicher to czy kogut woła?
Czy spowija mnie światło, czy mrok?
To być może nie zima dokoła,
Lecz łabędzie przysiadły wśród łąk.
Piękna jesteś,

o równino biała!
krew rozgrzewa lekki mróz!
Jakże chce się przycisnąć do ciała
Obnażone piersi smukłych brzóz.
Moją

O ty leśna głuszo niezmącona!
O radości ośnieżonych niw! ...
Jakże chce mi się zamknąć ramiona
Nad biodrami drzewnianymi iw.
1917
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***

Otwórz mi, stróżu zaobłoczny,
Dnia ciemnoniebieskie drzwi.
Biały anioł o północy
Bułanego porwał mi.
Bogu konia nie potrzeba,
Koń mój - moja krzepa, moc.
Słyszę, gryzie łańcuch w zębach,
Rży żałośnie całą noc.
Widzę,

szarpie się bez końca,
Gruby powróz zerwać chce,
Leci z niego, jak z miesiąca,
Sierść bułana w siwą mgłę.
1918

LIST DO MATKI
Żyjesz jeszcze, moja starowinko?
I ja żyję. Witaj, witaj mi!
Niech co wieczór nad twoją chatynką
Niewymowne światło zórz się tli.
Piszą mi, że choć zatajasz trwogę,
Smutek za mną w duszą ci się wkradł,
Że wychodzisz tak często na drogę
W staroświeckim kaftanie sprzed lat.

I w sinawym zmroku o wieczorze
Ten sam widok nęka cię co dnia:
Jak znienacka mnie w karczemnym sporze
Ktoś pod żebro fińskim nożem dźga.
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Rodzicielko, nie niepokój serca.
To zwidzenie natrętne i złe.
Już nie taki ze mnie przeniewierca,
Żeby umrzeć, nie ujrzawszy cię.
Nadal jestem czuły i wrażliwy
I marzenie tylko jedno mam,
Żeby szybciej niż tęskne porywy
Wrócić do rodzinnych naszych ścian.
Wrócę,

kiedy gałęzie ku niebu
nasz sad będzie kwitl.
Tylko, proszę, teraz mnie już nie budź,
Jak przed ośmiu laty, skoro świt.
Wyciągając

Nie budź marzeń nie do ocalenia,
Nie rusz tego, czemu pełni brak Nazbyt wcześnie straty i zmęczenia
Przyszlo mi w tym życiu poznać smak.
I modlitwy nie ucz mnie. Zaniechaj.
Co minęło, nie powróci już.
Tyś mi jedna pomoc i pociecha,
Tyś mi światłem niewymownych zórz.
Więc

zapomnij w końcu swoją trwogę,
smutek, co w duszę się wkradł,
I nie wychodź tak często na drogę
W staroświeckim kaftanie sprzed lat.
Odpędź

1924

***

Do widzenia. przyjacielu, do widzenia,
W moim sercu na zawsze zostaniesz.
Przeznaczone nam dziś rozłączenie
Obiecuje przyszłe spotkanie.
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Do widzenia, bez uścisku, bez słowa,
Nie chmurz brwi, nie upadaj na duchu Śmierć w tym życiu to sprawa nienowa,
A tym bardziej samo życie, druhu.
1925
Przeloży!

Sergiusz Jesienin
Zbigniew Dmitroca

Marcin Pecka. Oko proroka. pastel. Z zestawu nominowanego do nagrody
w VII edycji Konkursu" Nagrodę im. 1. Panka 2015.
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Jagoda Michalak

DZIEWCZYNKA Z PACZKI NA WĘGIEL
- Nie płacz. Nie trzeba. Maładiec dziewczynka. No już. Główka cię
rozboli. Nie trzeba płakać. No nie płacz ...
Babcia pachnie zimnym powietrzem. Ma na sobie sztywny, granatowy mundur. Nie ma się gdzie przytulić. Nosi granatową spódnicę. Na nogach
brązowe rajstopy i buty, kapcie właściwie. Wbiegła na chwilę do domu . Ma
minutę, by sprawdzić, co dzieje się z Dziewczynką. Dziewczynka płacze od
godziny. Przerażają ją długie, blade, żylaste nogi dziadka. Babcia ma noc.
Musiała zostać z nim. Boi się. Chce z Babcią. Babcia to wie. Zerka na łóż
ko. Zasikana plama. Słoma w materacu przyjęła ciepłe siki dziecka . Od łat
gromadzi się w nim duszny zapach dziecięcych lęków. Tak było z dziećmi
dziadka, tak jest z Dziewczynką. Babcia spogląda przez okno. Wychyla się
przez drzwi. Nasłuchuje, czy w budce nie dzwoni telefon. Następnie działa
najsprawniej, jak umie. Zdejmuje mokrą pidżamę. Zakłada Dziewczynce
majtki. Rajtuzki. Szybko. Sweterek. Szybko. Czapa. I jeszcze jeden wprawny ruch. Poducha. Prosto z łóżka, więc ciepła, zwiędnięta w jednym rogu,
upchana w drugim. Mała dziurka w poszewce uwalnia piórko. Dziewczyna
nie lubi piórek. Mają w sobie coś żywego, jak mysz, jak kura. Kura ma
żółte oczy. Babcia woła na kury: Cip, cip, cip, ciiipka, ciiiipka, cip, cip, cip,
ciiipka ... Dziewczynka wtedy się wstydzi. Nie lubi kur. Kury mają zielone
kupy. Dziewczynka zawsze omija je ze wstrętem. Gdy nadepnie, zastyga,
nie wie, co zrobić z mocno zasznurowanym butem. Zamyka oczy. Kupa nie
znika. But ciąży. Pali. Kuca przy płocie i skubie chlebki - zwinięte kulki
powoju, oplatającego zardzewiałą siatkę. Chlebki są słodkie. But jest tak
ciężki. Wciera podeszwę w szary piach drogi. Zelżal. Nie śmierdzi .
Teraz Dziewczynka uważnie patrzy, czy z rogu poduszki , jak z kurzego kupra, nie wyleci kupa. W tej chwili Babcia energicznie bierze ją za
rękę. Pod pachę wciska poduchę. Idą na budkę. To blisko domu . Serce uspokaja się. Budka jest bardzo mała. W rogu paczka na węgiel wciśnięta w kąt
za stolikiem i krzesłem Babci. Olejna farba na ścianie za paczką łuszczy się
i odpada małymi kawałkami tynku, w którym Dziewczynka wierci palcem
swoje dziurki. Oblizuje go potem, czując na języku surowość i chłód . Nie
pierwszy raz śpi na paczce. Babcia układa poduchę, potem Dziewczynkę
i obiema rękoma głaszcze, przyciska mocno, uładza dwa potargane warko-
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cze. - Jutro uczeszemy - mówi. - Śpij. Otula chustką, która zawsze wisi na
krześle, robiona na szydełku, zielona, z dziurkami wypalonymi przez wę
giel, który czasem wyskoczy ze stojącej tu kuzy. Pachnie Babcią, węglem,
rozgrzaną blachą. Czasem babcia obiera jablka. Mówi o nich żełazka.
Późne. Jabłoń rośnie obok torów, nieprzycinana od lat. Jej dzieci są małe,
jak orzechy, zielone, cierpkie. Najbrzydsze jabłka, jakie widzial świat. Ale
gdy babcia ułoży spiralną ostrużynę na fajerce, "d la zapachu" i skórka
pomarszczy się od żaru, wspaniale pachnie. Pachnie też maca - kawałek
rozwałkowanego na pierogi ciasta. Rzucone na blachę puchnie bąblem.
rozwarstwia się, bąbel będzie czarny, a reszta okrawka sucha i biała. Dziewczynka lubi macę. Chrupie.
Zielona chustka gryzie. Nie szkodzi. Dziewczynce kleją się oczy.
Koza rozgrzała pomieszczenie, blacha strzela, Babcia odważa pogrzebaczem fajerkę, celując precyzyjnie w jej małe oczko. Nabiera węgiel z blaszanej węglarki i wrzuca między żarz:.jcy się w kozie. Hałasuje. To też nie
szkodzi. Brzuch kozy uwalnia nieco dymu. Dziewczynka będzie go czuła
potem cały dzień w swoich włosach. Babcia zasuwa fajerkę, nastawia czajnik. Zrobi herbatę, mocną, w kubku z fioletowym goździkiem. Potem pije
ją, przytrzymując wskazującym palcem, zawiniętym w haczyk, tkwiącą
w nim łyżeczkę. Mama mówi, że to niegrzecznie i niebezpiecznie. Mamo,
Babcia z pewnością nie wybije sobie oka, tak jak nie rozleje niczego. nalewając z kubka ani nie oparzy się przy węglowej kuchni, ani nie uroni kropli.
ciągnąc wodę ze studni, która ma dwadzieścia cztery kręgi i oślizgły wałek,
na który nawija się lańcuch i stalową linkę. Gdy wiadro leci w dól, Babcia
trzyma dłoń pod wałkiem, pozwalając wiadru upaść z łoskotem w taflę
wody. Wałek jest wytarty i błyszczy. Babcię nigdy nie uderzy korba. Kręci
nią cierpliwie, aż pojawi się cynkowe wiadro, obciążone śrubami znalezionymi na torach. Są zardzewiałe i woda pachnie żelastwem, ale to nikomu
nie przeszkadza. Babcia uwal.a, że herbata 7. tej wody jest najsmaczniejsza.
I zupa. Inna korba w rękach Babci podnosi i opuszcza szlabany. Są bardzo
ciężkie. Gdy zimą mechanizm zamarza, rzuca na stalowe linki biegnące po
ziemi, rozgrzane węgielki z kozy. Babcia nigdy nie spowoduje wypadku .
Teraz, gdy biegla po Dziewczynkę, przezornie zamknęła zapory, choć dróż
nik z Kamionek nie dzwonił. Jest czujna. Jest silna.
Dziewczynka budzi się w nocy. W buJce jest ciepło. Pachnie drewnem rozgrzanym przy kozie, która przez rurę wyrzuca na zewnątrz swój
oddech. Babcia docięła na nią w szybce okrągły otwór i okleiła go kitem,
który odskakuje co jakiś czas, tak jak i w pozostalych okienkach . Teraz
drzemie z głową podpartą na łokciu . Nogi wysunęła przed siebie, kapcie
leżą pod stolikiem. Nogi bolą. Jej stopy są małe i zgrabne. duży palec
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w rajstopie poruszy się czasem. Stopy Babci chodzą nawet we śnie . Babcia
ma białe włosy. nosi w nich całą swą godnosć. Myje je w miednicy sza mponem rumiankowym ze szklanej butelki. To jedyny jej kosmetyk. Kupuje
go w kiosku. Potem nakręca włosy na zielone kłujące walki, dziewczynka
podaje jej jeden po drugim. Babcia jest wtedy poważna. W zębach zaciska
przyrdzewiałą szpilkę, którą za chwilę wetknie w nawinięte pasmo. Niektóre szpilki opierają się mocno na ~kórze nad czolem, zostawiając potem
różowy 5lad. To nic. Nie szkodzi. Babcia wydziela grzebykiem pasmo po
pasmie, przyglądając się sobie w lusterku stojącym na stole. Lusterko ma
obity róg, poszarzałą deskę od tyłu i podpórkę w rdzawe kropki . Lusterko
składa się potem i kładzie na kredensie pomalowanym na kość słoniową.
Babcia o kolorach mówi inaczej niż mama. Kość słoniowa, wiśnia, jasny
orzech, wojskowy, chabrowy. Niebowy i gąsiątkowy. Babcia obwiązuje
głowę chustką w brązowe kwadraty i chodzi tak przez cały dzień . Nawet do
sklepu. W małym kieliszku rozrabia hennę i rysuje sobie brwi, na co dzień
niewidoczne i rzadkie. W młodości była błondynką. Z groźnymi brwiami
i dużą głową obwiązaną chustką, nie do końca jest Babcią. Dziewczynka
czeka, aż zdejmie wałki i siwe loki otoczą jej ciągle gładką jeszcze twarz.
Ma ładną cerę. - Opala się marcowym słońcem - mówi mama .
Teraz otwarty dymnik kozy puszcza czerwone refleksy na włosy
babci. Ta poświstuje przez lekki sen. W ręce trzyma żółtą chorągiewkę.
nawiniętą na okrągły patyk. Chorągiewka jest brudna od zwijania, Babcia
czasem pierze ją w rumiankowym mydle w miednicy, a spienioną wodę wychluśnie w tory. Miednica ma zawsze szarą obręcz brudu na ściankach i na
dnie odłupane oczko emalii. Dziewczynka spokojnie patrzy dokoła . Ściany
budki mają ten sam kołor, co ściany w kuchni Babci. Kawowy. Biegnie po
nich krzywawy wałek. Moczony w białej farbie, toczony z góry w dół, odhił
niekształtny wzorek. Rzędy czasem nie stykają się ze sobą . Dziewczynka
zawsze chce je domałować, dociągnąć. Dziecku przeszkadza ten brak spójności. Pęknięcie. W 7yciu często będzie wracać myślami do tego, że wzór
się nie stykał. Babcia odnawia budkę, gdy maluje swoją kuchnię. Gdy ma
w kuchni niebieski. w budce też będzie niebiesko. Niebowo. Warstwy farby
oddają upływ lat.
W kąciki pojedynczych szybek wszedł mróz. W domu habcia ma
podwójne. Mówi o nich dubeltowe. Kładzie pomiędzy nie na zimę wałki
waty, a na nią sztywne główki suchatkuw dla ozdoby. Latarnia na peronie
podświetla lodowe wzory na szybkach. Si) jak liście milorzębu. ale Dziewczynka dotąd zna tyl ko s osnę , świerk, brzozę , wiśnię i jabloń . Za oknami
spadają ciężkie płatki śniegu. Dziewczynka. łeżąc na wznak, ogląda je od
dołu. Na ~chodkach prowadzących do budki, usypie się za chwiłę biały kop-
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czyk, który Babcia odgarnie szuflą zrobioną z kawal ka dykty i kija . Tą samą,
którą nad ranem wytyczać będzie ścieżki na peronach, by potem posypać je
popiołem wyhranym z kozy. Na głowie ma zieloną chustkę, pod którą spala
Dziewczynka. Gdy Babcia odśnieża, Dziewczynka siedzi na stoliku obitym
starą ceratą i pije herbatę z kubka babci. Gdy Mama nie widzi. przytrzymuje aluminiową łyżeczkę wskazującym palcem, zagiętym w haczyk. Cerata
jest przypięta do rantu stołu pinezkami i marszczy się żółtawo na rogach .
Dziewczynka rajstopami zawadza o róg i robi dziurę, którą potem, nie wiedzieć dlaczego, powiększa palcem, dziura ją nęci, ciągle musi jej dotykać.
Rajstopy się prują. - To nic. Zaszyjemy - mówi Babcia. - Nie szkodzi.
- Wyspałaś się? - pyta, wchodząc do budki. Ma ośnieżone buty,
zostawia mokre plamy na podłodze. Podchodzi do kozy, rozgrzewa ręce
nad fajerką, wyciągając je przed siebie. Porusza palcami. Rozciera dłonie
jedna o drugą. Szeleszczą. Jej ręce graly kiedyś na mandolinie. Przed wojną. - Slużyłaś dzisiaj ze mną - uśmiecha si<;. Nie jest zla o to, że w nocy
musiała zabrać Dziewczynkę. Gdy będą wracać do domu z poduchą, powie
to wielu ludziom na peronie: Skończylyśmy służbę. Przy telefonie zasiadł
już pan Ciechna. Slużą na zmianę. On też już wie, że Dziewczynka służyla
z Babcią. Daje jej miętowego cukierka w zielonym papierku. Przed śniada
niem nie można.
Wchodzą do domu. Dziadka już nie ma. Powietrze jest dobre. Babcia
nalewa do miednicy trochę wrzątku z wielkiego czajnika i kubek zimnej,
bardzo zimnej wody z wiaderka stojącego za zasłonką z wyblakłej tkaniny,
która zasłania wodniarkę. Dziewczynka się myje. Babcia kupuje mydło rumiankowe. Najlepiej pachnie. Czasem ścina jego male wiórki kozikiem do
emaliowanego garnczka, zalewa letnią wodą, przycina słomkę i uczy Dziewczynkę robić bańki. One pachną i są piękne. Dziewczynka uwielbia bańki.
Uwielbia też bulgotać przez slomkę i pienić wodę w kubeczku, czasem
przypadkiem napije się rumiankowej wody. Nie szkodzi. Dziewczynka myje
się nad miednicą postawioną na paczce na węgiel. W domu też jest paczka.
To zbite z desek pudlo z uchylanym wiekiem. Czarne w środku. Gdy Babcia
nie widzi, dziecko wyciera się tyłko rąbkiem powies7.0nego ręcznika. Bo
ręcznik zawsze kwaśno śmierdzi. Wisi na kołeczku za białą makatką Gotuję
smacznie, przy ścianie, która zawsze jest ciepla od pieca. Pomalowana żółtą,
olejną farbą. która miejscami pęka. Dziewczynka chciałaby podważyć jej
luski, ale wie, że nie wolno. Dziewczynka jest bardzo mądra. Babcia tak
mówi. Dziewczynka najbardziej lubi, jak Babcia mówi: Moje kochaaaane,
moje kochaaaane. A potem spieszcza jej imię. l jeszcze mówi: aniolku.
I córko. Dziewczynka jest podobna do jej Starszego Syna. Babcia bardzo
go kocha. On też ją kocha, ale nie zdąży nigdy tego powiedzieć . Nazwać.
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tylko nienawiść do dziadka umiał. Gdy Starszy Syn był mały, dziadek
na jego oczach ukręcił łebki dwóm białym gołąbkom, które Syn dostał od
swego wuja. Gołębie srały na kolejowe podwórko, sklecone z kradzionych
desek, żerdzi i podkładów pozostałych po budowie torów.
Dziewczynka bardzo kocha Babcię. Czuje to. Kojarzy to z sercem.
Babcia umie czytać w Dziewczynce. Gdy rano wysypuje ugotowane kartofle dla kur, a potem tlucze je w korytku z otrębami, wyszukuje najładniejszy
i podaje Dziewczynce. Dziewczynce bardzo chce się tego kartofla. I Babcia
to wie . Jest gorący. Pięknie pachnie. To ziemniak w mundurku . Dziewczynka paluszkami zdejmuje z niego cienką, brązową skórkę. Kartoflany kłej
wchodzi pod paznokcie i utrudnia dostanie się do zmacerowanego środka.
Dziewczynka obciera ręce o rajstopy, na których zaschną białe, ostre dzioby. Pamiątka śniadania przy parującym korytku. Babcia tłucze ziemniaki
na miazgę, miejsce przy miejscu . Wokół unosi się dobry zapach. Korytko
paruje na pochyloną Babcię. Ona pachnie tym dobrym cały dzień. Najbardziej jej podomka z wzorzystego stylonu, zapinana na guziki . Nadpalona
na wysokości brzucha i kuchennej błachy. Dziewczynka przerzuca gorący
ziemniak z rączki do rączki. Parzy. Babcia się uśmjecha. Grzebie w komórce. W słoiczku ma sól. Sypie kryształki na parujący ziemniak. Dziewczynka
wyskubuje jeszcze tylko czarne oczko - pamiątka pobytu kartofla w ziemi.
Je sadzeniaka. - Cip - cip - cip - ciiipka - ciiiipka. Kury zbiegają się ze
wszystkich stron Jo korytka. Dziewczynka wskakuje na drewnianą ławę
i siedzi z podkurczonymi nogami. W tyłek. wchodzi jej drzazga. Nie szkodzi. Byle tyl k.o nie dotknąć kury. Wracają za rączkę do domu. Babcia otwiera kredens . Malowany na olejno. Na kość słoniową. Kredens jest masywny.
Ma zapach . Na dole zawsze leży chleb, cały bochen, z Budziszewa. Gdy się
go przywozi ze sklepu, torba wewnątrz jest cała w mące. Na wielkim talerzu
leżą obkrojone skórki, dziadek każdą pajdę obkrawa, jego kanapki są gołe,
a skórkę pozwala zjeść dziewczynce. Jest kwaskowa, pyszna . Babcia kroi
chleb. Zawsze w powietrzu, opierając go na piersiach. Nie jak u mamy - na
desce. Bochen zostawia na podomce biały, mączny stempel. Obok chleba
stoją sloje ze smalcem, z zastygłą, bialą pianką. W jednej z szuflad zawsze
jest cebula, w drugiej sztućce - prezent ślubny Babci i dziadka, niektóre
widelce mają tylko trzy zęby. Nie szkodzi. Są ciężkie, mają brązową rączkę·
Na górze szk lanki i cukiernica. Łyżeczka zawsze obk lejona jest grubo żółta
wym cukrem. Dziewczynka chciałaby zamknąć się w kredensie, żuć obkrojone skórki i wąchać chleb. Gdy Babcia idzie do sklepu, wsadza tam głowę,
próbując zamknąL' za sobą drzwiczki. Tam mieszka Pan Chleb. Chleb trzeba
szanować, bo go ludzie za okupacji u p r ag I i. Babcia daje dziewczynce dużą
kromk~, smaruje masłem i posypuje cukrem. Dziewczynka wolałaby z sołą,
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ale nic nie mówi. Wstydzi się. Wstydzi się też powiedzieć. że chce twaróg
ze szczypiorem, a nie na słodko . Z cukrem rośnie w gardle, tak jak lane
kluchy na mleku. Ale Babcia sądzi, że z cukrem najlepsze dla dzieci. Masło
zawsze pływa w wodzie. Żeby było świeże. Papierek po maśle, nagrzany
nad fajerką, Babcia kładzie Dziewczynce na piersiach. gdy ta ma kaszel.
Pergamin kole w skórę. Nie szkodzi. Pomaga. Babcia ją wyleczy. Masło jest
świeże. Kanapka z masłem i kropelkami wody. I cukrem. U Babci wszystko
jest świeże. Stawia przed nią kubek z herbatą. Z goźdLikiem. Kubek ma obtłuczony rant. Zażółcony od esencji. Babcia ma ją zaWSLe w imbryczku na
blasze. Codziennie rano wylewa z niego fusy do wiaderka. Wyparza imbryk
i zalewa nową porcję suszu. Esencja jest zawsze prawie czarna i mętna. Babcia łubi Madras. Dziewczynce dolewa mleko. Dziewczynka lubi patrzeć na
walkę mleka z herbatą. Wygrywa madras. To słowo jej się podoba. Madras.
Jakieś inne. Podobnie jak chałwa. Na kaflowej kuchni stoi blaszane okrągłe
pudełko. - Po chałwie - mówi Babcia. Ale Dziewczynka nie wie, co to jest
chałwa. Słowo jej się podoba. Słowo chałwa ma krzyżyk w środku . Jest
napisane po rosyjsku. Tak mówi mama. Jeszcze trzeba zjeść jajko. Jeżełi źle
się skubie, to świeże. Pycha. Jajka ugotowane na twardo Babcia często sieka
je dla kurcząt. Mieszkają w pudełku na styropianie pod stołem. Zamontowano tam żarówkę. Pod stołem Dziewczynka ma więc mały domek. Od
żarówki jest cieplo. Trzeba tylko uważać, by nie uderzyć się w głowę o dwie
twarde szuflady. l odsunąć od siebie ogromne buty dziadka. Jak najdalej .
Buty bowiem wrzuca się tu pod stóJ. l kapcie. Dziewczynka gramołi się tutaj
co rano. Babcia też się gramoli, wrzuca kurczętom jajeczną karmę i dolewa
wodę. Dziewczynka nie weźmie nigdy żadnego do ręki, ale lubi patrzeć,
jak ręce Babci każdemu błogosławią. Jak karmią jagnię z butelki ze smoczkiem, jak kleją kształtne pierogi z falbanką, jak wyżymają szmatę, jak rwą
krwawnik dla królików i wyskubują szczaw, jak wystukują rytm melodii na
oparciu amerykanki obitym czerwona dermą, jak obrywają uschłe igiełki
asparagusa, jak ostrożnie wybierają jajka z gnia7da, jak strugają kartofle
i szybko zbierają jagody. Jagody Babci są suchutkie i powleczone mgiełką.
Zbiera je, nie dotykając. Jagody dziewczynki są pomaślone i mokre. Babcia
odsypuje jej trochę ze swojego kubeczka. - Ale dużo nazbierałaś - mówi.
I uśmiecha się. Ręce Babci potrafią zacisnąć się w pięści. Grożą dziadkowi.
Ale jego pięści są o wiele większe. Sinoczerwone. Grube. Twarde. Niezdolne. Niesprytne. Niemi/e. Dziewczynka je omija. Nie lubi. Gdy dziadek
kroi pokrzywy dla kurcząt, najpierw je dusi. Zrywane przez Babcię Liola
wciąż żyją, a pokrzywy dziadka mrą, zanim prLyłoży do nich nóż. Ręce
Babci wygrywają za dnia piękne melodie. Pięsci dziadka walą w stół. Jest
już pijany. - My-ze-spa-lo-nych-wsi. Pięść' Łup! Wszystko, co stoi na stołe,
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podskakuje. Podskakuje też serce dziewczynki. Jest już w gardle. Nogi wtedy tak drętwieją. Babcia przytula. - My-ze- spa-Io-nych-miast. Pięść! Łup'
Serce nie jest na swoim miejscu. I te nogi. Potem przez wiele lat tak samo.
Serce nie na swoim miejscu, a nogi jak nie nogi.
Na ścianie budki, w torebce foliowej. tkwi święty obrazek i sztuczny
kwiatek upstrzony przez muchy. Latem Babcia wiesza w okienku skręcony
lep, a gdy jest już czarny, pali wraz z muszym truchłem pod fajerką i wiesza nowy. Umie też zgrabnie podejść muchę i zlapać ją w locie, przydusić
w pięści i wrzucić do wiadra na pomyje, które stawiane pod popielnikiem
w kuchni, zionie historią posilków, pobieżnej toalety i sikania. Dziewczynka nienawidzi wiadra. Nie ma nocnika. Babcia trzyma ją nad wiaderkiem
i mówi: Psisisiiii, psisissiiii, psisissiiii ... Potem stawia Dziewczynkę na
podłodze. chwyta mocno za gumę rajstop i podnosi ją w górę, tak, że guma
opiera się aż na żebrach, a szew wciska się mocno w tyłek. - Jeszcze raz'
- prosi dziewczynka. l Babcia znów ją huśta w rajstopach. Nagroda za wysikanie. Mama mówi siusianie.
Z drzemki wybudza Babcię krótki, głośny dzwonek. Krótkie dryn,
d ry n. Bez poglosu. Jak wszystko tutaj, nawet on nie ma powabu. Tylko
dryn, dryn. Dwa razy. Kamionki. Gdy jest jeden d r y n, dzwoni dróżnik
z Lipna. Z przeciwnej strony. Do Kamionek pociągi jadą w prawo, do Lipna
w lewo. Gdy Babcia dzwoni do Lipna, przekręca jeden raz korbką telefonu,
a on mówi krótkie dryn. Gdy do Kamionek - dryn - dryn razy dwa. Kolejna
korbka w rękach Babci. Korbka kolejowego telefonu, postawionego na stoliku, na grubym kawalku czarnej gumy. Ebonitowa słuchawka jest duża i cię ż
ka. W główce słuchawki są małe dziurki układające się w spirałny wzorek.
Ze skrzynką aparatu łączy ją szarawy kabel, z którego wychodzą postrzę
pione nitki. Taki sam Babcia ma w żelazku . Dziewczynka myślała kiedyś, że
słuchawką można się oparzyć. Nigdy dotąd nie widziała telefonu .
- Zalesie - mówi do słuchawki przytomnie Babcia. - Zamykam. Zarzuca na ramiona mundur, wklada kapcie i wybiega z budki , trzaskając
lekkimi drzwiami. Haczyk drga jeszcze przez chwilę, a opuszczona na
kwintę klamka, dźwięczy poluzowanym kółkiem. Z okienka w szarych
drzwiach wypada kawałek suchego kitu i chwilkę toczy się po s pękanym linoleum imitującym drewno. Babcia szoruje je ryżową szczotką, szara ścier
ka wisi potem na plocie za budką , a wewnątrz pachnie kwaśno-miętowym
Ludwikiem. Dziewczynka obserwuje Babcię, która przepuszcza pociąg.
Jego cielsko przetacza się głośno przez stacyjkę, a budka drży. Dwa kubki
postukują o siebie. Odgłos pociągu Dziewczynka ma w sobie od zawsze,
czasem jej się wydaje, że w rytm wagonów bije jej serce. Gdy jest już duża,
jej serce jest pociągiem pośpiesznym. Gdy Dziewczynka śpi w domu Babci,
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pociągi wjeżdżają nocą w pokój i jadą przez jej sen. Czasem wyrywa ją ze
snu mocny gwizd, a serce zestraja się ze stukotem kół. Po ścianach pr7.elatują kadry przedziałów osobowych, których światło podświetla na moment
obraz na ścianie. Jelenie. Gdy przez przejazd przejeżdża samochód, dudni
przez moment na szynach, a snop światła z reflektorów omiata mały pokój.
Oczy jeleni błyszczą wtedy, jeden mruga okiem. Co noc tak samo. Gdy
dziewczynka ma gorączkę w jej głowie pędzi pociąg, pędzi szybko, prędzej,
coraz prędzej, gna, rozpędza s ię, tak bardzo huczy . .. - Aniołku, napij się,
napij , no już, spoci łaś się, Babcia przykłada do czoła pachnącą krochmalem
zimną szmatk y.
Gdy Dziewczynka była mała, Babcia zamykała okna, kiedy na stację
wjeżdżał parowóz, bo dym nalewał się do domu i osiadał na ziemniaczanych
pyzach rozłożonych na talerzach. Stacyjkę otulała mgla. Wokół czuć żeli
wem z wnętrza kotla. Dziewczynka widzi, jak Babcia chwyta talerz z pyzami i widelec z trzema zębami i biegnie na peron. Staje przy lokomotywie.
Z mgły wyłania się czarna twarz. Młodszy Syn. Wychyla się. Babcia podaje
pyzy. Okraszone cebulką i boczkiem. Talerz przyjedzie za parę dni w skórzanej torbie wraz z Synem . Syn przywiezie też zapach. On szkodzi. l czekoladę dla Dziewczynki . Na opakowaniu lokomotywa . Ale Dziewczynka nie
wie jeszcze nic o Stevensonie. Syn z bliźniąt. Drugie nie przeżyło. Babcia
zawsze mówi, że Syn przez to życiowo słaby. Pije. Drugie leży przy kaplicy
we wsi z kościołem. Syn chce być tam pochowany. Ciągle to mówi. Dziewczynka się dziwi, bo grobek jest bardzo mały, dziecięcy. Krzyż się pochyl ił.
Nie ma tabliczki. Nie by lo czasu zrobić. To była Córka. Dziadek zapomniał,
jak jej dać na imię. Dał u księdza nie to, które Babcia chciała . Urodzi la
się chora. Babci się zdawało, że nie widzi. Gdy zmarła, był straszny mróz.
Starszego Syna opatuchała kamizelką z królików, przewiązała skórzanym
paskiem i pojechali na cmentar7. pod kaplicę. Syn wspominał, że sięgała mu
do kostek i tarzała się w śniegu. Pierwsze dziecko wyjęli z Babci po kawał
ku, szczypcami. Prawie zmarła, ale była bardzo silna. Też Córka . Potem pół
roku nie miała siły i siedziała na progu w le śniczówce u rod ziców dziadka.
Matka dziadka jej mówiła: Tyś to nie choro, j o m to byla choro. Babcia umie
naśladować. Gdy to mówi ma złość . Dziewczynka widzi ją na jej zębach.
Babcia nie lubi matki i ojca dziadka. Babcia podzieliła świat na dwa. Jasny,
miły, dobry, ten z choinką w papierowych łańcuchach i gwiazdach ze słomy,
z gałgankowymi choJniczkami, oleandrem w donicy, z bryczką. która wiozła jej rodziców do kościoła, z białymi mankietami dopinanymi do koszuł
ojca, które prasowały córki, z mandolinowymi popołudniami i śpiewami na
głosy w rodzinnym domu , z ojcem, który w niedzielę rano nucił modlitwy
po łacinie, gdy spacerując, czekał, aż dzieci i żona wybiorą się do kościoła.
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Świat, \v którym ojciec po weselu przysłał jej wóz ziemniaków i swój garnitur, by go przerobiła dla nowo poślubionego męża. W swoim pierwszym
pokoju, na górce w leśniczówce, też ma olijander i gałgankowe chodniczki, jej pokój lśni. Wyszorowała do białości schody prowadzące na górę
i podłogę. Gdy dziedziczka Natkańska, właścicielka łasów, przyjeżdża, by
coś tu załatwić, dziwi się, że schody są jak nowe. Babcia z dumą mówi po
latach: Tymi ręcami, aniołku. tymi ręcami. Szkielkiem i mydłem . Mydła
nagotowałam ze świńskich kości i wyszorowałam. Do białości . Babcia czuje
dumę. Tak jak wtedy, gdy warszawianki na letniakach myślały, że masło
podbarwia marchewką. bo takie żółte. Babcia hoduje krówkę i ma masło .
Zółte, bez marchewki. Duma po latach. Druga połowa świata Babci jest
ciemna. Chropawa. Chachary. Tak mówi o teściach. O tamtych. Leśniczów
ka jej cuchnie. - Lezoł teścio w baranij copce i capogach w łózku, poleł
machore, chumonto rzuce! pod okno, wory z owsym pod drugie, chachary
jedne, a jak my chcieliśmy ziemniaki na zimę, to kazol nam ukopać sobie
i zapłacić. Babcia mówi ładnie. Chachary mówiły nieladnie. Babcia tyłko
naśladuje. Dziewczynka wszystko rozumie. Wie, że w bryczce do kościoła
w prasowanych mankietach - to dobrze i że w capogach z machorą w łóżku
- to źle. Że ołijander i dywaniki to dohrze, a że chumonto pod oknem nie.
Wie tel., że byli dobrzy Niemcy. A bolszewicy nigdy. Bolszewicy zabiłi k s ię
dza, u którego gotowała mama Babci. Odcięli mu najpierw uszy, a potem
zakłuli na śmierć przy plebanii. To jeszcze pod Wilnem, przed narodzeniem
Babci. Dziewczynka myśli, że dziadek to bołszewik. Zabił przecież gołębie .
Gdy Niemcy pewnego dnia szukali w leśniczówce partyzantów i wygarniali
wszystkich na podwórko, a Babcia na górce karmiła piersią niemowłę. jeden
wbiegł po białych schodach na górę, spojrzał na nią i krzyknął: Hier ist
niemand. Zapamiętała. Hija yst nimand. Cale życie bezbłędnie powtarza to
zdanie. Ma bardzo dobry słuch. Straciła wtedy pokarm, a zęby i usta zrobiły
się fioletowe, jak jagody. Dziewczynka wie też, że folksdojcz to ile. Żyd
i dobrze, i źle. Przesiedleńce też ludzie. - A Polacy - córko - różni.
Babcia za okupacji jechała z siostrą pociągiem. W pulmanie. Jakiś
Niemiec wyrzuci! je na najbliższej stacji. Nur fir dojcze. Poszła na czoło
pociągu do oficera. Ubrany, odszyty, elegancki mężczyzna . Są dobrzy
Niemcy. Pozwolił jechać dalej. Mówiła, że szwester jest muter i ma kinder
w domu, a jej mąż soldaten na wojnie. Dzieci są alajn i wajnen . I że ona
musi nach hause. Bite, panie oficerze. Pojechały. Przysiad! się folksdojcz .
Grał na organkach. Miała na głowie zielony beret i zielone klipsiki kupione
od Żyda. - A on mnie pstryk palcem w klipsik. Ja nic. Odsuwam się . A on mnie z drugiej strony. I pogrywa na harmonijce, i pstryk, i w kłipsik.
I pstryk. Strzeliła go w twarz. Pozostali żołnierze w przedziale zamiłkli.
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Uciekła na przód pociągu, do tego dobrego Niemca. Gdy wysiadła na stacji, folksdojcz gwizdał za nią z okna i wyzywał od polskich świń. Zadarła
spódnicę, wypięła tyłek i się po nim klepnęła. Jej starsza siostra Andzia,
bała się, że je zastrzelą i że już n ie zobaczy swoich kinder. Blada, jak papier,
pociągnęła Babcię za sobą ku drodze. Babcia jest odważna. Dziewczynka
uwielbia, że pokazała tyłek. l że za okupacji, gdy pieszo wracała od siostry
przez pół Polski do domu i padał straszny deszcz, a on przemokła i schroniła się w stodole, wolała siedzieć w mokrym, niż iść pod kocyk do takiego
jednego, co jej proponował. Dziewczynka słucha, czuje na sobie zmoknięte
pończochy, but z oberwanym obcasem i mokry, jasny płaszcz, co jej Andzia
dała na drogę. Halkę ze stylonu, mokre blond włosy i chłód po krzyżu. I jeszcze córko, miałam te sprawy, ale nie poszłam się ogrzać pod kocyk.
Dziewczynka odtąd wie, że też nigdy by nie poszła.
Dziewczynka je czekoladę. Nadzienie brudzi plisowaną spódniczkę.
- Przepierzemy - mówi Babcia. Spódniczka ładnie się kołuje. Dziewczynka
lubi się kołować, aż do chwili, gdy podłoga staje pionowo w jej głowie . Kobieta poprawia wsuwkę w jej włosach i przygładza warkocze. Gdy Babcia
rano je czesze, warkocze są jak dwa lśniące śledzie. Gdy mija dzień, przypominają bezładny bukiet, a grzywka wchodzi do oczu. Babcia przycina
ją nieraz nożycami, które najpierw mocno przyciska do czoła. Ciach. Bez
poprawek. - Ach, ach - mówi Babcia. - Jaka ładna Dziewczynka. Babcia
mogłaby pracować w przedwojennej szkole. Wie, jak mówić do dzieci .
Zmienia głos. - Idź do lustra. Przejrzyj się. Dziewczynka patrzy. Ma okrą
głą buzię i szare oczy. Trójkąciki. Jak Babcia i Starszy Syn. Delikatne brwi .
Grzywka obcięta na połowie czoła. Nie szkodzi. Dziewczynka wierzy Babci, że jest ach, ach. Ach, ach - najpiękniejszy kompłement. Wiano, posag na
zawsze. Babcia głaszcze ją po glowie. Jej ręce są niewielkie, szczupłe, suche
i mile. Nie znają kremu do rąk. Paznokcie przypominają małe, kształtne
doniczki, równo przycięte. Nigdy nie widziały lakieru. Są najmiłsze. Gdy
dziewczynka będzie duża, będzie miała podobne. Jej serdeczny palec bę
dzie pamiątką babcinych genów. Pamiątkę po jej sercu ma te? we własnym .
Lustro stoi w pokoju z Boziem. To tremo z małymi szufladkami na dole.
Na nich serwetka robiona na szydełku, przykryta szybą z obitym rogiem.
W szufladkach pachnie pastą do butów. W środkowej pudelko. Po czekoladkach. Pudełko w kolorze bordo. Na tekturce błyszczące wiśnie. Zlote litery.
Pudelko nie pasuje do niczego tutaj. Mówi o świecie, którego nie ma wokól.
W nim Babcia trzyma korale i dwie broszki. Jedna to drewniane, pomarań
czowożółte czereśnie. Dwie polakierowane, drewniane kulki na zielonym
listku. Druga to kasztanek z brązowego zamszu. Są piękne. Piękno zamyka
się w pudelku. Gdy dziewczynka klęczy na sznurkowym gałganku przy
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lustrze, widzi zwykle tylko żółty, brudny grzebyk odłożony w nieładzie
przez dziadka i małą buteleczkę ze srebrnym korkiem po perfumach. Bzowych. Kupionych w kiosku. Stoi tu pusta od zawsze. Dziewczynka wąchają,
wkładając szyjkę głęboko do nosa. Zapomniany zapach zakurzonego bzu.
Jedynie zwietrzały ślad.
Latem drzwi budki są otwarte i podparte cegłą. Krzesło wynosi się
na zewnątrz. W sloiku po pulpetach stoją rdzawe smołinosy, które Babcia
hoduje w starej oponie, uchodzącej na stacyjce za klomb. Gdy Dziewczynka, zachęcona przez Babcię, wącha kwiaty, na jej nosie pozostają brązowe
piegi, Babcia się śmieje. Omiata wzrokiem stację kolejową, w której jest jej
dom. Dostała go od państwa. Obok jest poczekalnia dla podróżnych i mała
kasa biletowa. Rozkład jazdy wypisano odręcznie na drewnianej stołnicy,
pomalowanej na biało farbą olejną. Na trapezie stolnicy cały świat. Kiłka
pociągów jadących w prawo lub w lewo od Zalesia. Świat pomieścił się na
stolnicy. Babcia na takiej robi pierogi. I makaron. Za budką jest schowek,
stoją w nim jakieś narzędzia i kilka starych blach: "Uwaga' Przewody sieci
trakcyjnej są pod napięciem. Dotknięcie grozi śmiercią!" - trupia czaszka
i piszczele. Pierwszy piktogram w życiu Dziewczynki. Napisu nie rozumie.
Czaszkę widzi często. Nie lubi więc schowka. Klomb - duma Babci. Babcia lubi kwiaty. Hoduje też doniczkowe na parapetach w domu. Podróżni
chwalą i proszą o rozsady. O szczepki. Nocą Babcia rozsuwa zaslony. - Dla
kwiatów - mówi. Dziewczynka wierzy, że stojący na drewnianym kwietniku asparagus się budzi. On kluje i Dziewczynka nie chce, by rósł za szybko,
bo się boi, że wejdzie jej do lóżka. Gdy Babcia nie widzi, obrywa czasami
końcówki łodyżek i zjada je, by nikt się nie dowiedział. Po cichu liże też
przez firankę gliniane doniczki, mają kwaśno - slony smak.
Latem dziewczynka siedzi na zielonej chustce na schodkach budki. Babcia rozklada czasem na torach dla niej drobniaki. Pociąg miażdży
blaszki, a niektóre zabiera ze sobą przyklejone do kół. Wokół pachnie
podkładami kolejowymi, papą, smarem i rozgrzanym tluczniem. Kamień
szlachetny dzieciństwa. Powietrze jest rozgrzane. Potęguje wszechobecny
zapach smaru. Bez tego zapachu nie ma budki, nie ma Babci. Nie ma Zalesia. Pieje gdzieś kogut. Muchy siadają na karku. Dziewczynka ma na głowie
kolejarską czapkę. Opiera się o dwa warkocze i pachnie cudzym potem.
Spod lakierowanego, czarnego daszka wygląda jasna grzywka. Czapka spada na oczy. Jest wspaniale. Dziewczynka jest i jej nie ma. Zatrzymujący się
podróżni i ludzie ze wsi zagadują. Nawiązują do czapki. Że dziewczynka to
dróżnik. Jak Babcia. Ijaka podobna. Babcia szanuje czapkę. Gdy dziadek
wrócil pijany, idąc torami w rozwianym kolejowym plaszczu i kolejarskiej
czapce, Babcia zerwała mu ją z głowy i spaliła pod fajerką. Kolejowej czap-

WENUS I MARS DWIE PLANETY

187

ki nie można nosić na pijanej glowie. - Wstyd. Dziadek też byl kolejarzem.
Dziewczynka nie lubi myśleć o Dziadku. To szkodzi.
Siedząc na schodku, bawi się znalezionymi biletami. Tekturki poszarzały jeszcze bardziej od pylu na peronie. Bawi się w kasę kolejową . Gdy
Dziewczynka dostała zapalenia w buzi, mama mówi, że to przez bilety zbierane na peronie. Że byly brudne, że mają zarazki i bakterie. Dziewczynka
przez zapalenie w buzi nie może mówić anijeść. Ma zęby fioletowe od pioktaniny. Wstydzi się, tak jak i świnki, gdy nagle napuchła , a Babcia obłożyla
ją watą z ichtiolem i obwiązala dookoła swoją chustką w brązowe kwadraty.
Dziewczynka bawi się wtedy za drzwiami pokoju. przy zapadłym krześle ,
spod którego wystają cztery sprężyny. Krzesło jest toporne, niewygodne,
jak wszystko tutaj. Wysiedziany w krześle dołek to staw, po którym pływa
żółta, gumowa kaczka, która piszczy i zawsze ma w sobie trochę mętnej
wody, bo towarzyszy myciu w cynkowej miednicy. Kozetka obok to łąka
dla kaczki. Na kozetce równo ulożony koc w kratę i przypalona od pieca
poduszka. Koc Babcia dostała na kolei na Dzień Koniet. I dwie pary rajstop.
Z klinem. I gwoździka. Babcia nie mówi goździka. Nie szkodzi . Babcia
wbija też b i u ł ko do ciasta, a pieniądze trzyma w p o r u m a n e t c e . Siada na
sc hodce. Zawsze parzy ase ncj ę. I zawija coś w bi bu I i nę. Dziewczynka
bawi się tu tylko, gdy nie śpi dziadek. Gdy on śpi po obiedzie, zamyka się
drzwi od pokoju. Nad jej głową wisi św. Stanislaw Kostka, ale Dziewczynka nie wie, czy to ten sam, co Bozia, który wisi w drugim pokoju - pokoju
dziadka. Na odchylonym od ściany obrazie widać człowieka z długimi wło
sami. Jest noc. W dole, w chałupach żarzą się światełka, a On spogląda na
nie z góry. Babcia mówi o nim Bozia, twierdzi, że On mieszka w niebie
i wtedy jest poważna. Więc Dziewczynka nie ma odwagi zapytać . czy to ten
sam, co Kostka z drugiego pokoju, choć od dawna wierzy, że On jest. Od
zawsze ma Go w sobie. O tym Babcia nawet nie musi jej mówić . Wypatrzył
ją dawno, gdy siedziała na paczce na węgiel i pogłaskał.
Teraz w czapce sprzedaje bilety. Udaje, że je kasuje i że zamyka
i otwiera okienko. Kasa kolejowa znajduje się w tym samym budynku,
co dom Babci. Najpierw trzeba wejść do poczekali. Pachnie w niej starą
spróchniałą podłogą i wilgocią. Dom jest stary, poniemiecki. Ma grube
ściany, głębokie piwnice i piękną dachówkę. W piwnicach pachnie wilgocią
i kiszoną kapustą z dębowej beczki. Gdy podkiśnie w domu przyciśnięta
wyparzonym kamieniem z pola, kilku mężczyzn toczy ją po prawie pionowych schodach w dół na przygotowanych długich dechach. Latem Babcia
wyławia dziewczynce specjalnie ukiszony liść. Ocieka kwasem, jest żółty,
a ręka szczypie po nim aż do łokcia. Zawsze nakrywa beczkę gazą . Jest
śnieżnobiała. Czyściutka.
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W domu jest też poczekalnia. Stoi tam kaflowy piec. Dziadek pali
w nim zimą. W ścianie jest małe okienko, przez które można kupić bilet.
Dziewczynka często chodzi do kasy biletowej. Do pani Grażyny. Pod okienkiem, na grubej gumie, stoi żeliwny kasownik. Wsuwa się do niego tekturkę
i mocno przechyla do tyłu. Kasownik wali głośno i wybija datę. Obok postawiono szafę z biletami . Ściśnięte jeden przy drugim stoją w rzędach, wypychane od tyłu sprężyną, a od przodu opierają się o blaszkę z dzióbkiem,
który można odgiąć ku górze. Rano dzióbki są czerwone, pod wieczór niektóre, odgięte, są białe, to znaczy, że ktoś zakupił bilet, a kasjerka rozliczy
go potem, gdy "robi kasę". Na stole stoi olbrzymie liczydlo z czarnymi i zielonymi koralikami, które kasjerka sprawnie przesuwa na boki po cienkim
drucie. Dziewczynka patrzy na nią, a ona liczy. Nie przeszkadza. Babcia
zawsze mówi, że może iść do kasy, ale nie może przeszkadzać . Gdy pani
Sabina stuka koralikami, dziewczynka roluje swoje podkolanówki w dół
i w górę. Wałeczek zjeżdża po Iydce i wjeżdża z powrotem. Podkolanówki
są zakurzone i przyczepiły się do nich dwa rzepy. Boi się, że gdy je oderwie,
podkolanówki się podrą. Chodzi więc z nimi, a one wiszą przy klamerce
sandałka. Babcia potem je wyplącze, a skarpetki wypierze w wodzie po
myciu i powiesi na kaflach nad kuchnią. I majteczki, na rano. Koraliki
liczydła wydają przyjemny stukot. Utarg zanosi się kierownikowi pociągu,
który jedzie w lewo, poJ koniec dnia w zaplombowanym jutowym worku.
Kasjerka bierze czasem Dziewczynkę za rączkę i obie czekają na przyjazd
skladu, który odwiezie gdzieś pieniądze zarobione na stacyjce. Dziewczynka lubi chodzić za rączkę. Pani Sabina to w zasadzie ciocia. Spędzają razem
czas w kasie. Ciocia pozwala Dziewczynce sprzedać bilet albo go skasować .
Podróżni się śmieją do Malej Kasjerki. Że taka odważna. Kiedy nie ma pasażerów, ciocia robi na drutach, pije sypaną, mocną kawę ze szklanki albo
słucha radia. Radio stoi na stoliku z ceratą, obok sztuczne żonkile w zielonej butelce po śmietanie. Na ścianie wypisane ręcznie polączenia, o które
najczęściej pytają podróżni. Gdy są skomplikowane, pani Sabina otwiera
gruby rozklad jazdy, sprawdza, przehiega wzrokiem, sprawdza coś w róż
nych miejscach. Raz w tę, raz w tę. Jest tam wiele kresek, cyfr. linii, zygzaków i na koniec już wie. Czasem wypisuje ręcznie bilet na cienkiej kartce
z bloczka. Zawsze przez fioletową kalkę. To, gdy ktoś ma przesiadkę. Na
koniec stempluje. Za Jrugą szafą z drewnianą żaluzją w kolorze miodu , stoi
taboret, miednica i koza. Na kozie czajnik. Jak w budce. Pachnie tak samo.
Linołeum jest tu też spękane i ma czarne plamki od węgielków, które dopaliły siO; na podłodze, czyniąc małą szkodę. Na ścianie wisi święty obrazek,
a za nim zasuszone gałązki brzozy z Bożego Ciała. Ciocia i Dziewczynka
słuchajcl radia. Hejnalista o dwunastej przemierza Mariacką Wicżę. Gdy

WENUS I MARS DWIE PLANETY
słychać

189

jego kroki, dziewczynka myśli, że chodzi po poczekalni. W kasie
Ciocia daje jej kartkę. Pozwala jej stemplować kolejową
pieczątką i używać podus7.eczki z fioletowym tuszem . Lubi D7.iewczynkę.
Częstuje okrągłym ciastkiem z cukrem i iryskiem. Podróżni mówią o niej
Mała Kasjerka. U Babci nigdy nie ma zeszytu ani kredek. Nie ma farb,
plasteliny ani kolorowego papieru. Dziewczynka nie ma tu też swoich zabawek. Zostały w domu. Długopis ma tylko dziadek. Babcia zaraz zawoła
na obiad, a Sabina wyskoczy do domu dać obiad swoim dzieciakom. Przez
dwie godziny do Zalesia nie nadjedzie żaden pociąg. Dopiero radomiak .
O czternastej zero sześć.
Obiad. Pycha. Zalewajka. Kartofle, sos. Kompot z rabarbaru. Na
podwieczorek będzie kisiel. Babcia wie, co lubią dzieci. Dziewczynka nie
lubi tylko królika. Babcia hoduje króliki. Dziewczynka wie, co mogą jeść .
Mlecz, krwawnik, lebiodę, trawę, skrzyp, koniczynę. Babcia wszystko wie.
Piołun jest gorzki. Pokrzywę człowiek też może jeść i zdrowo, jak go poparzy. Szczawiu nie za dużo, bo rozpuści kości. A krwawnik dla kobiet na te
sprawy. Dziurawiec na wątrobę. Młecz brudzi. Ognicha kłuje. Rozchodnik
na wianuszki na Matki Boskiej Zielnej. Z chabrów robi się wino, a młode
żyto barwi jajka na Wielkanoc. Macierzanka pachnie. Ale najladniej maciejka .
Pod kolejowymi oknami.
Dziewczynka lubi z Babcią rwać dla królików. Torami z wolna jedzie
pociąg. Wiezie żołnierzy. Rzucają dziewczynce suchary z kminkiem. Machają. Babcia pozwala wziąć do koszyczka rozsypane paczki. Też macha.
Śmieje się. Potem rwie koniczynę i wypatruje wracającego z pracy męża.
Widzi go z daleka. Rozwiany płaszcz utrudnia mu ruchy, teczka wchodzi
między nogi i blokuje je, siwa grzywa zasłania świat, buty grzęzną w kartoflisku i wdeptują w ziemię pasiastą stonkę. Gdy się zbliża, poly płaszcza zasłaniają horyzont. Dziadek be/kocze. W oczach ma żółte ropy, a w kącikach
ust białawą pianę śliny. Śmierdzi. Przewraca się. Babcia szarpie się nim,
usiłując podźwignąć. Serce Dziewczynki znów nie na swoim miejscu, a nogi
jak nie nogi. Dziadek wstaje powoli. Najpierw klęka. Podpiera się łokciem .
Dźwiga się, znów upada na łokieć. Teczka odpina się. Wypada z niej szara
pasta do rąk. Kilka tubek - kolejowy przydzial. Grzebie niezdarnie w ziemi,
by je pozbierać. Z piachem ładuje do teczki. Spodnie uwalał gliną. Staje.
Kurwi. Idą paradą ku wsi. Mieszkają na peronie. Cała wieś zobaczy. Babcia
wpycha go w drzwi. Ściąga buty i płaszcz. Jest silna. Pcha ku starej kozetce.
Obie wiedzą, że gdy uśnie, będzie spokój . Wychodzą z domu do podwórka.
Dziewczynka już do wieczora nie odstąpi Babci ani na krok. Wstydzi się
spytać, czy Babcia ma dziś służbę na budce. Cicho niesie w swoim koszyczku zielone dla król ików. Podaje przez siateczkę w klatce drobne źdźbła.
można porysować.
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Lubi króliki. Chrupią. Są miłe. Ale obiadu z królika nie lubi . Królik ją
Ale je. Czuje jednak, że to jakoś jej szkodzi. Na obiad prawie zawsze
są ziemniaki. Babcia tłucze je drewnianą pałką. Pałką, niegdyś pękata, jest
dziś szarym, wytartym kijkiem. Babcia nie umie niczym ubić , tak jak nim.
Śmieje się, że zjedli tyle pałki przez lata. Gdy Babcia umrze, Dziewczynka
weźmie tę pałkę· Majątek po kądzieli. Dziedzictwo, scheda, spadek. Historia. Ciotka popatrzy wówczas na nią dziwnie. - Po co komu pałka? - mówią oczy Ciotki. I wyszczerbiony talerz, na którym spał Pan Chleb. Talerz
przyjechal z rodzicami Babci ze Wschodu. Uciekali przed bolszewikami.
Była zima. Stali przy torach w polu z dwuletnią córeczką i niemowlęciem.
Z talerzem w worku. Pociąg był zatłoczony, kolejarz pozwoli l im wsiąść do
lokomotywy. Jechali jak w rozżarzonym piecu. Dwa węgle wypadły dziecku na twar L. Brat Babci całe życie nosił na twarzy ślady ucieczki .
Babcia nie ma dziś slużby. Dziewczynka usypia przy niej , kręcąc paluszkiem lok na swojej grzywce. Babcia siedzi długo na łóżku i mówi róża
niec. Z drugiego pokoju dochodzi potężne chrapanie. W nocy ciurkot moczu
do wiadra stojącego przy kuchni i charch. Potem siorbanie z emaliowanego
kubka i szuranie wielkich stóp w drodze powrotnej do łóżka. Dziewczynka
zasłania głową kołdrę, by nic nie widzieć i nic nie słyszeć. Kładzie rękę na
miękkim brzuchu Babci. 1 wstrzymuje oddech. Jej świat właśnie podzielił
się na dwie połowy.
dławi.

Jagoda Michalak

Tomasz Kordyaczny. Sprawied/iwo1ć. linoryt. Z zestawu wyró ż nionego
w VII edycji Konkursu O Nagrodę im. J. Panka 2015.
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Igor

Bożko

MONGOLSKI ZESZYT
Twierdzenie Nr 1

stanowczo przy tym obstaję:
mongolowie wynaleźli wermut
to oni wyciągnęli wyciąg z piolunu
dodali spirytusu
i dlugo beltali
twierdzę:

to wlaśnie mongolowie
dali światu wermut
dlatego ich konie rżą
a dziewczęta tańczą
nie bierzcie mnie za wariata
ale u schyłku życia
stanowczo obstaję
za mongołami
2608.10

Twierdzenie Nr 2

gdyby teraz trwała dyskusja
o tym kto pierwszy wynałazł wermut
udowodniłbym że mongołowie!

to

właśnie

wyciąg

oni znakomicie bełtali
z piołunu ze spirytusem

u mongołów dziewczęta
a konie się radują

tańczą
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osobiście uważam że mongołowie

godni są wszelkich honorów
wermut to ich napój narodowy
piją go przez kurzą kosteczkę
tak jest o wiele korzystniej
pić ten rozdzierający duszę napój.
21. 09.10 I 26.05.2013

1\vierdzenie Nr 3
mongołowie długo dumali czym by zadziwić świat
i postanowili wynaleźć wermut
piołunu u nich dostatek
a spirytus kupują
na czarnym rynku wiadrami

jeszcze związek radziecki
zawsze
kupowali li nas łóżka polowe
i plastikowe umywalki
gdy

istniał

mongołowie

w tych umywalkach myją
swoje zmęczone nogi
a nogi mają mocne
rozłożyste solidne
mongołowie kochają

swoje nogi

i oczywiście wermut
dlatego w ich jurtach
flagi rozwijają się zawsze
w stronę pięknego życia.
24. 09.10 I 26. 05. 201 J
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1\vierdzenie Nr 4

nie

myślcie proszę

że uspokoiłem się

w kwestii mongolów

i ich odkrycia
ten temat siedzi glęboko
w mojej świadomości
od czasu do czasu wyciągam go
i rozpatruję z różnych stron
na przykład: bardzo mnie interesuje
jak mongołowie taki sobie stepowy kochający swobodę lud
mogli dojść do tego żeby
wyciągnąć wyciąg i zmącić wermut
dlaczego ta myśl nie przyszla do głowy
innym narodom kuli ziemskiej
odpowiedź narzuca się sama:
u nich jest tyle gorzkiego piołunu
że nie wymyślić wermutu
po prostu nie mieli prawa
mongołowie

światu

dali

lenina

i wermut
z początku lenina
a potem calą resztę
czyli łóżka polowe
i plastikowe umywalki
komuś

moje

rozważania

mogą wydać się

o mongołach
wierutnymi bzdurami
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nie należy jednak wyciągać pochopnych wniosków
w kwestii łóżek polowych
i umywalekto oczywiście nie żart
o kościach policzkowych lenina
można przeczytać

w literaturze naukowej
lenina i wermut
dali mongołowie

światu

należy mniej pić - mówią
uczeni niepijący uczonym pijącym
a uczeni pijący
tylko filuternie się uśmiechają
i radują całą kulę ziemską

swoją obecnością .
30,09.10/26,05,2013

1\vierdzenie Nr 5

nikomu nie chcę narzucać
mojego zdania
na temat mongołów
ale to są rzeczy zupełnie oczywiste
potwierdzone dokumentami,
na przyklad wszyscy wiedzą że lenin
bardzo lubił śpiewać
śpiewał "skaz o steńce razinie"
"jarzębinkę" i "jamszczyka"
ale jego najulubiel1szą pieśni" była "adyk bergen, akurki dżan
szałpan szałpan"
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o czym to świadczy?
o tym że mongołowie

wynaleźli

wermut!

wermut pije się lekko
jest smaczny
nie boli po nim głowa
nic po nim nie swędzi
nie swędzi głowa
nie swędzą plecy
nie swędzą nogi
po wermucie chce

się

wszystkich kochać
i podświadomością.

obdarzać świadomością
20.12.10/26.05.2013

Twierdzenie Nr 6"
czegoś ty się kurwa uczepił tych mongolów?
w kaszę ci kurwa nasrali czy co?
toż to kurwa od dawna i bez ciebie wiadomo
że mongoły odkryli i zrobili wyciąg
i wynaleźli kurwa wermut!
a ty o tym rozgłaszasz na cały świat niby żeś to ty pierwszy odkrył
znaną kurwa wszystkim sprawę!

nie czepiaj się mongołów! oni kurwa przez wieki
wycierpieli swoje prawo do szczęśliwego kurwa życia l
na własne kurwa oczy widziałem
jak siedząc na koniach piją wermut
oni go kurwa piją przez kurzą kosteczkę
żeby im kurwa wargi nie spierzchły od wiatru
oni kurwa piją ten kurewski wermut
nie mocząc sobie warg

• W oryginale ostatni wiersz cyklu jest napisany po

ukraińsku.
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ale ja kurwa strasznie się dziwuję oni kurwa biorą te kurze kosteczki?
u nich kurwa daję ci slowo nie ma kur
u nich są kurwa tyj ko konie barany j stepowe
takie maleńkie jak wszy
tak o tym trza kurwa myśleć!

skąd

zające

25.12.10 /27.05 .201 ~
przełożył

Igor Bożko
Zbigniew Dmitroca

Judyta Kasprzyk . Siedem d/li /ygod/lia - w/orek . linoryt. Z zestawu nominowanego do
nagrody w Vll edycji Konkursu o Nag rod ę im. J. Panka 2015.
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Anna Rosner
STOWARZYSZEI~IE

NA RZECZ

WARTOŚCIOWEGO SPĘDZANIA CZASU
- Podpisze pan? - spytała mnie jakaś kobieta w średnim wieku,
kiedy akurat przechodziłem nieopodal bramy głównej Uniwersytetu Warszawskiego. Zaskoczyła mnie, myślałem akurat o czymś innym i w ogóle
nie zwróciłem uwagi na to, że ściskając w ręce papiery, szukała w tłumie
nowej ofiary.
- Słucham?
- Pytałam, czy podpisze się pan pod naszym projektem - powiedziała słodkim głosem, jednocześnie stukając długopisem w podkładkę
z przypiętymi kartkami.
Staram się pomagać ludziom, jeśli tylko jestem w stanie to zrobić
i nie stoi to w sprzeczności z moim pogłądami. Pozwalam wciskać sobie
ulotki, choć wcale nie zamierzam uczyć się twista ani japońskjego, a swój
angielski uważam za wystarczająco dobry. Wskazuję zagubionym turystom
drogę do rruejsc, które warto zobaczyć . Jeśli ktoś prosi mnie o kupienie buł
ki, robię to, chociaż przyznaję, że gdy poprosi mnie o pieniądze, zazwyczaj
odmawiam. Lubię też wiedzieć, co podtyka mi się do podpisania, ot takie
przyzwyczajenie. Dlatego odparłem:
- Chętnie, ale tylko jeśli powie mi pani, co to takiego.
Gdy jej twarz rozpromienił uśmiech, zrozumiałem , że spóźnię się
na spotkanie. Była dobrze przygotowana i nie zamierzała zbyć mnie krótką
odpowiedzią·

- Nasze ugrupowanie opowiada się za bezpieczeństwem rodziny.
Za budowaniem więzi międzyludzkich, umacnianiem relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi, a także za zabezpieczeniem naj młodszym możliwości
wzrastania w kochającym się i wyrozumiałym środowisku. Czy zgadza się
pan z naszym programem?
Zaskoczyła mnie, przyznaję. Spodziewalem się tyrady na temat konieczności zmiany łokalnych władz albo przynajmniej podpisu pod zakazem trzymania psów na łańcuchach. Próbowałem dojść do siebie, na ile to
było możliwe, i odpowieJziałem:
- W sumie tak. Nie mam nic przeciwko rodzinie, budowaniu relacji ani
niczemu takjemu, ale ciężko nazwać to programem. To raczej ogóle frazesy.
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- W dzisiejszym świecie nie udaje się poświęcić dzieciom należnej
im uwagi. Wychowuje je ulica, rówieśnicy i komputery. Nie mają odpowiednich wzorców, nie spędza się z nimi zbyt wiele czasu, by przekazać im
wartości; dostrzegają głównie pogoń za pieniędzmi, Ma pan dzieci?
- Nie, O ile mi wiadomo, nie mam, ale wie pani, jak to jest, trudno
mieć pewność ... Ta petycja, czy cokolwiek to jest, dotyczy rozciągnięcia
doby? Żeby miała więcej niż dwadzieścia cztery godziny?
Nie zrozumiała dowcipu. Spojrzała na mnie tylko spode łba w sposób, jakiego nie widziałem od dnia, w którym skończyłem podstawówkę
i pożegnałem się z moją nauczycielką fizyki.
- Proszę pana, to poważna sprawa. Rozumiem, że brak potomstwa
może utrudnić panu zrozumienie naszych postulatów, ale my, Stowarzyszenie Na Rzecz Wartościowego Spędzania Czasu, zbieramy podpisy pod
bardzo ważnym i poważnym projektem. Zależy nam przede wszystkim na
tym, żeby umożliwić ciężko pracującym matkom spędzanie czasu z dziećmi
i na tym, żeby przynajmniej jeden dzień w tygodniu przeznaczyć na wychowywanie młodzieży.
- Jeden dzień w tygodniu to trochę mało, choć oczywiście nie mówię
z doświadczenia. Jednak odwołuję się do tego, które wyniosłem z mojego
własnego dzieciństwa.

- W tygodniu rodzice nie mogą spędzać z dziećmi wiele czasu, lecz
niedziela powinna być przeznaczona właśnie dla rodziny. Dlatego zbieramy
podpisy pod społecznym projektem ustawy zakazującej pracy w niedzielę
- wydusiła wreszcie.
- Ach tak, pamiętaj, żeby dzień święty święcić, czy jakoś tak .. . A co na
to związki zawodowe? W rezultacie to wiąże się z masowymi zwołnieniami.
- Widzę, że pan rozumie nasze stanowisko. Oczywiście lepiej spę
dzić kilka godzin razem w kościele, a potem pójść do muzeum niż wybierać
się na przechadzki po centrach handlowych. Jednak nie chodzi nam o to,
by nasz projekt godził w pracowników i ich prawa, Naszym celem jest
zredukowanie przestępczości wśród młodzieży. Jeśli zaczniemy działać
już teraz, za góra pięć lat zobaczymy pierwsze efekty. Dzisiejsze nastolatki
zdążą dorosnąć i staną się wartościowymi obywatelami, a nie długowłosymi
darmozjadami myślącymi tylko o zabawie i wyłudzaniu emerytur od swoich
dziadków, a później też rodziców.
- Chwila - przerwałem jej, widząc, że nie mówi z głowy, lecz prezentuje wyuczony na pamięć monolog. Dodatkowo poczułem się urażony tymi
.. długowłosymi darmozjadami" - Czyli chodzi o zakaz pracy w niedzielę,
zgadza się?
- Dokładnie tak, proszę pana.
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- We wszystkich zawodach, czy też dotyczy to tylko wybranych
profesji?
- Wszystkich - odpowiedziała przez chwili zastanowienia.
- Czyli stawiacie panie pracujące w supermarketach na równi z ludźmi zatrudnionymi w małych osiedlowych sklepach?
- Dokładnie. Praca to praca, nie chodzi o uprzywilejowanie małych
przedsiębiorstw czy negowanie sensu istnienia hipermarketów, ale o umoż
liwienie ludziom spędzenia czasu z rodziną.
- Rozumiem ... Jeśli pani pozwoli, zapytam o jedną rzecz. Czyta
pani prasę?
- Oczywiście, że tak. Codziennie.
- A wie pani, jak powstają poniedziałkowe wydania gazet?
- Nie widzę związku . .. - zaczęła protestować, więc szybko wyjaśniłem:

- Pracuje się nad nimi w niedzielę, po to, by trafiły w nocy do drukarni i od poniedziałkowego poranka leżały w kioskach.
- Poniedziałkowe wydania prasy można zlikwidować - odparła, nie
zmieniając nawet wyrazu twarzy.
- Można. Oczywiście, że tak. Ale jeśli zakażemy pracy w niedzielę
wszystkim bez wyjątku, czas z rodzinami spędzać będą nie tylko pracownicy sklepów, ale także muzeów, do których być może chciałaby pani chodzić
po mszy. Oczywiście przy założeniu, że w ogóle będą jakieś msze .. .
- Księża nie mają rodzin, mogą pracować w niedzielę bez uszczerbku
dla kogokolwiek - odparła w sposób niepozostawiający wątpliwości w kwestii jej przygotowania merytorycznego.
- Teoretycznie rodzin nie mają, jeśli mówimy o wyznaniu rzymskokatolickim. Poza tym konstytucja nakazuje nam równo traktować wszystkich obywateli, co oznacza, że nie można zmuszać przedstawicieli kleru do
pracy w czasie, gdy reszta z nas miałaby ustawowe wolne. To byłaby dyskryminacja, a nie wierzę, by chciała pani, czy ktokolwiek inny z waszego
stowarzyszenia, dyskryminować księży.
- Ależ to nie dyskryminacja! Oni pelnią posługę, ich powolaniem
jest praca także w niedzielę . Dzięki temu będą mogli się spełniać zawodowo. To wyjątkowa sytuacja.
- Ciekawe ... A czy inaczej jest z lekarzami? Oni też pracują w niedzielę, zajmują się chorymi w szpitalach, przeprowadzają operacje ratujące
życie, pracują w pogotowiu, składają złamane nogi, a przy okazji nikt nie
zabrania im zakladania rodzin. Co więcej, to też powołanie. Wie pani , jedni mają powolanie do pracy z wiernymi, inni jako lekarze, a jeszcze inni
powołanie nauczycielskie.
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- Można ograniczyć liczbę ludzi pracujących w niedziele w szpitalach. A nauczycieli niech pan do tego nie miesza. Przecież szkoły w niedziele i tak są zamknięte.
- Szkoły rue prowadzą wtedy zajęć, ale co z uniwersytetami i kursami zaocznymi? Ci wszyscy ludzie, którzy pracują i jednocześnie chcą podnosić swoje kwalifikacje na kursach i studiach zaocznych zostaliby, za przeproszeniem, na lodzie. Uczelnie też trzeba by zamknąć, tak jak biblioteki.
Poza tym, wie pani, jak wszyscy to wszyscy. Nie tylko wykładowcy, księża
czy lekarze, ale także taksówkarze i kierowcy komunikacji miejskiej.
- Oczywiście - przytaknęła.
- W takim razie mam nadzieję, że ma pani prawo jazdy.
- Dlaczego?
- Bo jeśli przejdzie ustawa, zaproponowana przez pani stowarzyszenie, to samochodem uda się pani dojechać do swojego kościoła . Zresztą
dotrze tam pani tylko wtedy, jeśli wystarczy benzyny, przecież nigdzie pani
w niedzielę nie zatankuje.
- Widzi pan wszystko w ciemnych barwach. Nie dostrzega pan korzyści ...
- Może i nie, wie pani, jestem sceptykiem od urodzenia. Staram się
też wyleczyć z cynizmu, kiepsko mi idzie. To z powodu braku grup wsparcia dla anonimowych cyników. A wracając do kwestii wyprawy do kościoła,
proponowałbym raczej spacer niż przejażdżkę. Zdecydowanie odradzam
wyprawę rowerową. Nawet rodzinną.
- Dlaczego? - spytała i zdawało mi się, że zaczęła tracić grunt.
- Jak to dlaczego? Statystycznie w mieście zdarza się teraz mniej
kolizji drogowych, w których poszkodowanymi są piesi, w porównaniu
z wypadkami, w których ucierpieli rowerzyści. Najwięcej wypadków z kolei
ma miejsce w domu, więc siedzenia przed telewizorem zdecydowanie nie
polecam, tym bardziej że telewizja też nie będzie działać, bo nie będzie
miał kto w niej występować ani nie będzie nikogo, kto obsługiwałby komputery nadające wcześniej nagrane programy. Niech pani łaskawie pamięta,
że zakaże pani pracy strażakom, policjantom i lekarzom. Jeśli więc ktoś by
panią, odpukać, potrącił w czasie tej wyprawy do kościoła, nie otrzymała
by pani żadnej pomocy aż do poniedziałku. Nawet gdyby dotarła pani do
całodobowej apteki, żeby kupić opatrunek na rozbite kolano, też by go pani
nie kupiła. Statystycznie lepiej wybrać się na spacer. Najlepiej do jakiegoś
parku. No chyba że będzie ślisko, albo będzie się zbierało na burzę .. .
- Ma pan rację, jest pan strasznym cynikiem.
- Wolę określenie "przesadny realista". Chętnie jeszcze z panią
porozmawiam. Może pójdziemy na kawę, żeby omówić problemy związane
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z innymi profesjami i pogawędzić o tym, co by było gdyby? Teraz niestety
spieszę się na spotkanie, może spotkamy się, gdy będę wracał?
Znów posłała mi to swoje urocze spojrzenie, które gdyby działało ,
zagrożone byłoby karą pozbawienia wolności do lat dwudziestu pięciu .
Wracając, wypatrywałem jej w nadziei na dalszą część dyskusji .
Musiała przenieść się gdzieś indziej. A może postanowiła wrócić do domu,
spacerem, i poświęć czas rodzinie? Była wszakże niedziela, a ona, jakby na
to nie patrzeć, pracowała. Altruistycznie i nieodpłatnie, ale jednak.
Anna Rosner

Katarzyna Kopeć. 5,'wiatlo i cień. 2015, druk cyfrowy. Z zestawu
nominowanego do nagrody VII edycji Konkursu o Nagrodę im. J. Panka 2015.
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Czesław

Markiewicz

MOJA WOLNOŚĆ JEST JAK PIERWSZE
WYPOWIEDZIANE StOWO
nasza wolność jest samotną matką. im jej więcej tym bardziej bywa
bezdzietna. jest różą której przekwitania nie powstrzyma
największy z małych książątale nie żywi się krzątaniem po obcych planetach. wysiaduje
po wewnętrznej stronie okna. jakby była
naj starszą kobietą świata. świadoma ograniczeń nie depcze
trawników nie podnosi głosu po dwudziestej drugiej nie przekracza
prędkości. zwyczajna jak grawitacja i święta bożego narodzenia bo nie ustala cudzych granic. bo nie nazywa babiego lata
bo nie umiera na czas. bo nie dzieli się na pory roku . bo
jest jak wilgotna ziemia w sierpniu jak rosa na nagich stopacb pajęczyną.

niegramatyczna jak wyobraźnia jak deszcz na grzbiecie
wielkiej niedźwiedzicy żywa jak martwa łacina modlitwy nieświadoma
uwięziona

swojej płci rasy i koloru skóry najbardziej smakuje
na końcu oswobodzonego języka;

DZIECI. ALBO OCZKO OPACZNOŚCI. ALBO XXI
jestem nieślubnym wnukiem orwela. zabija mnie
mój wiek. i aleksander wat. ten który chowa
paszport w zepsutej lodówce. przykrywa wstydem
policyjne zdjęcie w dowodzie osobistym. przygarnia
szpaki we włosach dwudziesty pierwszy. i jego fokusy rzucone na próg
domu z wygłodniałą hipoteką. pokój jest
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pod wieczór sypialny. bezsenność nie radzi sobie
z słodko-kwaśnym konfucjuszem. wychodzi tylko
mieszanie krwi z potem. i wkładanie stóp
pod prąd w pełzaniu do źródła. dno ma kształt
arki przymierza jestem dzieckiem sokratesa i adolfa hitlera.

kamieniem otoczonym wodą. z myślami. pokiereszowany
jak owale rakiet średniego zasięgu dwudziesty pierwszy. dzielony z moim wiekiem
na spólkę z mięsem które puchnie ze mną. i we mnie;

PRAWDA
murowanie rozpoczęliśmy od grzebania
w piaskownicy. na wyludnionym placu zabaw
ocałały tylko ławki wyposażone w podręcznych starców wystarczyło pytać. nie łudziliśmy się że wykopiemy
czaszki z czarnego obsydianu kordziki klamry
z bogiem. cokolwiek. byleby nie plastikowe wiaderka
połamane chińszczyzną łopatki -

mogliśmy przemieścić się

w czasie pozostawiając
pobliskiego cmentarza. ale nikt
odwagi zapytać o umarłych -

nietknięte połacie

nie

miał

koniec okazał się główką barbie której
w międzyczasie posiwiały wszystkie równoleżniki
zmiękły cegły wylały fugi. nie dociekaliśmy śmierć runęła

z rumieńcami na policzkach;
Czesław

Markiewicz
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Jolanta Kobiela

RYCERZ 2038142
Nastał rok 2038. Szaleństwo gier multiinter i jakichś tam osiągnęło
apogeum, tak w każdym razie wydaje mi się - ostatniemu potencjalnemu
użytkownikowi. Z niemałą zgrozą przyglądam się sąsiadowi, jeśli można
tak nazwać krótkie przypadkowe chwile, gdy otwiera drzwi swego mieszkania. odbierając następną przesyłkę. Nie żebym go specjalnie podglądał, ale
jakoś tak się składa, że przypadkowo jestem świadkiem tych wydarzeń.
Przez ostatnie lata wyodrębniłem kilka etapów w jego życiu. Na
początku przychodzili do niego jacyś ludzie, było głośno i wesoło, mogę powiedzieć z czystym sumieniem - normalnie. Miody człowiek, znajomi, rozrywka, zupełnie zdrowe objawy. Nastał jednak etap drugi charakteryzujący
się czerwonymi oczami, trzaskami w nocy i coraz rzadszymi odwiedzinami
osobników obydwu płci. Choć czasem trudno się zorientować, kto jest kim,
szczególnie teraz, gdy na ekranach telebim6w pojawiała się trzecia opcja.
Niezwykle modna, nawiasem mówiąc. Kiedyś, tak zwyczajnie po ludzku,
zainteresowałem się człowiekiem, znowu coś złego się stało . Tyłe mówią
o tej obojętności, co nas otacza, to pokażę, że stać mnie na ludzki odruch.
Sąsiad otworzył drzwi, choć z lekka wydawał się nieobecny. Poczęsto
wał mnie tylko dziwnym bełkotem, mówiąc o następnym poziomie gry, wymieniając nazwy poziomów, pół-poziomy i inne ustrojstwo obco brzmiące .
Dodał jeszcze, że coś tam coś zeżre, ewentualnie porąbie, nie jestem pewny,
i drzwi zamknęły się z hukiem przed moim nosem. Minęło trochę czasu, wracałem w dobrym nastroju z całkiem przyjemnego spaceru, zastanawiając się,
co robią ludzie w tak piękne popołudnie. Przez dwie godziny spotkałem ich
mniej, tych ludzi oczywiście, niż posiadam palców u mej ludzkiej ręki. Nie
żeby druga nie była ludzka, to tak w ramach dogłębnego i rzeczowego wyjaśnienia sprawy. Gdy tak zadumany otwierałem swoje drzwi, do sąsiada podjechał dostawczy wózek pełen nieznanego mi sprzętu. Od razu zastrzegam,
cała sytuacja była całkowicie przypadkowa, więc bez zbędnych insynuacji
proszę. Wychylii się blady, wychudzony, pomyślałem, że wygląda, jak własny
cień. Na widok paczek wyraźnie się ożywił i zapragnął podzielić się ze mną
swym szczęściem niesłychanym. Kiepsko trafił, jego potok slów i określeń
byl dła mnie tak latwo przyswajalny, jak mandżurski. Na dzień dzisiejszy,
bo kto wie, jakbym się zawziął w sobie mocno, może bym go i opanował.
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kiedy ostatnio był na zewnątrz, popatrzyl na mnie, jak na wariata
po co? Oczywiście zupelnie go nie interesowała moja odpowieM,
trzasnął znowu malowniczo drzwiami przed moim nosem. Pewnie spieszno
mu bylo upajać się nowym sprzętem, i tyle go widziałem. Trudno - pomyśla
łem sobie i odznaczyłem etap trzeci w przemianie człowieka zza ściany.
Kilka miesięcy później wypadały moje urodziny, nawet udało mi
się zaprosić kilka osób mających kontakt z rzeczywistością, a wierzcie mi
na słowo, jest to sukces niebywały. Ostatnia, jak zwykle spóźniona, wpadła
do mieszkania moja koleżanka, skarbnica wiedzy wszelakiej. Nie tracąc
czasu, od drzwi sprawdzała rzetelność moich informacji przekazanych jej
kilka miesięcy temu przy smacznym ciasteczku. - Mówiłeś, że twój sąsiad
jest już całkowicie wyalienowany, a ja go spotkałam przed momentem, jak
z walizeczką wychodził z domu. Informacja ta zrobi la na mnie takie wraże
nie, że zapomniałem o gościach i przykleiłem się do okna, by zweryfikować
prawdziwość przekazanych mi informacji, wszakże mógł to być tylko jakiś
informatyk od zadań specjalnych. Jednak nie, miała rację, to był on, ochoczo wsiadał do korporacyjnej taksówki. Goście się rozbrykali, obowiązki
gospodarza nie pozwoliły mi się wnikliwie zająć sprawą. Zresztą, sprawa
jak sprawa, sama się rozwikłała kilka dni później.
Wcześnie rano, o nieludzkiej wręcz porze, coś załomotało w moje
drzwi. Trochę się wystraszyłem, cóż to może być za stwór, może awaria systemu. Uciekać? Otwierać? No i co ujrzałem? Oto stoi wychudzony łokator
z sąsiedniego mieszkania, z coraz bardziej szalonym wzrokiem, coś tajemniczego trzyma w ręce. Musiało być ciężkie, bo sprawiał lekko gorylowate
wrażenie, ręka prawie sięgała wypolerowanej posadzki. Wiem , zabłysną
łem, ale ostatnio w encykłopedii widziałem tego dziwnego zwierza . Mam
takie coś w spadku po dziadku, encyklopedie, nie goryla . W końcu doszło
do mnie, co mówi ta mizerota, która z dumą, acz z lekkim trudem podniosła
dłoń. No dobra, ledwo dał radę, by ją podnieść, gały mu z wysiłku prawie
wyszły, tylko nie mówcie nikomu, wolę z nim nie zadzierać. Byłem w wielkim szoku, gdy zrozumiałem, że to jego nowa metalowo-blaszana dłoń . Gdy
całkowicie skołowany spytałem, co mu się stało, popatrzył na mnie, jak na
kosmitę i zaczął opowiadać coś o następnym etapie poziomie czy czymś
takim, a ta ręka to jego przepustka w przyszlość. Moje pytanie, czy warto
okaleczać się dla gry, wyraźnie uznał za głupie, obrazil się i poszedł.
Obdzwoni lem swoich znajomych, mocno zaintrygowany, próbowali
mi przybliżyć zmiany w dzisiejszym świecie. Hitem rynku była właśnie jakaś
dziwna gra z rycerzami w roli głównej. Skomplikowane to wszystko było bardzo, ale załapałem, że na giermka można było awansować, nieludzkie czyniąc
wysilki oczywiście. Przy strasznym samozaparciu można było nawet zostać
i

spytał:
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rycerzem, ale tak jakoś w kawałkach. Jak wytłumaczyła mi moja rozgarnięta
siostrzenica, koleś dopiero dopchał się do początków przemiany, a poznać to
można po jednym metalowym elemencie. Ze zgrozą w oczach słuchałem, że
będzie coraz gorzej, aż zamieni się w metalową puszkę. Na pytanie: a co potem?, młoda panna udzielić mi odpowiedzi nie umiała, zażartowała, że może
rdza. Siedziałem i myślałem że żadna łudzka siła nie zmusiłaby mnie do czegoś takiego, ciekawe, ile będzie dostaw oleju w tygodniu, by się nie zatarł.
Długo nie widziałem tego oszołoma zza ściany, zastanawiałem się,
czy przybywa mu systematycznie metału w zastępstwie ciała, a może za
karę odkręcili mu to dziwactwo i popadł w glęboką depresję? Trzask metału
i głośne tupanie pewnego wieczoru uzmys.łowiły mi, że niedługo będzie tu
sobie egzystował pełnoprawny rycerz. Rozmyślając nad sprawą, zaczynałem się zastanawiać, czy gdzieś w muzeum szykują dla mnie terrarium, bo
pokazywać żywą skamielinę z poprzedniego wieku. Oczami wyobraźni już
widziałem rekord oglądalności strony.
Wreszcie nastąpił ten czas, gdy spotkałem się oko w oko, no właści
wie z kim? z blaszanym dziwakiem, tak będzie najprościej
- Zostałem pasowany - zahuczał metalicznie.
- I co teraz? - wiem, powinienem pogratulować, ale jakoś nie mogło
mi się to przecisnąć przez gardło.
- No, jak to co? - był wyraźnie zdziwiony, choć w metałowym pogłosie poczułem pewną dozę niepewności.

- Smoki, turnieje, ratowanie dziewic? Teraz prawdziwe, nie wirtualne, co sąsiedzie?
- Eee, nie teraz, czekam, bo ma wejść nowy poziom, czekam, to
wyszłem sobie pogadać, szybciej czas minie.
- Czy sąsiad wie, że kiedyś rycerze wdziewali te metalowe wdzianka
tylko w czasie konieczności, a bez nich używali życia.
- Że niby jak? Odkręcali implanty?
- Nie, nikt nie robił sobie takiej krzywdy, to były takie nakładane
ochraniacze.
- Aaaa, amatorzy.
No cóż, zrozumiałem, że dalsza dyskusja mija się z celem, mam oto
przed sobą betonową ścianę, o przepraszam, blaszaną·
- To, co sąsiad uzyskal w tej grze, prócz tych metalowych dodatków?
- Zostałem przyjęty do grona elitarnych rycerzy, z pasowaniem
i nadaniem nowego lepszego imienia.
- Jakież to imię można uzyskać za takie poświęcenie?
- Zakuty Łeb - odpowiedział z dumą.
Jolanta Kobiela
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Paweł

Kobylewski

BEUTHEI\J 2015
dla

Czesława Miłosza

tanie wino próbuje zasnąć choć na chwilkę w płynących
sklepach całodobowych z betonu Beuthen i nie przyśnią
mu się żadne nadreńskie dęby a tym bardziej edeńskie
ani cichy błękitny dzwon z romańskiego kościółka między
winnicami cembrowina jedwab koła drewniane szklane
kręgi ...
budzi mnie czyjś krzyk nad brzegiem rowu Beuthen kurwa
ja pierdolę budzi mnie rap i techno słyszę brzęk tłuczonego
szkła na zbiegu ulic Kochanowskiego i Konopnickiej słyszę koła
wozów ciągnących w stronę pobliskiego złomowiska Beuthen
bezpańskie psy zbocza hałd i gołębie nade mną są
oczy zdaje mi się mam otwarte szeroko Ogniu zostaw mnie
w spokoju Ogniu o tak oto jest z pewnością ruchoma granica
której nie raz doświadczałem na własnej skórze jak w żadnym
innym amerykańskim filmie za którą spełnia się nie tylko barwa
i dźwięk ale i smak zapach i dotyk oraz inne zmysły Twojej
nieskończoności

jak chociażby ten tajemniczy pomarszczony jegomość próbujący
na kolanach oddać mocz w tej jakże pięknej poniemieckiej sieni
proszę Cię nie każ mi go dosięgać ani żadnych innych jego tęczowych
braci i sióstr nie zatrzymuj mnie tu w Beuthen ani chwili dłużej Ogniu
proszę

Ogniu Ogniu Ty który jesteś Ogniem potęgą i trzymasz nas w swych
olbrzymich piaszczystych dloniach przez które zdawało mi się raz że
widziałem przez które przeszedłem i ujrzałem na nowo opuszczony
Beuthen
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Ogniu przy mnie są kości i miedziane węże puste dzwony i piece nie wiem
dlaczego tu jest moja ziemia gdziekolwiek się zwrócę dokądkolwiek pójdę
w której się przeglądam i nie mogę wyjść

MÓj AMERYKAŃSKI PTASZEK
dla Karola Bukowskiego
odkąd pamiętam zawsze fascynowały mnie te twoje bujne i rozkołysane strofy
Karolu pełne dziwek piwa i koni i to że nigdy nie uważałeś się za lepszego ani
szlachetniejszego od innych byłeś po prostu swój chlop
patrząc na to z dłuższej perspektywy wydaje się to strasznie nudne piwo wino
dziwki wódka dziwki kurwy piwo piwo golenie konie

ponadto zawsze intrygowal mnie fakt po jaką

cholerę ktoś

taki jak ty pisze
[wiersze
poezja to jeden wielki pic na wodę podobnie jak

przecież

doskonale wiemy że
niektóre bary muzea czy kościoły

gdybyś dziś żył przyjechałbym

wprost dlaczego nie

tam do tego twojego San Pedro i zapytałbym cię
na piciu i grzebaniu po jaką cholerę

poprzestaleś

[skrobałeś

jeszcze te swoje

przydługie kawałki skądinąd

tymczasem znów

śniłeś

mi

się

miejscami

jako niebieski ptaszek z

niezłe

podciętymi

[skrzydłami który
nad calym tym syfiastym San Pedro i szybować w stronę
słońca albo jakoś tak

próbował wznieść się
wschodzącego

Paweł

Kobylewski
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Notatnik otwarty

ŚWIAT DO PRZEMYŚLENIA
Literatura nie od dziś przechadza się kędy chce, po łąkach, gościńcach,
rynkach czy alejach, i tych miejskich, i tych cmentarnych. Przygląda się naturze,
strumieniom i głazom, podpatruje ludzi, podsłuchuje ich rozmowy, wchłania
wszystkie głosy, jak przepastna gąbka. I na nic tu poststrukturalistyczne teorie,
jeśli chcemy w niej po prostu zobaczyć odbicie świata. Wtedy wiersz staje się powidokiem, błyskiem, ucieleśnieniem. Rozciąga się w nim "obecność nieobecnego",
by przywołać formułę Stanisława Barańczaka. A więc im więcej w nim reałiów
i zakorzenienia w fizyczności świata, tym silniej zaznacza się ukryte pytanie o sens,
porządek, cel.
W wierszach Mariana Lecha Bednarka na pierwszy plan wysuwa się właśnie
zanurzenie w świecie, w gorącej magmie zdarzeń, w całym ciągu dziejących się
wokół wypadków. Pozornie to fakty bez większego znaczenia, "scenki miejskie",
jak nazywa je autor. Ale gdzieś pomiędzy nimi pojawiają się nagle uwagi o upływie
czasu, mimowolnym wrastaniu w Nic, duchowym obumieraniu. Jak w filmowych
sekwencjach, obrazy zyskują symboliczny wymiar, rzeczywistość staje się tekstem
do odczytania, znaczenia wyrastają ponad materialność rzeczy i przestrzeni. Poeta jest zwykłym uczestnikiem tego karnawału życia, z upodobaniem poddaje się
jego regułom, jak fHineur przemierza ulice i kontempluje wrażenia. Wciągają go
rozmowy, "przekrzykiwanie się na targowisku" (Dół), ruch, działanie . " Lubię to
świeże mięso obrazu" - pisze w wierszu Podróż. Równocześnie jednak broni się
przed bez refleksyjnością, zamknięciem w zwykłości i potoczności. By nie zostać
"zapyzialcem", modli się o skrzydła "chociażby w spojrzeniu" (Podróż) . Wiełość
i różnorodność świata są bowiem pokusą nie do odrzucenia. Poza nim jest tylko
"smutnowisko" iluzji, pustych wzorców konsumpcji, podejrzanych rytuałów, które
wyżymają z myśłenia.
Każde zdarzenie jest "do przemyślenia", nawet najbardziej banalne, jak
luszcząca się na krawężnikach farba czy miotanie liści przez jesienny wiatr (Spacer).
Bowiem w nich splata się realność świata z ludzkim wyobrażeniem, niezmienność
ze zmiennością. Ta zasada ruchu dotyczy też relacji najbardziej osobistych. W tej
skali jest może jeszcze bardziej dotkliwa, bo ludzie, jak ziarenka na pustyni, stale
muszą szukać siebie nawzajem (Pustynia). Życie na pustyni nie jest zresztą łatwe,
więc jak je wyśpiewać? Pozostaje tylko uważność patrzenia i może chwila czułości
powracająca skądś, jak echo. Zapisać w wierszu to sprzęgnięcie świata i człowieka,
ten "świst [... j między drzwiami a progiem" (TOTYTAM) jest dla autora zadaniem
najważniejszym.
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Utwory Mariana Lecha Bednarka wyrużnia nic tylko dar obserwacji i narale takle swoiste sprawdzanie możliwości języka i wiersza . Poeta łączy
idiom mówiony, często potoczny, z nutą ironii i efektem zaskoczenia. W ekspresywnych wersach, w obrazach codzienności kryje się tak naprawdę potrzeba zrozumienia świata, dociekliwość poznania , chęć wyjścia poza to, co znanc. Rozbudzony
język zaskakuje zmiennym rytmem, wciąga żywą opowieścią i kontrapunktuje
niespodziewanym ukłuciem. W ten sposób odwzorowuje rzeczywistość , a właściwie
jej ludzką recepcję .
Janusz Pastersk i
racyjność.

Michał

Mieszkowicz. Fraktale 5. druk cyfrowy. Z zestawu nominowanego
do nagrody w VII edycji Konkursu o Nagrodę im. J. Panka 2015.
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Marian Lech Bednarek

SCENKI IVIIEJSKIE
Nikt nie

doścignie

tego
i miętolą coś pod nogami,
jakieś słowa wymieszane z piwem
i że w końcu trzeba spadać gdzie indziej.
że siedzą

Jak trzej muszkieterowie poszli na ukos
przez rynek, gdzie unosiła się w powietrzu lista przebojów.
Więcej ich nie widziałem.
2

Jak to tak przelatuje przez gardło
te wszystkie pizze, zapiekanki, hot dogi, to żal mi
że za szybko czas leci, i że za wcześnie się urodziłem.
Mógłbym być frytką błagającą

o lepsze słońce ( przynajmniej jakieś zajęcie) czyli ziemniakiem
w rzeczy samej.
Takie coś dopada człowieka, gdy kończy się coś podkreślanego
małym deszczem.
3
Kobieta wyrżnęła. Ruszyłem do niej, ja
i młoda matka z dzieckiem. Wstała sama,
otrzepała się, przetarła kolana, zażenowana.
Gołąb pod nogami prosił o jałmużnę.
Nie dałem mu nic. Za bardzo wroslem w Nic,
które ma swój kod, mieszkańców, ulice i różne bale,
gdzie wszyscy się bawią jakby wszystko było okej.
Okej = Nic.
Czy można tak to zakończyć?
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4
Od kiedy

przestałem cieszyć się życiem

urosło dużo

sklepów i knajp, dziewczyn
i chłopców, którzy musieli
się powiesić na zbyt poważnie.
Ja też się powiesiłem, ale jeszcze oddycham
w tym dyndaniu i mam uśmiech wisielca
z poczuciem humoru.
dużo urosło

28.08.2015

SPACER
Teresce na urodziny

To

że

ta farba odpada od

krawężników

to

naprawdę

jest do

przemyślenia

a to że te liście jesienne
a może nawet bardziej

błąkają się

jak bezdomne to

też

A ten ochroniarz o posturze wychudzonej kozy
jest do wzięcia na rogi mojego pióra
i ten jego ciągle skrzący się pet jakże mu pasuje gdy liczy
liście z nudów

też

Zegnając kozę

mojego horyzontu
pod czający się deszcz nad jeziorem
pocałunki kropelek wspomniały mi ciebie
krzątającą się wśród swych ulubionych kwiatów
na które chyba jednak zasłużyłaś
bo tak 19ną do ciebie
jak ja czasem
skręciłem

Wysuszone jezioro przypomina literę .. S"
falujące dochodzące wreszcie do siebie
a te dzikie jabłka mają to gdzieś czy je ktoś je czy nie
leżą sobie bardzo wygodnie nad brzegiem
jak spełniony dżem
2015
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GDY CZYTASZ WIERSZE O'HARY
Nieznana pani doktor przepisała mi Aleric i
się bardziej zbratał ze zdrowiem tej ziemi,
a z chorobami pił mocniejszą wódkę.

Nowy

dzień.

Lorinden, bym

I gdy już zaspokoiłem głód i łyknąłem tabletkę,
nieznajomy wziął mój dom za Biuro Podróży;
drzwi otwarte - powiedział - na oścież, więc wszedłem,
powiedzieli że to tu. Dresy, opaska na głowie, pod okiem szrama,
od razu wiedziałem że to złodziej.

jakiś

mi do głowy w tym moim zakamuflowanym łóżku,
gdzie czytałem wiersze O'Hary,
to pewnie moja stara teściowa, która tu mieszka, tak myszkuje.

Ale najpierw
że

przyszło

Tłumacząc się , jąkając, lawirując, uciekł, pozostawiając

problem
[otwartości

moim

trzaskającym

od wiatru drzwiom.

PODRÓŻ
Boże

bym nie został zapyzialcem
tego samego punktu
gapienia się
przyprawiaj mi często skrzydła
chociażby w spojrzeniu bym latał gdzie się da
za wszystkimi nowinkami które otwierają nowe horyzonty
zwykłej paszy naszego kościelnego
gdy dźwiga ją dla swych królików
pod górę kołysząc się jak koń
A droga z góry wciąż niesie nowe wieści
podziwiam wtedy słowa o kwiatach rzucane przez
przez sąsiadki
godzinami potrafią tak trajkotać do siebie

płot
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w metafizyce popołudniowej kawy
unosi się ruch palców
lubię

to

świeże mięso

obrazu

XI.2012

DÓŁ
nie chcę być dołem
do którego wrzuca się co chce
by go jeszcze bardziej zdołować
choć nie wierzę tym wszystkim paradom sukcesu
owoce nadal mnie fascynują
i to przekrzykiwanie się na targowisku
kto taniej sprzeda jakby te przyśpiewki były
gospodarki i ekonomii
uśmiech banana chwalą jak pannę młodą

podstawą

a te rumiane kobiety zahartowane w obronie sensu śliwek
z ręki do ręki z ręki do ręki cały czas te ręce biegają
sens owoców i warzyw zawsze mnie rozbrajał na targowiskach
w sklepie nie
inne rzeczy też
pośród wiertarek

noży cała

męskich spojrzeń

ze

drobnica
Europy

środkowej

lecz gdy gwar milknie wynurza
najeżone reklamami
a to dla mnie najgłębszy dół
że aż nie chce się dalej pisać
X.2012

się

smutnowisko zza rogu
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PUSTYNIA
Pustynia
tyle klas
egzamin dojrzałości.

skomasowała

by

zdać

2
dla Tereski

Pustynio
mantro moja
przywiałaś dwa ziarenka do kupy
ałe i tak ciągle się szukamy
od ziarenka do ziarenka
od ziarenka do ziarenka
nie będę opisywał
wszystkiego
bo męczy się ręka
ale generalnie chodzi
o Ciemność
między nami
ziarenkami
3
Wyśpiewać pustynię

jak

mszę

wyśpiewać wyśpiewać

to brutalne kopanie Piachu
gdzie popadnie
z sińcami i ranami
bo taki jest Piach
brutalny
i tytułowany
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Piach to my

więc wyśpiewać wyśpiewać

jak najlepsze strony
i te najgorsze
bo dopóki się boję
jestem spragniony
wyśpiewać
wyśpiewać

4
Połyka

mnie pustynia pokoju i kuchni

i gubi
Święty płomień może ożywić
co chce
wiatr targa foliami
na stosach nowego bruku
Słońce kładzie

mi

się

na

kanapkę

słodką, przywołując Tereskę·

5
U

podnóża

wzorów zachowania
byczenia się.

święte wpływy

Jem sernik
upichcony parę metrów
w podwórku.

stąd,

Święty płomień z ledwością zaciągnął mnie do skJepu

gdzie z wysiłkiem wymamrotałem zakupy,
a potem do kwiaciarni,
gdzie wymamrotałem różę
czerwoną

dla ciebie

WENUS I MARS DWIE PLANETY
i teraz

leży

popijając

spokojnie w samochodzie
do Głuchołaz
wodę z flakonika.

6
Co myślę?
Układamy własną pustynię.
Wytaczają się

walce drogowe,
w ustach rozżarzone esy floresy papierosów;
bieganina, by było wieczorem co do garnka włożyć,

Migają

I tak od ziarenka do ziarenka
wypełnia mnie ta piosenka.
X.2009

TOTYTAM
TOTYTAM

Jest

Wyjściem

Wejściem
Boże daj siłę
do pokonania
mojej chaty

zwykłego

bo ten który go

progu

robił

już się powiesił

w swoim warsztacie
może za dużo miał progów w sobie
do pokonania
za

dużo zleceń

rozpisać

ten

świst

na głosy anielskie
który po sobie pozostawił
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między drzwiami
a progiem

to powinien
dla ludzi

być

mój najlepszy prezent

2015

Marian Lech Bednarek

Natalia

Łach. Diabeł

VI. linoryt. Z zestawu nominowanego do VII edycji
Konkursu o Nagrodę im. J. Panka 2015.

FRAZY OSOBISTE
Antoni Matuszkiewicz
Góry Orfickie

ZIELOI\JE I CZERWONE
Znowu mam to wrażenie przebywania w grupie, towarzystwie, zespole,
znajdowania się w jakimś celu w znaczącej okolicy, która wspóltworzy bieg
wydarzeń, oczekuje od zgromadzonych swej interpretacji, to tę okolicę widzę niejako
w postaci szerokiego kręgu nasyconej, wielkanocnej, rzec by się chciało, zieleni,
krawędzie kręgu są nieostre, lekko zamazane, tak jakby ktoś spontanicznie położył
farbę, okazuje się zaraz, że to ja sam, ja tak ująłem, tak ujrzalem i przedstawiłem,
i już spotykam się ze sprzeciwem, że powierzchownie, że nie sięgając w głąb zafalszowałem, teraz jakby wyłaniającą się z tamtej zieleni, widzę zgaszoną czerwieó,
matowy karmin, krawędi wewnętrzna pozostaje okrągła, lecz zewnętrzna tworzy
zarys sześcioramiennej gwiazdy, to jest to, co miałoby pozostać zatajone poprzednio,
a co o tym świecie, gdzie się znajdujemy, którym się zajmujemy jako wzajem korygująca się grupa, wspólnota języka i myśli, mówi więcej, przemawia od środka, od
jego mechanizmu, od idei, w każdym z uksztaltowanych trójkątów, niby formujący je
zaczyn, spostrzegam niewyrainą, jak niewyrainy jest szkic czy zarodek, skierowaną
z prawa na lewo, siedzącą postać, co przypomina nieco skomplikowane, symboliczne
konstrukcje w gotyckich oknach albo na portalach, biblijnych królów, proroków, mę
drców, to zapewne ci, który są hipostazami ezoterycznych potencji i w ten właśnie
sposób ksztaJtują otaczający nas zielonym widnokręgiem świat, to inny jego czas, do
czego zapewne odsyla forma koła zębatego, mniej przemijająca postać, wolniejsza
przynajmniej od oczywistych dla naszego doświadczenia przemian przyrody, będąca
ich wewnętrzną stroną, odkryciem mechanizmów, niezmiennych praw zmienności,
w pamięci pozostają mi jednak obydwie wizje, nie mogąc już przypomnieć sobie
towarzystwa, w jakim przebywałem, pretekstów akcji, która doprowadziła do owych
barwnych zjawień, trwają jedynie jako wyzbyte rusztowań i pretekstów znaki, działające a jednocześnie bezpieczne w swoim doskonałym kształcie.
także

Nad ranem. w Wielki Czwartek/Zeleny Ctvrtek. 24 marca 2016 r.
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WOJCIECH I MIKOŁAJ
Cała siatka niekoniecznych okoliczności, decyzja, że pojadę z wymyśłoną
przez kogoś, przez Juliana Golaka, pielgrzymką do Czech, bo to św. Wojciech itd.,
ale to także okazja, aby mój wnuk mógł razem ze mną coś z tego zaczerpnąć, i to
wstawanie o pół do piątej, aby na szóstą być w Nowej Rudzie, gdzie autobus i dokąd
Paweł przywiezie Mikołaja, jeszcze widzę, jak Iwona z Pawłem stoją na chodniku,
obok trawnika, na którym rośnie sobie sosenka himalajska dła Beaty Jaroszewskiej,
a ja z Mikołajem i grupą znanych i nieznanych ludzi już ruszam, jadę, przez znane
mi miejscowości, pasażerów przybywa, ale skupiony jestem na swoim wnuku, na
tym, aby nie za bardzo, jeśli w ogóle, interesował się swym smartfonem, ałe przede
wszystkim, aby odebrał z tego mi znanego jak najwięcej, nie żeby miał to wiedzieć,
łecz by się tym umiał posłużyć, by wiedział dzięki temu, wiedział poprzez to, by
poprzez to wiedział też siebie, mam trudności z mówieniem, takim do niego, bo
rozmawiamy rzadko. brak mi doświadczenia rozhoworów z młodzieżą, z trudem
przychodzi mi uruchomić empatię, dobrać właściwe slowa, jestem niewyspany, ale
przede wszystkim świadom sztuczności sytuacji, lecz nadspodziewanie wszystko się
jakoś układa, Mikołaj rezygnuje z gier w aparacie. stara się także mnie rozumieć,
pierwsza wspólna przygoda na samej granicy czeskiej w Kudowie, nie wziąłem
żadnych złotówek, a tutaj postój i trzeba odwiedzić WC, muszę pożyczyć , dła nas
obu, parę złotych, w Czechach zjazd z autostrady do Ubic nad Cidliną, miejsca
Wojciechowych narodzin i największej życiowej tragedii, miasteczko, jeśli w ogóle
miasteczko, parterowa, jednopiętrowa zabudowa, dziś zamknięta główna ułica,
ponieważ jest na niej jarmark, odpust, jakiego i pod Jasną Górą by się nie powstydzić, jakby to był kraj, naród przodujący w religijności, kram przy kramie, piramidy
zmyślnie pospiętrzanych kiełbas, bijące w oczy chemicznymi kolorami słodkości,
pośród których nie brak i klasycznej waty cukrowej, gry i zabawy, automaty, huś
tawki, od najprostszych, jakie poznałem w swoim dzieciństwie, po wymyśłne huś
tawko-karuzele porywające śmialków wysoko, ponad szczyty domów i jednocześnie
obracające nimi bezlitośnie, krążące na podestach i unoszące się ponad nie barwne
autka i ostentacyjnie wprost białe i skrzydlate łabędzie w złocistycb koronach,
wiełka huśtawka z neonami i elektronicznymi muzykami tuż, metr może. od wejścia
do kościoła. skromniutkiej wiejskiej świątyni, szarej myszki, Kopciuszka pośród tej
panoramy próżności, mimo iż jest już minuta, może dwie do rozpoczęcia uroczystości, wciąż są wewnątrz miejsca. trafiamy z Mikołajem do pierwszej ławki z doskonałym widokiem nie tyłko na całą liturgiczną akcję, ale także na architekturę
prezbiterium, surową, milczącą nieruchomość, zastygle w medytacji gotyckie sklepienie, tęczę z niezbyt wprawną dłonią wyciosanymi niegdyś postaciami, po mszy
idziemy z procesją, bocznymi uliczkami, ale już po stu, dwustu metrach skrajem
mieściny, wzdłuż starych kwitnących czereśni i dorodnego rzepaku. tutaj. na nizinie,
wszystko już w pełnym rozkwicie, po drugiej stronie jest jeszcze trochę domów,
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domków, podwórek i ogródków z pokoszoną trawą, z ozdobnymi drzewami, krzewami, i z ludźmi, dla których jesteśmy swego rodzaju weekendową atrakcją, dodatkiem zapewne do kiermaszu, brzmią pieśni, także ta o św. Wojciechu na melodię
"Boże, coś Polskę ... ", Mikołaj zatrzymuje się, mówi, że ten rzepak, że jest taki,
sfotografuje smartfonem, nie znać po nim znudzenia, choć wszystko wokół w języ
ku, którego nie zna, tymczasem docieramy na Hradiste, miejsce po obronnym
dworze Sławnikowiców, niskie na stopę murki postawione na niegdysiejszych fundamentach, a wokół idylliczny, prowincjonałny krajobraz środkowoczeski, to znaczy
bez wzniesień na widnokręgu, więk sza łąka po prostu, tu i tam wybujałe wierzby
nad jakąś pewnie wodą, i znowu rzepak, na tle jarzącego się południowym słońcem
zagonu czarno odziana grupa śpiewaków, pośrodku owego nieistniejącego od tysiąc
lecia już dworzyszcza celebransi, kilkunastu księży w cynobrowych, karminowych
ornatach, litania do wszystkich świętych, z powtarzającymi się wezwanjami adresowanymi do kanonizowanych Czechów, ale na samym czele, jakby wychodzący
z domyśłnych wrót, Wojciech i Radzim, dwaj bracia, dwaj biskupi, dwaj święci, ci
dwaj, którzy uniknęli rzezi, jaką zgotowano na tym miejscu ich najbliższym, stoją
jakby idąc, ruszają w świat z Ewangelią, także do Polski, więc do nas, do mnie
i Mikołaja, który też zdaje się to rozumieć, fotografujemy to i owo, fotografujemy
się lU i tam, wracamy, pod czereśniami, między zabudowaniami, w kałejdoskopie
przypadkowych obrazów, mijamy wąziutką asfaltówkę ginącą wśród drzew, w zieleni, jakby stworzoną na taki to wiosennie podniosły czas, znów zanurzamy
w zgiełk, kakofonię melodii, inercję świętującej po swojemu ciżby, ale wnet jedziemy dalej, do Pragi, przez Pragę, wiadukty i nowe tunele, z jednego do drugiego,
razem chyba kilkanaście kilometrów, wyjeżdżamy w okolicy, którą kojarzę, to Patockova, która doprowadza nas na Bfevnov, klasztor istniejący od czasów Wojciecha,
obecnie w barokowej postaci, otoczony wieńcem kwitnących drzew, miejsce, gdzie
już bywałem, ale wciąż z njedosytem wrażeń, brakiem czasu, teraz, po przemówieniu przeora w kościele, mamy godzinę, dwie, można dostać jedzenie przywiezione
z Wrocławia, podawane w dużym namiocie z napisem Dolny Śląsk, ale można plą
tać się po ogrodzie i wejść do podziemi, romańskiej miny pierwotnej świątyni, patrzeć na ocalone kolumny, takie jak w Tyńcu, jak w wawelskiej krypcie św. Leonarda, teraz jest nas już więcej, także ci, co przyjechali autobusem z Wrocławia i ci, co
dotarli lU na własną rękę, znów ten i tamten znajomy, w rozgardiaszu Mikołaj znika
mi i pojawia się niespodziewanie, odwiedzając kilkakrotnie wspomniany namiot,
ale wśród tego wszystkiego słucha, co potrafię powiedzieć, jak zasugerować przeżywanie genius loei, pozwala się poprowadzić to tu, to tam, pozwala się zatrzymać,
umie podobnie patrzeć, i zauważyć, całą naszą kolumną opuszczającą klasztorną
gościnę zawiaduje teraz ksiądz Edward, od kilku lat prowadzący parafię na obrzeżu
Pragi, umówił się z policją i radiowóz zatrzymuje kilkakrotnie ruch, abyśmy sprawnie dotarli pod sam hradczański zamek, tu chwila wolnego, fotograficzna pasja
Mikołaja, jakby aparat mial pochwycić, czego on sam nie rozumie, czy chcesz pochodzić sobie na wlasna rękę, czy z panią, pytam, Teresa Bazala gromadzi na po-
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czekaniu grupkę chętnych, z panią, odpowiada, mimo iż jest to pięć , dziesięć nieznanych mu dorosłych osób, zaczyna padać, odrywamy się jednak od reszty,
okrążamy katedrę, obydwaj jakże dziecinni wobec jej łuków, pinakłi, gargulców
i wież niby harpuny tkwiące w niebie, wewnątrz możemy wygodnie usiąść, wziąć
udział w drugiej już dzisiaj mszy, i obaj nie jesteśmy znużeni, podziwiam Mikołaja,
coś tam usiłuję mu przełożyć z kazania, ałe poza liturgią, dosłownie ponad nią,
i wokół niej, jest ta arcyświątynia, to miejsce święte tych ludzi, wśród których znaleźliśmy się, my dwaj tak rodzinnie, a od których kiedyś otrzymaliśmy wiarę , którą
obaj przecież praktykujemy, jest tutaj zresztą mowa także o chrzcie Polski, bo przecież rocznica, po eucharystii następuje odslonięcie przez kardynała Dukę stosownego obrazu Iwana i Ireny Malińskich, i jesteśmy pozostawieni z tym wnętrzem,
z niesłychaną ilością szczegółów, również z wystawioną na tę okazję na drewnianym
pulpicie czaszką św. Wojciecha pod szkłanym kloszem, podchodzimy, ludzie klęczą
na stopniach prezbiterium, staję naprzeciw, jakby twarzą w twarz, oko w oko ze
Świętym, bo głębokie, pełne cienia oczodoły zdają się patrzeć na mnie, we mnie,
w jakąś znaną sobie perspektywę poza mną , i nie sposób nie spamiętać się, nie
starać ogarnąć tego, co może nigdy niewypowiedziane, a wspólne, jak jest się
w tym, co otacza, skąd się jest, i jakim, moment, jakbym czul, jak "nabieram ciala",
kraju, tego i tamtego, ich żywotnej jedności, mowy, dziejów, styłów kształtowania
form, duchem przemienionego świata materii, pod tym wzrokiem inaczej patrzę na
swoją ucieleśnioność, przodków, ojców i praojców, ich kraje, ich czasoprzestrzenie,
jakby na tym także poziomie, przekształcanej przez człowieka ziemi , uobecniało się
owo nieśmiertelne ..Ty jesteś Tym", ponieważ mówisz, myślisz, że jesteś, stanowisz
jedno z tym doczesnym wokół siebie, poprzez które się określasz, jesteś tym, pókiś
tutaj, a ten świat, tak ujrzany, staje się lekki, jeśli wchodzi się w takie zapatrzenie,
zamyślenie, takie brzemię świata nie jest ciężkie, także przykazania nie są ciężkie ,
jesteś bowiem jednością wspólnoty, widzącym wśród widzących, samym widzeniem, jakby w tej katedrze, wobec relikwii odsłaniała się mistyka czasu, ciała
i ziemi, coś z poematów Karola Wojtyły, widzę, że mój wnuk jest w tym wszystkim
ze mną, że 19nie do tego, szary czerep przyciąga jego uwagę, sięga poza ciekawość,
przemówi doń kiedyś w przyszłości tym, co jest tu teraz, w czym ja jestem moim
wnukiem, a on jest mną, jesteśmy w komunii z Tym, kogo przyjęliśmy podczas liturgii, i w komunii z przemienionym za sprawą świętych, wizjonerów, męczenników
i poetów światem, podchodzę do profesora Czaplińskiego, zawsze mającego w pogotowiu aparat i mówię, iż to okazja, by zrobić zdjęcie czaszki, czyjej czaszki,
uśmiecha się lobuzersko, św. Wojciecha, proszę pana, w osiemnastym wieku otwarto grobowiec i czaszki nie znaleziono, potem jakaś się znalazła, ale ma pan rację,
trzeba by zrobić, więc to nie kość tego człowieka, to nie z Wojciechem owo tete-atete, ale, ale, jakże to nie, to nie zmienia niczego w moim patrzeniu , w jego patrzeniu, choćby i przez obce oczodoły, perspektywa pozostaje ta sama, wiedza, jakiej
doznałem, ta sama, święty odbity we mnie jest prawdziwym świętym, jest tu i teraz
świętym Wojciechem, z jeszcze jednym apokryfem po drodze. i nic mu nie prze-
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szkodzi w dotarciu do mojego Mikołaja, któremu już po chwiłi mówię o tym, z którym
zaraz oglądamy wyjątkowo otwartą dla pątników kaplicę św. Wacława , obydwaj
całkiem swobodnie możemy w niej robić zdjęcia obok jego sarkofagu, jakby w głę
bokiej wzajemnej przyjaini zanurzeni zarazem w sercu, otwierającym się nam
centrum tożsamości każdego z dawnych i współczesnych mieszkańców Czech.
23 kwietnia 2016 r.

PIWNICA
Przy okazji wytyczania wspólnej kanalizacji, mówimy z nowym młodym są
siadem o naszym domu, że pewnego roku na przedwiośniu woda biła spod piwnicznych schodów strumieniem, on zaś o tym, jak to z kamratem pracowali u kogoś we
wsi, tam gdzie gospoda, wypompowali calą wodę z piwnicy, a po godzinie już było
znowu na dobry metr, i tamten ktoś kazał zamurować wejście, piwnicę razem z jej
wodą, na iródle postawili dom, mówi, postawili, myślę sobie, ci dawniejsi, prawdopodobnie Niemcy, sto, sto pięćdziesiąt lat temu, może inny, pierwotniejszy dom,
a ten obecny stanął już na zasiedzialym, już trudno było zmienić miejsce, bo droga,
gospoda na skrzyżowaniu, ale pojawia mi się skojarzenie z geologiczną strukturą
naszej ziemi, wiem, że pod nami, ileś tam set metrów, jest wielkie jezioro, o którego
czystość drżą teraz, nie wiem, czy zasadnie. czy nie. Czesi, wciąż obawiając się
polskich wierceń w poszukiwaniu gazu łupkowego na północnym sklonie Sudetów.
stoimy więc wszyscy tutaj poniekąd na wodzie. jakby wszechobecne po ogrodach
i podwórkach zadumane wodniki z fajeczkami mialy jednak coś do rzeczy. wodniki.
o których z najwyższym zgorszeniem ewangelickiej neofitki mówiła mi niegdyś
Kasia, jak to jej znajomi wyprawili się na antropologiczne badania do Karelii. a tam
trafili na niewytłumaczalne fenomeny aury, burze na jednym z wielkich jezior.
miejscowi wiedzieli w czym rzecz, oto młody wodnik zakochał się, a stary. ojciec
jego wybranki. odmówił mu jej ręki. i wzięli się za bary. jakże to, w dwudziestym
pierwszym już wieku, jakże to. po tylu wiekach ewangelizacji, w ogóle,jakże to tak
dzisiaj, a kiedy indziej zaprusiła nas w Pradze na Rusałkę Dvoraka. oswojoną. okieł
znaną geniuszem tajemnicę, pragnąc zanurzyć nas w ponadczasowej tutejszości.
wprowadzić w zbiorową podświadomość. rozmyślam o tym wszystkim ijawi mi się
fabuła. dziecko. dziewczynka. schodzi niebacznie po owych zalanych schodach pod
gospodą, może z ciekawości, może posłana po wino, po piwo. po cokolwiek przez.
jak to w opowieściach bywa. surowego patrona. bezlitosną macochę, coś ją pociąga.
coś zawiesza jej natural ny lęk, jakby dostrzegała jak ieś odbicia, jak ieś światełko pod
tonią, zanurza się więc, zanurza, już woda sięga piersi, sięga szyi. zakrywa usta.
ale to nic. nic strasznego, bo znajdujące się też już pod wodą oczy widzą. je~t tak,
jakby oddychało się tymi oczami, żyło, a raczej zwidywało oczami, jest caly świat
utwurzony z widzenia, mroczny. ale tym bardziej pociągający każdym wlókienkiem
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światła, wyłaniający

sam ze siebie istoty, męskie i żeńskie, ludzkie niby, ale na poły
dostosowane do swojego środowiska, reagujące na przybywającą, jakby
pragnące pochwycić ją w rozgrywającą się wedle im właściwych prawideł akcję,
której rozwój prowadzi, dziewczyna już to zaczyna odczuwać, do akceptacji tego
świata, asymilacji, ewolucyjnego dostosowywania się, poza świadomością, z samej
biofizyczności, do warunków, jakby nagle otworzyło się wiele nieuświadamianych
zmysłów, a to, co zdawało się dotąd być jej ciałem, nabierało innej konsystencji, nowych zdolności ruchu, odgadywało dla siebie odmienne cele, sensy wegetatywnego
istnienia, zarazem dorastało, dojrzewało, oddziecinnione otwierało na reałizację
niezrozumiałych a nieuchronnych powołań, czegoś, co niby wir ujmuje, wpierw
delikatnie, potem coraz mocniej, dotkliwiej, aż pociąga za sobą, w samą głąb,
z całą siłą oszałamiającą tonących, w ten sposób sfera wyczerpująca się w widzeniu
zapada w dziedzinę dotyku, współrealizacji, realizacji we wspólnym tworzeniu owej
rzeczywistości, nawet już nie tworzeniu, stapianiu z nią w jej bycie, wobec którego
jakakolwiek zmiana jest przygodna, nieistotna, towarzyszy temu fenomen światła,
które wbrew jakimkolwiek znanym zasadom nie zamiera podczas całej tej transmutacji, ale skupia się, kondensuje, nabiera swoistej materialności, można wejść,
pogrążyc.: się raczej, w niemający innych granic poza nieuchwytnie zmieniającym
się stopniem natężenia jasności świat światła, sycący sobą wszelaką potencjałną
percepcję, dający się słyszeć i smakować, tłumaczący więc owe odwieczne łegen
dy o zatopionych katedrach z ich dzwonami, chorałami, uroczyskach z pieśniami
świtezianek i rusałek, a także z ową przemocą, jaka nie pozwala odejść, nakazuje
brnąć we fale, pogrążać, ponieważ darzy ponadludzką błogością, oto dziecko,
dziewczyna, kobieta, nie jest już tym, czym była kiedyś, czym była przed chwilą,
jest tym, co jest tutaj, jest bezwzględnie, samopotwierdzająco, jest wypełniającą
po nąjostatniejsze zaułki, zakamarki, kawerny olbrzymiego zbiornika substancją,
mózgiem w krańcowym stadium rozwoju, jedną wielką rozchodzącą się i odwiecznie odbijającą zarazem od swoich skalnych granic falą, syntezą wszelkiego ruchu
i bezruchu, ale teraz, jak to się przeważnie dzieje, jak to ma miejsce wobec osób
nietkniętych zepsuciem napowierzchniowego świata, niezaćmionych egoizmem,
złem, dziewczynka wraca, chociaż gdzieś daleko za sobą musi pozostawić pamięć
niedającą się pomyśleć na ziemi, powraca, nie wiadomo dlaczego, choć nie chciało
jej się wcale wracać, choć nie tęskniła do niczego ani do nikogo, wraca jakby za
naszą sprawą, posłana do nas, przenika myśli, serca, wyobraźnię, jest, aby być nami,
jakby ów niesłychany, niewidziany, ukryty pod ziemią kosmos dotyczył nas, poprzez
nas wysyłał w nieskończoną wysokośc.: niebios swą najgłębszą miłość do podobnych
świetlistych gniazd uwitych w bezdennej ciemności.
zwierzęce,

4 czerwca 2016, 10.00

Antoni Matuszkiewicz
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Grzegorz Strumyk
ŁATANINA
Nic na

26

sprzedaż.

Nic w zamian.
powinni dostawać zaplatę za ryzyko przystawiania lustra
chcącym żyć spokojnie i bez udręk, za diagnozy zaglądania w zakamarki naszej duchowości, nie za przyjemność pochwaly, jacy jesteśmy w porządku i rozumiemy się
w rozmowie. l już za to tylko. Tylko co w zamian? Należna zapłata za wykluczenie
z grona radzących sobie w uzgodnionym życiu.
Wolność mówienia może być tylko mową odrzuconych i niepogodzonych
z akceptowanym powszechnie obrazem nas samych, inaczej możemy już niczego nie
wymagać od artystów, żadnej odpowiedzialności za to, co robią, jak przedstawiają
świat, próbują samych siebie i nas opisać. I co wtedy? Najlepiej tkwić w przyzwyczajeniach, z wrodzoną ciekawością stłamszoną raz na zawsze zdobytą pozycją w jakimkolwiek środowisku i bronić do śmierci duchowych profitów z zajętej pozycji.
Bez myślenia o odpowiedzialności wobec innych nie ma sztuki.
Swoje paniki, przeczucia, lęki , ryzyka, obrazy luster, zagrożenia, niepogodzenia podstawia się przed oczy, nie dla siebie, tylko dla porozumienia, dla zauważenia się nawzajem i zobaczenia siebie innymi.
Poważnie, niepoważnie, jestem odpowiedzialny za formę swojej wypowiedzi, gdyby nie forma, nie ufałbym sobie, przedzieram się przez naskórkoOczywiście artyści

wość słów.
Wróciłem z domu na górze wśród lasów, z widokiem na przestrzeń której
niczego nie brakuje beze mnie. Dwadzieścia lat tam mnie nie było, mógłbym tam
przestać pisać albo zacząłbym dopiero, może niezrozumiałym językiem, albo jak
przewodnik po świecie. Wiało mocno od Śnieżki. Byłem bez miejsca, wszędzie.
Jestem tak bardzo zależny od odczuwania ruchu powietrza i światła, że jak ich
ogromy przechodzą przeze mnie, to znikają myśli, Jęk przed czasem i miejscem.
Jestem pewien swojej cząstki przetrwania.
Bycie fair wobec czytelnika, to dać mu wszystko z wlasnego doświadczania
życia, nie robiąc specjalnie dla niego nic. Wyciągnie się z tego sztukę jeszcze komuś
potrzebną do odkrywania siebie wciąż w innej postaci, coraz mniej przyjemnej przy
wyobrażeniu samego siebie.
Nie odrywając się nigdy od konkretu wlasnych doświadczell można przeżyć
absolutnie wszystko, co przydarzyło się we wspólnej pamięci i osobnej wyobraini.
Nie ma własnego losu bez brakującego losu choćby jednego z wszystkich. To odbywa się w języku. Akurat teraz pamiętam z wiersza Dialog przy fajce Kazimierza
Wierzyńskiego:
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Roman Sabo
Kondygnacje czasu i przestrzeni (23)

I JESZCZE JEDNĄ
WAM OPOWIEM

OSOBNĄ HISTORIĘ

Thż przed wyruszeniem w góry przemknęla mi przez głowę myśl, że powinienem zabrać ze sobą zapasową baterię do aparatu fotograficznego. Zwykle
przedwyjazdowe perturbacje myśl spłoszyły, zapomniałem.
Dzień byl szczególny. Byl to dzień opisywanej przez wszystkich drugiej
pełni miesiąca lipca roku 2015. A b/ue moon, jak mówią gospodarze. Rar6g - tak
m6wię ja. No cóż, letnia pelnia jak to letnia pelnia - zwala z n6g, nokautuje, oslabia,
wysysa z ciała resztki energii, odparowuje wodę, intensyfikując wplyw psiej gwiazdy. Ludziom w głowie odpoczynek, letnie hibernacje, nie podboje. Gdyby Hitłer
zaatakował Stalina wiosną 1941 roku, a nie latem, kto wie, czym zakończyłaby się
druga światowa.
Światlo tego dnia bylo szczeg6lne. Jakby ktoś wielki filtr umieścił między
slońcem a ziemią. Na dodatek polaryzujący, tak że na ziemię padal snop światła,
w którym wszystkie kontury nabieraly ostrości, a to, co zazwyczaj zamglone
i nieostre, sprawialo wrażenie świeżo naostrzonego na jakimś wielkim kamieniu
szlifierskim nie z tego świata.
A mnie szlag trafia!. Widzialem, zgrzytałem zębami, prawie dwa kilogramy
martwej zdobyczy techniki wynioslem na dwa i niecałe p6ł tysiąca metrów nad poziomem wzburzonego falami plywów morza poddanego pelni, i nic, ale to nic nie
bylem w stanie zrobić, żeby to żelastwo uruchomić. XXI wiek, wiek bezlitosnego
słońca, wysychających studni, pól zmienianych w pustynie, jednostronnego lotu na
Marsa, a ja nie mogę sloneczną energią naładować aparatu fotograficznego. Niech
to szłag trafi.
A wokół mnie przezorna gromada . Co to ze trzy baterie ma. Co to nigdy nie
da się przylapać nieprzygotowana. Co to na każde wyzwanie gotowa. A ja stoję jako
ten Threk na chrześcijańskim kazaniu, "hardware" mam jak się należy, ale z braku
baterii, wszystko na czterech lopatkach leży, tylko dlatego, że moje "software" rano
zaszwankowalo.
A przede mną amfiteatr gór niebotycznych. A grań każda na szłifierce
w szczegóły wyostrzona. A kontrast każdy, za pomocą soczewki nad soczewkami,
aż tnie po oczach. A biel lodowc6w bielą jest do pozazdroszczenia przez pułki
anielskie. A czerń skal jest czernią wzorcową, nic tylko brać i do Sevres wieić.
A błękit nieba jest błękitem dzieciństwa córki Mariusza Wilka, który jak nikt inny
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dzieciństwo w przypowieść i dialog z raczkującą córką, o zasadach istnienia i niestnienia, przemienia. A w uszach moich mój oddech. A w nogach moich zmęczenia
moje. A w głowie mojej - a niech to - rozeźlone - szlag trafi.
Aż nagle, głaz widzę. Jak plasterek szynki na ostrzu obrotowym mechanicznego noża gładko obcięty. A w środku, jak w salcesonie mięsiw różnych peł
nym, całe mnóstwo różnokolorowych kamieni, tyż precyzyjnie przyciętych. Ale
obok tego głazu to ja już raz niejeden przeszedłem, niczego nie dostrzegając. I jak
to, tak nagle, dzisiaj ta kamienna masa, która okrzepła po wystygnięciu wulkanu,
wokół kamieni i krzemieni róż nej proweniencji, rzuca mi się - i to rzuca dosłow
nie - w oczy.
Dzielić się chcę moim odkryciem. Skoro ja zdjęcia do domu ze sobą na zaś
zabrać nie mogę, niech zdjęcie na zaś do domu wezmą ze sobą ci przygotowani,
z trzema bateriami za pasem. Podchodzę, i widzę - widzę siebie - widzę siebie tak
przejętego magią amfiteatru - amfiteatru wielkości księżyca - k s iężyca, który zwala
z nóg - zwala z nóg pięknem, tajemniczością, brat z bratem bycia z prze s trzenią
- z przestrzenią wypełnioną po brzegi pięknem - pięknem, nie z tego, nawet nie
z księżycowego świata - świata, przejmującego swoim ogromem - ogromem, któremu ni myśl, ni oko, ni technologia nie sprosta - zatem widzę, że dopóki kieruje nami
pragnienie ogarnięcia wszystkiego, ogarnięcia wszystkiego naraz, w jednym rzucie
oka, w jednym skierowaniu obiektywu, dopóki tak jest, nie sprosta temu ogromowi
nawet najbardziej zachwycający detal , najszczególniejszy szczegół - tu i teraz głazu,
w którym, jak w roztopionej na gorącym piecu słoninie, widać wyraźnie obecność
każdego skwarka wursztu.
Schodziłem powoli w skwarze ostatniego dnia lipca. Zatrzymałem się nad
potokiem. Zszedłem ze szlaku i odkryłem niewielki wodospad . Jakieś trzy na trzy,
z wodą jak warkocz koloru wybielony blond. Zanurzyłem się w lodowatej wodzie.
Głazy były śliskie, wodospad głośny, dzień rozgrzany do białości, chłód wody kości
sięgał. I myśł, jak samo zanurzenie ciała w zimnej wodzie w skwarny dzień, prościutka - udało się, dzięki prostemu przeoczeniu udało się, moja osobista, maleńka,
niewarta zachodu, eureka - szczegół istnieje, wart jest zachodu. Spojrzenie się liczy,
ogląd nagiego, nieuzbrojonego w soczewkę oka nadał się łicz y. Górą Mickiewicz,
górą Blake, górą - co jest, gdyż jest, jakie jest.
Gdybym miał tę baterię ze sobą, robiłbym to samo, co ta cała praktyczna
rzesza z trzema bateriami na wszelki wypadek. l ani sobie, ani im, nie miałbym
tego za złe. Panoramie tak pięknej podporządkowuje się wszystko, najmniejszy "bit"
uwagi. Mając przed sobą majestat, majestat, którego ogrom szlifuje pozaziemski
kamień, którego kontury uwypukla pozaziemski połaryzator, trudno jest się skupić
na chłodzie, szumie, orzeźwiającym cudzie niewielkiego wodospadu, gdzieś tam
w górach, niedaleko od głównego szlaku, ot, mało znaczącym przypisie do porywającego ełokwencją i erudycją wszechogarniającego tekstu.
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WZORZEC PROBIERCZY
Dawno, bardzo dawno temu, tak bardzo dawno, że i stulecie zdążyło przea i system, dzięki Bogu, rozpadł się zupełnie, Maciek zrobił mi wykład
o prozie doskonałej, namawiając mnie na lekturę Snu srebrnych saren Ot y Pavła.
Słuchałem sceptycznie; raz, że to o rybach, a ja po mękach wędkowania z ojcem,
z rybami, chyba, że na tałerzu , nic wspólnego mieć nie chciałem; dwa, że nasze
filołogicznie sceptyczne umysły od dawna stawały się żyzną pożywką pod jedną
z najbardziej kołtuńskich terrorii (sic') literackich, tzw. dekonstrukcjonizmu, czyłi
rozwalania wszelkich pewności, gdyż, jak twierdzi terroria, prawdy nie ma, nie
było i nie będzie, gdyż wszystko poddane jest władzy tymczasowej, zawsze li tyłko
względnej, opinii. A że bez prawdy nie ma doskonałości, nie może zatem istnieć
dzieło doskonałe, itd.
Tak dawno wykład ten miał miejsce, że jego dekalogiczna treść obumarła
w mojej pamięci. Nie spamiętałem nawet jednego punktu, jakby ktoś tabłice tego
dekałogu roztrzaskał na mojej głowie, a po nowe nie miał odwagi się udać. Na
szczęście mam pod ręką wzorzec probierczy, Sen srebrnych saren, rzecz od początku do końca doskonałą i po każdej łekturze doskonałością swoją się jaskrawiej
jarzącą, jako ten lichtarz ze srebra, polerowany przed każdym szabatem przez moich
sąsiadów zza przejazdu. I mierzę tym wzorcem od łat prozę, a na półce wyobraźni
mojej ustawiam: to Auteczko Huellego, to Tysiąc spokojnych miast Pilcha, to Opowieści galicyjskie Stasiuka, to Widnokrąg Myśliwskiego, to Książkę meldunkową
Kamińskiego. A od czasu jakiegoś półka moja ugina się pod znakomitym ciężarem
gatunkowym Ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk.
Styl. Taki, żeby język informował i wciągał, i świat przedstawiał jako oczywistość podszytą niespodzianką. Żeby wracały słowa dawno porzucone, a miłe jak
ptaki wędrowne na wiosnę. Żeby żenady nie było i żeby było wiadomo. że ani myśł
językowi. ani język myśli nie kłamie. Żeby było oczywiste, kto mówi i dłaczego.
a jednocześnie, żeby za głosem poszczególnym brzmiał pogłos głosu tych wszystkich, którzy język na wyżyny jego możliwości wznieśli.
Świat. Żeby był tak przedstawiony, aby nawet w najjaskrawszej egzotyce
swojej nie był obcy, a jedynie pociągający. Żeby wszystko, co w nim oczywiste,
wskazywało na możliwość istnienia podszewki świata. Żeby podszewka była kładką
między przedstawieniem a zaistnieniem. między tym, co być mogło a tym, co się
dzieje, między fikcją słowa a prawdą wyobraźni.
Bohaterowie. Ani zbyt przyziemni, ani nadto podobłoczni. Ludzie, mimo
iż ze sJów zrobieni, ze skóry i kości. Głosy, mimo iż zapisane, brzmiące w uszach,
przekonane o prawdzie swojej mowy. Duchy, fantomy, zjawy, przywidzenia, ale taką
dozą materialnego świata nasycone, że ich obecność w wyobraźni czytelnika zdaje się
równie pewna co jego własne. niepodważalne. a przecież niemateriałne ja. Nauczyciele. kusiciele, ścieżki prostujący. na manowce wiodący słowem, gestem, uczynkiem.
minąć,
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Wiedza . Może być o świecie materialnym, który na zawsze odszedł w niebyt
nieistnienia. Może być o myślach kilku, co nienowe. Ałe musi być absorbująca,
potwierdzająca sens nawet najbardziej bezsensownego zaistnienia na tym padole
łez; świecie, ze wszystkich możliwych światów najlepszym, a do zniesienia jedynie
przez przyzwyczajenie i strach przed samosobieżyciaodjęciem.
Myśl. Że są na tym najlepszym ze światów, na tym łez padole, sprawy, które
nie śniły się nawet najlepszym z filozofów. Że jedyną wartość poznawczą ma pytanie
jeszcze niepostawione, a te, z gotowymi rozwiązaniami, to instrument zawsze nas
na manowce zwodzącego szatana. Że nieoczywiste jest urodzajne; a niepoddane pod
dyskusję jałowe jak łysa łepetyna.
Imponderabilia. Po co to całe pisanie? Lepiej już chyba garnki lepić , pieniądz mnożyć. Po co ludziom w głowach zawracać. Im mniejsze pragnienia, tym
większe zadowolenie. Tak latwo ludzi uszczęśliwić. Chleba, igrzysk im dać i już
szczęście od zmierzchu po dnia zmrok. A z pisania rodzą się pytania, a z pytań
zawrót głowy, bieda i kłopoty. Po jaką cholerę taki Don Kichot? Wariat z rozgrzanej
do szaleństwa La Manchy, walący po łbie niewinnych gości gościńca? Czy Kubuś
Fatalista, co to zjawił się nie wiadomo skąd i do niewiadomo dokąd zmierza, bezustannie perorując o jakimś Kapitanie i zwoju, co to podobno wszystko ma już na
sobie spisane? Colais Breugnon, ze swoim strugiem, dlutem i bukłaczkiem wina,
z którego podlewa jedną z najbardziej gorzkich, a mimo to życiu przydających rumieniec, filozofii istnienia? Jakiś W.G., który na wakacjach na Podhalu, zaczyna się
wszystkiemu przyglądać i ze wszystkiego wiązać sieć kosmicznych nieporozumień?
Jakub Frank, ani nasz, ani żydowski?
No właśnie, po jakąż cholerę?
Roman Sabo
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Katarzyna Turaj-Kalińska
Wielki Brat Zachód

NIC DO OCALENIA
Samolot Avroliner RJ 100 kołuje na pas startowy w podkrakowskich Balicach. Siąpi drobny deszczyk, a wiatr chwilami jest dość porywisty. Widoczność
nie za bardzo. Ja bym już odwoJaJa start, ale oni tego nie robią nawet przy stokroć
gorszej pogodzie.
Uszy pełne są złowieszczego huku silników, choć to jeden znajcichszych
odrzutowców. Trzeba by wrzeszczeć , żeby sąsiad zrozumiał, ale co mówić w takiej
chwili? Rozlatane jak na sprężynkach oczy szukają jakiegoś ostatniego oparcia na
ziemi. Na przykład ten szpaler pomalowanych w "panterkę" wojskowych samolotów
transportowych, które nieomal nam salutują. Wkrótce jeden z takich samołotów
typu "C asa" rozbije się przy lądowaniu, wioząc dwudziestu oficerów łotnictwa
z konferencji na temat bezpieczeństwa lotów ... Ale dziś jeszcze tego nie wiem. Dziś
myślę tylko, że oni tam w wojsku latają bez przerwy i nie mogą mieć stale duszy
na ramieniu, bo by nie wytrzymali. Teraz czują się bezpiecznie, za to kiedyś ... Nasi
Chłopcy w Bitwie o Anglię ... Jak radzili sobie ze strachem przed startem, kiedy
wiadomo było Z GÓRY, że część z nich spłonie żywcem wraz z samołotem?
Straszna śmierć . Moja sytuacja jest o NIEBO pewniejsza. 'TYJe tylko, że
akurat nawija się w pole widzenia samotny ptak, naj pewniej wrona albo sroka. Czy
taki pojedynczy ptak byłby w stanie zaburzyć pracę silnika, gdyby do niego włe
ciał? Czy też potrzeba całego stada szpaków albo gołębi-sierpówek, które nieraz już
powodowały poważne uszkodzenia samolotów?
Na pewno nie ma tu gęsi - bernikli kanadyjskich, które spowodują kiedyś
jeden z najsłynniejszych wypadków z ptakami. Wówczas akurat nikt nie zginie, bo
amerykański pilot zdoła bezpiecznie wodować na Hudsonie. Cud czy przytomność
umysłu jednego człowieka?
Każdy ma inny sposób na tę okropną chwilę przerwania ciągłości bytu.
Mój mąż, względnie małomówny człowiek, zaczyna nagle gadać jak najęty,
pokazując mi za oknem różne inne rzeczy. A to wydęty wskaźnik kierunku wiatru,
a to wieżę kontrolną, a to fazy kołowania, które przecież sama widzę' W innych
okolicznościach potrafiłabym się cieszyć taką rozmową, w której on przybiera ton
tatusia, a ja mogę sobie bezkarnie wrócić do dzieciństwa. Ale, na Boga, nie tutaj.
gdzie czas obrywa się nagłą przepaścią ...
- Daj mi się skupić ... - mówię błagalnym tonem, przynajmniej tak mi się
zdaje, bo jednak muszę przekrzycze~ warkot silników. W rezultacie drę się. a on
trochę się obraża. Chciał być miły, może nawet dodawać mi otuchy (i przy okazji
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sobie), a tu taka niewdzięczność. Moglabym
i tak moje oczy mówią same za siebie.
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się jakoś usprawiedliwić,

ale nie

chcę,

Naprawdę muszę się skoncentrować, żeby w kluczowych chwilach wznoszenia czy obniżania zdążyć wymienić w duchu wszystkie pokrzepienia. Jak to
idzie? Nasi chłopcy z Bitwy o Anglię to raz. Tomasz Mann lecący podczas wojny
samolotem pasażerskim w nieproszonym towarzystwie myśliwców Luftwaffe, które
lubiły celować w okienka, a jednak go nie trafiły, to dwa. Avro RJ 100 ma cztery
silniki, a nie dwa - to trzy. Avrolinerów używa brytyjska rodzina królewska, a to
chyba coś znaczy. To cztery, a dalej co? Moja matka, która wciąż latała po świecie
i żyje - o Boże, Londyn, Paryż, Rzym, Kair, Hong-Kong, Kuala-Lumpur, Singapur,
Canberra, Sao Paulo, Curritiba ... To pięć. Aha, jeszcze ojciec, który też mial takie
lata, że latał, to siedem. Wprawdzie tylko między Krakowem a Warszawą, ałe za
to w czasach, gdy było to o wiele mniej bezpieczne niż teraz. Na tę trasę dawano
sowieckie gruchoty pod nazwą "Antonow 24-b". Ojciec fascynował się tym jak
chłopiec, nie wiem, iłe w jego egzaltacji było oswajania lęku, zawsze grał przed
wszystkimi chojraka, a co w nim siedzi naprawdę, nie mam pojęcia, w ogóle niezbyt
dobrze się znamy ...
Nawet taki ojciec-widmo, zmieniający rodziny jak rękawiczki i skłonny do
pałenia za sobą mostów, przydaje się w trudnych chwilach. Zawsze to jakieś atawistyczne oparcie, archetypowy strzęp bezpieczeństwa, choćby w rzeczywistości nie
można było na niego liczyć.
Przypominam sobie pośpiesznie, jak to on latał w póinych łatach 60. na
ruskim złomie pod nazwą "Antonow 24-b". I jak się wkręcal do kokpitu, żeby potem opowiadać, że pozwolono mu pilotować samolot, a w każdym razie potrzymać
wolant. I gadal potem, gadał, gadał bez końca o korytarzach powietrznych, przyrządach, mechanice, przyczynach wznoszenia się i utrzymywania w górze maszyny
cięższej od powietrza ... Były to szczęsne łata nieograniczonego zaufania załogi
do pasażerów, gdy beztrosko wpuszczano do kabiny każdego, kto wykazał żywe
zainteresowanie awiacją.
Tymczasem właśnie na tej trasie, właśnie temu samolotowi przydarzyła
się na wiosnę 1969 roku makabryczna katastrofa. Przez chwilę nawet nie miałam
pewności, czy nie było tam ojca. Lecący z Warszawy "Antonow" minął Kraków
i poleciał na południe, a zaraz potem rozbił się na zboczu Policy pod Zawoją. Mówiono o porwaniu - w tamtych czasach były to desperackie próby ucieczki z kraju
biedy i kłamstwa - ale ostatecznie starannie zatuszowanych przyczyn wypadku
nigdy nie ujawniono.
Zginęły 54 osoby, w tym znany polonista profesor Zenon Klemensiewicz,
który też być może często podróżował na tej trasie i wsiadł do samolotu z nadzieją,
że będzie jak zwykle. Mój ojciec przeżył, bo nie kupil biletu na niewłaściwy lot.
W ogóle, jak powszechnie wiadomo, rzadko komu udaje się kupić bilet na poważną
katastrofę lotniczą. Znacznie łatwiej o śmierć w samochodzie, na piechotę, a we
wlasnym łóżku? Tam dopiero dokonuje się pomór, o którym wszakże niewielu my-
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Udary mózgu, zawaly serca, nowotwory wszelkich
z przerzutami, na to umrze przytłaczająca większość z nas, regularnych
podniebnych wędrowców.
Obliczono, że trzeba by latać dzień w dzień przez dwadzieścia tysięcy lat,
żeby się rozbić ze stuprocentową pewnością. Obliczono, że więcej ludzi zmarlo
w samolotach na choroby krążenia niż w katastrofach. Całkiem możliwe, że przynajmniej część z nich pod wpływem stresu związanego z lataniem.
Jeśli po raz kolejny w życiu słyszycie, jak kolejny mądrala w kolejce do czekowania straszy znajome panie, że katastrofy lotnicze są rzadkie, ale za "jak już", to
giną w nich wszyscy, każcie mu zajrzeć do bazy danych Aviation Safety Network.
Średnio co drugi dzień, a czasem nawet częściej wydarza się gdzieś na świecie coś,
co zostaje sklasyfikowane jako katastrofa w lotnictwie cywilnym albo wojskowym.
W większości tych incydentów liczba "fatalities" wynosi zero. Słyszycie? WIELKIE OKRĄGŁE ZERO ofiar w ludziach podczas miażdżącej większości katastrof
lotniczych, wbrew krakaniu rozmaitych ignorantów.
Mimo tych pocieszających wieści część pasażerów w samolocie - a będę
bezczelnie twierdzić, że mniej więcej co trzeci - myśli w kółko ze strachem, czy
aby właśnie silniki nie tracą mocy, nie rozhermetyzowuje się poszycie, nie glupieje komputer pokładowy lub zgoła pilot, o ile z nami leci ... Przecież były takie
wypadki. Raz kapitan dostał zawału, na szczęście nie w momencie startu, innym
razem nagłego ataku jakiejś choroby nerwowej i drugi pilot musiał go obezwladnić
z pomocą stewardess a nawet niektórych pasażerów .. . Poza tym na pasie, z którego
startujemy, może stać inny samolot, bo kontroler lotów poszedł sobie na kawę ... I to
się zdarzało! Podobnie jak to, że przy lądowaniu nie wysunęło się podwozie, lub pod
wpływem tarcia zapaliła się uszkodzona wcześniej opona - jak to się przydarzyło
niezatapialnej jak powietrzny "Titanic" francuskiej "Concorde".
Wkrótce padnie kolejny rekord awiacyjnej nonszalancji, gdy jacyś amerykańscy piloci przegapią o 250 km docelowy port lotniczy. Przegapią? Nie, stracą
przytomność na skutek spadku ciśnienia w rozhermetyzowanej kabinie. Piloci myśliwców będą zaglądać im w okna i ... nie będą w stanie nic zrobić.
Prezydenci to mają fajnie. Oni z pewnością mogą czuć się w samolotach
bezpiecznie. Nikogo przecież tak się nie chroni. No, chyba, że w Afryce .. .
Były oficer lotnictwa, obecnie psychoterapeuta kapitan Tom Bunn pociesza
cierpiących na aerofobię, mówiąc swym monotonnym, uspokajającym glosem:
"Awiacja liczy ponad 100 lat. Wszystko, co mogło się zdarzyć, już się zdarzyło, a my
wyciągnęliśmy z tego wnioski. Dlatego każdy samolot liniowy ma pięciostopniowy
system zabezpieczeń. Jeżeli nie zadziała pierwszy, zadziała drugi. Jeżeli zawiedzie
drugi, włączy się trzeci. Jeśli trzeci się nie włączy, to się uruchomi czwarty. A gdyby zawiódł i czwarty, jest jeszcze piąty ... Ja osobiście nigdy nie widzialem awarii
posuniętej dalej niż do trzeciego stopnia".
Nie, panie kapitanie. Nie wszystko się jeszcze zdarzyło. Powiem jak wróżka .
W 2006 roku pod Donieckiem rozbije się Tupolew, zginie 170 osób. Aaaaaaa, Rosja,
narządów
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Tupolew ... Też coś! Tupolewy wbrew rozpowszechnionym opiniom wcale nie mają
gorszych statystyk od Boeingów, ale dobrze, lećmy dalej. W rok później, w Brazylii
.lderzą się Boeing z Embrayerem - fatalities 154. Zderzenia nie są chyba zaliczane
do awarii technicznych? Aaaaaaaa, Brazylia, balagan, tam wiecznie coś się dzieje.
Faktycznie, tam trochę częściej, ale, niestety, nie tylko tam . W 2008 roku będzie
miala miejsce katastrofa hiszpańskiego samolotu lecącego z Madrytu na Wyspy
Kanaryjskie. Odwolają start, naprawią samolot, ponowią próbę i wszystko po to, by
150 pasażerów mogło spłonąć tuż po kolejnym starcie. Europa, do cholery! A co ma
do rzeczy poludniowoamerykański bałagan w cztery godziny po starcie francuskiej
maszyny do Paryża w 2009 roku, skoro samolot roztrzaska się nad Atlantykiem
w wyniku "powolnej degradacji systemu o niemożliwych do ustalenia przyczynach".
A więc. samolot jest już tak mądry sam z siebie, że po prostu może mu umrzeć
mózg. Ot, chwilowe "niedotlenienie" jakiegoś obszaru i mamy zapaść. Rzecz w tym,
że na wysokości dwunastu tysięcy metrów. I jak tam z pańską wiarą w pięciostop
niowe zabezpieczenia, mister Bunn? Wkrótce też nad Pacyfikiem zaginie samolot
bez wieści i bez wyjaśnienia. Inny samolot trafi rosyjska rakieta. Pewnie pan powie,
że w rejonie dzialań wojennych pasażerskie samoloty latać nie powinny? Nie powinno się też, zapewne. sadzać za sterami psychopatycznych samobójców, niczego tak
nie pragnących jak efektownego lądowania na ścianie alpejskiej.
To nie dziala, zacny kapitanie Bunn, nawet w przypadku europejskich prezydentów. Wie pan, co się przydarzy polskiemu prezydentowi w 2010 roku? Nie,
jeszcze pan nie wie, ja też nie, kiedy piszę te słowa.
A może w pilotów pan wierzy, panie pilocie?
Niestety, dowiedziono, że są oni najslabszym ogniwem samolotu i glówną
przyczyną katastrof. Osobiście jestem za lotami bezzalogowymi. ale na to przyjdzie
jeszcze trochę poczekać.
To wszystko jest głośne, ale przecież nie tak znowu częste. Statystyki nie
robią jednak wrażenia na przeciętnym człowieku. Robią wrażenie: lista pasażerów.
ich narodowości, losy, cel podróży, plany na przysoliość, osierocone rodziny, a przede
wszystkim dzieci na pokładzie. A także, z pewnością, wyobrażanie sobie ostatnich
chwil osób uwięzionych w malej metalowej pułapce, która turla się w powietrzu
niekiedy i dwadzieścia minut, zanim rąbnie o ziemię. Każdy z nas mógl tam być.
Nie wszyscy pchamy się na wojnę, w rejony głodu i egzotycznych chorób, ale latamy
prawie wszyscy.
To może jedna z ostatnich okazji do empatii, gdy inne codzienne masakry
nam zobojętnieją jako odlegle i niezdolne nas dopak
Niby wszystko jest jak zawsze. Oddajesz bagaże i idziesz na kawę. A po
drodze wgapiasz się i wsiuchujesz w ZNAKI.
Gwar ścisk. ogólny belkot. z którego niewiele można wyluskać, poza, niestety, jednym.
Twoje rozedrgane. zaczerwienione ucho wylawia z ogólnego halasu coś
więcej niż zwyczajowc i niekompetentne gderanie o katastrofach. Wysoki glosik
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należący do malego cblopca, który niedawno nauczył się czytać, a teraz się widocznie popisuje, odcyfrowując treść napisów. Właśnie natrafi I na szyld "Nic do
oclenia" i sylabizuje:
- NIC DO O-CA-LE-NIA ...
Wiadomo, że dzieci s ą genialne, a w szczególności potrafią genialnie się
mylić. Ich blędy miewają ciekawsze znaczenia niż prawidiowe wypowiedzi dorosłych. Ale co nam, do licha, po ciekawym znaczeniu, jeśli za chwilę możemy się
stać jego ofiarą!
NIC DO OCALENIA'
Pięknie powiedziane. Ale, co nam po urodzie slów, skoro celują one w nasze
najgłębsze, zwierzęce lęki, których tak bardzo się wstydzimy' A jednak. Król jesl
nie tylko nagi, ale i ciężko przestraszony, a dziecko miało rację i to rację naprawdę
istotną·

To jest racja totalna. Może jedyna racja bytu. A właściwie to nawet - racja
niebytu.
NIC DO OCALENIA.
Dokańczasz kawę i szarlotkę, która w takich chwilach rośnie w gębie - gdybyż można bylo tą metodą rozmnażać żywność w ubogich krajach, ale ich głodni
obywatele rzadko podróżują samolotami.
I znów stajesz w kolejce, tym razem do security. To na odmianę idzie zawsze
dosyć szybko - za szybko. Bo owszem, trzeba wyjmować laptopy, zdejmować pasek,
a niekiedy i buty, i z rzadka ktoś obmaca za kotarą. to znaczy przesunie rękami po
bokach od dolu do góry i zajrzy do nogawek. Albo nawet ręcznym wykrywaczem
metali. Innym jednak razem - nikt nie zwróci uwagę na wodę w plecaku . Teoretycznie mogła to być butelka nitrogliceryny. Cały ten zakaz przewożenia płynów
powyżej 100 mi to pic na wodę!
Pewnemu dziennikarzowi BBC udało się wnieść do samolotu przedmiocik .
na którym napisane było jak byk: DETONATOR. W bagażu podręcznym przemycić
można wszystko. przynajmniej na ogól. Sprawdzanie jest łosowe i nie za częste,
a nigdy zbyt dokladne.
W samolotach też rozłuiniają się obyczaje. o ile tylko od ostatniego zamachu
upłynie dostatecznie wiele czasu. Stewardessy plotkują w ogonie, nie zwracając
uwagi na pasażerów. Nagle z kokpitu wyłania się jakiś wąsaty gość w rozchełsta
nym mundurze - z miną Józka. który zlazl z kupy słomy w stodole po trochę za
długiej drzemce poprzedzonej wizytą w karczmie. Wyglądajakby się miał za chwilę
rozpłakać. Jezu - zaraz się z nami będzie żegna/... Do tego skutkiem huśtania obija
się o fotele. jakby był kompletnie zalany. Czy drugi pilot jest w kabinie. czy lecimy
w silnych turbulencjach na automacie?
Porażenie strachem jak prądem całego ciała mija dopiero wtedy, gdy slychać
chichranie stewardes. Musiał im powiedzieć coś okropnie śmiesznego.
A po chwili wraca. Z kawą w ręce. Lecz czy to rzeczywiście kawa? Samolot
buja w obłokac h. W tej sytuacji każdy jest nietrzeżwy i zarazem nikt. Pozostaje
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tylko dziwić się, dlaczego jest tak malo zamachów w samolotach. Być może dlatego,
że są rzadko urządzane. To nie tym razem kolega zamknie się w kabinie, żeby rozbić
samolot. Do tego jeszcze jakieś cztery lata, ale odliczanie już się zaczęło.
Trudno o lepszą gwarancję bezpieczeństwa. choć nie każdy będzie zadowolony z tego, że tę gwarancję dają nam terroryści. Kiepską organizacją , lenistwem
i tchórzostwem. Samobójców wciąż nie ma zbyt wielu, choć ich przybywa. Więk
szość z nich wciąż znajduje się w Afganistanie, Pakistanie czy Palestynie. A i to
część z nich tylko zamachowców udaje. Widziałam film o arabskich kobietach, które
obwiązują się trotylem i dają złapać, ponieważ chcą się dostać do więzień izraeł
skich, gdzie spodziewają się lepszego traktowania niż we własnych domach.
Rutynowe środki ostrożności nie robią już na tobie większego wrażenia
i z samopoczuciem skazańca na wozie jadącym na szafot przechodzisz do swojej
bramki. To miejsce zawsze ci się kojarzy z celą śmierci, nic na to nie poradzisz. Nerwowo spoglądasz na przyszłych współpasażerów. Zwlaszcza tych z małymi dziećmi .
Czasem się czyta w newsach: "zginęlo 170 pasażerów w tym siedmioro dzieci". Bo
dzieci najbardziej byłoby żal, prawda? Rodzice zadecydowali o wpakowaniu ich
w tę kabałę, nie, to jednak okropne, gdy tak nieświadome niczego biegają, brykają,
śmieją się.·. To prawda, że przed nimi starość, choroby, agonia, ale, do łicha. niech
się jeszcze trochę naskaczą!
Z grupki osób, które mają z tobą połecieć, wyławiasz młodzieńca z dzikim
szaleństwem w rozbieganych oczach. W dodatku, na dowód swej nienormalności,
ma caly czas na glowie czapkę - uszankę czołgisty czy też zwykłego ciecia. podbitą
popielatym sztucznym misiem. A jest wiosennie ciepło!
Dlaczego do samolotów. podobnie jak do metra, zawsze wsiadają jakieś
świry z rozbieganymi oczami i zaciętym. agresywnym wyrazem twarzy?
Demony ruchu, na które zezujemy potem przez calą trasę .
Siedzenie w poczekalni przedluża się w nieskończoność i robi coraz bardziej
nieznośne. Właściwie napięcie dawno minęło, bo minął czas lotu' Już od godziny
powinniśmy być w Brukseli, siedzieć w taksówce, jeść pierożki z ricottą i szpinakiem, przegryzać roszponką z jogurtem i oliwkami, popijać winko "Bergerac
Rouge", słuchać piosenek Brela. udając po raz kolejny. że życie trwa wiecznie ...
Zamiast tego zsuwamy się coraz bardziej z niewygodnych krzeseł, nieprzeznaczonych przecież do wysiadywania w czasie równym podróży i pogrążamy
w mrocznej sieni między życiem a śmiercią, gdzie człowiekowi nagłe wszystko staje
się obojętne. na czele z przetrwaniem.
Pojawia się dziewczątko przy pulpicie. Ludzie rzucają się do niej z pytaniami, ale nie umie udzielić sensownej odpowiedzi na żadne z nich. Potem zaczynają
dzwonić komórkami i po chwili wiedzą już, że powodem opóźnienia startu jest
strajk ladowaczy bagaży na lotnisku Zaventem w Brukseli . Po trzech godzinach
czekania z głośnika rozlega się kolejna informacja, że mianowicie lot numer takito-a-taki linii takich-to-a-takich do Brukseli jest odwołany. a pasażerowie zostaną
przewiezieni autobusem do hali przylotów. skąd będą mogłi odebrać bagaże.
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Spokojnie, na lotoisku Zaventem nie bylo jeszcze zamachu. Będzie dopiero
za osiem lat, gdy już przestaniemy z niego regularnie latać. A gdyby nawet byl teraz,
to jesteśmy akurat w Krakowie, jakby co.
W rundzie autobusowej czy wychodzeniu rękawem po wylądowaniu jest coś
triumfalnego i zarazem luzackiego. Byleś tak wysoko, bracie, spogląda leś na życie
z niebios i coś z tego patrzenia z góry na tych, którzy w tym czasie ani na chwilę nie
przestali pelzać po ziemi, zostaje jeszcze najakiś czas. Wyzuta z wszelkiego smaku
guma do żucia nigdy nie jest tak pyszna jak w chwili, gdy wychodzisz z torbą na
kólkach z rozsuwających się drzwi i pańskim wzrokiem spoglądasz na tych, którzy
nic tylko czekają i czekają za barierkami.
Twoja boarding card, którą zawsze zachowujesz na pamiątkę. jest legitymacją do takiego zadzierania nosa a zarazem rycerskim orderem św. Bernoulliego
- odkrywcy prawa fizycznego umożliwiającego wznoszenie się maszyny cięższej
od powietrza. Byleś na Szklanej Górze, w paszczy smoka, w brzuchu wieloryba
- byłeś martwy i śmierdzący jak Łazarz, a teraz wszyscy świętują twoje zmartwychwstanie.
Ale nie w oszukańczej chwili, kiedy oni myślą, że przylecialeś z daleka,
a ty tymczasem zrobiłeś rundkę autobusową po płycie lotniska! W takiej chwili
możesz być tylko tym szwarccharakterem, który usiluje zdobyć rękę królewny
i pół królestwa z pomocą smoczych głów pozbawionych języków. Za chwilę zjawi
się prawdziwy śmiałek i wyciągnie języki z pludrów. A ciebie w najlepszym razie
poszczują psami i przepędzą na cztery wiatry.
Wśród oczekujących miga twoja własna, zawstydzona twarz. Wyszedłeś sam
po siebie, czy to ma sens?
NIC DO OCALENIA'
Najlepiej widać to po powrocie do domu.
Jakiego domu?! Przecież dom jest w Brukseli!
Zobaczyć siebie wśród oczekujących na lotnisku to jeszcze nic. Wrócić do
domu, z którego się niby to wyjechało. to dopiero historia nie z tej ziemi. Wprawdzie przed każdym wyjazdem na lotnisko czlowiek patrzy do lustra jak na kogoś
w zasadzie już nieistniejącego, a na rzeczy pozostawione w domu jak na spadek po
nieboszczyku, ale taki niespodziewany powrót do na wszelki wypadek raz na zawsze
pożegnaoego miejsca to jest zstąpienie do grobowca. Ba, do piekieł!
To już nie nagla chwi la nieciągłości jak przy starcie, lecz dwa dni pałętania
się w formie ducha po dawnym domu zasnutym pajęczynami od spękanego sufitu
do przegniłej podłogi. Po miejscu, gdzie kilka kawalków betonu zarastają od dawna
dzielne rośliny ruderalne i pionierskie. Albo i po wapiennym dnie morza, które tu
kiedyś było i znowu powróci za dwieście milionów lat.
Co można zrobić z dwoma dniami próbnej nirwany jako wampir, widmo,
garść prochu?
Czas wraca do punktu wyjścia i oto siedzę w samolocie do Amsterdamu,
przypięta do zimnego fotela jak szaleniec w dziewiętnastowiecznym szpitalu waria-
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tów. Jeszc.:ze chwilę, panie kacie l Bo to już nie cela śmierci, nie wózek ze skazańca
mi, nie stopnie na szafot lecz sam szafot.
Naturalnie, żadnej chwili ZWŁOKI nie będzie, i tak startujemy z piętnasto
minutowym opóźnieniem , więc choć kołowanie jak zwykle zdawało się trwać bez
końca, to przecież w końcu stoimy na pasie.
Teraz trzeba szybko odprawić wszystkie mantry.
Nasi chłopcy w Bitwie o Anglię, Tomasz Mann na celowniku Luftwaffe,
moja matka, która latała jak z piórem po świecie, ojciec, który udawał chojraka
wkręcając się do kokpitu ... O, Jezu, to przecież nie czterosilnikowy Avro, to dwusilnikowy Boeing i co teraz? W dodatku znowu jest w samołocie ten wariat w podbitej
popielatym misiem uszance czołgisty-ciecia, który też przedwczoraj nie poleciał.
Wybrał jak na złość to samo połączenie i muszę go akurat mieć na widoku' Naturalnie, że nie zdjąl czapki. W dodatku caly czas naciska klawisze komórki, choć już
dziesięć minut temu padł nakaz ich wyłączenia. Może to detonator?!
A może ten gość po prostu chroni w uszance głowę nabiegłą paniką tak
samo jak moja?
Obok nas, na pierwszym siedzeniu od strony przejścia, siedzi starsza pani
o nieco końskich, ale sympatycznych rysach. Takie bywają Skandynawki, Holenderki i niektóre belgijskie Flamandki. Bardzo lubię ich ascetyczny styl bycia i życia,
skromne ubrania, brak makijażu , farby na włosach i ondulacji. Siwa pani pogryza
- co? Naturalnie, że nie kołoranty i słodziki. Na przyszłość też muszę zrezygnować
z gumy do żucia na korzy ść suszonych morelek. Ta pani zdrowo żyje - to the very
end - ja też przez cale życie jadam na śniadanie suszone morelki z muesli, ale jak
dotąd - nie w samolocie, to błąd. Zaraz: "jadam" czy ,Jadałam"?!
Mila kobieta, ajednakjest coś, co mnie u niej potwornie irytuje. Ta książka
rozlożona na kolanach. Przecież to Biblia, na Boga!
Król Ludwik XVI, a raczej już wtedy tylko obywatel Kapet, w drodze na
szafot też nic tylko furt czytał brewiarz. Czy i ona panicznie się bui? Czy też jest
pastorką i zawsze w podróży czyta Biblię? A co jeśli NAPRAWDĘ szykuje się na
śmierć? Jeżeli COŚ PRZECZUWA?
Przecież to ma być tylko taka GRA W MEMENTO MORI, nic więcej, nie
można tego brać nazbyt dosłownie, opanuj się, kobieto, calm down'
A jednak ta pani trafia w sedno. To nie żadna gra w memento mori, lecz
naprawdę jedyna szansa w naszym zaszczutym konsumpcją życiu, żeby stanąć ze
śmiercią oko w oko. Bo nawet jeśIi jest ona mało prawdopodobna, to nigdy nie bywa
tak wyrazista i nigdy się tak nachalnie nie wpycha w ciała grzechocząc kośćmi.
Naszymi kośćmi!
Albo łopocąc przypieczonymi kawałami mięsa nadzianymi na kikuty
drzew.
Samolot to wehikul czasu, który przenosi nas w owe szczęsne epoki jak
barok, a może nawet średniowiecze, gdy wio;:kszość ludzi żyla ze świadomością, że
śmierć może przyjść w każdej chwili. Kiedy średnia wieku nie przekraczała 30 lat,
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a dzieci przeważnie nie dożywaly piątych urodzin. Na choroby zakaźne nie byto
lekarstwa ani szczepionek, a drakońskie terapie z upustem krwi na czele prędzej
zabijały niż leczyly. A jeszcze za byle przewinienie, na przykład posądzenie o czary,
można bylo zostać skazanym na stos.
Tamci ludzie znali lepiej śmierć niż życie. a jednak może wlaśnie dzięki
temu, w przeciwieństwie do nas czuli, że żyją naprawdę. My mamy tylko kilka
sekund rozbiegu samolotu na pasie startowym na przypomnienie sobie, że jesteśmy
także mięsem i kośćmi. A może nawet - przede wszystkim.
Samolot to katedra naszych czasów. Skrzyżowana z szafotem. I stosem.
I krzyżem - bo czy nie taki ma wlaśnie ksztalt? Katedra chwilowa. A więc prawdziwsza niż te, co stoją na niby to niewzruszonych fundamentach w Paryżu, Strasburgu, Kolonii, Brukseli, Uppsali ...
I, cholera jasna, w żadnym innym momencie - z wyjątkiem może oczekiwania na wyniki badań medycznych - nie chce się czlowiekowi żyć aż tak bardzo,
jak w tej chwilowej katedrze.
Dlatego nigdy, przenigdy nie będę się leczyć ze strachu przed lataniem. Nie
pójdę na psychoterapię, nie nabędę zestawu plyt, na których kapitan lotnictwa i psychoterapeuta Tom Bunn opowiada o pięciostopniowych zabezpieczeniach systemów
samolotowych i o tym, że to wyobraźnia a nie rzeczywistość produkuje lęk w lawinowych polączeniach neuronów mózgowych. I bardzo dobrze! Ja nie dam sobie
wyciąć wyobraźni! Kto nie walczy na wojnie, nie lata na lotni, nie plywa pontonem
po górskich rzekach, nie skacze na bungee, nie pije, nie pali i zdrowo się odżywia
niechże ma przynajmniej tyle poczucia ryzyka'
Dużo znacie chojraków, którzy podczas startu nie żegnają się z życiem?
Schludna Niderlandka obok mnie robi to wgapiona w Biblię.
Jedziemy coraz szybciej, szybciej i szybciej, a ja myślę tyl ko o tym , jak
bardzo chcialabym, żeby moje wnuki Ldolaly mnie zapamiętać. Są maleńkie, więc
potrzebują jeszcze trochę czasu. Chcialabym widzieć ich dorastanie i może jeszcze
napisać te wszystkie książki, do których zrobiłam tyle notatek. Powalczyć o wydanie
choćby części z nich ... Ale kto mi zagwarantuje bodaj marnych piętnaście-dwadzie
ścia lat potrzebnych na ten wysilek? Nikt mi niczego nie zagwarantuje, nawet Bóg,
który w takich momentach wyjątkowu perfidnie straszy swą nieobecnością. Chyba,
że Matka Boska. A to co innego, Ona zawsze pomaga. Zdrowaś Mario, laskiś pelna,
Pan z Tobą ... Nie, to też nie pomaga. Ale daje zludzenie przygotowania na śmierć.
Bo co robić w agonii, gdy mózg jeszcze żyje przez parę minut i być może produkuje
jakieś koszmary, przy których 1Ybetańska Księga Umarłych wydaje się piosenką
o Trzech Świnkach i Zlym Wilku? No co? CLy ktoś wie? Zdrowaś Mario, laskiś
pel na, Pan z Tobą ... Mód I się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej,
amen. Zdrowaś Mario, laskiś pelna, Pan z Tobą ... Módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Mario ...
No, proszę, tekst jak znalazl. Kiedyś przecież na pewno "teraz" złączy się
w jedno z "godziną śmierci" ... Czy nie wszystko jedno, kiedy?
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Nieeeeeeeeeeeeee!!' Nie wszystko jednoooooooo'
Uuuuuuuuuuuu!!'
Z tylu za mną rozlega się chóralny okrzyk . Oglądam się i widzę grupkę
mlodych Holendrów roześmianych od ucha do ucha. Wznoszą zgięte w lokciach
ręce w wulgarnym męskim geście triumfu życia i tak świętują oderwanie się od
ziemi 50-tonowej masy, zgodnie z prawem przyrody odkrytym kiedyś przez fizyka
Daniela Bernoulliego - ich rodaka zamieszka lego w Szwajcarii. A ja, odwracając
się do nich, znów ten moment przeoczyłam.
Czy któryś z nich za sześć lat znajdzie się w lecącym z Amsterdamu malezyjskim samolocie strąconym nad Ukrainą przez rosyjską rakietę?
Samolot otula gęsta mgla, przedzieramy się przez niskie chmury, dookoła
nic nie widać. Trzeba jakoś przetrwać wszystkie manewry. Przechył na skrzydło,
wyrównanie lotu, nieważkość zadka, niepewność łydek ...
Powtarzając w myślach "zdrowaśkę" za "zdrowaśką", staram się dotrwać
do upragnionego "pong" - sygnału rozpięcia pasów. Samolot jeszcze we mgle,
ale widocznie wszystko jest ok. Tylko dlaczego pilot nie wygłosił dotąd powitania
w śmiesznej, lamanej angielszczyźnie? Ladies and gentlemen it is your captain
speaking. Dlaczego nie rusza wózek z przekąskami? Czemu wciąż zaciągana jest
zasłonka za kokpitem? ..
A może to nieotwarte drzwi są najniebezpieczniejsze? Może zaraz jakiś pilot
zamknie się na amen w kokpicie i nastawi autopilota na permanentne zniżanie? Nie,
to przecież SkyEurope a nie Germanwings. Rok 2007 a nie 2015. Samolot z Krakowa, nie z Barcelony. Uff!
Katarzyna Turaj-Kalińska
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AKCYDENSY RZECZYWISTOŚCI
Ciekawa kraina.

Zagląda lem w nią

Miron
... w

godzinach niskiej pokusy

ze trzy razy w życiu ..
Szumy. zlepy, ciągi

Białoszewski.

ten łub ów z mieszkańców miasta
przypadkiem w tę wątpliwą dzielnicę.
Bruno Schułz, Sklepy cynamonowe

zdarzało się. że

zabłąkiwał się

na

wpół

Porządek to struktura czysta, dopowiedziana do końca. Nieużytek jest
otwarciem na interpretacje, chaosem przynależnym na równych prawach tak do
realności, jak i do mitu. Białoszewskiego ekscytował eklektyzm przypadkowości
takich miejsc. "Tak zarośnięte. zawalone. Skołtunione. Coraz gęściej. W drzewa,
krzaki, zieleń. We wszystko. Coś usiłowałem, nie pamiętam, dać krok, sprawdzić
ręką ... " (Szumy, zlepy, ciqgi). Podążam krok w krok za warszawskim piewcą poboczy rzeczywistości w odłogi prozy życia, potykając się o własne rojenia spęczniale
od skojarzeń i odniesień dalekich i bliskich, na wyciągnięcie ręki. Nurkując w melancholijnej nudzie tych wszystkich miejsc. odkrywam zasadniczy rys ich istnienia.
Podglądam tajone życie podwórek, zerkam do szop i przybudówek, a liszajowate
mury i cuchnące niepohamowaniem bramy zdają się w mojej wyobraźni współist
nieć w tajnym bractwie, którego największą tajemnicę już dawno przehandlowal
czas. Pozostaję z niczym ...
Szukam dalej. Bo te parerga głównego nurtu życia urzekają tajemniczym
uśmiechem prowincjonalnej Giocondy. A ich porwane wątki tworzą alfabet nieustannego zmartwychwstania. "Zapomniane przez wielki dzień - moja fascynacja
wspólgra z oczarowaniem Schulza - pleniły się bujnie i cicho wszelkie ziela, kwiaty
i chwasty, rade z tej pauzy, którą prześnić mogly za marginesem czasu, na rubieżach
nieskończonego dnia" (Sierpień). Penetruję te okolice niczym myśliwy tropiący umykającą szansę. Szansę na chwilową satysfakcję uchwycenia czegoś, co pozwoli ujrzeć
życie jako splot cierpliwego trwania i rezygnacji. I dlatego ścigam wszędzie tę niepowtarzalną atmosferę, jaka zawsze towarzyszy odchodzeniu, by zdyszany odpamięty
wać nastrój Białoszewskiego: "Wydostałem się między kamieniczkami i chwastami
na plac Szembeka. Zupełnie jakbym wepchnął się do nieznanego miasta. Miasteczka.
Rynek. Zielska dzikie. Szpałery. Dumny kościół" (Chamowo). Uśmiechnie się ktoś,
że to tyłko zbieractwo egzystencjalnych marginaliów powiązanych luźnym węzlem
mniej czy bardziej absurdalnych skojarzeń. Nic więcej. A jednak ta bujna wegetacja
karmiąca się bezcelowością jakże często przypomina mi o własnym życiu.
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Na poboczach rzeczywistości staję, niemy świadek, wobec jedynego w swoim rodzaju spektaklu taumaturgii. Chlonę Drohobycz Schulza, fantazje Gombrowicza, opowiadania Nowakowskiego. Uczestniczę w każdej wyprawie donikąd!
Dowiedziałem się przez to, że prawdziwe Centrum to kraina daleka od centrum.
To przeciei właśnie na rubieżach dnia młody narrator schułzowskich opowiadań
dostrzegł w postaci włóczęgi bożka Pana' A bohater Kosmosu postawił mnie przed
intelektuałną prowokacją współuczestnictwa w rozwiązywaniu zagadki, której
prełudium ukryte było w krzakach. Naśładując Księcia Nocy, "naJbardziej nijakim,
szarym i bezsensownym" zdarzeniom już zawsze przydawać będę "fantazji krasę
i czar niezwykły" (Marek Nowakowski. Ksiqżę Nocy).
Czuję też, jak rzeczywistość nieustannie plącze się i zawęźla, i dłatego utajonego życia nieużytków szukam w spojrzeniu własnych oczu. Czyż te miejsca nie
okazują się obrazami nagle materializującej się podświadomości, skrywanych tęsk
not i pragnień') "Ileż znaczeń można wyprowadzić - powtarzam pytanie narratora
Kosmosu - z setek chwastów, grudek i innych drobiazgów')". Tym, co najbardziej
fascynuje w obrazie r7eczywistości, są jej pobocza, owe schulzowskie ulice Krokodylowe, tak podniecające wyobraźnię. Jest w tych miejscach jakiś bezwstyd. pornografia prawie, ale też melancholia zapatrzenia skrywającego nieokreśloną tęsknotę.
Spojrzeniem wyczulonym na niuanse degrengolady materii można dostrzec ukryte
w niej piękno, co, raz odkryte, zniewala i obezwładnia.
Z odstanej ciszy układam epistemologiczne traktaty, wróżę z wątpi rudymentów czasu. Za towarzysza mam wyobraźnię - pisarzy i własną. W bramach,
studniach podwurek, martwych fasadach kamienic, pstrokaciźnie graffiti czuję
pośpieslIle spięcia przywołujące mglisty obraz, jaki pozostawiła dawna lektura
ałbo wspomnienie oglądanego niegdyś obrazu. Bo często skrywamy w sobie uśpio
ne oczekiwanie. I wystarczy niekiedy nagły niepokój wywołany widokiem obcej,
choć przecież jakby dobrze znanej ulicy, by owładnęło nami przedziwne uczucie,
zaskakujące swą intensywną świeżością. Tak właśnie odnajdujemy "własne" miejsca
zbójnickie, które, by posłużyć się sformułowaniem Schulza, "zstępują w esencjonalność" odczuwania. Choć przecież wiem, że turysta w te miejsca trafi tylko przez
pomyłkę. Dobrowołnie zapuścić się tam jest w stanie jedynie marzyciel. Dlatego
czytam i czekam na cud.
I oto niczym z fantazji Schulza wyłania się dorożka. Sunąca wołniutko. A jej
ciche echo odnajduję niespodzianie w czytanych słowach Białoszewskiego: "Rozmowa szła między gruzami, obijała się. Przytaczała, długo, długo. Stałem. Czekałem.
Wkroczyli: dorożka, koń, dorożkarz i pasażerka" (SZli/n\', zlepy, ciqgi). Odwracam
wzrok od schulzowskich rysunków i z oczami łzawiącymi od wrażeli zapisuję wła
sny almagest rojeli. Niczym Jemiurg ukladam scenariusze kolejnych ewokacji.
Kontemplowanie "teratologii" rzeczywistosei ma w sobie coś z zerwania
perizonium. Jest komunią ze świ.,:tością przynoszącą wszak gest obrazoburczy.
Czasem takie ,.uświęcone" odczuwanie miejsca, któremu się przygłądamy, przychodzi jak gdyby spoza nas samych, odsłaniając obrazy o szczególnej sile wyrazu.
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Nie istnieje zdawałoby się logiczne uwarunkowanie między spojrzeniem a naglą
To właściwie kwestia przypadku. Ałe przypominam sobie myśł Bacona,
którą wypowiedział w wywiadzie z Davidem Sylvestrem: "Czy wiemy, dlaczego tak
często obrazy, które powstały przez przypadek, są najbardziej realne? Być może nie
wpływała na nie nasza świadomość i dłatego oddziałują na nas znacznie mocniej"
(przełożył Marek Wasiłewski).
Peregrynowanie manowcami to podążanie za autentykiem. Za przestrzenią
naznaczoną cierpkim smakiem nikomu niepotrzebnej poezji i piękna przekłętego
już u swego zarania. Świetnie wyczuł to Schulz, że jest to świat pozorów i imitacji, gdzie konkret okazuje się dwuznacznym niedomówieniem, a każda brama czy
zaplecze staje się sceną casus pascudeus. Zresztą oblicza tych miejsc są mętne,
rozmyte, jak gdyby ich wątpliwa kondycja odbila się na ich obrazie. l tylko wprawne
oko i ucho marzyciela, na przykład takiego jak Julia Hartwig, potrafi wychwycić
te iskrzenia zdarzeń, kiedy literatura przenika się z obnażeniem: "atmosfera łepka
i jakby podsypana prochem, nawet wnętrza sklepów z przejściami na ciemne zapłe
cza wydają się dwuznaczne, jakby służyły jeszcze innym, pozahandlowym, celom
(Dziennik amerykański).
Przemykam niezauważany, notując w pamięci refleksy na resztkach zapewne
wytwornego niegdyś witrażu. Pozostało tylko kilka kolorowych szkiełek, z których
staram się odczytać przeszłość, bo przyszłość stąd już dawno odeszła. Tyłko niebo
i słońce pozostały te same. I cisza wciągająca i niepokojąca jak na obrazach de
Chirico. Najej tle każdy szmer najestjak eksplozja. Chciałbym, z nutą goryczy, powtórzyć za Szlomą z Genialnej epoki Schulza: ,jak pusty jest dziś świat". Bo świat,
który porzuca swe pobocza, gubi swego ducha. Mieszkańcy Drohobycza - trzymając
się schulzowskiej metafory - przespali przyjście Mesjasza, który zstąpiwszy z horyzontów przeszedł niezauważony, tak współczesność w chełpliwym racjonalizmie
zobojętniała na sacrum tajemnicy.
Nastrój rozpadu i opuszczenia otworzył przede mną inne drogi, inne światy.
W tej podróży bez końca galwanizuję miniony czas. Ale wszędzie zderzam się z tą
samą pustką. Może w marszrutach po krajobrazach marzeń przeoczyłem Mesjasza?
Z zadumy wybijają mnie ciche, jakby badawcze kroki. Kto to? Lokator? Może kolejne złudzenie. A może te kroki na schodach to właśnie mI)) Mesjasz ...
Robert Suwała
ewokacją.
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PISAĆ O MIŁOŚCI - PO NIEIVIIECKU

(MARTII\J WALSER)
Jako "ostatniego Platonika naszych czasów" określa Martina Walsera
recenzent jego powieści Ein liebender Mann (Zakochany mężczyzna, 2008), jako
ostatniego, który wierzy "w wieczną moc Erosa" (Martin Liidke we "Frankfurter
Rundschau"). Nobilitujące to frazesy i uwłaczające zarazem, sędziwy pisarz (rocznik 1927) znad Jeziora Bodeńskiego faktycznie bowiem sam jeden ucieleśnia minioną - nawet nie myającą - generację w literaturze niemieckiej, której twarzami byli
chociażby Heinrich Boli czy Giinter Grass. Jako ten "ostatni" musi czuć się wyróż
niony i odosobniony, bez konkurencji, ale i bez towarzystwa. Wspomniana powieść
to akt zuchwaly, z kilku powodów: 70-1etni pisarz sięga po motyw milosny, co już
samo w sobie jest ryzykowne dla renomowanego autora, histori y - dodajmy - miło
ści starca do nastolatki, w dodatku osadzoną w X IX wieku. doskonale opisanym już
wspólcześnie, z czym dziś może poradzić sobie tylko naprawdę dobra literatura (vide
Kochanica Francuza Johna Fowlesa). Największym jednak zuchwalstwem Wałsera
jest zamierzona analogia, bohaterem powieści jest bowiem Goethe w jesieni życia,
bez wątpienia ostatni Platonik swojej własnej epoki.
Walser porywa się na autorytet. naturalnie z zamiarem demaskatorskim.
Wydaje się, że literatura XXI wieku nie potrafi już powstrzymać się od odbrą
zawiania, niezależnie od tego. czy jest ono potrzebne, czy nie, w szczegółności
literatura niemiecka po Rachubie ~'wiala (2005) Daniela Kehlmanna. Autorytety
Kehlmanna - Goethe, Kant. Humboldt - byly jednak groteskowe, godne pożalo
wania, zamknięte w mikro~wiatach wlasnego wizerunku lub porażone starczym
niedowładem. Goethe Wałsera to umysl nieprzyćmiony wiekiem, władczy i świa
domy wlasnych ograniczeń, świadomy również spektaklu, w jakim go obsadzono.
Jeśli życie jest teatrem, to najbardziej w Weimarze, gdzie Goethe gra samego siebie,
chodzącą kolekcję epigramów, przenikliwie spoglądającego w niedosiężne dałe mę
drca, cel nabożnych peregrynacji intelektualistów epoki bądź chcących się za takich
uważać. Z pułapki wlasnego wizerunku najłatwiej wydostać się łamiąc konwencję.
stąd być m07.e miłość pisarza do młodszej o 54 lata Ulrike von Levetzow, stąd być
może skandaliczne oświadczyny. Tego jednak nie sugeruje Walser, nie byłoby to
dość platOllskie, gdyby miłość ostatniego polihistora miała okazać się jedynie grą
z mieszczańskim kodeksem. Walser sięga po swoje sprawdzone motywy - zakochanego mężczyznę, mężczyznę dojrzalego. antybohatera, miłość bez namiętności
ciała, związek ducha, po raz kolejny ten naprawdę pierwszy raz.
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Zabieg demaskatorski najlepiej się udaje, gdy jest imitacyjny, nie brak więc
u Walsera wszelkiej maści odniesień intertekstualnych, począwszy od formy gatunkowej. Żongluje narracjami, przepisuje całą Ele!?ię Marienbadzkq, kluczową dla
ostatniej miłości Goethego, wplata fragmenty jego rzekomej powieści (pod tytułem
Kochający mężczyzna), w końcu sięga po listy kochanków, z oczywistym podtekstem werterowskim. Powrót do powieści epistolarnej to w ostatnich latach znak
rozpoznawczy Walsera, zafascynowanego możliwościami tej w gruncie rzeczy dramatycznej formy. "lUtaj być może największa jego siła - przywołanie wyczerpanego,
zdawałoby się, wzorca, który w wieku XVIII slużył dydaktyce a w XIX dekadencji.
Co z powieścią w listach może począć wiek współczesny Walserowi? Podobno
kompletnie zdezawuował ją Ulrich Plenzdorf w Nowych cierpieniach młodego W.
(1972), każąc tytulowej inkarnacji romantycznego bohatera opowiadać o sobie na
taśmach magnetofonowych i wyrwanymi z kontekstu (oraz do słownie - z toałety)
cytatami z nadszarpniętej papierowej edycji Goethego.
Całe szczęście że literatura to wąż pożerający własny ogon, Walser zatem,
który nawet jeśli porusza się po linii prostej, to z pewnością do tyłu , nie miał skrupułów przed "ożywieniem" wielkiej formy - być może będzie mu to kiedyś poczytane
za zaslugę i zostanie obwolany jej archeologiem. Szkoda, że tej epistolarności tak
niewiele w literaturze polskiej, odniósł się do niej Myśliwski w OSIa/nim rozdaniu, choć niepewnie, wprowadziła ją Tokarczuk w Księgach Jakubowych, lecz nie
w służbie fabuły romansowej. Być może tutaj ratunek dla historii miłosnej - powrót
do pierwotnej, czysto dialogowej formy korespondencji, w której nie ma miejsca
dla trzeciego, tak jak nie ma miejsca na nic poza pismem. Popularność powieści
mailowych mogłaby dać odpowiedi na deficyty kultury miłości, choć zapewne nie
każdy potrafi z czystym sumieniem pogodzić je z wzorcami Rousseau, Laclosa,
w końcu Goethego.
To właśnie przemiany kultury stanowią głębinową, dyskursywną warstwę
powieści Walsera. Goethe sam uformował własną kulturę miłości, pubłikując
w roku 1774 Cierpienia młodego Wertera. O formacji postwerterowskiej napisano
już dużo, podkreślano jej wagę w kontekście generacji, nawet jeśli dziś zasłużyłaby
jedynie na miano subkultury, nie wytworzyła bowiem trwałych wzorców i w gruncie
rzeczy nie zaproponowała alternatywy dla jakiegokolwiek problemu. Wałser sięga
jednak głębiej, każąc swojemu bohaterowi imitować na modłę nowoczesną. Oto 74letni Goethe pojawia się na balu w kanonicznym stroju Wertera, do niego dołącza
Ulrike - Lotta, obowiązkowo z bladoróżowymi kokardami. Co dla publiczności
Anno 1823 było jedynie dowcipnym, acz wymownym, literackim nawiązaniem, dła
czytelnika dzisiejszego nabiera znamion gestu kulturotwórczego.
Goethe powtarza wlasnego bohatera, klania się formacji, którą sa m stworzył, wraca do tekstu, by grać rolc rozpisane przez samego siebie. Zupełnie inaczej
wygląda ten gest dzisiaj, gdy znamy moc przebrania zdołną kreować i niszczyć toż
samość, gdy wiemy już, że ubranie to człowiek, a epoka to kwestia wyboru . Goethe
w stroju Wertera to również zapowiedź komercjalizacji miłości, jej maksymałnego
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uprzedmiotowienia, uproszczenia znaków, którymi porozumiewał się człowiek zakochany, a nawet: unieszkodliwienia miłości w atmosferze rozrywki i przerysowanej
emocji, której podwaliny dał Werter, a która przeszło 200 lat po jego łiterackim zgonie jest w stanie wyczerpać się w eksplozji skondensowanej tragedii, niekoniecznie
na wskutek śmiertelnego postrzalu. Człowiek kochający ma do wyboru zawłaszczyć
ałbo odrzucić aktualną kulturę miłości, ze wszelkimi jej historycznymi nawarstwieniami, nad którymi tak pilnie pracowali chol:iażby praojcowie romansu . Nie jest to
jednak wybór, który gromkim głosem woła o sprawiedliwość, dlatego dziś konflikty
uczucia rozwiązuje się z wielkim hałasem na publicznych forach, nie domyśłając się
nawet, że można by inaczej.
Jest jednak i drugi Goethe, drugi bohater tej (czy to już przyszłość?) krótkiej
oraz intensywnej przygody. Ten Goethe nieprzebrany, sam ze sobą , szuka maksymalnie adekwatnego wyrazu dla własnego uczucia. Wyprodukował już ich dość, teraz pora na pierwszy ton szczerości. Oczywiste jest, że w powieści Wal sera odrzuci
swoją rokokową manierę i odezwie się językiem - Martina Walsera:
Kochający mężczyzna .

Nie sposob podyktować takiej powieści, tak jak nie mógł dyklować lVer/era. Ałe
la powieść skończy się szczęśliwie. Wystarczająco długo zamieniał ciężkie wyrzeczenia życia w znośny język. Wreszcie odpowiedni lon bez taniego napięcia, które
domagało się rozwiązania. Ton bez dysharmonii i harmonii. Ton bardziej z niczego
niż sam z siebie. Żadnego zapożyczenia w chromatyce wypaczonej przez pod stęp
i cierpienie. Żadnego programu. Ton. Na papierze widniał:
Kochający mężczyzna '.

Goethe zamierza zamienić siebie i Ulrike w bohaterów powieści . Ten upragniony ton to seria językowych objawień, małych wybuchów syntaksy, odwróconych
point. Ton niemożliwy w jego czasie - pamiętajmy, że czytamy Walsera roku 2008.
Tytuł został już postawiony, nie mógł byc inny: Ein liebender Mann (Kochajq cy
m~żczyzna), z rodzajnikiem nieokreslonym ein - jeden z wielu, możliwy, jeszcze
nieznany. Pod tytułem zaczyna się powieść. Cechą szczerego tonu jest porzucenie
fabuły na rzecz epifanii:
Znów może wierzyć w lO, co mówi lato. Znów może wmiesLać się między mOlyłe
i zoslać pomylony z kwilnącym łuhinem. Na szczęście ten dzień nigdy się nie skoń
czy. Czas, w którym coś było ważniejsze nii. co ś innego. minął. Wreszcie pytania
uciekly na konlynent zaprzeczenia. l'zależnienie od l'lrike czyni go bogatym. Słu
cha tego, co mu się jesLcze opowiada, ale już nie rozumie. Jego upór jest ze szczerego
zlota. Ulrike i jemu uda się lo, co zawsze chciało się udać. Jak tylko Ulrike będzie
jego, zaprowadzi pokój na świecie. Wrogość. wymarły język. Całe zło wokół bierze
się z tego, że nie ma jeszcze Ulrike. Przez całe życie nigdy, choćby przez sekundę,
się nie nudził. Teraz mógłby oszaleć z nudy, jeśli przynajmniej jej nie zobaczy. Kto
I
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chce uratować świat. musi dać mu Ulrike. Gdy czegoś dotknie, rozkwitnie. l nie
przestanie kwitnąć. Dni s ą zjedwabiu, świat to ciepl y wiatr. Swym diwięcznym klejnotem pysznią się ptaki, ś piewają tylko jej imię. Nie chcialem być tak bogobojny. jak
jestem teraz. Platon wynalazł pamięć. ponieważ utracil piękno. Ja stracę pamięć , bo
znalazlem piękno. Gdy j es t e ś przy mnie, przyszlość i przeszlość nie mają wa rtości.
Nędzo, blagam, nie nadchodź. Chroń mnie. śnie. Siedzieć naprzeciw niej czyni cię
tak lekkim, jak lekka jest ona. Jej spojrzenie podtrzymuje cię. Nie ma nic bardziej
godnego wiary niż jej spojrzenie. Nie będę już krzyczaI. Płakal tyłko ze szczęścia.
Twoje usta zaskoczę starannie. Twe piersi odkryję nabożnymi dlońmi. Twoja lekkomyślność święci tryumfy. Gdy podasz mi . zanim zaczniemy jeść , obydwie dlonie nad
stołem, moje ręce cię przyjmą, oto nowe błogosławieństwo pos iłku . Nie będzie nic.
czego nie chciełibyśmy wiedzieć o sobie. Gdy mogę cię kochać , jestem nieśmiertełny.
Dopiero wtedy. Teraz wiem, dlaczego nigdy nie moglem nikogo znienawidzić. We
mnie mieszkała miłość , całe życie, która spala, marzyla, czasem wybiegla, nazwała
się raz tak, faz inaczej, uciekła z powrotem, właściwie czekała . To dalo mi silę na
wS7.ystko. Teraz wiem: moja miJość czekała na ciebie. Jeśli jej nie zechcesz, zniszczy
mnie. Ja nie będę się bronil. Moja milość nie wie, że skOlIczylem siedemdzies iąt lat.
Ja też tego nie wiem.
Miłość jako ucieczka od starości? Tak, pod jednym warunkiem - za ten
ton płaci się doświadczeniem, ten ton jest możliwy tylko u schylku życia. Goetheliterat nie mógł zdobyć się na podobny w łatach Burzy i Naporu , to nie był czas
rozpromienionych reflek sji . Wtedy nie mógł napisać zdania: "We mnie mieszkała
miłość, całe życie". Może jedynie te skłonności do autodestrukcji: "Ja nie będę się
bronil", typowe chyba dla każdego wieku. Problem z miłością u Walsera to problem epistemologii. Jak ją poznać? Czy można wierzyć mowie jego bohaterów? Po
rzeczywistym Goethem została jedynie Elegia Marienbadzka, próba znakomitego
warsztatu oraz - niestety - próba styłu epoki, dziś już mało wiarygodna. Być może
Goethe potrzebował nowego stylu, nowego przekładu na język współczesno ści, być
może potrzebowal Martina Wa lsera.
Analogie, które stwarza pisarz poprzez przywołanie Goethego są nachalne
i poniekąd bezwstydne. Trudno powiedzieć, czy Goethe to on. Nie wiemy, jakie
doświadczenie stoi za Kochajq cym mężczyzną i czy ten "jaki ś " (ein) kochający
mężczyzna to Martin Walser. O tym zapewniają recenzenci - o kim innym mógłby
opowiadać, jeśli nie o sobie, starym, zakochanym? A jednak co ś broni się przed
tym znakiem równości, ta świadomość, że pisarz stronił zawsze od tanich chwytów.
Walser w stroju Goethego w stroju Wertera? Zbytek literackiego dobrobytu. Na takie
zbytki pozwalał sobie Giinter Grass, wymuszając wręcz paralele do poetów baroku
(SpD/kanie w TelRte) czy braci Grimm (Grimms Warter), był to jednak element jego
autokreacji, niezbędny dla wizerunku wielkiego "komentatora naszych czasów". Takich ról Walser nie przyjmował. stał z boku, miał inne problemy, przede wszystkim
związki, i chyba w tym kontekście należy czytać jego powieść o Goethem- Walser
nie jest Goethem, on tylko jest stary i kocha.
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Powieść kończy się źle,

a dla tych, którym umknęly wątki autodestrukcyjne,
postscriptum. Umierajqcy mężczyzna (Ein slerbender Mann)
ujrzal.światlo dzienne (to zbyt przewrotne) w roku 2016 i opowiada o śmierci. Owszem, są kobiety, jest milość, są listy, brak jednak tego dostojnego rozpromienienia,
w aurze którego Goethe "plakał tylko ze szczęścia". Bohater tekstu zwraca się
częściej w stronę forum dla samobójców niż w stronę lata i lubinu (patrz wyżej).
Czy tak ma się kończyć historia kochającego mężczyzny? Jeżeli to doslowność, to
niesmaczna, Walser robiący show pl. "patrzcie, jak umieram" nie da się czytać . Co
ciekawe, tym tropem poszli krytycy, podkreślający grubym sztyftem warsztatowe
niedociągnięcia książki - pisze szybko, bo będzie umierał (Richard Kammerlings,
"Die Welt"). Jakaś gęsta atmosfera skumułowała się wokół tego tekstu, czytanie to
niemalże rytuał. Walser w wywiadach rozwodzi się o samobójstwie, jeżeli chciał,
żeby dzielo maksymalnie zbliżyło się do życia, to mu się udało. Znów nieśmiertel
ność była udawana, Goethe nie wróci, przeżył już swoje, została starość i sprawcza
impotencja. A jednak Walser to erotoman, w pozytywnym sensie tego słowa, jeżeli
coś może go wybawić, to Eros, któremu cale życie hołdował. Eros nie wybawi, co
prawda, jego ostatniej powieści, każe jednak myśleć o klasycznej dialektyce psychoanalizy i mieć nadzieję, że to nie Tanatos zakończy pisanie Walsera. Tu nie pasuje
lepiej żaden inny tytuł niż Kochajqcy mężczyzna.
Rafał Pokrywka
Walser

przygotował

Anna Pytlarz. II, z cyklu Niewidzialne miasta. technika mieszana. Praca nominowana
do nagrody w VII Konkursie o Nagrod.., im. 1. Panka 2015.

SZTUKA
l\I1arlena

Makiel-Hędrzak

GESTY
Rok 1670, w pracowni hiszpańskiego malarza Bartolome Estebana Murilla
trzy obrazy, w których kluczową rolę odgrywa gest wyciągniętych w bła

powstają

ganiu

rąk.

Zadziwienie i pewność
Plótno ukończone w 1670 roku ukazuje scenę uzdrowienia chorego od trzydziestu ośmiu lat mężczyzny. W sposób zadziwiająco delikatny, łagodnym gestem
Jezus zachęca sparaliżowanego do powstania. Scena rozgrywa się nad Sadzawką
Betesda, człowiek jest zaskoczony, usłyszał nakaz, by wstać . . . Jakby owo powstawanie miało nie pamiętać trwającej dziesięciolecia niemocy. Jakby wstać oznaczało
zapomnieć, oszaleć, dotknąć światła odkrywając w ciemności jego nieustanną
obecność. Konsternację chorego wzmaga nieoczekiwane zainteresowanie wyrażone
przez spogłądających nań z troską apostołów. Gdyby przemówili, byłyby to najczystsze słowa w s półczucia, jednak trwają w milczeniu, ich spojrzenia kierują się w dół ,
rozeznają kondycję czlowieka.
Chrystus podaje leżącemu prawą dłoń, lewą zachęca do powstania, te gesty
wraz z uniesionymi bezradn.ie rękoma mężczyzny rysują na pierwszym planie okrąg.
W przestrzennym układzie wieloosobowej grupy otwartej daleko na kolejne płany
artysta zachowuje intymność tego spotkania, w którym najważniejsza jest relacja
dwóch osób. W powszechnym zadziwieniu, wśród rozproszenia energii, jakie podkreśla chaos polegujących w tle chorych, Chrystus swoją lagodnością lachęca, by
porzucić wszelkie obawy.
Doskonale studium psychologiczne, jakim jest ten obraz, pozwala uchwycić moment rozterki, jaka ogarnia uzdrawianego, lecz bardziej niż możliwy przepływ dialogu
ust porusza wyraz jego oczu. W spojrzeniu miesza się niedowierzanie, iż Jezus prlystanął włruinie przy jego cierpieniu, z pragnieniem, by owa chwila trwala w nieskończoność.
By On mówil "wstań" i aby działo się to teraz. Aby On nie prle5tal go podnosić.
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BarlOlome Esteban Murillo. Chrystlls uzdrawia
paralityka prey Sadzawce Betesda. 1667-1670.

Zawstydzenie i
Dokładnie

czułość

w tym samym czasie, przez okres trzech lat (1667-1670) artysta
pracował nad niemal identycLnym kompozycyjnie dziełem. Także i tu zasadnicza
treść akcji rozgrywa się w linii przekątnej układu centralnych postaci - marnotrawny syn podnosi się ze swojego upadku i kieruje wytęsknione oczy w stronę ojca.
W obrazie panuje zgielk. inaczej niż nad Sadzawką Betesda, gdzie przejmująca cisza wydłuża oczekiwanie na mający zdarzyć się cud. Tutaj radość z powodu
powrotu Laginionego przepełnia każdy skrawek płaszczyzny. Wszystkim ulżyło,
ta lekkość udziela się detalom architektury, która swobodnie Lbiega w głąb sceny
przechodząc w rozwiany pląs obłoków. Jak nisko zstąpiły chmury! Zdają się być już
zapowiedzią dymu rozpalanego na przyrządzenie powitalnych potraw. Opadła też
kotara metafor, pies. w scenie uzdrowienia paralityka symbołizujący bliskie prześladowanie Chrystusa. tutaj jest rozradowanym kompanem, który rozpoznał dawno
nieobecnego. Niosący szaty młodzieniec komentuj e szczę ś liwy moment.
Wszyscy. jak żywą obręczą, otoczyli klęczącą postać syna. Przez jego myśli przebiegają wstecz rozpędzone epizody, powraca to, co bylo, a co zdawało się na
zawsze już nie być. A teraz jak we śnie. połączyły się rozerwane wcześniej ogniwa.
Pierwszym, najbliższym jest obręcz ramion ojca. I jego wzrok, każący powstać.
Zastanawia użyty przez artystę Labieg niestabilności ukladu. dążenia do
zmiany zajmowanych przez postacie pozycji. Pierwszy plan ukazuje moment wchodzenia na stopień schodów, wpinania się, kolejne ujawniają zlożoną dramaturgię
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Bartolome Esteban Murillo, Powrót syna
marnotrawnego, 1667-1670.

ruchów. Zza wystawnej tacy przygotowanych ubiorów zagląda pragnące zorientować się w sytuacji dziecko. Ogólne poruszenie rzutuje też na wygląd przedmiotów,
swobodnie ułożone szaty zdają się opadać z rąk niosącego je mężczyzny. Murillo
akcentuje moment, w którym od lat niewidziany syn staje nagłe przed ojcem. Ich
spojrzenia spotykają się, klęczący przemawia, echo tych słów uruchamia ciąg
zdarzeń dokoła. Wraz z jego poruszeniem drżą pozostałe elementy obrazu. Lecz
ojciec milczy, jest żywą kolumną tej rozchwianej budowli, która od teraz wznosi
się na nowo.
Urność

i milczenie

W roku 1670 Murillo postanowił namalować portret własny, stało się to na
dzieci małarza, co tłumaczy łacińska maksyma u podstawy kompozycji (do
tego roku tylko czworo z dziewięciu dzieci artysty pozostało przy .tyciu). Obraz był
równocześnie spełnieniem prośby i prośbą, znakiem przekroczenia granicy, jaką
symbolizuje owal przedstawionej iluzjonistycznie ramy. Znamienne, że poza ową
ramą, której centrum zajmuje postać Estebana, umieszczone są r7.eczy tego świata
- paleta ze świeżo nałożonymi krążkami farby, karton i narzędzia do rysowania.
Tak więc koliste obramowanie sugeruje wyizolowaną przestrzeń, która stanowi ów
warunek spotkania - taką obręcz tworzyły ramiona paralityka nad Sadzawką, podobny krąg oloczył skruchę powracającego syna. Przebywanie w wewnętrznej ciszy,
oderwanie od zgiełku zdarzeń, izolacja i zaufanie, które podkre.<ła łagodnie, lecz
pewnie ułożona dłoń. Próżno szukać w tym detalu chęci zaimponowania warsztatem
malarskim, tak modnego w tym czasie igrania z okiem widza. Jest to gest bezgraprośbę
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Bartolome Esteban Murillo. Au/opor/re/, ok. 1668-1670

nicznego zaufania, podkreślony nieobecnym wzrokiem, spojrzeniem zawieszonym
na krawędzi poznawalnego i wbitym w horyzont niewiedzy.
A jednak wyjątkowość sugestii głębi zrodLOnych z materii malarskiej pozwala dostrzec w statycznym obrazie czynnik czasu. Wszystkie przedmioty wokół
postaci ustanawiają wrażenie bezruchu, odczucie to potęguje symetryczność kompozycji, rzec można idealny ład. którego stabi Iizację narusza ktoś, kto zdaje się, iż
przechodził tędy i przystanął na chwilę, dotknąwszy jednego ze sprzętów. Tym kim ś
jest cierpiący ojciec, który niedawno utracił żonę, a obraz jest rodzajem wotum.
Malując go artysta spełniał pragnienie dzieci i podejmował ich żarliwą modlitwę,
będąc członkiem konfraterni czynnie pomagającym najuboższym sam stanąl wobec
świata jako ten, który prosi. O co?
Podobnie jak paralityk nad Sadzawką Owczą i marnotrawny syn, w bezradności i milczeniu uczekuje spotkania, odwrócenia obecnego stanu rzeczy.
A na marginesie klasyfikacji motywów, uw autoportret jest w swej istocie
echem sytuacji przykutego do łoża mężczyzny. obok którego leży kilka niezbędnych
przedmiotów wiążących go jeszcze z rzeczami tego świata choć ... właśnie poczuł
na sobie uzdrawiające spojrzenie, które trwa.
Marlena Makiel-Hędrzak
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METAFIZYCZNE PRZESTRZENIE
Dnia J5 kwietnia 2016 roku w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultuwystawy rysunku i malarstwa profesor Marleny
Makiel-Hędrzak , artystki od początku istnienia kierunku związanej z Wydziałem
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ekspozycja obejmowała prace w technice
mieszanej i wykonane akrylem.
Martin Buber pisał o epokach, w których człowiek czuje się pozbawiony zadomowienia w świecie, o niepokojących wyobrażeniach przestrzeni, w których jest
zagubiony i pozbawiony metafizycznego zakotwiczenia. Scenerią ludzkich narodzin
i śmierci nie jest wtedy kosmos-ład, lecz chaos, przejawiający się jako gra nieobliry w

Dębicy odbył się wernisaż

Marlena Makiel

Hędrzak.

Dal, akryl na plótnie. 2015.
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czalnych i niezrozumiałych potęg. Buber pisał
o gnostyckim doświadczeniu duszy, rzuconej
w czasoprzestrzenną otchłań, tęskniącej za
nieznanym, a zarazem pytającej o własne imię.
Ten prastary wątek znalazł ujście w niepokojach dwudziestowiecznego egzystencjalizmu.
gdzie ludzkiemu poszukiwaniu tożsamości za
tło służy nicość lub, co najwyżej, bezduszny,
naukowy opis kosmicznego uniwersum.
Nieskończoność przestrzeni fizycznej
niepokoiła już Blaise'a Pascała. Dla niego czło
wiek to tląca się ludzka iskierka nadziei, miło
<ci i wiary - niespokojna myśl pośród otchłani,
w której czuje się on bezbronny i kruchy. Człu
wiek jest jak trzcina myśląca - "kropla wody
trochę mgły wystarczy, żeby go zabić". Dziś
Marlena :vIakiel-Hędrzak
ogrom Wszechświata zostal pozornie uładzony
przez matematyczny aparat fizyki i astronomii. Kosmos zdaje się bezkresny, ale
połiczalny - w tym sensie .. zrozumiały", że możemy wspiąć się doń po samodzielnie
skonstruowanej drabinie równań. Ale odpowiedzi na pytanie o sens życia, narodzin,
cierpienia, przemijania i śmierci nie znajdziemy w fizyce.
Istnieje równie niebezpieczna nieskończoność wewnątrz nas . Choć jesteśmy
ograniczeni w czasie, groźna jest nieobliczalność naszej natury, nieprzewidywalność
tego. do czego człowiek jest zdulny. Niegdyś zwierzęcą dzikość przyrody przeciwstawiano racjonalności i stałości człowieka. Dziś potrafimy precyzyjnie ustalać bieg
zjawisk kosmicznych, ałe samych siebie nie jesteśmy pewni. Własnej tożsamości nie
odnajdujemy ani w świecie, ani we własnym wnętrzu. Trafna wydaje się intuicja
starożytnych Greków, w myśł której bogowie albo los igrają człowiekiem niczym
marionetką lub przestawianym na szachownicy pionkiem.
Rysunki Marleny Makieł-Hędrzak tworzą zamknięty świat, który ma swoją
wewnętrzną ontologity. Alejo Carpentier w jednej ze swych powieści wyrazil myśl ,
że miarą wielkości artysty jest zdolność kreacji takich właśnie dzieł, zawierających
tajemniczy, alternatywny porządek bytu. Tym, co narzuca się wraz z pierwszym wrażeniem, ktury wywołują prace artystki, jest poczucie iluzoryczności, tymczasowości
ludzkiego istnienia na tle bezkresnej dali. Człowiek zdaje się przygarniać do siebie
obcą mu przestrzeń i nadawa ć jej chwilowe kształty naczynia z gliny, którym próbuje
zaczerpnąć wody, mleka, domowego bezpieczeństwa (Alegoria ciszy 1).
W pracy Ubi sunt widzimy postać dziewczynki na skraju schodów. na
krawędzi niepewności nim runie (zniknie) cały znany jej dotąd świat. Wiem. że
lródlem inspiracji był wiJok dziecka przed domem pogrzebowym. Jest w tych wizerunkach mistyczne doświadczenie nieznanego. które przenika przez iluzoryczną
powłokę rzeC7ywistości. jak prle7 zwiewną, przezroc7ystą zasłonę. Czy \V twórczo-
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ści Makiek-Hędrzak mamy do czynienia z nawiązaniem do tradycji ikony, w której
obraz nie "przedstawia", lecz "czyni" tu i teraz epifanię Transcendencji?
Ludzkie postacie zjawiające się w jej pracach zdają się lewitowa(;. Jeśli
pamiętamy uwagi Cezanne'a o solidnej podstawie, jaką powinien mieć każdy namalowany przedmiot, stan zawieszenia zdaje się nieprzypadkowy. Jesteśmy cieniami ,
zjawiamy się na chwilę między narodzinami a momentem śmierci. Na obu krańcach
towarzyszy nam czyjeś cierpienie. W kilku pracach pojawia się forma, która przypomina splątane bandaże. Wiem, że w przypadku współczesnej sztuki niebezpieczne
jest zbyt łatwe poszukiwanie denotacji, bowiem to, co obraz sugeruje prLez pozornie
czytelne wizerunki, zakotwiczone jest gdzie indziej, nie w mimetycznym odwzorowaniu przedmiotów danych w potocznym doświadczeniu.
Są jednak sugestie, dość wymowne znaki, które pozostają czytelne niezależ
nie od artystycznego zamysłu - od tego, co dzieje się wśród kresek i plam . Niebieski
calun porzucony na trumnie to znak, że zmartwychwstaniemy cia lem. Wielki stary
klucz w pracy Pole niesie wielką symbolikę. Zostal przedstawiony w wielkim zbliżeniu, nieproporcjonalnie duży wypełnia centrum kompozycji. Mucha na szybie
obok klucza jest uwięziona jak c7.łowiek chory. który nie może wyjść na zewnątr7 ,
w pejzaż przedwiośnia. gdy cieplo niepokoi. lecz nadal wieje zdradliwy wiatr.
Przestrzeń w pracach Makiel-Hędrzak nie jest przestrzenią tradycyjnego
pejzażu. odległość nie jest tu miarą geograficzną ani kosmiczną. To metafizyczna
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dal, której doświadczamy przez własne wnętrze. Zjawiskowość, ulotność zbudowana
jest z aluzyjnych zmarszczeń powierzchni. Błękity rozpływają się w biel, w której
drga powietrze ludzkiego oddechu. To nie jest kosmiczna physis, lecz mikrokosmos duszy. Przypomina się niezglębialność monady i jej wewnętrzny dynamizm,
odkryty i opisany przez Leibniza. Każdy nosi nad sobą swoje własne niebo, słyszy
wezwanie oddali, by biec za horyzont, który ucieka w nieskończoność.
Na jednym z rysunków przedstawiono mężczyznę biegnącego w świetlistą
dal, ku wielkiemu niebu, na tle którego zarysowuje się kościelne okno. Optycznie
paradoksałny "cień na niebie" jest odbiciem kształtu okna dziwnej budowli, stojącej
"na ziemi". Ten sakralny motyw sugeruje tęsknotę za Bogiem. Czy jest ona daremna? Przypomina się Achilles, który nigdy nie dogoni żółwia, Kafkowski geometra
K., który nigdy nie dotrze na zamek, nieskończona podzielność, matematyczna
otchłań otwierająca się między jedynką a dwójką - obsesja powracająca w utworach
Borgesa.
Partia nieba w rysunku Dal, skonstruowana z rzuconych pozornie chaotycznie plam błękitu, niesie w sobie "nowoczesność" kompozycji abstrakcyjnej. Obok
widzimy jasny budynek z ornamentem cienia na ścianie. Jego kształt koresponduje
ze znanym z pozostałych prac cyklu splotem bandaży (Ubi sunt), tajemniczą wstę
gą, rozłożonym całunem zmartwychwstałego Chrystusa. Jest jakaś bolesna ostrość
w zarysach tej wstęgi - obca materii tkaniny mającej przynieść ukojenie. W dolnej
partii obrazu znajduje się ciemne, "śłiskie" podłoże, którego zwarta masa kontrastuje
z "powietrznym" horyzontem, w którym rozpływa się biegnąca ku górze postać . Metafizyczny niepokój tego obrazu, pojawiający się w nim motyw ulicy, gra tajemniczego świat la przywodzi na myśl słynny motyw prac surrealisty Giorgia de Chirico.
Z jasnym, zbudowanym z plam błękitu i bieli, motywem Dali kontrastuje
wykonany ołówkiem, akrylem i pastelem wizerunek świata podziemnego (etc. II).
W górze widnieją zarysy odległego miasta ze spiętrzoną, pionową partią czerni,
przez miękko rozlane motywy nibyroślinne, do drobno osiatkowanej ołówkową linią
"piaszczystej" głębi ziemi. Tam także przedstawiono ciemną sylwetkę - martwe
ludzkie cialo, rzucone głową w dół, niczym strzęp rozplywającej się materii. To ktoś,
dla kogo nie ma już ratunku. Jednak na samym dole kompozycji, w jasnym prostokącie, ukazano kobiecą postać, siedzącą w pozycji medytacyjnej, z twarzą odwróconą od widza. W podziemnym "wnętrzu" pojawia się labirynt o geometrycznych
kształtach - symbol zagubienia, sytuacji bez wyjścia, który pozostaje w opozycji do
miękkich zawiłości linii - amorficznych partii przygniatającej wszystko ziemi.
Wizerunek kobiety jest wyraźny - stanowi kontrast z rozproszonymi szarościami tła, podkreśla uobecnione w niej życie. Postać przywodzi na myśl larwę
- formę, którą przybiera owad w oczekiwaniu wiosny - momentu przebudzenia do
lotu ku niebu. Przypomina się również Platońska jaskinia - stan uwięzienia i bezdomności w świecie, ludzka tęsknota za nieznanym, miłość do Wiecznego Swiatła,
do którego prowadzi długa i bolesna droga.
Pawel Nowicki
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LINIA, POPiÓŁ I CZAS
Ekspozycja prac Marleny Makiel-Hędrzak w Saloniku Artystycznym KroBiblioteki Publicznej' intryguje, zachwyca, wprost zmusza do refleksji;
także nad pięknem linii rysunku, niekiedy "rozmawiającej" z kolorem w postaci
figury - znaku - nałożonego akrylem, to smugą lub obłokiem plamy uczynionej
akwarelami. Wystawa opatrzona tytułem Linia i popió/- wielce pojemną metaforą
w pełni oddaje charakter i przymioty tych prac. Dła autorki łiniajest wyznacznikiem
artystycznego trwania jako artystki, ale i trwania sztuki w ogóle. Linia w rysunku
to rodzaj pewnego początku i końca, ale jednocześnie to linia czasu, który nie ma
początku i końca. Owa temporalność ma silne umocowanie w każdym z rysunków,
w każdym obrazie zbudowanym z linii właśnie, wspieranych często dyskretną plamą
koloru, zwłaszcza odcieni błękitów, które czynią z obrazu kolejną chyba metaforę
odniesienie do sfer niebieskich.
Kiedy kontempluje się linię w rysunkach, odnosi się wrażenie, że to właści
wie cienie łinii realnych. Jak cienie na skałach w jaskini Platona. Mam wrażenie, że
realna linia to struna, może nawet cieńsza niż przysłowiowy włos , struna G, z której
padające na nią światło buduje cień. Ów cień pada na arkusz papieru i wlaśnie ten
cień obserwujemy jako nową rzeczywistość. Cień rzeczywistej linii na arkuszu papieru potężnieje, drga, niekiedy światlo go łekko rozmywa, jakbyśmy mrużyli oko.
Wtedy obserwator kontemplujący obraz uświadamia sobie, ile obraz Czasu kosztuje
czasu pracy; cierpliwości w staranności chwytania cienia tej realnej struny.
W szkicu do katalogu wystawy Stanisław Wójtowicz napisał między innymi:
"Twórczość Marleny Makiel-Hędrzak rządzi się własnym wewnętrznym czasem
mierzonym powrotami do ulubionych motywów artystycznych i literackich". Tak
jest w istocie. Artystka często sięga do sztuki i literatury antycznej, niejako przepły
wa przez millenia i stulecia do naszego dziś. Ważnym motywem antycznym są mity,
dramaturgia tamtych epok. Przed dziesięciu laty nurtowała nas jej Lela (a jednak
pamiętamy, mimo przepłynięcia, rzekę zapomnienia), teraz są szczątki labiryntu,
szczątki, ślady, niczym archeologiczne artefakty.
Czy autorka - przy swej wiełkiej wrażliwości - sugeruje widzowi jej widzenie świata ludzkiej krzywdy, dramatu z zawieszonym pytaniem: unde matu m?
Z jednego z obrazów wyrywa się wagon. Niemal realistycznie narysowany. Właśnie:
skąd zło? To wagon, jakim wywożono ludzi do obozów koncentracyjnych, na Sybir,
do Katynia - wagon, który dowoził ludzi jak najbliżej śmierci . Popiól towarzyszy
śnieńskiej

, M. Makiel-Hędrzak. LiI/in i popit5/- wernisaż wy,lawy rysunków odbyl się 13 lipca 2016 roku, wyslaw.
[rwala do kOlka sierpnia.
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odcieniom linii, lecz "podrużujący" tym wagonem zdążają równió w popiół. Ale
jest i inny akcent współczes ności - dwie dziewczyny, zajęte czymś interesującym,
widzimy odwrócone do nas tyłem, w kostiumikach chyba 7 dawnych lat. Ubi sunt ...
Zatem czas w różnych od s łunach - a to zajmuje czas ...
Bez wątpienia jest to ,ztuka nasycona pytaniami filuzoficznymi, sztuka
mistyczna, mimo realności u podstawy: najpierw jest realistyczny sygnał,wsparty
tytułem pracy, i stąd zaczyna się wszechświat wyobraźni artystki; ten wszechświat
po chwili kontemplacji przesuwa się w kierunku wyobraźni odbiorcy, następuje
interferencja łinii i drgających fa l jego myśli .
Wiełe tu odniesień do łiteratury w ogLiłe, do poezji - artystka sama pisze mą
dre wiersze: - odniesień niekiedy ledwie dostrzegalnych, znów jakby były cieniami
myśli pisarza czy filozofa. Można tu zetknąć się - jakby po kryjomu - z Schulzem
czy Kafką, dyskretnie porozumieć się z nieogarnioną wyobraźnią wielkich poetów.
Pewnie - by ująć swe spostrzeżenia na temat tej twó rczości - trzeba wyrazi ć zdanie:
to sztuka wiełkiej artystki-humanistki; damy od linii cieńszej niż struna .. .
Podczas wernisażu autorka przywolywała nazwiska swych nauczycieli ze
średniej szkoły plastycznej (kończyła ją jeszcze w Miejscu Piastowym, obecnie
szkoła funkcjonuje w Krośnie) , z atencją wspominała pracowni ę profesora Stanisła
wa Góreckiego. Nieczęsto się zdarza, że twórcy publicznie zwierzają się, że wiele
zawdzięc z ają innym, że ich sukcesy nie są "s ame z siebie". Rzetełnośc i skromnośc
Marleny Makiel-Hędrzak jest dla jej znajomych pewną już oc zywistością.
Jan Tulik

Marlena Makiel-Hędrzak. Tkanina.
2015. oł ówek. akryl na papierze. 70x50 cm.
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Zieliński

SPOJRZENIE I OBRAZ.
TRAKTAT O MALARSTWIE
Część

pierwsza. Spojrzenie z góry (2)

IV. Gwiazdy nad rzeczami'
Wielokrotnie zastanawialem się, dlaczego tak podstawowe doznanie wzrojakim jest niebo gwiaździste, nie znalazlo w historii malarstwa
należytego miejsca. Próby jego zobrazowania pojawialy się sporadycznie. Może
najlepiej widoczne z nich są sklepienia katedr gotyckich, ale i tam uklady gwiazd
bywały schematyczne, nie wynikaly z uważnej obserwacji nieba. Renesansowe
i barokowe alegoryzacje znaków zodiaku i innych gwiazdozbiorów to oczywiste
przykłady antropomorfizmu i zoomorfizmu, uprawianego zresztą z upodobaniem
od czasów starożytnych. Malarze i graficy chętniej "oswajali" niebo, niż je obserwowali. Na drodze obserwacji zdecydowanie wyprzedzila sztukę astronomia, ale to
byla inna obserwacja, z pewnością nieartystyczna. Można by się domyślać istnienia
trudności interpretacyjnych, lecz przecież właśnie astronomia z astrologią już od
głębokiej starożytności dostarczaly sporo interpretacji.
Myślę, że przyczyna była dość trywialna. Dla malarza "materiał optyczny"
zawarty w niebie gwiaździstym, które ogłądał okiem nieuzbrojonym lub słabo
uzbrojonym, jest bardzo malo zróżnicowany, monotonny. Zarówno pod względem
kolorystyki, jak pod względem układów geometrycznych, których tam - na dobrą
sprawę - nie ma. (Gwiazdozbiory jako uklady geometryczne to właśnie próba oswojenia rzeczy nieznanej, wtłoczenia jej w schematy łatwo dostępne ludzkiemu rozumowi). A przecież gwiazdy świeciły na niebie od tak dawna, jak dawno istniała ludzkość. Stanowiły bezustanne, milczące wyzwanie dla ludzkiej myśli i wrażliwości.
Zachęcaly człowieka do bezpośredniej, wzrokowej konfrontacji z nieskończonością.
Nie wyobrażam sobie, aby malarze prehistoryczni nie patrzyli w nocne niebo. Nie
wyobrażam sobie też, aby pozostawali wobec jego widoku emocjonalnie obojętni.
Jest bardzo wątpliwe, aby w epoce, w której żyli, istniały jakieś zalążki astronomii ,
wobec czego byli 7,dani na czyste doznania wzrokowe. Wlaściwie - świetna sytuacja.
Tak, świetna, ale z punktu widzenia Claude'a Moneta'Oni malowali zwierzęta .
kowe

ludzkości,

Tylul tego rozdzialu zapożyczylem od rysunku Paula Klee nie Ges/ime iiber den Dingen z roku
1913. znajdującego się w Muzeum Sztuki w Łodzi.
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Zwierzęta były dla nich podstawowym i właściwie jednym materiałem
optycznym, ponieważ znajdowały się w centrum ich myś łi . Ści ś lej mówiąc - w centrum uwagi społeczeństwa, które ich jako grupę z siebie wyłaniało i które im złecało
ich pracę. Ponieważ mit o twórczości spontanicznej malarzy prehistorycznych,
porównywalnej ze spontanicznością twórczości dziecięcej, dawno włożono między
bajki. Była to twórczość profesjonalna, do której prawdopodobnie uzdatniało odpowiednie wykształcenie. Możnają porównać z dużo późniejszym małarstwem sakralnym, gdyż malowane jaskinie były świątyniami, o czym już wiemy na pewno.
Nie mogę w tym miejscu zaczynać rozprawy o malarstwie jaskiniowym,
choć może i miałbym ochotę . Napisano już na ten temat wiele rzeczy mądrych
i trochę niemądrych. (Jedną z bajek, w stylu "ptaków Zeuksisa", jest domniemanie,
że malarze prehistoryczni posiadali ograniczoną zdolno ść rozróżniania kolorów.
Powtórzył tę brednię - bo nie sądzę, aby sam ją wymyślił - Zbigniew Herbert
w Barbarzyńcy w ogrodzie i nie pamiętam, aby jakiś krytyk wypomniał ją wybitnemu poecie. Malarze jaskiniowi uzyskiwali swe farby z barwników ziemnych
i węgla dfZl:wnego. Ich skala barw była więc dość wąska, choć nie tak wąska, jak się
wydało Herbertowi. Ci z Lascaux posługiwali się nią szczególnie po mistrzowsku,
dając dowód wielkiej wrażliwości kolorystycznej).
Powinniśmy, jak sądzę, pamiętać i wciąż sobie przypominać, że umiejęt
ności w sztuce malarskiej (podobnie jak w każdej innej sztuce) nie nabywa się
wyłącznie na drodze ćwiczeń warsztatowych. Składa się na nie mnóstwo czynników, takich jak światopogłąd, wiara, wyk s ztałcenie, kondycja psychiczna. Na
użytek niniejszych rozważań chciałbym wyróżni ć szczególnie zdolność do myśłenia
abstrakcyjnego. Takie cechy dzieła, jak trafna charakterystyka kształtu, jego synteza - niemająca nic współnego ze schematycznym uproszczeniem - nie mogą się
pojawić bez umiejętności myślenia abstrakcyjnego. Malarze z Lascaux przejawiali
te cechy rozwinięte w najwyższym stopniu. Nie tylko malarze z Lascaux, ale trzymam się tego przykładu , gdyż znam go najlepiej. W przypisie do Wprowadzenia
napisalem, że prawdopodobnie posiadali oni świadomość o charakterze bardziej
percepcyjnym, niż abstrakcyjnym. Oczywiście, nie sądzimy, aby ci ludzie potrafili
dorobić teorię do swojej twórczości, ale na ich świadomość artystyczną musiał się
składać także czynnik myśli abstrakcyjnej. Wiemy, że nic tak nie sprzyja rozwojowi
myśłenia oderwanego od konkretu , jak wpatrywanie się w niebo gwiaździste. Nie
można przecenić wplywu tego czynnika na rozwój ludzkiej inteligencji. Jest wielce
prawdopodobne, że niebo gwiaździste ma swój istotny, choć niebezpośredni udział
w tworzeniu sztuki przez łudzi .
Na poparcie tezy o udziale myślenia abstrakcyjnego w twórczo ści malarzy
z Lascaux znalazłby się jeszcze inny, bardziej "miażdżący" argument. Nie chcę go
nadużywać. Nie wyciągnę go jak asa z rękawa. Nie można jednak pominąć faktu, że
na ścianach jaskini Lascaux znajdują się w paru miejscach zagadkowe kompozycje
prostokątne, złożone z mniejszych prostokątów i kwadratów o różnych kolorach.
Nikt, jak dotąd, nie odgadł , co one mogą oznaczać. Próby wyja ś nieri wahają sit;: - od
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czysto utylitarnych do przypuszczenia, że to pierwszy w dziejach przejaw
malarstwa abstrakcyjnego. Wolno i mnie wyrazić swoje domniemanie.
Unikając skrajności, myślę, że mogą to być próbki kolorów, ale ustawione
w sposób dość szczególny. Ukazują nie tylko czyste jakości barwne, ale także
oddziaływanie barw na siebie, w różnych sąsiedztwach. Sprzyjałaby temu celowi
właśnie porządkująca geometryzacja pól barwnych. dzięki której sąsiedztwa są
szczególnie mocno wyeksponowane. Wybitna wrażliwość kolorystyczna malarzy
z Lascaux, wyróżniająca ich jaskinię spośród innych pokrewnych obiektów, mogła
by tu służyć za argument. Jednocześnie, nie uznając tych prostokątów za pierwsze
obrazy abstrakcyjne w dosłownym znaczeniu, musielibyśmy przyznać, że myśłenie
oderwane od konkretu dało tu znać o sobie w sposób bardzo wyrazisty.
Dopiero pod koniec XIX wieku, dzięki zbudowaniu doskonalszych tełesko
pów i wprowadzeniu fotografii do badań astronomicznych, nauka otworzyła przed
ludzkością nowe obrazy nieba. Ujrzano nowe gwiazdy i nowe galaktyki (zwane
początkowo mgławicami pozagałaktycznymi), ujrzano mgławice gazowe i gazowo-pyłowe, planety zaczęły ukazywać swą strukturę. To, co ujrzano, działało bardzo
sugestywnie na wyobraźnię. Przestrzeń międzygwiezdna przestała być " pusta", nie
odkrywając bynajmniej swej tajemnicy i nie usuwając z ludzkiego pola widzenia
problemu nieskończoności.
Po roku 1905 teoria względności Alberta Einsteina na nowo zelektryzowała
wyobraźnię ludzi nauki i artystów, choć nie wszyscy ją rozumieli. Zaczęto powszechnie mówić o "czwartym wymiarze" i "nadprzestrzeni". W takiej atmosferze
rodził się kubizm, konstruktywizm, futuryzm ... Na poboczu tych nurtów Warszawa,
Wilno i Petersburg poznały w latach ł905-1908 niezwykłą twórczość małarską
młodego Litwina, kompozytora, który zaczął malować, Mikołaja Konstantego Ciurlionisa. On pierwszy i właściwie jedyny tak konsekwentnie pokazał w małarstwie
przestrzeń kosmiczną. Korzystał z fotografii astronomicznych, ale nie naśladow
czo. Warstwa linearna i kolorystyczna jego subtełnych obrazów wykazuje pełną
autonomię, świadczącą, że malarz zdawał sobie sprawę, iż obraz malarski rządzi
się prawami odrębnymi od fotografii. Warto wszakże podkreślić, że "kosmiczne"
obrazy Ciurlionisa chyba po raz pierwszy ujawniły, iż fotografia może poruszać
wyobraźnię ku nieznanym światom. Co jest bardzo odlegle od zdjęć pamiątkowych .
I właściwie, ta sytuacja trwa do chwili obecnej, mimo tak znacznego rozwoju technik fotograficznych.
Dorobek malarski Ciurlionisa nie jest bardzo obfity. (Artysta zmarł w roku
1911 w wieku 35 lat). Obok całkowicie oryginalnych na tle ówczesnego malarstwa
przekształceń przestrzeni ziemskiej, tematy "kosmiczne" zajmują w nim nie więcej
niż dziesięć pozycji. W dodatku dorobek ten przez kilkadziesiąt lat był słabo znany,
stanowiąc jedynie legendę sztuki XX wieku. Obecnie sytuacja jest zupełnie inna,
dzięki szeregowi wystaw w wielkich ośrodkach kułtury europejskiej, a także w Muzeum Narodowym w Warszawie i Muzeum Narodowym w Poznaniu w roku 2001
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oraz w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie na przełomie roku 2015
i 2016. Tym bardziej paradoksalny wydaje się fakt, że w dobie lotów międzyplane
tarnych Ciurlionis wciąż czeka na godnych siebie następców. Tymczasem astrofizyka stawia wciąż nowe pytania, które czynią przestrzeń kosmiczną jeszcze bardziej
tajemniczą, a fotografia astronomiczna ukazuje coraz dalsze rejony Wszechświata.

V. Znaczenia koloru
Niech czytelnik wybaczy mi to wyznanie, ale nie ma dla mnie nic bardziej
nudnego niż technicznie wykreślone "koło barw". Spotyka się takie wykresy w wielu publikacjach dydaktycznych i popularnonaukowych. Kiedy natomiast ujrzę tęczę
na niebie, budzi ona we mnie zawsze naiwny podziw dla "cudu natury". A przecież
istota rzeczy w tęczy i w "kole barw" jest ta sama. Tylko że tęcza to zjawisko żywej
przyrody.
Miałem piętnaście lat, gdy w towarzystwie dwóch przyjaciół odbyłem pierwszą poważną wyprawę w Tatry. Z Doliny Pięciu Stawów przez Szpiglasową Przełęcz
schodziliśmy o świcie do Morskiego Oka. Nagle, w promieniach wschodzącego
słońca, zobaczyliśmy tęczę - nie na niebie, lecz pod stopami, rozpostartą na obłoku
białej mgły wypełniającej dolinę poniżej naszej ścieżki. Ta tęcza nie majaczyła
gdzieś daleko w nierealnej przestrzeni. Była tuż, prawie na wyciągnięcie ręki . Mieliśmy wrażenie, że wystarczy się schylić, aby jej dotknąć. Był to pierwszy i ostatni
raz, nigdy później nie udało mi się ujrzeć tak zachwycającego zjawiska.
Gdybyśmy tamtędy nie szli w tej właśnie chwili, tęcza jaśniałaby niewidoczna dla nikogo. Nie byłoby oczu uzurpujących sobie wobec niej prawa własności.
Sytuacja stałaby się bliższa boskiego aktu stworzenia.

*

Jak to możliwe, że przez tak wiele stuleci. aż do XIX wieku, nikt nie skodyfikował zjawiska kontrastu barwnego? W końcu uczynił to Michel Eugene Chevreul,
wcale nie optyk i nie malarz, lecz chemik, specjalista od tłuszczów roślinnych
i zwierzęcych, wynalazca stearyny. Zrobił to odkrycie oa uboczu swoich głównych
zainteresowań, gdy zostal dyrektorem farbiarni w paryskiej Manufakturze Gobelinów (później także dyrektorem Muzeum Przyrodniczego). Czy zdawał sobie sprawę,
że utrafił w samo sedno kolorystyki malarskiej?
Dla malarza nie tyle istotna jest bowiem analiza spektralna światla białego,
widoczna jak na dloni w tęczy i w pryzmacie, ile zasada dopełniania się kolorów
przeciwnych, którą tak dosadnie ilustruje "koło barw" będące zresztą niczym innym, jak tęczą ujętą w kształt okręgu.
Wygląda jednak na to, że przez wiele stuleci, a nawet tysiącleci, malarze
obywali się bez teorii kodyfikującej kontrast barwny i stosowali ten kontrast nieomylnie. Tajemnica tkwi w tym, że kontrast ten opiera się na fizjologicznej reakcji
ludzkiego oka. Nie musimy sobje zdawać sprawy z przebiegu tej reakcji, aby ją
wykorzystywać w trakcie malowania. Ktoś, kto projektowa I cykl gobelinów Dama
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zjednorożcem, nie znal "kola barw", o którym obecnie dzieci uczą się w szkoJacb,
ale wiedziaj, jak zadziala kontrast różu z zielenią - główne zestawienie tych kompozycji. Wiedzę o tym , że czerwień dopełnia się z zielenią, blękit z oranżem, a żólć
z fioletem, miał bowiem zakodowaną w siatkówce swych oczu. Wszyscy ją mamy.
choć nie wszyscy umiemy w równym stopniu czynić z niej użytek.
"Koło barw" nie nudziło, lecz ekscytowalo Seurata. Jako pierwszy z malarzy
odnalazł on w 1878 roku książkę Chevreula O prawie jednoczesnego kontrastu kolorów, podobno zapomnianą nawet przez jej autora, wydaną jeszcze w roku 1839.
Georges Seurat i Piet Mondrian to dwaj genialni malarze, którzy swój
geniusz objawili tyleż dzięki swym teoriom, co pomimo swych teorii. Gdyby byli
mniej utalentowani, z pewnością teorie unicestwiłyby ich malarstwo.
John Rewald w Historii impresjonizmu przytacza paletę Seurata. Miały się
na nią składać: błękit, błękit fioletowy, fiolet. fiolet czerwony, czerwień, czerwień
oranżowa, oranż, oranż żółty, żółć, żólć zielona, zieleń, zieleń błękitna. Ponadto biel,
jako dodatek rozjaśniający niektóre barwniki. Podobno Seurat nigdy nie mieszał
tych kolorów ze sobą. Jak wiadomo, grupowa I je obok siebie w postaci punktów, które
miały się mieszać dopiero w oczach widza, dając w efekcie "kolor optyczny".
Mondrian poszedł jeszcze dalej. Dwanaście kolorów Seurata to bylo jednak
spektrum. Mondrian rygorystycznie ograniczył paletę do trzech barw zasadniczych:
czerwieni, błękitu i żólci, których też nie mieszał. Dodal natomiast biel i czerń , jako
mieszanki w różnych proporcjach. I to go uratowało' Perłowe szarości i czarne linie
w obrazach Mondriana pełnią roję równie ważną co pola czerwieni, blękitu i żółci.
Tworzą nastrój, dynamikę i są spoiwem całej kompozycji.

*

Musimy odróżnić kolorystykę malarską od optycznej, czyli fizycznej.
Wprawdzie obie sprowadzają się do tego samego procesu - dzialania fal światla na
siatkówkę ludzkiego oka, ale są między nimi znaczne różnice. W fizyce biel i czerń
nie istniejąjako barwy, są nazywane "pozakolorami". Bieljest wynikiem zmieszania
wszystkich barw. czerń - wynikiem braku barwy. Tymczasem nawet tacy rygoryści
malarscy, jak Seurat i Mondrian, wiedzieli, że biel i czerń to koJory. Seurat wyeliminował wprawdzie czerń - trochę ze względów doktrynalnych, a trochę dlatego,
że dodatek czerni "brudzi" lub "Jamie" kolor, ale używal bieli, ponieważ wiedzial,
że niektóre farby fabryczne są zbyt intensywne i dopiero po dodaniu bieli osiągają
peJny blask. Każdy malarz wie, że nie można malować, nie mając bieli na palecie.
Jedynie w akwareli białą farbę zastępuje biel papieru.
Mondrian nie wyobrażał sobie swoich kompozycji bez szarości, czyli
mieszanek czerni z bielą. Wiedział też. że nic nie nada jego liniom tak pierwotnej
surowości, jak czerń.
Podania o tym, że impresjoniści odrzucili czerń z palety, są mocno przesadzone. Rzeczywiście. niektórzy z nich w pewnych okresach swej twórczości (na
ogół wczesnych) nie używali czerni. ponieważ ich ideą było "oczyszczenie palety".
Wystarczy jednak spojrzeć na Lożę Renoira z 1874 roku (obecnie w Courtauld
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Institute w Londynie). Cóż za wspaniałe użycie czerni jako koloru' A był to obraz
pokazany na pierwszej wystawie impresjonistów. Wszystko, jak wiadomo, załeży od
zestawień. Żaden kolor sam z siebie nie jest "ładny" ani "brzydki".
Pissarro uważał, że w naturze dominuje szarość . Oczywiście szarości może
być mnóstwo, w różnych odcieniach, co daje się zauważyć w wielu obrazach Pissarra. Inna rzecz, że szarości Pissarra nie musiały - jak sądzę - powstawać z czerni
i bieli. Mogły być robione, na przykład, z czerwieni, zieleni i bieli. z fioletu, żółci
i bieli lub z błękitu, oranżu i bieli, co zawsze czyni szarość bardziej "kołorową".
Fizycy nie muszą nawet nazywać kolorów. Oznaczają je dlugością fali.
Z tego powodu wszystkie barwy są dla nich równowartościowe. Malarz wie natomiast, że czerwieni, blękitu i żółci nie zdoła nigdy uzyskać z żadnych mieszanek.
Są to dla niego barwy elementarne. Dlatego idea Mondriana redukcji palety do tych
trzech barw miała znaczenie symbolu. Również w kategoriach symbolu traktowal
biel i czerń (alfa i omega, pelnia i nicość ...), co nie zmienia faktu, że byly one w jego
obrazach niezastąpione w sensie czysto malarskim, a więc kolorystycznym.
Trzy elementarne jakości barwne pozbawione są w obrazach Mondriana
naturalnych kontrastów: czerwień zieleni, błękit oranżu, a żółć fioletu. Bez szarości
i czerni mielibyśmy w obrazach Mondriana barwną kakofonię zamiast poezji szlachetnego rygoru, doprowadzającej nas niejako do źródeł naszego widzenia.
Poezja szlachetnego rygoru to określenie, które można odnieść też do
Seurata. Gdyby Seurat ograniczyI się do eksperymentów z "kolorem optycznym",
jego malarstwo pozostałoby jedynie ciekawostką. Talent tego malarza sprawił, że
oglądamy - w dialektycznej opozycji - grę między zatrzymaniem czasu a wibracją
materii światła. Jakby upływ czasu został na chwilę zawieszony, aby poprzez wibrację ukazana została prawdziwa struktura wszechrzeczy.
Od czerwieni, błękitu i żółci pochodzą fiolet, zieleń i oranż, jako ich mieszanki. To jest sześć kolorów spektrum, czyli tęczy. Wszystkie inne Uak na palecie
Seurata) to już tylko pośrednie przejścia między nimi. Tu też mamy, sprowadzony
do wzorcowego schematu, podział barw na grupę "ciepłych" (czerwień, żółć, oranż)
i "chłodnych" (błękit, fiolet, zieleń). W tym schemacie zakodowany jest kontrast ciepło-zimny, który rządzi kolorystyką malarską. Należy jednak pamiętać, że to tyłko
schemat. Każdy z wymienionych kolorów, a także każdy z niewymienionych, może
występować w wersji cieplejszej lub chłodniejszej. W ostatecznym efekcie, uznanie
danego koloru za ciepły lub chłodny zależy od zestawienia go z innym kołorem .
Z czego wynika, że nie istnieją barwy bezwzględnie ciepłe lub bezwzgłędnie zimne.
Idąc jeszcze dałej, stwierdzamy (o czym wiedział Chevreul), że w malarstwie żaden
kolor nie istnieje w oderwaniu od innych kolorów.

*

Kto i kiedy wymyśłił, że tęcza jest "siedmiobarwna"? Trudno to stwierdzić .
Dla pitagorejczyków siódemka była liczbą mistyczną. (Nie ona jedna zresztą).
Edward Schure w popułarnej niegdyś książce Wielcy wtajemniczeni pisze. że
w ujęciu pitagorejskim prawo troistości wyraża naturę wszechświata, symbolizuje
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samego Stwórcę i znajduje odbicie w podziale na świat natury, świat ludzki
i świat boski. Z kolei czlowiek postrzega Boga w czterech aspektach: zmyslów,
duszy, intelektu i woli. Suma troistości i poczwórności to siedem, liczba symbolizująca polączenie czlowieka z Bogiem. Może więc od Pitagorasa zaczyna się
kariera siódemki jako liczby mistycznej, a może jeszcze wcześniej, skoro mamy
siedem Dni Stworzenia. Dalej w Biblii, szczególnie w Apokalipsie świętego Jana,
aż roi się od siódemek (siedem pieczęci, siedmiu aniolów przed obliczem Boga,
siedem gwiazd, siedem trąb ...). Wszystko to ciekawe samo w sobie, ale nas zadowoli
przypuszczenie, że tęcza, kojarząca się ludziom z Bramą Niebios, musiala mieć
koniecznie siedem barw.
Aby dostosować rzeczywistość fizyczną do pojęcia mistycznego, wyróżnia
się czasem amarant jako siódmy kolor tęczy. Malarz nie może się na to zgodzić,
ponieważ amarant jest dla niego kolorem pośrednim między czerwienią a fioletem.
Niektórzy dla odmiany uważają, że siódmy kolor to niebiesko-zielony. Odpowiedi
malarza będzie w tym wypadku analogiczna.
względu

*

na to, czy uznamy, że tęcza ma barw sześć, siedem, czy nawet
dwanaście, nie znajdziemy w niej miejsca dla brązów. Ani dla brązów, ani dla żad
nych spokrewnionych z nimi barwników pochodzenia ziemnego. W optyce fizycznej
takie kolory po prostu nie istnieją. Można by się upierać, że ugier jasny jest wszak
spokrewniony z żólcią chromową, a siena palona z oranżem, że ziemia zielona to
jednak zieleń, że róż wenecki jest czerwienią, brąz van Dycka też ma w sobie coś
z czerwieni, a mars fioletowy jest fioletem. Ale to tak, jakby ktoś w kombinezonie
robotnika budowlanego przyszedl na przyjęcie dyplomatyczne i podtykał wszystkim
pod nos kartę z imiennym zaproszeniem.
Nieoceniony John Rewald przytacza w His/orii impresjonizmu anegdotę
o duńskim malarzu Johanie Rohde, który odwiedzil w Paryżu na Montmartrze
sklepik z farbami sławetnego Ojca Tanguy, zaopatrującego przez wiele lat impresjonistów i postimpresjonistów, i zbierającego ich obrazy. Gdy Rohde wyciągnął rękę po
jedną ze swoich ulubionych farb - nienależącą do menu "chromoluminarystów", Tanguy skrzywił się "jak ukąszony przez skorpiona" i odradzil mu ją po ojcowsku. Nie
dlatego, żeby była złej jakości, ale dlatego, że jej użycia nie zalecał "katechizm".
Założyłbym się, że chodzi lo o brunat kasselski lub asfalt, znienawidzony
przez impresjonistów. W istocie, "obciążają" one paletę, odbierając obrazowi przejrzystą świetlistość. (Niezależnie od tego asfalty wyszly z użycia, bo ich dzialanie
chemiczne na pozostale barwniki okazalo się zabójcze. Są jednak ciągle w użyciu
inne brązy, jak choćby umbra palona).
Wszystko w końcu zależy od tego, jakie znaczenie chcemy nadać kolorystyce naszych obrazów. Cezanne, który był zakochany w ziemi swej rodzinnej Prowansji, używał brązów - umiarkowanie, ałe ze szczególnym upodobaniem do sieny
palonej. Kubiści, którym zależalo na czymś zupełnie innym niż impresjonistom i dla
których atmosferyczność przestrzeni nie grala żadnej roli, przywrócili do łask czerń
Bez
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i pochodzące od niej szarości, a także "ciężkie" z natury brązy. J jakie szlachetne
uzyskiwali harmonie'
Nasi znajomi z Lascaux nie uczęszczali na przyjęcia dyplomatyczne, chodzili
odziani w skóry zwierzęce, bo jeszcze nie umieli wytwarzać tkanin, a odznaczali się
wrażliwością kolorystyczną nie gorszą od impresjonistów. W odróżnieniu od impresjonistów, którzy korzystali z farb gotowych, jaskiniowcy musieli sami wytwarzać swe
farby. Czynili to tak umiejętnie, że ich malowidła przetrwały do naszych czasów w bardzo dobrym stanie. Wpłynęła na to oczywiście technika produkcji (wiadomo, że podstawowym probłemem było zawsze i jest do dziś połączenie pigmentu ze spoiwem), ale
też fakt, że wykorzystywali ba.rwniki ziemne, a te są zawsze bardzo trwałe. Nie znali
błękitu, ponieważ błękity są pigmentami pochodzenia metalicznego, a ich umiejętności
techniczne nie sięgały tak daleko. Podobnie ma się sprawa z czystą zielenią. typu zieleni szmaragdowej. Mieli wprawdzie pod ręką w bród zieleni w postaci soku z roślin,
z pewnością jednak zdawali sobie sprawę, że taka zieleń jest bardzo nietrwała.
Brak pełnej gamy kolorystycznej swoich farb wynagradzali sobie umiejętnie.
Wiedziełi bowiem, jak wiele odcieni można uzyskać przez odpowiednie mieszanki
i zestawienia kolorów. Na przykład przez zmieszanie czerni z żółcią (w tym przypadku z żóltą ochrą) otrzymuje się zgniłą lieleń. Niezależnie od tego istnieje tak
zwana ziemia ziełona, choć nie jestem pewien. czy występowała ona w tej okolicy.
Z kolei czerń, położona na żółtym tłe, działa jak ciemny błękit. Z kolorowych glinek uzyskiwali. mimo wszystko, dość szeroką gamę: od żółci i sieny palonej, przez
czerwień zbliżoną do rużu weneckiego lub angielskiego, do różnych odmian brązu,
nie wykluczając brązu o odcieniu fioletowym, który zresztą można uzyskać także
przez zmieszanie czerwieni z czernią. Jako czerni używali sadzy, węgla drzewnego
i być może palonej rudy manganu. Jako bieli - kredy i wapienia.
Trzeba dodać, że bardzo chętnie i ze znawstwem wykorzystywali kolor tla.
na którym malowali. Jest to l ś niący kałcyt biało-żółty (o różnych nasileniach barwy w zależnosci od miejsca) z dominacją świetlistej żółci brylantowej. W głównej
komorze, zwanej Salą Byków, nad pasem białego kalcytu. na którym wykonano
malowidła, znajduje się strefa oblych, bulwiastych skal. kształtem i barwą przypominająca nisko wiszące kłębiaste chmury burzowe. Malowidło ukazuje się więc niby
w prześwicie nad horyzontem, między chmurami a ziemią. Pędzące byki wyglądają
jak "widmo obłoczne", by posłużyć się słowami Apolłinaire'a. Wszystko to nie
wygłąda na dzieło przypadku, lecz świadomej aranżacji. Albo, inaczej mówiąc, na
świadome wykorzystanie przypadku.
Przykladów umiejętnego wykorzystania podłoża jest tam więcej, jak choćby
w wizerunku jeleni przepływających rzek". malowidle o niezwykłej subtelności
kolorystycznej. A przecież. sprowadza się ona do paru żólci tła skontrastowanych
l soczystą czernią konturów zwierząt.
Kolorystyka malowideł zjaskini Chauveta jest znacznie surowsza. To wlaści
wie barwne rysunki kreślone czernią, brązem, ochrą i bielą. Wyglądają na wczesne,
choć już nieprymitywne stadium jakiejś linii rozwojowej. Stadium jeszcze surowe.
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ale już świadome swej sity i swych możliwości. Malowidła te s ą dużo starsze od
Lascaux. Podobno ocenia się, ż e mogły powstać nawet około osiemnastu tysięcy lat
wcześniej. Temat do zadumy nad powolnością upływu czasu w tamtej epoce. Gdyż,
pomimo różnicy stylu, zarÓwno jaskinia Chauveta, jak i jaskinia Lascaux , należą
do tego samego kręgu kulturowego. Różnicę pomiędzy nimi można porównać do
surowości wczesnego stylu romańskiego i wyrafinowania późnego gotyku. Wciąż
jednak nie udało się nikomu dotrzeć do praźródeł tej tajemniczej kultury, stworzonej
prawdopodobnie przez jakiś lud przybyły z bliżej nieokreślonego Wschodu 2 ".

*

Nieco wyżej napisałem , że impresjonistom chodziło o atmosferyczność
przestrzeni, kubiści zaś poszukiwali innego rodzaju przestrzenności i że skutkowało
to wyborem zupełnie innych gam barwnych.
Na przestrzenne działanie koloru ogromnie był wyczulony mój mistrz Stanisław Szczepański (1895- 1973). Doszło do tego, że jako profesor Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie proponował studentom, aby zaniechali na zywania kolorów
na palecie i zaczęli je nazywać tylko "bliskimi" i "dalekimi" - zależnie od potrzeby
w danym momencie. Metoda ta powodowała bezustanną przemienność nazw - o co
wlaśnie chodzi lo. Na przykład błękit kobaltowy, w pewnej sytuacji wyrażającej
oddalanie się jakiejś plamy w głąb - w stosunku do innych plam barwnych wyraża
jących błiskość przestrzenną - był kolorem "dalekim"; po chwiłi , kładziony na tym
samym obrazie jako plama nal eżąca do pierwszego płanu, zamieniał się w kolor
"bliski". I tak ze wszystkimi barwami palety. Sposób ten uczył kojarzyć myślenie
przestrzenne z abstrakcyjnym traktowaniem elementów obrazu.
Stąd już krótka droga do "ruchu planów". Ale Szczepański nie był wrażliwy
na to zjawisko i nie czynił kroku w tym kierunku, co w swoim czasie miałem mu
trochę za złe . Cóż, każdy ma swoje ograniczenia i ja mam je z pewno.~cią. Proszę
czytelnika, aby mi je wybaczył. Od Szczepańskiego nauczylem się tak wiele, że
dzisiaj z łatwością zapominam mu to, czego mnie nie nauczył.
Nie piszę tu podręcznika malarstwa, więc pominę niektóre szczegółowe
aspekty przestrzennego działania koloru i wspomnę tylko o aspekcie symbolicznym.
W powieści Hermana Hessego Peter Camenzind (z roku 1904) główny bohater, zwiedzając włoskie muzea i galerie, s nuje takie oto roz waża nia :
Czemu Tycjan. zwolennik terainiejszości i cielesności. nadawał czasem swoim wyrazistym i realistycznym obrazom owo tło o najtkliwszym blękicie dali? Jest to tylko
kreska ciemnoszafirowego. ciepłego koloru i nie wiadomo, czy ma oznaczac odległe
góry, czy też tyłko nieograniczony przestwór. Realista Tycjan tego sam nie wiedział.
Nie kładł jej - jak chcą historycy sztuki -- dła harmonii barw. łecz był to jego hołd
, Jak większość Europejczyków. znam jaskinię Chauveta tylko ze LOakomitego filmu Wernera
Herzoga Ja.,kinia zapomnianych snów. zrealizowanego w technice 3D. Po niedobrych doswiadczeniach z Lascaux. jaskinia ta natychmiast po odkryciu zostala zamknięta dla wszystkich poza
niewielką ekipą badaczy. Sam Herzog nie be7 trudności uzyskal zezwolenie na wykonanie filmu.
który powstal w roku 2010 .
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dla tego, co nieugaszone żylo skrycie nawet w duszy tak pogodnego i szczęśliwego
człowieka. Wydaje mi się, że sztuka wszystkich czasów starała się wlaśnie temu
milczącemu pragnieniu boskości w nas nadać jakiś wyraz 3

Zapamiętalem ten fragment przed laty, bo sądziłem i nadal tak uważam, że
zawiera głęboką prawdę. W jednym tylko punkcie ośmielę się nie zgodzić z laureatem
Nagrody Nobla: "Nie kładł jej - jak chcą historycy sLtuki - dla harmonii barw...". Otóż
to nie tak! Świadomość działania kontrastu barwnego, szczególn.ie w przypadku tak
wielkiego malarza jak Tycjan, wcale nie stoi w sprzeczności z tymi treściami pozaświadomymi, o których mówi Hesse ustami Camenzinda. Nie tylko nie stoi w sprzeczności, ale wręcz warunkuje wyrażenie tych treści. To jest wlaśnie ów kolor "daleki"
Stanisława Szczepańskiego. Sprawa wydaje mi się tak ważna, że warto ją podkreślić.
Nigdy nie zrozumiemy istoty malarstwa, jeżeli nie zrozumiemy właśnie tego.
Co natomiast powiedzieć o "kresce ciemnoszafirowego, ciepłego koloru"?
Właściwie - czemu nie? Skoro nie istnieją barwy bezwzględnie ciepłe i bezwzględ
nie chłodne ...
błoto

*

z ulicy, a uczynię z niego ciało kobiety o cudownym kolorycie" - powiedział Eugene Delacroix.
Gdyby malarze budowali kontrasty barwne ściśle według reakcji siatkówek
swych oczu, co odpowiadałoby uk/adowi "koła barw", to malarstwo nie byłoby
"dumną sztuką Tycjanów", lecz serią przykladów z potencjalnego podręcLnika optyki. Tacy koloryści jak Giorgione, Tycjan, Tintoretto, Veronese, Tiepoło (wymieniam
wielkich wenecjan, ale to tylko kilka przykladów zaczerpniętych z historii małar
stwa) nie malowali wedlug reguł. lecz przejawiali nieograniczoną wynalazczość
kolorystyczną. Często stosowali tak zwany kontrast przesunięty, dzięki któremu
Lestawienia barwne wywołują zaskakujące, niedające się w żaden racjonałny sposób
uzasadnić, działania nastrojowe.
Czerwień zestawiona z ziek:nią to potwierdzenie reguły optycznej. Ta sama
czerwień zestawiona z błękitem działa zupelnie inaczej. Jak?
Chłodny blękit z ciepłą zielenią wyprowadzi nas w okolice bardzo odłegłe
od tych, jakie rozciągają się na styku błękitu z oranżem.
Brąz (powiedzmy, umbrę paloną) możemy zestawić z blękitem albo z zielenią. W każdym wypadku otrzymamy inny efekt wyrazowy. Ale ten sam brąz w połą
czeniu z czernią to już będzie zupełnie "inny świat", odmienne działanie nastrojowe.
Jakie? (Takie określenia jak czerwień, błękit, żółć ... są dla malarza zaledwie przybliżonymi pojęciami, a nie oznaczeniami koloru. Ultramaryna, kobalt, błękit paryski,
blękit manganowy, indygo ... To są dopiero błękity, którymi można małować).
Chciałbym na koniec zatrzymać się przy trzech zestawieniach, osobliwych
przez to, że przywołują klimaty metafizyczne.
"Dajcie mi

, Hermann Hesse. Peler CameTlzind, przel. Edyta Siciiiska. Warszawa 1957.
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o glębokich nasyceniach szczególnie upodobali sobie
Czerwienie zbliżone do karminu i kraplaku , błękity z okolic ultramaryny i słyrmego błękitu szartryjskiego, który wiedzie nas prostą drogą do
katedry w Chartres. W jej wnętrzu stajemy wobec tajemnicy wiary i świętości.
Błękit i żółć to ulubione zestawienie Vermeera van Delft. Ale koniecznie
błękit kobaltowy i koniecznie żółć cytrynowa' W ciasnych i nieco mrocznych wnę
trzach holenderskich domów pojawiają się one jak marzenie o lepszym, dałekim
świecie, rozświetłonym przez promieni,; słońca odbite w powierzchni wody.
Fiolet i zieleń spotykamy na obrazach symbolistów. Fiolet najłepiej czysty,
niezbyt czerwony i niezbyt błękitny; zieleń szmaragdowa o wyrainym nasyceniu.
Wchodzimy w świat ludzkiej duszy, z jej uniesieniami i upadkami, z jej tęsknotą za
milością, nie zawsze szczęśliwą.
Są to moje własne, z pewnością nieporadne próby ujęcia w słowa tego, co
się nie da wypowiedzieć, bo gdyby się wypowiedziec dalo, mielibyśmy do czynienia
z literaturą, a nie z malarstwem.
Czerwienie i

blękity

średniowieczni witrażyści.

VI. W

świetle j

w cieniu

Kto ma rację, czy Giotto lub ha Angelico, stosujący modelunek w jednym kolorze
dla każdej postaci, przy czym światlo jest rozbielone: czy Masaccio, lamiący kolor
cienia; czy Rembrandt ze swoją jednością światła w obrazie, malujący zazwyczaj
światlo cieplej niż cień; czy impresjoniści, zWl'żający skalę waloru tak. że swiatlo
i cień różnią się kolorem przy zwężonej skali jasno-ciemnej?
Przytoczyłem fragment Z luźnych notatek Stanisława Szczepańskiego, opublikowanych w roku 19884 • Przez kilka stuleci, przynajmniej od wczesnego renesansu włoskiego do końca XłX wieku, problem światlocienia zaprzątał umysły małarzy
i teoretyków sztuki w Europie, stymulując wynalazczość formalną artystów.
Zupelnie inaczej było na Dalekim Wschodzie. Na przyklad w malarstwie
chińskim i japońskim światłocień w rozumieniu zachodnim po prostu nie istniał.
Nie znaczy to, że w sztuce chińskiej, szczególnie w malarstwie pejzażowym , nie
było światła i cienia. Oglądamy tam często części krajobrazu nasycone światłem
oraz inne, pogrążone w półmroku, rzadziej w pełnym mroku. Wyrażano to poprzez słabsze i silniejsze nasycenia tuszu bądL akwareli. W starochińskich traktatach o malarstwie można nawet spotkać wzmianki o tym zjawisku i wskazówki
dotyczące jego wyrażania. Jednak w pejzażu, który zawsze odczytywano jako
symbol kosmosu, jasność i ciemność były zarazem reprezentantami sił "jang"
oraz "in" - uniwersalnych komponentów powszechnej jedności bytu, czyłi "tao".
Jang to jasność, aktywność, zmiana, siła męska; in to mrok, trwanie, ciągłość, siła
żeńska. Tao jest zasadą jednoczącą oba przeciwstawne aspekty bytu. Wypadałoby

, Stanisław S:.czepmiski - malarstwo. myśl. nal/caf/ie, oprac. Jacek Antoni
Naukowe Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie·· 1988. nr 2.

Zieliński ,

"Zeszyty
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pamiętać, że

w znanym chińskim znaku "in-jang", będącym kołem podziełonym
na puł: na strefę światła i strefę mroku, zawsze w ciemnym polu
znajduje się kropla światła, a w polu jasnym - kropla mroku. W malarstwie
chińskim nigdy nie dochodziło do tak ostrego podziału na światło i cień, jak na
przykład w europejskim barokowym nurcie caravaggionizmu, do którego i Rembrandt wszak należał.
W malarstwie chińskim i w konsekwencji także w japońskim nie bylo
natomiast miejsca na to, co w Europie nazywano "claro-obscuro" lub "chiaroscuro", czyli na światłocieniowy modelunek bryły, tak ważny w sztuce europejskiej
jako sposób ukazywania postaci ludzkiej. Można domniemywać, że komuś, kto
postrzegał światło i cień w aspekcie kosmicznym, oświetlenie i zaciemnienie dwu
stron ludzkiej natury, całej postaci bądź jakiegokolwiek przedmiotu, wydawało się
sytuacją chwilową, zalt:Żną od względów przypadkowych - niewartą więc uwagi.
W kulturze chińskiej miał za to duże znaczenie cień rzucony. Zarówno
w teatrze cieni, jak i w malarstwie. W nauce malarstwa zalecano wręcz uczniom
studiowanie cienia rzuconego, na przykład liści bambusa. Ale w tym wypadku cień
nie reprezentował już siły "in". Był pozorem rzeczy, niosącym w sobie zarazem charakterystyczne cechy rzeczy obserwowan.:j. Był więc czymś z pogranicza realności
i wyobrażenia, a tak właśnie pojmowano w Chinach malarstwo.
Widzimy to, co widzieć chcemy, a może nawet to, co widzieć możemy - na
dostrzeżenie czego pozwalają nam nasze uwarunkowania mentalne i kulturowe.
W taoistycznej myśli chińskiej utożsamiano poznający podmiot z poznawaoym przedmiotem, podczas gdy filozofia europejska w swych głównych nurtach
oddzielała podmiot od przedmiotu. Sztuka europejska przez wiele stuleci była zdecydowanie antropocentryczna. Jeżeli w malarstwie zachodnim pojawiał się krajobraz, to
jako tlo d la człowieka. Dopiero późny barok i romantyzm próbowały wnosić tu jakąś
zmianę. Pierwszym wielkim pejzażystą europejskim był Claude Lorrain w XVII wieku. Lecz nawet u niego zawsze jakaś historia wzięta z antyku, odgrywana przez małe
postacie ludzkie, "usprawiedliwia" krajobraz. Rozkwit czystego malarstwa pejzażo
wego w Chinach zaczyna się bardzo wcześnie, bo już w ósmym wieku s W malarstwie
tym czlowiek w pejzażu, o ile się pojawia, to zawsze jako mała figurka, często na
pierwszy rzut oka niedostrzegalna, wtopiona w bezmiar górskich przestrzeni.
Rozkwit malarstwa pejzażowego w Chinach nie oznaczał odrzucenia
osobnego wizerunku człowieka, jego portretu, co jeszcze wyrainiej zaznacza się
z czasem w sztuce japońskiej. Ale światłocień, jako chwilowa zmienna przypadłość,
niemająca nic wspólnego z istotą wizerunku, nie odgrywał w tej dziedzinie żadnej
roli. (Na marginesie dodajmy, że w Chinach osobie portretowanej przypisywano
współautorstwo portretu. Nic dziwnego, skoro różnicy między poznającym podmiotem a poznawanym przedmiotem nie uważano za rzecz istotną).
linią esowatą

, Najslarszy Iraklal o malarslwie: Xie He Zapiski n klas.lfikacji dawnpgo malars/wa. pochodzi
natomiast z V wieku.
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Dla malarza zachodniego światłocień był czymś zgoła odmiennym. Pozwabardziej wyraziście kształtować brylę postaci, podkreślając tym samym jej rolę
i znaczenie w przedstawianym obrazie świata. Nie był czym ś zmiennym i przypadkowym. Przeciwnie - slużył ukonkretnieniu i utrwaleniu, jak w rzeźbie.
Przełom w tej mierze przyniósł dopiero impresjonizm. Tej zmiany nie wołno
nam przeoczyć. A stać się to może łatwo, ponieważ malarstwo nieprzedstawiające
w XX wieku siłą rzeczy zlikwidowalo problem światłocienia. Obecnie, w róż
nych nurtach sztuki figuratywnej, powraca on znowu, ale jakby wstydliwie, jakby
bocznymi drzwiami. Nie uważam, aby bylo za czym tęsknić, jeżeli więc zachęcam
do poświęcenia tej sprawie chwili uwagi to dlatego, że pozwoli nam ona uchwycić ważny moment, gdy malarze zdali sobie sprawę , że walor i kolor to wartości
rozdzielne, że nie muszą się pokrywać, a ich rozdzielność wynika z umowno ści
naszego widzenia.
Malarstwo od czasu Giotta chętnie zapożyczało się u rzeźby. Czy niąc tak,
malarze chyba nie zastanawiali się nad tym, że światłocień modelujący bryłę , który
w rzeźbie jest równie naturalny jak sama bryla, immanentnie należący do rzeźbiar
skich środków wyrazu, w malarstwie należy do sfery pozorów i nie jest rzeczą konieczną. Impresjonizm to emancypacja malarstwa. Bezwzględności rzeźbiarskiego
konkretu przeciwstawi I względność naszych wrażeń. Uczynił to w przeświadczeniu,
że właśnie "konkretność" jest pozorem, a względność jedyną dostępną nam prawdą
o rzeczywistości widzialnej. Uważam, że mamy prawo dziś czuć się spadkobiercami
tego przeświadczenia. Niezależnie od tego, że musi ono obecnie skutkować innymi
formami wypowiedzi niż w czasach impresjonizmu.
Impresjoniści odrzucili "odwieczne" przeświadczenie, że cień musi być
ciemny. Zaczęli widzieć cień jako kolor, a skoro kolor, to niech będzie on zestawiony ze światlem także jako z kolorem, czyli na równych prawach. W wiełu obrazach
Moneta, który celował w tego rodzaju doświadczeniach, światło i cień współgrają
ze sobą jako plamy barwne o jednakowym lub bardzo zbliżonym natężeniu , co
oznacza, że są równie jasne lub - jak kto woli - równie ciemne.
Impresjoniści zrelatywizowali więc zjawisko światlocienia. "Kto ma rację"
Stanisława Szczepańskiego jest oczywiście pytaniem retorycznym. Rację mają
wszyscy - każdy swoją, a raczej każdy ma rację swojej epoki. Wiek XIX był stuleciem przyrodoznawstwa. (W każdym razie , wedlug Historiijilozojii Władysława
Tatarkiewicza. po roku 1830). W oczach wielu wspólczesnych tamtej epoce u s unęło
ono w cień filozofię. Był to zarazem okres takiego stanu świadomości przyrodoznawczej, która zaklada, że wszelkie prawdy naukowe są względne. W roku ł905
teoria względności Alberta Einsteina tyleż otwiera nowe stulecie, co okawje s ię
kulminacją wieku poprzedniego.
Obie teorie względności Einsteina - "szczególna" z IY05 roku i "ogólna"
l roku 1915 - podważyły "zdroworozsądkowy" pogląd na czas, przestrzeń i przyczynowość. Sprowadziły pojęcie "oczywistości" do rzędu przesądów. Mówiły, że nie
ma przestrzeni bezwzględnej, niezale ż nej od ciał. gdyż przestrzeń zależy właśnie od
lał
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ciał, jakie ją tworzą· To ciała nadają jej kształt. Ksztalt ten jest "nie-euklidesowy",
bowiem pojęcie masy ustąpiło pierwszeństwa pojęciu energii. l choć nie zaniechano
mówienia o masie, to jednak materię przestano z nią utożsamiać. Materia przestała
być uważana za spójną masę, zajmującą przestrzeń trójwymiarową.
Te rewelacje zdawały się godzić w podstawy rzeźby. l rzeczywiście, liczni
rzeźbiarze w XX wieku wykazali dużo inwencji w celu przezwyciężenia jednoznaczności bryły trójwymiarowej. Próbowali otwierać swej szlachetnej sztuce nowe
perspektywy na "inne wymiary" i to się im wielokrotnie udawało.
Małarze, w odróżnieniu od rzeźbiarzy, dużo latwiej przyjmowali einsteinowskie idee. W malarstwie, z przyczyny samej struktury tworzywa (płaska, dwuwymiarowa powierzchnia obrazu) sposób przedstawiania przestrzeni jest z natury
rzeczy zawsze umowny - bez względu na konwencję tego przedstawiania. Dłatego,
mimo pokrewieństwa z rzeźbą. malarstwo pozostaje sztuką całkiem odrębną.

*

Przypomniał mi się niesamowity obraz Rafaela z Luwru: Wielka ŚwięJa

Rodzina Franciszka Pierwszego. To jakby doprowadzenie włoskiego "chiaroscuro"
do szczytu i zarazem do granicy możłiwości. Również do granicy wytrzymałości
powierzchni obrazu. ze względu na niezwyklą wypuklość światłocieniowego modelunku. Światło jest tak barwne, tak przy tym gorące, że pozornie koloruje cienie
głębokimi chłodami, których w rzeczywistości nie ma, które są w głównej mierze
powidokamj światła. Tym samym cienie zostają włączone w pracę kolorystycznej
kompozycji obrazu. Alchemia koloru, ekwilibrystyka. U Rembrandta światlo zawsze
zwycięża cień, podczas gdy tu mamy nieustanne wahanie linoskoczka idącego po
sznurze, ciągle na granicy między jasnością a mrokiem. Bardzo to ciekawe, powinno
się nam podobać, bo to jakby przeczucie "ducha względności", rządzącego naszym.
wspólczesnym myśleniem o rzeczywistości widzialnej.
Jacek Antoni Zieliński
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VII Edycja Konkursu o Nagrodę im. Jerzego Panka
za Najlepszy Dyplom Artystyczny Wydziału Sztuki UR 2015
W dniu 26 listopada 2015 r. odbylo się posiedzenie Kapituły Nagrody im. Jerzego
Panka za najlepszy dyplom artystyczny obroniony na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2014/2015. Jury w składzie: prof. UR Józef Jerzy Kierski
- przewodniczący. prof. UR Dorota Sankowska. prof. UR Antoni Nikiel. dr Joanna JanowskaAugustyn, dr Grzegorz Frydryk, mgr Marcin Dudek.
Decyzją Kapituly Nagrody laureatem VII edycji Konkursu o Nagrodę im. Jerzego
Panka za najlepszy dyplom artystyczny Wydzialu Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego zostala
mgr Monika Krzysiak, dwa równorzędne wyróżnienia otrzymali: mgr Sylwia Zawiślak oraz
mgr Tomasz Kordyaczny.
Uroczyste wręczenie Nagród im. Jerzego Panka odbylo się w dniu 26 lutego 2016 r.
podczas otwarcia wystawy "Najlepsze Dyplomy 2015" w nowo powstalej Galerii Wydzialu
Sztuk Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Joanna Janowska-Augustyn

NIEUCHWYTNE
Pojawiają się niepostrzeżenie i dyskretnie znikają ... Z pozoru niezauwamgnienia, dotknięcia. Nic nieznaczące epizody. A jednak, to właśnie one poprzez swą nieuchwytność - nadają niepowtarzalny smak życiu.
Laureatka Nagrody im. Jerzego Panka za Najlepszy Dyplom A.D. 2015,
Monika Krzysiak, w cyklu swych grafik pl. Epizody podjęła próbę zatrzymania
w materialnym kadrze papieru niematerialnej ulotności światła.
Zainspirowana refleksami promieni slonecznych wpadających przez okno,
przefiltrowanych rastrem różnorakich zaslon, wykreowała wirtualną przestrzeń ,
gdzie światło zdaje się igrać z cieniem. Przestrzeń ta, pomimo realnej dwuwymiarowości, okazuje się w odbiorze niemal trójwymiarowa. W zależności bowiem od
punktu widzenia, plaszczyzna grafik wychodzi z obrazu bądź cofa się w jego gląb,
podążając niejako za naszym wzrokiem.
Proste kształty, łagodnie wtapiające się w tło lub ostro przecinające jego
czerń, nie są tu dzielem przypadku, lecz długotrwałych poszukiwań . Wśród nich
znalazłyby się także wcześniejsze, fascynujące dialogi autorki z Williamem 1\1rnerem i próba odpowiedzi na jego malarstwo poprzez język techniki cyfrowej ,
podporządkowanej wlasnej intuicji i wrażliwości. I jest to wypowiedź szeptem. Przy
pomocy nowej i zdawaloby się zdehumanizowanej technologii - można stworzyć
osobistą i zarazem uniwersalną opowieść, zachowując przy tym równowagę pomię
dzy lapidarną formą a zlożoną treścią·
żalne
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Monika Krzysiak, Epi:od /. druk cyfrowy.
Praca uhonorowana Nagrodą im. 1. Panka. 2015.

Po raz kolejny okazuje się, że mniej znaczy więcej. Intryguje nas to. co
zakryte, niedopowiedziane. Światlo rozprasza mroki, uchylając rąbka tajemnicy.
Odslaniając, może wydobywać realność form takimi, jakimi są, a więc - rzeczywistość. Może jednak również wprowadzać w bląd. Łudząc mistyfikacją cieni buduje
iluzję, na którą czasem dajemy si,,: nabrać. Tkwiąc w Platońskiej jaskini zadowalamy
się tylko odbiciem. Warto przekroczyć tę granicę, aby odkrywać to, co prawdziwe.
Kiedy stajemy naprzeciw dzieła sztuki, którego proporcje odnoszą się do
rzeczywistych rozmiarów postaci, obiektów, form i zjawisk przyrody. mamy wrażenie jakbyśmy wchodzili w dialog z przedstawionym motywem. Dzielo staje się
już nie tyle zawłaszczanym przedmiotem lecz podmiotem, z którym rozmawiamy.
Podobnie dzieje się w omawianych pracach. Monumental ność formy sprawia, że
fikcyjne okno na plaszczyźnie papieru zdaje się realne, odnosząc do czegoś ponad
i poza nim samym. Jesteśmy wobec tego okna i niemalże pragniemy je otworzyć,
odsłaniając ciężk.ą kotarę mroku.
Adekwatne do sytuacji, w Jakiej znajdujemy się oglądając grafiki laureatki
wydaje się pojęcie "odczucia". Prace te bowiem nie przedstawiają, lecz wyrażają·
Zapraszają. aby je po prostu przeżyć. Przystanąć i zanurzy~ się w świetle bądź
schronić \V cieniu. Jedno przecież nieodlącznie towarzyszy drugiemu. Trwa w nieustannym ruchu. wciąż z amieniając się miejscami.
I tak oto w owym cichym spotkaniu przeciwieństw można odnaleźć pelnię.
Joanna Janowska-Augustyn
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Cywicki

DWA WYRÓŻNIENIA
Wyróżnienia w VII edycji Konkursu im. Jerzego Panka na Najlepszy Dyplom
Artystyczny Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego zostały przyznane Sylwii
Zawiślak i Tomaszowi Kordyacznemu, za podwójne zestawy dyplomowe. Pierwszy
zestaw dyplomowy Syłwii Zawiślak zrealizowany został w Pracowni Grafiki Warsztatowej, pod kierunkiem profesora Krzysztofa Skórczewskiego oraz w Pracowni
Grafiki Projektowej, pod kierunkiem profesora Wiesława Grzegorczyka.
Sylwia Zawiślak już na studiach dała się poznać jako osoba pracowita,
konsekwentna i przede wszystkim pomysłowa. Wszystkie te cechy przyczyniły się
do powstania interesującego dyplomu zatytułowanego Przysłowia ludowe, gdzie
głównym tematem jest wizualizacja prawie zapomnianych , ale, jak się okazuje,
nadal aktualnych przyslów ludowych. Autorka sprawnie posługuje się warsztatem
linorytniczym, z wielką dbałością o najdrobniejsze szczegóły wycina niewielkie
matryce graficzne. Łączy w nich słowo z obrazem.
Wykorzystanie folkloru jako tematu w grafikach w oczywisty sposób nasuwa skojarzenia z twórczością takich drzeworytników jak Skoczylas, Bartłomiejczyk,

Sylwia Zawiślak. 12 przysł6w o codzienno.rci, drzeworyt. Wyróżnienie w VII Konkursie
o Nagrodę im . 1. Panka. 2015.
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Tomasz Kordyaczny. Modlitwa /l. linoryt. Wyróżnienie w VII Konkursie
o Nagrodę im. 1. Panka. 2015.
Wąsowicz czy Kulisiewicz. Nie chodzi tu o ślepe naśladownictwo. gdyż Zawiślak nie
tworzy typowej sztuki ludowej, lecz prowadzi l nią współczesny dialog. Jak wspomina, czasy dzieciństwa kojarzą się jej z opowieściami babci, która przekazywała
jej różne historie i anegdoty z życia polskiej wsi. Autorka analizuje i zwraca uwagę
na zmagania zwykłego człowieka z trudami codziennego życia. Stara się przekazać
ważne treści, poprzez konkretnie wyselekcjonowane przysłowia. Pokazuje proste.
wiejskie życie. Zagląda też głębiej, sięga w naturę człowieka. uzewnętrzniając jego
wady i słabości. Prace mają formę miniatur, w których wielopostaciowe scenki kojarzą się z narracją XVI-wiecznego malarstwa flamandzkiego. Uniwersalne treści
stają się kanwą, na której autorka buduje swoje opowieści o dawnym świecie.
Drugie wyróżnienie otrzymał Tomasz Kordyaczny. który swój podwójny
dyplom zrealizował również w Pracowni Grafiki Warsztatowej, pod kierunkiem
prof. Skórczewskiego oraz w Pracowni Grafiki Projektowej pod kierunkiem prof.
Tadeusza Nuckowskiego. Kordyaczny zaprezentował interesujący zestaw czternastu
linorytów Alegoria grzechu i cnót, które podzielił na dwa mniejsze zestawy. Pierwszy z nich sklada się z dziesięciu miniatur o wspólnym tytule Modlitwa. Prace są
formalnie dość oszczędne, lecz ich sila tkwi właśnie w prostocie budowania obrazu
graficznego. Cykl ukazuje modlącego się człowieka: samotnie, w otoczeniu rodziny
lub osób mu bliskich. Przekaz tych prac wydaje się oczywisty.
Drugi zestaw to cykl czterech linorytów zatytułowanych kolejno: Pycha,
Luxuria, Pokój, Wojna j Sprawiedliwość'. Te prace zawierają w sobie o wieje więcej
ukrytych, zakodowanych informacji. Każda z nich jest alegorią konkretnego tematu. Autor przywiązuje ogromną wagę do szczegółów i detali, umieszcza w obrazie
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przedmioty o symbolicznym znaczeniu. Rodowód takiej narracji wywodzi się ze
sztuki Flamandów: Boscha, Callota i Bruegela, których twurczością Kordyaczny się
inspiruje. Wykorzystując wiedzę na temat symboliki przedmiotów i przedstawiell,
stwarza własne światy.
Duży format matrycy i wielowątkowość przedstawienia dają mu możliwość
zaprezentowania biegłości w posługiwaniu się warsztatem graficznym. W pracach
postanowił wykorzysta ć strukturałną różnorodność. Poprzez świadomy wybór
odpowiednich fragmentów uzyskał obrazy pełne tajemnic, zbudowane z niezliczonej ilości linii, załamań i kropek. Stworzył interesującą formę przestrzenną.
Tak budowane obrazy są pełne emocji i ekspresyjnego rytmu. Toczy się tu jakby
wewnętrzna wałka pomiędzy dełikatnością i łekkością formy z przygniatającymi
fragmentarycznie partiami czerni. W niektórych pracach przybiera ona na sile,
rozrasta się, by w kołejnych prawie całkowicie ustąpić. Prace tworzą spójny, ciekawy cykl graficzny o specyficznym klimacie, pełnym odniesień do upływu czasu
i skłaniają do refleksji.
Łukasz Cywicki

TomaSl Kordyaczny. Modlitwa III. linoryt. Wyróżnienie w VII Konkursie
o Nagrodę im. 1. Panka. 2015.
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Magdalena Mach

TEATR WRAŻLIWCÓW'
Teatr Anety Adamskiej przybył z przedmieścia i rozgości I się w samym
centrum życia teatralnego Rzeszowa. Wzbogaca je i dodaje kolorów. Co różni ten
teatr od innych rzeszowskich scen? Adamska ma absolutną wolność pokazywania na
scenie tego, co gra w jej duszy. Teatr Przedmieście nie jest rozliczany z frekwencji
ani misji. Rozliczają go wylącznie widzowie - ze wzruszenia, uśmiechu, inspiracji.
Wracają tu, żeby spenetrować nieodkryte zakamarki wlasnej duszy i z tęsknoty za
czystymi. prawdziwymi emocjami.
Teatr Przedmieście narodzil się wiosną 2001 r. w podrzeszowskim Krasnem,
wsi bez żadnych tradycji teatralnych. Dlaczego akurat tam? Bo wszędzie można robić
ciekawe rzeczy - odpowiedziala mi wtedy Aneta Adamska, która akurat dostala pracę
w tamtejszym Gminnym Ośrodku Kultury. Na pierwszą próbę przyszlo trzydziestu
mlodych ludzi. Ledwo mieścili się w sali. Z czasem zaczęli się wykruszać. To nie
miala być zabawa w teatrzyk. Zostalo kilka osób. Kilkumiesięczna praca z grupką
zapaleńców szybko przyniosla efekty. Na scenie GOK-u Adamska wystawiła Serenadę
Sławomira Mrożka. Sztuka została zaproszona na Prezentacje Teatralne w Ostrowcu
Świętokrzyskim. W 2002 r. na Festiwalu im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyń
skim artyści z Przedmieścia zaprezentowali kolejny premierowy spektakl - Upal na
podstawie Rzeźni Anatola Sterna, a potem OpowieśL' wedlug fragmentów prozy Wiesława Myśliwskiego, Czeslawa Miłosza i Olgi Tokarczuk. Wygrali 3. Podkarpackie
Prezentacje Teatrów Poszukujących i otrzymali Nagrodę Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. Zebrali tam pochwaly od Bogdana Renczyńskiego, aktora krakowskiej
Cricoteki. Zablysnęli w Bukowinie Tatrzańskiej na Sejmiku Teatrów Wiejskich.
W sierpniu 2006 roku teatr przeniósł się do Miejskiego Ośrodka Kultury
w Łańcucie. Przez kilka kolejnych lat Przedmieście wytrwale i cierpliwie pracowało
na kolejne sukcesy i nagrody. Powstały kolejne, dojrzałe spektakle: Niebo, Tango,
Za szafą, Pierwszy, Parady Jana Potockiego, które zostały wystawione w MuzeumZamku w Łańcucie. Adamska stworzyła w Łańcucie swój pierwszy festiwał - Łań
cuckie Noce Teatralne.
We wrześniu 2010 roku podjęła decyzję o kolejnych przenosinach - do Rzeszowa na ul. Reformacką 4, gdzie w wynajmowanej przestrzeni Kulturalnej Piwnicy
do dziś wystawia swoje sztuki. To był skok na głęboką wodę. Samodzielność oznacza niezależność, ale też niepewność i początek prawdziwej walki o uwagę widza.
Z przedmieścia Rzeszowa teatr trafił do centrum miasta. ale nazwa pozostała.
• Szkic ukazal się w monografii Ceremonie pamięci. 15 lar Tearru
rozek-Sowy i M. Szukaly, Rzeszow 2016.

Przedmieście,

pod red. A. Jam-
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Sentyment? Bo przedmieście bylo bazą, punktem wyjścia, kokonem, który dal czas
i bezpieczne miejsce, by Adamska mogla eksperymentować i dojrzeć jako aktorka,
reżyserka, autorka. Ale tu chyba nie tylko o sentyment chodzi. Ta nazwa to symbol
i wyznaczenie wlasnej orbity. Jakby na przekór nowemu, rzeszowskiemu adresowi
w centrum miasta, miejsce swojego teatru określiła Adamska na przedmieściach,
w przestrzeni pozornie bezpiecznej i wyciszonej, ale przecież nie mniej wypełnionej
codziennością niż centrum miasta. Nie jak centrum halaśliwą, lecz nie mniej gęstą
od emocji. Taki jest teatr Adamskiej - kameralny, mówiący półglosem o emocjach,
które choć ukryte głęboko, mocno szarpią duszę.
Gdy Teatr Przedmieście pojawił się w Rzeszowie główny nurt życia teatralnego wyznaczały tu dwa teatry instytucjonalne - Teatr im. Wandy Siemaszkowej
i Teatr Maska.
Ten pierwszy to jedyny zawodowy teatr dramatyczny, dzialający od 70 łat
na terenie województwa podkarpackiego. Jak wiele innych teatrów instytucjonalnych - rozdarty pomiędzy zadowalaniem miejscowej publiczności, a co za tym idzie
wypelnianiem kasy, a realizacją misji. Trwający w ciąglym dylemacie, czy ukladać
repertuar pod gusta mas, czy dla stawiającej wymagania garstki, a dodatkowo
w ostatnicn latach szarpany przez zmiany na stanowisku dyrektora, które - nie
wiedzieć czemu - stalo się jednym z najbardziej pożądanych przez zmieniające się
u sterów województwa opcje polityczne.

Scena ze spektaklu Circus Paradise Teatru Przcdmidcie.
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Teatr im. W. Siemaszkowej podjąl próby stworzenia wydarzenia festiwalowego o ambicjach ogólnopolskich, celującego ponad formułę Rzeszowskich Spotkań
Teatralnych, imprezy z wiełoletnimi tradycjami ale sprowadzającej się do dorocznego
zapraszania gwiazd, znanych z telewizji. Pomysł sprzed kilku lat VizuArt Festiwału
Scenografów i kostiumografów miał szansę realizacji tylko dwukrotnie: w 2012
i 2013 r. Po kolejnej zmianie dyrekcji powstała nowa, autorska koncepcja Joanny Puzyny-Chojki - Festiwalu Nowego Teatru, która w dwóch pierwszych edycjach skupiała się na odsłanianiu obszarów sztuki do tej pory nieznanych tutejszej publiczności ,
oswajaniu jej z innym teatrem niż ten, z którym styka się ona poza festiwalem.
Drugi rzeszowski teatr instytucjonalny to Teatr Maska - również z tradycjami
(ma liczącą 60 lat historię), teatr lalek, który skupia się przede wszystkim na repertuarze dziecięcym. Od kilku lat podejmuje wyzwanie stworzenia sceny dla dorosłych,
ale, mimo kilku udanych przedstawień, w Rzeszowie przyzwyczajenia rzeszowskiego widza póki co wygrywają. A są takie, że do Maski chodzi się z dziećmi .
Od wielu lat działa w Rzeszowie Scena Propozycji, która rozpoczynała
działalność jeszcze w Teatrze Lalki i Aktora "Kac perek" (obecnie Teatr Maska)
jako teatralne laboratorium - miejsce artystycznych poszukiwań i eksperymentów.
Jest to teatr Janusza Pokrywki, obecnie profesora Wydzialu Sztuki Uniwersytetu
Rzeszowskiego, teatr plastycznej narracji, specjalizujący się w oryginalnych interpretacjach europejskiej i polskiej klasyki. To jednak teatr bez własnej sceny, a jego
spektakle odbywają się nieregułarnie.
To więc oczywiste, że pojawienie się w 2010 r. nowego teatru w ubogim jak
na miasto wojewódzkie życiu teatralnym budziło spore zaciekawienie. Nowością
było to, że Teatr Przedmieście był pierwszym prywatnym teatrem w Rzeszowie,
a w dodatku teatrem autorskim. Z propozycją zaskakująco odmienną i świeżą,
w żadnym wymiarze nieporównywalną z ofertą obu rzeszowskich teatrów instytucjonalnych , tych z tradycjami, liczoną w dziesiątkach lat historią, uchwalonym
budżetem i zatwierdzonym programem.
Nowy teatr na pustawej rzeszowskiej mapie teatralnej przyciągał widzów, bo
intrygował, a każdy spektakl był niespodzianką. I nadal tak jest, to wielka siła Teatru
Przedmieście. Dlatego widzowie tu wracają i polecają znajomym. Spektakle wymykają się jednoznacznym ocenom, każdy dotyka innej emocji. Każdy jest jak świeży
powiew, którym można się na nowo zachłysnąć. Zaciekawienie Adamska potrafi
podtrzymać i pielęgnować. Bo nic tak nie zabija teatru jak przewidywałność i nuda.
Ostatnio zaczęły wyrastać w Rzeszowie nowe prywatne sceny i stowarzyszenia produkujące spektakle. W 2013 r. powstał prywatny Teatr Bo Tak, skierowany
do widza, oczekującego od teatru przede wszystkim rozrywki na dobrym poziomie.
Teatr gości na scenie Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 1)tlko przez
jeden sezon utrzymała się w Rzeszowie kolejna prywatna scena - Teatr Nowy, za to
swoje spektakle pokazują stowarzyszenia, zawiązane przez młodych artystów, ludzi
utalentowanych, twórczych, zaangażowanych, poszukujących, m.in.: Stowarzyszenie
Twórcze Sztukpuk Sztuka, czy jedyny w Rzeszowie Teatr Tańca O.de.la .
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Czy powstawanie nowych propozycji teatralnych to odpowiedi na zaostrzana teatr w Rzeszowie? Niekoniecznie, raczej na ogromną
determinację ludzi z teatralną pasją, którzy chcą się rozwijać mimo wszystko, mimo
tego, że w Rzeszowie nie ma wielkich tradycji korzystania z kultury wysokiej, edukacja w tym zakresie nadal raczkuje, a publiczność nastawiona jest na najprostsze
i najtańsze formy rozrywki.
Spora liczba uczelni państwowych i prywatnych, a w związku z tym i studentów, czym chętnie chwali się miasto, wcale sytuacji nie poprawia. Ta napływowa
grupa młodych ludzi nie ma bowiem żadnych nawyków uczestniczenia w życiu
kulturalnym miasta, prócz imprez studenckich.
Anecie Adamskiej udalo się jednak skupić wokół swojego teatru grupę
widzów, którzy tworzą minispołeczność, specyficzną wspólnotę wrażliwców. Premiery są zarazem spotkaniami. Ta grupa stale się powiększa - są to ludzie. którzy
poszukują teatru w Rzeszowie. Odnaleili Teatr Przedmieście mimo znikomej reklamy. Informacje o spektaklach rozchodzą się głównie za pośrednictwem mediów
spolecznościowych i poczty pantoflowej.
Co tu znajdują? Mój znajomy powiedział mi kiedyś: "Idę do teatru Adamskiej, żeby się odtruć". Ona sama ujmuje to tak: "Daję alternatywę. U mnie na scenie
są emocje. W teatrze dramatycznym siedzą i glówkują , czym przyciągnąć widza.
Mnie to nie interesuje. Dlatego mój teatr jest prawdziwy".
Teatr prywatny, który nie jest nastawiony na komercję. Nie ma na sobie cię
żaru misyjności, który diwigają teatry publiczne, ale nie musi też schlebiać gustom
masowej publiczności, oferując wylącznie rozrywkę. Nie jest pod publiczkę. jest dla
publiki wymagającej jakości i konsekwencji. Stara się ksztaltować gusty, zamiast odpowiadać na oczekiwania. Nie ma tu dystansu, jaki dzieli widza od aktora w teatrze
dramatycznym. To teatr kameralny i gęsty od emocji, który nigdy nie zawodzi swoich
widzów. Wiernych i ciekawych. Doceniają go wytrawni widzowie, którym trzeba
zaproponować coś wyjątkowego, co ich zaskoczy. Bo domeną teatru Adamskiej jest
z jednej strony bardzo intymna relacja z widzem a z drugiej - element zaskoczenia.
Spektakle Teatru Przedmieście opierają się na prozie i dramatach, m.in.
Olgi Tokarczuk, Wiesława Myśliwskiego, Czesława Milosza, Szymona An-skiego,
Piotra Biesa - "opierają". bo tekst jest zawsze punktem wyjścia. Adamska nakłada
nań filtr wŁasnych doświadczeń i wrażliwości, odkrywając nowy sens i błiskie sobie
treści. Filarem repertuaru Teatru Przedmieście są autorskie scenariusze Adamskiej,
osnute najczęściej na wątkach z własnego życia, z historii bliskiej rodziny. ale o zaskakująco uniwersalnym przekazie. W cieniu trudnych życiowych wyborów i dramatów powstają impresje o ludzkim losie, miłości i przemijaniu. To bardzo intymna
twórczość. dotykająca tematów drażliwych, uwalniająca głęboko skrywane emocje.
trafiająca w sedno. choć posługująca się pelnym prostoty językiem scenicznym.
Do Adamskiej wracają osoby zaciekawione tym, co jeszcze uda jej się
odkryć w zakamarkach ich duszy, jakie nieznane struny poruszyć, gotowe po raz
kolejny pozwolić się zabrać w bardzo osobistą podróż w głąb siebie. 1\vórczy duch
nie

się głodu publiczności
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Adamskiej, jej inteligencja i intuicja artystyczna, nie pozwala widzom skostnieć
w przekonaniu, że jej teatr dobrze już znają i dokładnie wiedzą, czego się spodziewać. Kolejne wizyty w Teatrze Przedmieście są nieobciążone oczekiwaniami,
absolutnie wolne od wyobrażeń na temat tego, co przeżyjemy tu tym razem.
Nie oznacza to jednak, że brakuje jej indywidualnego i rozpoznawalnego
stylu. Znakiem rozpoznawczym spektakli Adamskiej jest malarskość i poetyckość
inscenizacji, idące w parze z prostotą, wręcz minimałizmem scenografii, kostiumów
i wyrazu aktorskiego. Napędzany energią, jaką inwestują w niego wykonawcy, każ
dy spektakl Przedmieścia, bez wyjątku, dotyka największej tajemnicy teatru , który
ma poruszać i przynosić oczyszczenie.
Na pytanie: po co widzowie przychodzą do Teatru Przedmieście?, odpowieM
jest więc prosta i dla teatru fundamentalna: po katharsis. To dlatego po każdym
spektaklu widzowie pytają: kiedy następny, a każda kolejna premiera w Teatrze
Przedmieście zawsze ma atmosferę święta.
W ciągu 15 łat udało się twórczyni Teatru Przedmieście pokonać niewiarygodny dystans: od kółka teatralnego w wiejskim domu kultury do niezależnego
teatru z własną sceną, nagradzanego na zagranicznych festiwalach. Dla tych. którzy
ją choć trochę znają, nie jest to wcale zaskoczeniem. Teatr Przedmieście to nie jest
hobby ani nawet pasja Adamskiej, której poświęca wolny czas. Adamska z teatrem
splata całe swoje życie. Teatr Przedmieście jest centrum jej własnego mikrokosmosu, wokół niego organizuje życie rodzinne i towarzyskie. Całą swoją aktywność
życiową wkłada w pomysły teatralne i spotkania z widzami.
Pomysły rodzą się w drodze do pracy, we śnie. Od razu sprawdza je na
scenie. A co niezmiernie trudne a równie ważne dla tego teatru - udało jej się przyciągnąć i zatrzymać grupę osób podobnie jak ona zakręconych i oddanych teatrowi. - Praca z nimi ma znamiona transu - opowiada Adamska. Nie zawsze tak było
w ciągu 15 lat istnienia Teatru Przedmieście. Zespół, który nadaje na tych samych
falach. ma dopiero od kilku lat. Bo praca w tym teatrze to zajęcie dla wybrańców,
hardkorowców, ludzi trochę szalonych. Każdy jest w nim aktorem i bierze też udział
w przygotowywaniu spektaklu na wielu etapach. Każdy w zespole Teatru Przedmieście jest jednocześnie grafikiem, tłumaczem, sami zabiegają o sponsorów. Zespół
Teatru Przedmieście tworzą: Aneta Adamska. Jakub Adamski, Monika Adamiec.
Kinga Fornek, Łukasz Lisowski, Paweł Sroka, Maciej Szukała, lwona Żytecka .
Adamska na co dzień pracuje na etacie w szpitalu. Paradoksalnie to jej
w tworzeniu teatru pomaga. Dlatego odważnie powie coś, czego Kantor nigdy by
nie powiedział: .. Sztuka nie jest najważniejsza. Ona wzbogaca nasze życie . To. że
pracuję w szpitalu, słucham różnych ważnych ludzkich historii sprawia. że jestem
lepszym reżyserem".
Mimo że jej teatr zakorzenił się w Rzeszowie. ma stały zespół i scenę,
widownię. siedem spektakli w repertuarze i gra średnio raz w tygodniu. to wciąż
zdarza się jej jeszcze usłyszeć: .,to teatr amatorski". Aneta śmieje się z tego. To
prawda. nie jest z wykształcenia reżyserem, ani aktorką. Studiowala polonistykę.
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i światową lepiej niż niejeden reżyser, ma też
na język. -- Z reżyserem jest jakz poetą, do tego trzeba mieć
talent. Warsztat weryfikuje się przez swoją pracę na scenie - uważa. Po premierze
Podróży od Ireny Jun, jednej z naj wybitniejszych polskich aktorek teatralnych,
Adamska uslyszala, że nie zna reżysera po szkole z taką wrażliwością plastyczną,
jaką ma ona.
Teatr Przedmieście kojarzy się przede wszystkim z osobistą twórczością
Adamskiej, która niejednokrotnie otwarcie mówila o inspirowaniu się życiem wlasnym i najbliższej rodziny. Ale tak naprawdę na siedem spektakli w repertuarze
tylko trzy są wlaśnie takie.
Pierwszy to Obie/nica. Mój ulubiony. Poetycki spektakl oparty na rodzinnej legendzie o narodzinach autorki i o tym, jak nie umarła. O miłości matki,
o przeznaczeniu i cudzie, który ogl,)da się ze ściskającym gardło wzruszeniem.
Spektakl osobisty i uniwersalny zarazem, bo chociaż to jej opowieść, wszystko jest
bliskie i zrozumiałe. Magia teatru działa, niewielu autorów potrafi z niej korzystać
i tworzyć tak głęboko dotykające ludzkiej duszy spektakle, używając prostej, ale
niezwykle sugestywnej symboliki i minimalistycznych środków - kilku prostych
sprzętów i kłębka welny.
Tchnienie, kolejny spektakl, oparty na rodzinnych wspomnieniach Adamskiej, to prosta historia na parę aktorów, stare łóżko, walizkę, prześcieradło, perukę
i rzutnik, który czasem służy do pokazywania starych, rodzinnych fotografii,
a czasem strzela jak niemiecki karabin. Opowieść o babci i relacjach z nią jest
najbliższa prawdzie spośród wszystkich spektakli Adamskiej. Są tu wspomnienia
o życiu zwyczajnym, z momentami tragicznymi i śmiesznymi. Jest miłość, jest
śmierć w trudnych czasach. Po co tak publicznie wspominać całkiem zwyczajne
życie') Aneta nie ukrywa, że robi to dla siebie. Wspominając jednak swoją babcię ,
wzruszająco i szczerze prowokuje widzów do własnych wspomnień . I do refłeksji
nad sensem istnienia. Co po nas zostanie? Może tylko opowiedziana przez wnuki
historia o nas, taka jak ta? Dla autorki spektakl to gloryfikacja małżeństwa, dla
mnie ważniejsza byla relacja babcia - wnuczka. Wnuczka z historii babci, z pamiątek, znalezionych na strychu, czerpie wiarę w to, że milość zwycięża śmierć.
Po to właśnie są te upowieści, po to przekazywanie rodzinnych historii kolejnym
pokoleniom - by poznawać korzenie , doświadczyć swojej tożsamości i czerpać z niej
życiową mądrość i siłę·
Jajes/em ... to spektakl. który niejest wysnuty z rodzinnych opowieści autorki, to historia o niej samej, trudna , bolesna i pewnie dlatego praca nad ostatecznym
kształtem tego spektaklu ciągle jest niedokończona. Bu własną historię opowiadać
najtrudniej. Dziesięcioletnią dziewczynkę spotykamy w najgorszym dniu jej życia:
w dniu pogrzebu rodziców, ale to ni..: ona będzie glówną postacią dramatu . Dziadek
wspólnie z wujem wpadają na pomysł, że dziecko trzeba oddać w ręce jej starszego
brata i jego świeżo poślubionej żony. Panna młoda w pakiecie z ukochanym dostaje
sierotę, która dyryguje dorosłymi niczym zawodowy treser. Jej mąż jest marionetką
ale

dzięki

temu zna

literaturę polską

wyczuloną wrażliwość

284

SZTUKA

sterowaną przez innych, dziadek i wuj pel nią rolę klaunów w tym cyrku. Dziewczyna próbuje walczyć o siebie, ale ostatecznie tańczy, jak jej zagrają, choć znieść
już nie może tej muzyki. Prostota to domena Adamskiej - głównym elementem
scenografii jest drewniana skrzynia, która jest trumną. szafą i sypialnią. Prosto jest
też opowiedziana cala historia, do bólu osobista i znów zaskakująco uniwersalna.
Kto może identyfikować się z mlodą dziewczyną, która, zanim sama została żoną.
stała się matką obcego dziecka i musiala poradzić sobie z tą sytuacją zupełnie sama?
Okazuje się, że każdy, kto pozwolil innym przejąć kontrolę nad swoim życiem. by
sprostać oczekiwaniom. a potem nie potrafił się z tego wyzwolić, każdy, kto kiedykolwiek stanąl wobec wyboru między powinnością a wolnością, wreszcie każdy.
kto kiedykolwiek doświadczyl, że jeśli daje z siebie więcej, niż chce. i próbuje być
lepszy. niż może, to frustracja może zamienić jego życie w pieklo.
Adamska chętnie sięga również po teksty innych. cenionych przez nią autorów. Święto to spektakl formy. przemyślany co do gestu. Widać w nim fascynację
Kantorem. Postacie powtarzają sekwencje ruchu. albo poruszają się jak marionetki.
Adamska zdradzi la mi. że taki układ wejść. wyjść, gestów. przyśnił się jej pewnej
nocy. Opowieść osnuta jest na motywach powieści Wiesława Myśliwskiego Kamień
na kamieniu. Powiatowy pijak miota się między kocbankami, rodzicami tradycjonalistami i księdzem. Każda z tych ważnych dla niego postaci obciąża go bagażem
wlasnych oczekiwań, ale on, choć pragnie akceptacji i miłości, to jednak nie potrafi.
albo nie chce im sprostać. Frustrację znieczula alkoholem. Bohaterowie Święw są
wielowymiarowi, modlą się i bluinią. świętują i grzeszą, czasem zatrzymają się
w zadumie nad swym losem.
Święto. podobnie jak pozostałe spektakle Teatru Przedmieście. które nie
są oparte na autorskich tekstach Anety Adamskiej: Dybuk, Scenariusz i Circus
Paradise - to sztuki wciąż bardzo "jej": przez sposób prowadzenia narracji. formę.
klimat. scenografię. W Dybuku doskonale "zagrała" scenografia - stare. zniszczone walizki, z namalowanymi w środku widoczkami Rzeszowa. z których aktorzy
"rozpakowują" świat, który już nie istnieje. Proste i poruszające. Ale obcowanie
z przeszlością i poetyckie ożywianie duchów czasów minionych to przecież specjalność Adamskiej. Dybuk to dramat Szymona An-Skiego z 1916 roku. ale Adamska
nie byłaby sobą. gdyby nie naznaczyła go znamieniem własnej wrażliwości. Zamyka
go klamrą, która nadaje tej opowieści nowy wymiar: aktorzy odczytują spis mieszkańców Rzeszowa z 1927 roku: kupiec, artysta, rzeinik, robotnik. kompozytor, pod
adresami zamieszkania na głównych ulicach miasta, z żonami i kilkorgiem dzieci.
Oto w Teatrze Przedmieście przywołany zostaje dybuk żydowskich mieszkańców
Rzeszowa, z całym bogactwem tradycji, które współtworzyły to miasto. a na których
opadła zasłona niepamięci.

W Podróży, za pomocą garnka piasku i kilku dlugich kijów Adamska łatwo
przenosi widzów z mroków głębokiej studni na pustynię. z lochów faraona prosto do
komnat jego pałacu. Wystarcza jej godzinny spektakl, by wycisnąć esencję z obszernej. trzytomowej powieści Tomasza Manna Józef i jego bracia. Stworzyła przy po-
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wieść o przeznaczeniu, miłości do Boga i przebaczeniu. Ten spektakl to kwintesencja
stylu Adamskiej, gloryfikacja prostoty i podstawowych wartości - razem udajemy
się w podróż do źródeł człowieczeństwa, ale i sięgamy do źródeł teatru. Fundamentalne wartości dają człowiekowi siłę. Teatr oparty na prostocie słów i środków nie
jest ubogi, ale skoncentrowany na treści i sile wyrazu, wybrzmiewa mocniej.
Teatr Przedmieście lubi zaskakiwać - kiedy po osobistych, poetyckich opowieściach z przesłaniem, proponuje zabawę, a Adamska porozumiewawczo puszcza
do widzów oko.
Scenariusz Piotra Biesa, zakopiańskiego artysty i dramatopisarza, to zabawna sztuka o fatalnej kondycji ludzkiej natury. Inteligentny humor i refleksja
są podawane w zrównoważonych dawkach. Nowy, bo napisany w 2012 roku tekst,
zrealizowany w Przedmieściu jest jak świeży powiew wpuszczony do teatralnej piwnicy, której atmosfera nasycona jest zwykle trudnymi emocjami, całą paletą odcieni
wzruszeń. Tym razem jest inaczej, Scenariusz jest lekki jak piórko. To sztuka dla
dwóch aktorów, która rozgrywa się przy kawiarnianym stoliku, ale Adamska tę statyczną scenkę zręcznie przerobiła w wypełniony ruchem spektakl. Teatr zapowiadał
przekornie ten spektakl jako moralitet, poznajemy główne grzechy ludzkości, które
od zarania dziejów popychają nas - bez względu na zmieniane scenariusze - prosto
na skraj przepaści, ale tym razem bawimy się przy tym świetnie. Bo jakkołwiek
Bóg i Szatan by nie kombinowali jak rozpisać historię świata od nowa - to zawsze
kończy się to dla ludzkości fatalnie.
Jeśli zabawny Scenariusz można nazwać zaskakującym odświeżeniem sceny
Teatru Przedmieście, to dla najnowszego spektaklu tej sceny, zatytułowanego Circus
Paradise, pozostaje już tylko określenie "szokowa terapia śmiechem" . Luz, wygłup,
karnawałowe szaleństwo w cyrkowej estetyce nie przystają do tego, co można było
wcześniej oglądać na scenie Przedmieścia. Adamska prowadzi swoich widzów
w całkiem nowe rejony.
Spektakl powstał według Parad Jana Potockiego i Dekameronu Giovaoniego Boccaccia. Artyści Teatru Przedmieście zamieniają się w trupę komediantów,
którzy bawią absurdalnymi opowieściami, nic stroniąc od niewybrednych żartów
i frywolnego humoru commedii dell'arte. Reżyserki i aktorów Przedmieścia w takiej
odsłonie dotąd jeszcze nie oglądaliśmy.
Zmiana wizerunku sceny jest potrzebna, działa ożywczo, jednak ja najbardziej lubię Adamską "w autorskim wydaniu". Lubię jej intelektualno-emocjonalne,
smakowite mikstury, podane w wyjątkowej, czasem intrygującej i zaskakującej
formie. W jej historiach kryją się uniwersalne prawdy, które każdy odkrywa na
własną odpowiedzialność, na miarę osobistej wrażliwości j bagażu własnych doświadczeń.
Niebywała różnorodność, jaką oferuje Teatr Przedmieście, wzbogaca wciąż
skromne rzeszowskie życie teatralne. ale Adamskiej ciągle mało - ma ambicje
przekształcić swój teatr w ośrodek teatralny, który będzie jeszcze silniej wpływał
na życie kulturalne regionu, czuje przymus nasycania otoczenia sztuką teatralną
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Jakub Adamski w spektaklu

Teatru

Przedmieście.

pólki. Teatr inicjuje i organizuje różnorodne wydarzenia o zasięgu
ogólnopolskim i regionalnym.
Pierwszy festiwal teatralny w Rzeszowie Adamska wymyślila w 2011
roku. Były to "Źródla pamięci. Szajna - Grotowski - Kantor". Pomysł był genialny
w swojej oczywistości, nic dziwnego, że Katarzyna Olesiak, ówczesna dyrektorka
Wydzialu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa, od razu przyjęla
projekt nowego festiwalu teatralnego pod skrzydła miasta, proponując Adamskiej
rolę dyrektora artystycznego tej imprezy. Stronę organizacyjną powierzyła miejskiemu Teatrowi Maska.
Impreza okazala się strzalem w dziesiątkę. Na ostatniej edycji festiwalu
jeden z zaproszonych gości, prof. Krzysztof Pleśniarowicz, podkreślił, że taki
festiwal w Rzeszowie to niespotykany w świecie fenomen, bo nie ma drugiego takiego miejsca na świecie, gdzie w promieniu zaledwie kilkudziesięciu kilometrów
urodziłoby się tylu geniuszy teatralnych. Aż prosi się czerpać z tego dziedzictwa,
jednak w Rzeszowie nie było wcześniej konkretnego pomysłu, jak je wykorzystać
z pożytkiem dla miasta. Międzynarodowe wydarzenie, wykreowane przez Adamską, ma ogromne znaczenie edukacyjne i promocyjne.
Każda z pięciu dotychczasowych edycji festiwalu skladała się z części
naukowej i artystycznej. Adamskiej udało się przekonać do swojej idei wybitnych
teatrologów, specjalistów, dokumentalistów, którzy od lat zajmują się ich życiem
i twórczością, którzy dla niej przyjechali na festiwal do Rzeszowa. Gośćmi festiwalu
byli m.in.: profesor Zbigniew Osiński, dr Klaudiusz Święcicki, Tomasz Rodowicz,
Roman Siwulak, Bogdan Renczyński, Agnieszka Koecher-Hensel.
z

najwyższej

Podróż

międzynarodowym,
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Każdego festiwalowego wieczoru prezentowaly się również teatry, które
w sposób świadomy nawiązują do idei artystycznych Jerzego Grotowskiego, Józefa
Szajny i Tadeusza Kantora, m.in. Thomas Richards z Pontedery, Maja Komorowska,
Teatr im. St. J. Witkiewicza z Zakopanego. "Źródła Pamięci" pozwalają wypelnić
czarną dziurę na Podkarpaciu, jeżeli chodzi o dostęp do oferty teatru alternatywnego, poszukującego. Ale ten festiwal, jak żaden inny, pobudza też lokalne środo
wisko teatralne. Dzięki niemu udało się stworzy t w Rzeszowie platformę wymiany
artystycznej między teatrami uznanymi oraz teatrami niezależnymi, autorskimi,
po szukującymi wlasnego języka teatralnego.
Wartością dodaną tego przedsięwzięcia jest możliwo ść sfinansowania
w jego ramach premierowych spektakli w Rzeszowie lokalnych instytucji kultury
i twórców, które są włączane do repertuarów i na stałe wzbogacają ofertę teatralną
w Rzeszowie. Z takiej szansy korzysta Teatr Przedmieście, Teatr Maska a także
różne stowarzyszenia twórcze, dzialające w Rzeszowie, m.in. Rzeszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych "Pełna Kultura", Teatr O.de.la.
Po pięciu udanych edycjach festiwalu dyrekcja Teatru Maska, bez konsultacji
z Adamską, postanowiła jednak zmienić formułę imprezy na warsztaty dla aktorów
według metod trzech wielkich twórców teatru. l wtedy okazalo się, jak ważny jest
ten festiwal dla miasta. Pomysł zmian, a zwłaszcza odsunięcia od kształtowania
festiwalu Adamskiej i zastąpienia jej reżyserami spoza Rzeszowa - do każdej edycji miał być zapraszany inny, wywołał gorącą dyskusję w środowi s ku kulturalnym
nie tylko w Rzeszowie. Głos zabrali również goście, zapraszani przez Adamską
na festiwal, którzy podkreślali ważną rolę imprezy kreowanej przez twórcę stąd
w budowaniu lokałnej tożsamości. Urząd Miasta, po artykułach w "Gazecie Wyborczej", a potem także w innych mediach, podjął mediacje pomiędzy dyrekcją Maski
i Adamską, zmierzające do zachowania tej współpracy i udziału pomysłodawczyni
w budowaniu programu festiwalu.
Zaprzepaszczenie dorobku pięciu edycji Festiwalu "Źródła pamięci. Szajna - Grotowski - Kantor" byłoby ogromną stratą dla rzeszowskiej kultury, na co
miasto nie powinno pozwoli ć. Cokolwiek się jednak wydarzy, pewne jest jedno Adamska ma w zanadrzu jeszcze wiele pomysłów i mnóstwo energii i pasji, by je
zrealizować. Sukces "Źródel pamięci" już doprowadzi I zresztą do reałizacji jednego
z takich właśnie pomysłów na kołejny festiwal. Tym razem impreza inspirowana jest
tylko sztuką Tadeusz Kantora. Pretekst byl wymarzony - setna rocznica urodzin
twórcy. Festiwal Teatralny "Buda jarmarczna" odbył się wiosną 2015 roku. Ciekawy
repertuar z mnóstwem świetnych teatrów - to już znak rozpoznawczy teatrałnych
projektów Adamskiej. Spuścizna twórcy Cricot 2 stała się motywem przewodnim
festiwalu, jako inspiracja i motywacja do poszukiwali teatralno-plastycznych dla
kolejnych pokoleń artystów.
Projekt składał się z trzech części: artystycznej (spektakle teatralne inspirowane sztuką Kantora), naukowej (wykłady teoretyków sztuki , współpracowników
Kantora, projekcje filmowe) ora z edukacyjnej (trzydniowe warsztaty teatralne
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poprowadzone przez aktora Teatru Cricot 2 Romana Siwulaka). Wystąpiły uznane
teatralne: Teatr Cinema z Michałowic, Teatri Sospesi z Salerno (Włochy),
Walny Teatr. W części naukowej festiwalu była okazja posłuchać prelekcji Andrzeja
Sapiji, reżysera, autora filmów dokumentalnych o Tadeuszu Kantorze, oraz Romana
Siwulaka, artysty malarza, aktora Teatru Cricot 2. Spotkaniom towarzyszyły prezentacje filmowe dotyczące osoby i twórczości Tadeusza Kantora.
Organizatorem Festiwału "Buda jarmarczna" było Galicyjskie Towarzystwo
Edukacyjne "GATE" we współpracy z Teatrem Przedmieście. Projekt dofinansowany zostal z budżetu województwa podkarpackiego.
Nieustanna potrzeba nasycania otoczenia teatrem, zarażanie pasją - wydaje
się być naturalnym i integralnym elementem osobowości twórczyni Teatru Przedmieście. Rzeszów okazał się już za ciasny. Adamska kilka lat temu objęła swoją
artystyczną opieką Amatorski Teatr Dramatyczny im. Józefa Żmudy ze Stalowej
Woli, z wielkimi tradycjami, działający od 1946 r. Pod jej kierunkiem teatr zrealizował pierwsze w swojej historii spektakl autorski - Przetańczyć zmierzch, a także
spektakl na podstawie dramatu Myśliwskiego Requiem dla gospodyni. Monodram
80-letniego Edwarda Kotłowskiego, aktora ze stalowowolskiego teatru pl. Odkqd
zniknęła ... , oparty na klasycznym poemacie Juliusza Słowackiego W Szwajcarii,
który został przygotowany w reżyserii i opracowaniu Adamskiej, otrzymał w 2015
roku główną nagrodę na 12. Ogólnopolskich Spotkaniach z Monodramem, które
odbyly się w Suwałkach. Adamska skomponowała godzinny spektakl z poezji Slowackiego i nagrań bardzo osobistych rozmów, jakie przeprowadziła z Kotlowskim.
Powstała ciepła i wzruszająca opowieść o osiemdziesięcioletnim człowieku i jego
wielkiej miłości do poezji, której nie miał się z kim dzielić. Na spełnienie marzenia, by pokazać ludziom jej piękno, czekał całe długie życie. Refleksyjnie, trochę
sentymentalnie, ale i dosyć zabawnie - jak to u Adamskiej.
Przed kilkoma miesiącami założyła teatr wRakszawie, najstarsza członkini
zespołu ma 80 lat, najmłodsza 15. Jeidzi le swoimi spektakłami poza Rzeszów.
O przyszłości swojego teatru Aneta Adamska mówi odważnie, bez krygowania się: chciałaby mieć własną, większą scenę, najlepiej wybudowaną przez miasto,
żeby mogły powstawać spektakle z większą obsadą, bogatszymi dekoracjami. Pycha? Nie, to wyjątkowa mieszkanka silnej osobowości i samoświadomości dojrzałej
kobiety oraz wielkiego, niezaspokojonego apetytu na coraz lepszy teatr, połączonego
z autentyczną, płynącą z głębi duszy potrzebą tworzenia go. Mimo wszystko. - To
takie uczucie, jak się biegnie do ukochanego ... - próbowała mi kiedyś wytłumaczyć,
na czym polega jej zysk z zaangażowania, jakie wkłada w swój teatr. A to wszystko
daje cudowną nadzieję na jeszcze więcej fascynującego teatru w Rzeszowie.
zespoły

Magdałena

Mach
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Piotr Strzałkowski

TADEUSZLista
Kiedy w Internecie pojawiła się lista Wildsteina, z początku nie byłem nią
zainteresowany. Zresztą nie było do końca jasne, co ona zawiera. Niektóre gazety
twierdziły, że także nazwiska osób niewinnych, a wręcz zasłużonych, których teczki
także gdzieś tam zostały wpisane: przez pomyłkę, czy z innego powodu . Pewnego
dnia jednak ciekawość wzięła górę. Sprawdziłem, czy na liście nie ma nazwisk
dwóch kolegów, o których szeptano, że byli wtykami bezpieki. Nie było . - Jeśłi ja
sprawdzam ich, to może oni sprawdzają mnie - wpadła mi do głowy niespodziewana
myśl. Rzuciłem okiem. Na liście były dwie osoby o moim imieniu i nazwisku.
- Cha, cha, cha! - zaśmiewałem się, opowiadając o tym moim przyjaciołom
przez telefon. - No wiecie? Dwóch! - Ale po drugiej stronie linii coś się działo.
Głos przyjaciół nagle miękł. - Ale to nieprawda, tak, Piotr? Ty przecież nie byłeś ...
nie' Nie ma już "cha cha cha'" Muszę z tym coś zrobić'
Ze względu na liczne nieporozumienia i dyskusje wokół listy, rPN uruchomił specjalną "krótką ścieżkę" dla wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Wypełniłem
formularz i po paru miesiącach otrzymałem list stwierdzający, że żadna z osób
wymienionych na l iście nie jest mną. Ten papier zaraz mi się przydał, gdy na rocznicowym spotkaniu "Solidarności" pojawiła się sugestia dotycząca jeszcze wtedy
nieznanego z nazwiska agenta SB "Oskara". Chodziło o próby rozbicia organizacji
od strony "związkowej"; w tamtych czasach zdarzało mi się krytykować Komisję
Zakładową za głównie polityczne działania. Kontekst dyskusji był taki, że w końcu
wyciągnąłem papier z rPNu: - No proszę, "Oskar" to nie ja! Potem okazało się kto
by! "Oskarem". Nawet nie pamiętam już kto .

-°

• Druga część napisanej w 2012 roku
"Frazie" 2016 . nr 1-2.

opowie~ci

Trzech. Pierwszy fragment Jan

ukazał się

we
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To bardw renne zdjęcie: jedno 2 niewielu, na których wyrainie widać mojego ojca.
Stoi: brzegu, w mundurze i wojskowej czapce lIa !i/owie, na plecach karabin.

Wildsteina było więcej osób o moim nazwisku. Była też jedna,
danym mojego zmarłego w 1973 roku ojca. Dla niego także
wypełniłem formułarz. Pomagał mi w tym pracownik IPNu. - Był w więzieniu? Nie. - A sk'ld pan wie? - Nic mi o tym nie wiadomo. - To niech pan tak napisze.
Po roku otrzymałem odpowiedź: pański ojciec został uznany za pokrzywdzonego. Ma pan prawu wgłądu w jego akta.
Na
której dane

liście

odpowiadały

Fotografia
Na ścianie w moim mieszkaniu wisi oprawione w ramki zdjęcie. Przedstawia grupę około dwudziestu osób w polskich mundurach, z bronią. Układ jest "partyzancki": część postaci stoi, część łeży, cełując w patrzącego z broni automatycznej.
Bo też to są partyzanci. W tle widać stodołę krytą strzechą, obok stadko gęsi. To
bardzo cenne zdjęcie: jedno z niewielu, na których wyraźnie widać mojego ojca. Stoi
z brzegu, w mundurze i wojskowej czapce na głowie, na plecach karabin.
- Gdzie zrobiono tę fotografię? - zastanawiałem się kiedyś. Oddział mojego
ojca był w ciągłym ruchu ze względu na posiadaną radiostacj'i', przez którą porozumiewano się z rządem w LondyniL:. Nie można było pozwolić na namierzenie jej
przez NiL:mców. Trasa poruszania się oddziału została dość dokładnie odtworzona .
Więc nawet można "probować odnaleźć tę wieś i podwórko.
- Oni tu mają brOll ze zrzutu "afrykańskiego" - mówi jeden z żyjących
jeszcze kolegów ojca. - To musi być łipiec 1944 roku. Lipiec. Sprawdzam trasę
i znajdujy wioskę, która moglaby pasować.
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- Zaraz, Piotr - mówi mi inny kolega, archiwista oddzialu. Popatrz, kto tu
stoi. To nie jest "radiówka" sformowana do ochrony radiostacji. Th widać "Jaracha",
dowódcę. To nie jest lipiec 1944. To jest 1945 rok.
Amnestia
W czytelni IPN-u leży przede mną otwarta teczka mojego ojca. Prawdę
mówiąc, niewiele tu materiałów. Zapytania o przeszłość z ciągłym wskazywaniem
uczestnictwa w "bandzie ROAKu". Tyle tylko, że są to zapytania śledcze, gdyż
przeciw grupie byłych akowców montowano proces. Dlatego ojciec uzyskal status
pokrzywdzonego. Ciekawe, gdyż pytania powtarzały się, uwagi i opinie pojawiały
się do lat 70., niemal do momentu jego śmierci.
Najważniejszy dla mnie dokument to protokół ujawnienia się w związku
z amnestią 1947 roku. Przebiegam oczami: broń: nagan i P.P.Sza 7.65 .... udzial
w rozbiciu więzienia w Białej Podlaskiej ... napad na posterunek MO w Konstantynowie ... atak na kasę w Bydgoszczy ... Gdańsk. To mój ojciec?

Ja

wiedziałem

To, że ojciec po wojnie konspirowal w Gdańsku, wiedziałem. Z tego okresu
nawet w domu zdjęcia. Rozbawieni mlodzi ludzie. Molo w Sopocie. Kilka
osób w mundurach PCK. Roześmiane dziewczyny. To przygoda, nie konspiracja.
Teraz może trzeba spojrzeć na to inaczej.
- Ci w mundurach PCK to kto? Jeden - mój ojciec. Drugi - "Unita". Trzeci - nie wiadomo ... Zresztą nie wiadomo też, kogo zapytać, niewielu kolegów ojca
jeszcze żyje, nie wszyscy byli z nim w Gdańsku.
"Kajtek" był. Nie rozpoznaje wielu twarzy, ale mówi: - Twój ojciec i Wladek
mieszkali w Gdańsku Wrzeszczu. Były tam z nimi dwie fajne dziewczyny. Twój
ojciec mial szczęście do kobiet. Z jedną z nich - to ta z prawej na zdjęciu, to było
poważne, chciał się żenić. No, wyszło inaczej.
Na fotografii ojciec się śmieje i rzuca śnieżką w dziewczynę. Niewiele brakowało a nie byłoby mnie na świecie.
pozostały

Wsypa
Długo pod okiem UB nie można było szpanować i popisywać się . W koń
cu nastąpiła wsypa. "Kajtek" napisał książkę o czasach okupacji i swoim udziale
w partyzantce. Był w "radi6wce" razem z ojcem, Potem dopisał część o czasach po
roku 1944:
Gdzieś około pierwszej w nocy obudził mnie Tadeusz. "Wstawaj, jest Zbyszek "Granat«, aresztowali »Toma« i chłopców. Jemu udało się wyskoczyć z samochodu prawie
przed gmachem UB i mimo siłnego ognia zwiać. Zaskoczył i ich przy kolacji, tak, że
nie mieli czasu sięgnąć po broń" - informuje. Błyskawicznie ubieram się. Slucham
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relacji Zbyszka. Trzeba dać znać "Gustawowi" i Władkowi Muszkowskiemu , bo ich
adresy niektórzy z aresztowanych znają. [... ] Szeroka i prosta ulica Grunwaldzka. Idę
szybko. W miarę zbliżania się do budynku punktu PCK rośnie mój niepokój. Zdążę ,
czy wyprzedzili mnie i wpadnę prosto w zastawioną pulapkę? Dochodzę. Cicho,
brama zamknięta, w oknach ciemno. Robię krzyżyk na piersiach i wierzcbem przez
żelazne ogrodzenie dostaję się na dziedziniec. Wchodzę do budynku, potem Da piętro
i stukam do drzwi "Gustawa". Otwiera. Dzięki Bogu, zdążyłem. Budzimy Wladka.
"Wstawaj, »Tom« i chlopcy aresztowani. tylko »Granatowi« udalo się zwiać". (.. .1
Mieli~my szczę~cie. W pól godziny po naszym wyjściu zjawilo się UB.

Ojciec. "Gustaw", uciekł. Stąd w moim rodzinnym archiwum znalazły się
z Tatr. "Zapadłem na płuca". "W czerwcu 1946 wyjechałem do Zakopanego,
gdzie przebywałem w sanatorium.....
W łatach 60. pojawiła się książka Kryptonim KD Jana Babczenk..i i Rajmunda Bolduana. Jan Babczenko był ubekiem, w książce opisał w sposób zbeletryzowany tę samą wsypę:
zdjęcia

Chorąży

Barczak kladzie dłoń lekko na klamce, wstrzymuje oddech. Czuje. że
ugina, slyszy pytanie. I wtedy uderza z calą silą ramieniem w uchylające się drzwi. Wpada wprost na zdumionego i oniemia lego "Grzmota". Odpycha
go i wiedziony jakimś nieomylnym instynktem daje susa w kierunku ostatnich
drzwi po prawej stronie. Na ulamek sekundy zastyga w bezruchu. ale to wystarcza,
żeby uslyszeć gwar pomiesLanych glosów. Barczak, z pistoletem w ręku . już jest
w pokoju, już krzyczy:
- Ręce do góry' Bezpieczeństwo'
Wśród biesiadników konsternacja. Strach poraża ich jak paraliż. Kto~ wypuszcza
z rąk kieliszek, słychać brzęk tłuczonego sLkla. W szeroko otwartych oczach "Lota"
maluje się przerażenie. dygocą mu ręce. "Matros" dostaje nerwowego tiku. wykrzywia kąciki warg w sarkastycznym u~miechu. Potem podnosi ręce z akordeonem.
który wydaje żalosny jęk.
klamka

się

Nie napisał tyłko, że ktoś im uciekł z samochodu i ostrzegł resztę . Dodał jednak: "W porę udało się uciec ... członkom komórki legalizacyjnej we Wrzeszczu".

Inny

człowiek

był ciepły, błądzący czasem gdzieś daleko myślami. Wydawało się,
z dawnych wielkich planów, znalazł swoje przytulne miejsce w pracy,
gdzie przez lata wyrobił sobie urzędnicze stanowisko i pozycję wśród łudzi.
Kiedyś powiedziałem w rozmowie z matką: - Wszyscy parlyjni to świnie'
-1\vój ojciec jest partyjny - odpowiedziała. dając mi po raz kolejny jeszcze jeden
powód do myślenia.
- To jaki ustrój jest najlepszy? - Angielski, liberalny - odpowiedzial mi
ojciec w innej rozmowie, gdy przyniosłem podrzuconą mi przez kolegę broszurę
o radach robotniczych.

Ojciec

że rezygnując
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- Gdzie byłeś? - spytał mnie kiedyś nad ranem, gdy wróciłem po nieprzespanej w domu nocy; sądzil. że wracam od dziewczyny. - Przepisywałiśmy ułotki
- powiedziałem zgodnie z prawdą. - Powiedz Piotrkowi, żeby nie rozrabiał - przekazał póiniej siostrze dzwoniąc z pracy. - Nie robiłem nic złego. Poza tym nie mów
o takich rzeczach przez telefon - odpowiedziałem. gdy wrócil do domu. Zatkało go.
On myślał. że wie, jacy są "oni" i że ja nie wiem. Ja wiedziałem, ale jeszcze nie
doświadczyłem. Ja myślałem, że jest konformistą.
Na innym zdjęciu z ł945 roku widać za "Jarachern" szczupłego mężczyznę
w mundurze. Chyba trochę wychudzony, w pierwszej chwili niełatwo go poznać.
Dowódca drużyny. "W obstawie" w Konstantynowie. - Pamiętam tę akcję - mówi
dawna łączniczka - to było okropne, jak go zabijali. To był ubek, który wyróżnił
się bezwzględnością .. ·
Odpis z odpisu (z materiałów UB/SB w Białej Podłaskiej):

U
Oddział .. Jaracha" = 150 osób
Uzbrojenie: Rkm !O, Pm 30, Kbk 80. Granatników - 2 PTR - 2 (akta Nr 5774/111)
W okresie od lipca 44[. do paŹdziernika 45r. tj. do rozwiązania oddziału
Zabójstw osób cywilnych: 19
Zabójstw funkc. UB: łO
Zabójstw żołnierzy WP: I
Napadów terrorystyczno rabunkowych
Na instytucje i osoby: 26
Na posterunki: 6
Na więzienia: 2
Stoczono walk z żołnierzami Armii Czerwonej: 2

Te dane

są niedokładne,

ale

dają

obraz

działalności.

Rozbicie
Nie dano im wyboru. Oddział odszedł ze zgrupowania i uniknął zamknięcia
w bialskich koszarach, z których po aresztowaniu oficerów wybierano i wywożono
żołnierzy z akowskiej mobilizacji do Majdanka i dalej w głąb Rosji. Ukryli broń
i poszli do domów. Wtedy zaczęło ich wyłapywać NKWD i UB. Wiyc zebrali się
ponownie i wyciągnęli ukrytą broń.
Wojna się właśnie kończyła.
"Tak naprawdę nie chcieliśmy tych napadów". - Były łatwe do przeprowadzenia - zeznał ojciec - ale nie wyszły, bo nie wierzyliśmy w ich sens. "Łatwe", ałe :
"kasjer uciekł i my też". "Na kasjerkę dwóch ludzi bez broni na ulicy, to kasjerka
zrobiła ałarm i uciekli".
Można wierzyć protokołowi l ujawnienia się lub nie. To była forma przesłu
chania, kończąca się deklaracją akceptacji nowego ustroju: "Korzystając z amnestii,
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ujawniam dobrowolnie swoje przestępstwa i nadal chcę być lojalnym obywatelem
Demokratycznego Państwa Polskiego". Trzeba bylo podać szczególy, wyznać swoje
winy. Umawiali się między sobą, co mówić. Ale ten brak wiary w sens ataku na
kasjerkę brzmi dla mnie wiarygodnie.
"Latem 1946 roku wyjechalem do Warszawy i wystaralem się o pracę . Stare
sympatie pociągnęły mnie do PSL". Później przeszedl do PPS. Nie wiem, czy byla to
mistyfikacja. Mial autentyczne skłonności do tej partii, podobno jego ojciec - mój
dziadek - był jej członkiem, co w małomiasteczkowej spoleczności było dość niezwykle. Może to mialo być przejście do nowego życia. A potem PPS polączyła się
z PPR i zrobila się PZPR. "Twój ojciec jest w partii" - powiedziała matka.
W aktach znajduję czerwone podkreśienia zdań mówiących o tej przynależności. Może trochę pomogło. A może nie, skoro ostatni dokument w archiwum
jest z 1971 roku.
Brat ojca mieszka w Zaglębiu. Też byl w AK, ale nie ujawnił się . Należal do
PZPR i często - ale po przyjacielsku - kłóciliśmy się o .. Solidarność", o tym, jak to
rzekomo partyjni mieli wisieć na latarniach itd. Niedawno go odwiedzi lem, i gdy
przyjechalem, czekał na mnie ze zdjęciem i dwoma dokumentami w ręku, gotów
opowiedzieć mi przez dwie godziny cale swoje życie. Okazało się, że przez dlugi
czas po wojnie obaj z ojcem przerzucali ludzi wychodzących z lasu z Warszawy na
Śląsk i Ziemie Zachodnie.

Wizja lokalna
Brzeska 17 w Warszawie - adres z dokumentów ojca z czasów zaraz po wojnie, gdy wyszedł z lasu - to odrapana kamienica z odpadającym tynkiem, ceglasty
brudny dom jak ze slumsów. Zaniedbane podwórko i zaniedbane klatki ...
W Bydgoszczy nikt z tych, których pytam, nie wie, gdzie był Monopol
Spirytusowy, na którego kasę namierzał się ojciec. Browary, tak, to zresztą
żywy i emocjonujący temat, ale Monopol? Więc może to bylo w miejscu, gdzie
obecnie jest Browar .. Kujawiak" na poludniowym brzegu Brdy? Trafiam jednak
na kogoś, kto wreszcie wie i mówi: - To bylo z lewej strony Starego Rynku. Ale
jak to, tam byl kiedyś dom towarowy i część kamienic byla zniszczona w czasie
walk. To może obok, gdzie teraz coś się ma budować, już nawet postawiono
płot. Gdyby to bylo tu, napad bylby dość zuchwaly. Chyba jednak nie. Szukam
dalszych informacji i dochodzę do wniosku , że Monopol był pewnie przy ulicy
Czartoryskiego za Wyspą Młyńską. Tam wcześniej przecież była rafineria spirytusu Augusta Franke, upaństwowiona w 1945 roku. Cegłaste budynki, trochę
z nich zostalo do tej pory.
Napad .. na głównej ulicy" na kasjerkę - która to ulica: Jagiellońska, Gdańska,
Dworcowa? Jak to było: "Th Polskie Państwo Podziemne - proszę nie stawiać oporu
i oddać kasę". Albo: "Th A K. .... - tak pewnie wszyscy mówili. A może po prostu podbiegli i chcieli wyrwać torbę albo teczkę. Kobieta w krzyk: - Bandyci' J uciekli.
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Chodzę po tych ulicach i próbuję sobie wyobrazić. Nagle zdaję sobie sprawę,
dla ojca, 25-letniego wtedy chłopaka, Bydgoszcz była wiełkim miastem. Wcześniej może na krótko po drodze zatrzymał się w Warszawie, ałe nie zmienia to faktu,
że największym miastem, jakie poznał przed wojną, była Biała Podłaska, długo był
w lesie w oddziale ... Przypominam sobie Katyń Wajdy i moment, w którym nieco
zdegustowanego sztucznością - jak mysłalem - sceny z młodym chłopakiem z łasu
- dosięgła mnie myśl: - Zaraz, to przecież prawda, to mogłaby być historia mojego
ojca. Jasny płaszcz , brawura, pistołet w kieszeni, ciąg przypadków, śmierć. Mój
ojciec nosil taki sam płaszcz, i mial pewnie taki sam pistolet... W takiej chwiłi jak
ten napad, mogłoby się skończyć tak samo. Pogoń, strzały ...
Na płacyku przed kościołem Piotra i Pawła stoi pomnik, na którym wymieniono dramatyczne daty z historii Bydgoszczy. Wśród nich są "Wałki niepodłeglo
ściowe w okresie stalinowskim 1945-1956". To chyba on też tuL
Gdańsk Wrzeszcz. W łnternecie znajduję zdjęcia domu, w którym byl PCK
i jego historię. Tak naprawdę to były trzy domy ustawione w literę U, o adresach
Grunwaldzka 2,4 i 6. Były kiedyś własnością pani Alice Schauer, w jednym z nich
mieszkał dość znany muzyk wojskowy Ernst Stieberitz, który zginął w ł945 roku
w czasie ucieczki na Hel, w lesie na Wyspie Sobieszewskiej. Obecnie w domu przy
Grunwałdzkiej 4 są łokałe na sprzedaż dla firm. Dostosowano je do działalności
biurowej, ale na zdjęciach w Internecie widzę stare piece kafłowe pozostawione
w rogach pomieszczeń. Dzwonię do "Kajtka": w którym z tych domów mieszkał
ojciec? Nie, to nie ten pod czwórką z ganeczkiem, to ten wysunięty z lewej strony.
Pod dwójką.
że

***
"Może już

nie grzeb w przeszłości" ... - powiedziała mi córka, gdy powiedziałem jej, co chcę jeszcze opisać.
Może jeszcze musiałem pogrzebać. To w końcu ojciec, choć nie żyjący od
1973 roku.
Gdyby nie zmiany, dalej bym nie wiedział i do końca go nie rozumiał.
- Wie pani. ja nic nie wiedziałem o Konstantynowie, Bydgoszczy, okresie
powojennym - powiedziałem żonie jednego z partyzantów - kołegów ojca z AK,
także zaprzyjaźnionej z ojcem i weterance z tej organizacji . - Ja też nic nie wiedziałam - odpowiedziała.
Piotr Strzalkowski
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Inga Iwasiów

SEKRETY I ODWAGA
Czytając

te dwa zbiory opowiadań zła
na myśli, że wciągają bardziej niż
większość polskiej prozy nostalgiczno-rozrachunkowej z ostatnich lat. Piszę: większość
i nie wymieniam dla porównania tytułów. zawstydzona własnym. nieprofesjonalnym odczuciem. Próbuję je analizować i dochodzę
do wniosku. że pewien wpływ na zaciekawienie ma w tym przypadku balans między
podobieństwem a różnicą: życie na Węgrzech
i w Rumunii w czasach komunizmu , wplyw
polityki na codzienność. a także biografie kobiet mogą przypominać te. które znam z doświadczenia i biblioteki. ale zmiana scenerii
i kilku danych wyjściowych powoduje przesunięcie uwagi ku czemuś. co kiedy indziej,
w swojskich klimatach. umyka.
Z drugiej strony idzie chyba o to. że obie
autorki - zwlaszcza Andrea Tompa - tworzą
narracje bez znieczuleń, zachowują powagę.
nie osuwają się ani w popkulturę. ani w schematy. "Narracja bez znieczuleń" - wiem jak
brzmi podobna fraza. Co druga kobieca proza
jest tak reklamowana. jakby w pisaniu kobiet
chodzilo o masochizm. odsłanianie tajemnic
i szantażowanie czytelnika. który powinien
wytrzymać ból. Zwykle okazuje się. że to
ból z plastiku i kursów kreatywnego pisania.
Ma w nas zasiać przekonanie, że życie moż
na zmienić tak łatwo. jak obiecują poradniki
psychologiczne.
pałam się

Tematem obu książek są wersje zdarzeń,
o których ciągle myślimy. lecz boimy się o nich
opowiedzieć. Obie drążą ścieżki, na które
wchodzimy ostrożnie, a wychodzimy w ciszy.
Dom kala Andrei Tompy rekonstruuje
życie węgierskiej Żydówki w rumuńskim
Siedmiogrodzie na tle dziejów jej rodziny.
Odtwarzanie przeszlości. niekiedy mętnej.
zamazanej. ma tu swój formalny odpowiednik w stylu. narracji i konstrukcji całości .
Mamy więc "zadławione" momentami monologi i podglądanie w poszczególnych wycinkach perspektywy kolejnych bohaterek
i bohaterów. W rezultacie Tompa pisze powieść w opowiadaniach. bo przenosimy się
za bohaterami między epizodami ich życia,
towarzyszymy rodzinie i tej, która scala i porządkuje calość - autobiograficznemu podmiotowi Domu kala, dorastającej z fragmentu na fragment dziewczynce, rozpoznającej
świat wokół i w sobie. Gatunkowe rozważa
nia nie zajmowalyby mnie. gdyby nie to. że
stanowią ważny punkt refleksji nad pisarstwem kobiecym. Tompa wylamuje się z wyjściowego schematu sagi wlaśnie w ten sposób: daje żyć zbliżanym pod mikroskopem
narracji wycinkom i epizodom, tworzącym
intymną wersję historii.
Bycie Żydówką. komunistką. matką porzucającą dzieci. synem wychowywanym
przez kostycznego ojca. uczennicą używającą
zakazanego języka węgierskiego w rumuń
skiej szkole w czasach dyktatury Ceausescu
- każde z tych usytuowań niesie ból. wstyd
i wolę zmiany. Dziedzicząca historie rodzinne kobieta ma do opowiedzenia także kilka
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wątków. w których odbija się i prywatny los.
i ~wiat zewnętrzny. Dyktatura komunistyczna.
będąca jak staly plan przedstawienia, zostaje
znakomicie odtworzona w jednym z doświad
czeń dotykających kobiet. Warto uważnie
przeczytać opowiadanie Chiński ręcznik .
Sprzedawane na terenie demoludów tekstylia
z ChRL mialy zupelnie inną jako~ć niż te ze
współczesnych bazarów "wszystko za 5 zł".
Pamiętam te miękkie ręczniki w ostrych żól
ciach, niebieskościach, różach i seledynach,
ozdobione widoczkami i motywami roślin
nymi . Przedmiot synestezyjny. jeden z rekwizytÓw uruchamiających lawinę wspomnień.
Ten konkretny, w pastelowe paski, przesuwa
soczewkę skojarzeń. Po ponad stu stronach
narracji mamy nadzieję, że rzecz będzie dotyczyć świata niedoborÓw widzianego z perspektywy rumuńskiej, poznamy jedną z dróg
dystrybucji towarów - wcześniej takiej fabularyzującej obróbce podlegają kawa i ubrania.
W pierwszych zdaniach mowa jest jednak nie
o kupowaniu. lecz o niewywożonych śmie
ciach, niepokojących Liii, siostrę Juci.
W illeopróżnianym pojemniku ich matka umieściła tę rzeCl owiniętą, na szczęście.
ręcznikiem. Prowadzona przez okno obserwacja oddaje niepokój kobiet i kończy się w
momencie, gdy wreszcie. rękami miesLkań
Ców, zawartość gromadzona od miesiąca zostaje przeniesiona do śmieciarki.
To opowiadanie o aborcji przeprowadzonej w domu. Juci. o której rodzina mówi
pieszczotliwie, że powinna była dostać w szpitalu obrączkę z napisem globulka C lub Decretua/770 pe 1966 - zachodzi w ciążę. Matka. babka, nawet młodsza siostra nie mają
wątpliwości, że trzeba zdobyć pieniądze na
zabieg i złamać dekret 770, wprowadzają
cy niemaJ całkowity zakaz aborcji pod karą
więzienia dla kobiety. lekarza. osoby, ktÓra
pośredniczyła. W ustawie były wyjątki, bardzo trudne do spełnienia i obudowane surową, kontrolną procedurą. Dodać warto. że dekret byl jednym z pierwszych zniesionych po
obaleniu dyktatury. Trudno wyobrazić sobie

297
bardziej przejmujący styk prywatnego i politycznego; systemu i ciała niż ten opisany
w Chińskim ręczniku.

Kobiety w rodzinie i kobiety w państwie
dobrze wiedzą, że trzeba "sobie poradzić".
Ciekawe. że - opisuje to narratorka - nie
mają żalu do chłopaka, choć matka każe mu
przynieść część potrzebnych pieniędzy. Jakby ciąża i skrobanka były czymś podobnym
do głodu. wegetacji roślin, obowiązku szkolnego. Trudno kwestionować ich rytm. Najbardziej przejmująca jest w tym opowiadaniu
postawa kobiet. ich bezdyskusyjna solidarność i opór wobec stojącego po drugiej stronie państwa, które zagraża swoim obywatelkom i obywatelom, a nawet nie potrafi
wywozić śmieci.

Jednym z ważnych tematów jest w Domu
kata relacja narratorki z ojcem. Pewien rys
charakteru m~żczyzny. rozwiedzionego z matką alkoholika. zawiera Mięso. mięso. W Socjalistycznej Republice Rumunii towar tak
deficytowy jak w PRL. Ojciec, wyrzucany
z każdej pracy inteligent, kupuje dom z ogrodem w podupadającej, wyburzanej stopniowo dzielnicy. Nieoczekiwanie dła samego
siebie zaczyna uprawiać rośliny. hoduje też
warchlaki. kury i gęsi. Szczególy jego życia
w ogrodzie poznajemy z kolejnych fragmentów. Pierwszym tematem ogrodowym jest
świniobicie. Gdy żona żąda świni na Boże
Narodzenie. Janó próbuje uzyskać dla swej
podopiecznej łaskę, proponując w zamian gęś
lub koguta. Liii jednak jest nieugięta, apełu
je do obowiązków ojcowskich , jakby przynoszenie pełnowartościowego białka córkom
było ostatnią próbą, której go podda. Nie
można nic zrobić, nie można ułaskawić zwierzęcia, skoro ludziom jest tak ciężko.
Na tyle ciężko, że ojciec w końcu popeł
nia samobójstwo w swoim domu bez bieżącej
wody i toalety. otoczonym wydającym owoce. pełnym kwiatów ogrodem. Te kwiaty córka ścina i chce mu położyć na grobie. zawieźć
na cmentarz taczką, ale matka się temu sprzeciwia. bo zmarłemu wypada kupić wieńce.
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Wypada też ubrać się żałobnie. Z opisem
pogrzebu konfrontujemy się w momencie.
gdy znamy już tę odczłowieczoną buchalterię socjalizmu. w ramach której zasil ki pogrzebowe można wyplacać tylko. jeśli zostaly zaplanowane. Jak wcześniej na aborcję.
teraz matka narratorki znajduje pieniądze na
pochówek bylego męża. Pocieszeniem w tej
historii o trudnych uczuciach rodzinnych jest
nieoczekiwane zakończenie. Kwiaty zostawione w ogrodzie na taczce zabiera i sprzedaje sąsiadka. Z części z nich zleca zrobienie
wieóca. Ten zapobiegliwy gest na chwilę koi
ból: ojciec dostaje to, co kochał.
Można więc opowiedzieć także o poczuciu winy - przynoszący zawód i wstyd ojciec
nie dał rady żyć dalej. ale wyrzuty sumienia
ma także córka, która nie umiała mu wybaczyć tych strasznych chwil, gdy przychodził
pod szkołę pijany. Spowiedi przed sobą, zamieniana w dotkliwą narrację, musi dojść
do samego kOlJca, do tego, czego się nikomu
wcześniej nie ujawniło. Przedmiotem ukrytym przed matką i siostrą. ostatnią rzeczą
pamiętającą ciało ojca są zabrudzone kałem
spodnie. Kiedy się to wypowie - opisze odrażające znalezisko - można odsłonić jedną
z zagadek milości rodziców i dzieci, siłniej
szej od poczucia krzywdy i liCLącej zawsze na
odmianę. Ta miłość ma rytm obietnic ałkoho
lika, upokorzenia, wstydu. złości i tęsknoty.
Inną pamiątką po ojcu jest znaleziony
między okładkami Kapitału banknot, a wła
';ciwie pokwitowanie wydawane w li:resinie
Żydom w zamian za skonfiskowane pienią
dze. To tytułowe Dziedzic/wo i matka nie
mówi dzieciom, że nie jest nic warte, nie
rozwiąże ich problemów, nie umożliwi zakupów w dewizowym sklepie. Przeciwnie.
Quil/ung ma wartość, największą dla corki,
która powinna go schować i nie zapomnieć.
Andrea Tompa czule dotyka rzeczy. by oddaly ciężar życia w rzeczywistości komunistycznej. podczas wojny i jeszcze wcześniej.
Miejsce przechowywania kwitu - dzielo Karola Marksa - w pierwszej chwili wydaje się
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wprowadzeniem uśmierzającej ból ironii, ale
idzie o więcej, o przekonania, które zamienione zostały w swoje negatywy. Dziadkowie głównej bohaterki byli bowiem ideowymi komunistami.
Narratorka przygląda się w kolejnych przybliżeniach także matce, która wiedzie życie
samodziełne. ale też wiecznie szuka partnera.
Drobna obserwacja - matka powtarza. że nigdy więcej nie zamierza prasować mężczyi
nie koszul - pozwala odtworzyć mechanizm
psychologiczny i realia życia: matka nigdy nie
musiała wykonywać czynnosci. od której chce
się odżegnać. W jej negowanej banalnie tęsk
nocie idzie jednak nie tylko o romantyzm lub
szukanie wsparcia, ale też o potrzeby seksualne, opisywane 7. otwartością. Tak więc matka
dba o kolację dla kolejnych kochankowo a córki nasłuchują odglosów z jej sypialni. Rozmawiają też o ewentualnych przenosioach z 00wym partnerem. stając wspólnym frontem: jest
oczywiste, że kobieta wiąże się niejako w imieniu ich trzech, nie tylko sama dla siebie.
Tematami łączącymi Dom kala Andrei
Tompy i Linie kodu kreskowego. Piętnaście
his/arii Krisztiny Tóth są upolitycznienie
prywatności oraz kobiece biografie. Dla obu
trudnym do zniesienia miejscem jest szkoła.
Obie drążą wstydliwe zdarzenia z przeszło
ści i wywołują obrazy tego. o czym nie chcemy pamiętać. Tuth konstruuje calość jako
serię relacji z osobistych doznań. Może to
hyć pobyt na letnim obozie, przyjazd uczennicy 7. amerykańskiej szkoły. studium kostiumu kąpielowego lub zdrady. O ile Tompa
przenosi punkt widzenia między kobietami
i mężczyznami powiązanymi relacją rodzinną. Toth interesują przede wszystkim uczucia
głównej bohaterki, bo i tym razem mamy do
czynienia z serią opowiadań zmierzającą poprzez fabularne powiązania ku powie~ci.
Całość tworzy piętnaście historii, pokazujących różne etapy życia kiłku bliiniaczych dziewczynek-kobiet. Ich osią jest zakochiwanie si", i odchodzenie. oczekiwanie
na dziecko i poronienie. a także sam pro-
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ces oswajania pamięci. Linie kodu kreskowego zawierają wiele mocno apelujących do
wrażliwosei drobiazgów i emocji. w tym tych
ciemnych, zagrzebanych w podświadomości.
Jednym z wakacyjnych wspomnień bohaterki jest okrutne preparowanie żab, które zła
pał przyjaciel jej rodziców ze swoim synem
i przyniósł do letniego domu na kolację. M\(zczyzna odrąbuje płazom nogi - żabie udka a korpusy każe synowi wynieść na pole, gdzie
być może zjedząje bociany. Korpusy "zabawnie" pełzną, a dziewczynka nie może przestać płakać i nie potrafi zapomnieć tej sceny.
Po łatach odwiedza dawnych przyjaciół. Teraz to mężczyzna jest odwlokiem czekającym
na bociana, który miłosiernie zakończy jego
mękę: sparaliżowany. siedzi na wózku inwalidzkim. Podobieństwo łosu i wymienno.ść
rój są tu okazją do lirycznego uogólnienia,
które nie unieważnia sily obrzydzenia i litości, wywołanej w obu opisach . Wstrętne jest
także otoczenie, w którym dorasta bohaterka
Mr6wczej mapy. zawszawiona. zarobaczona
i przyjmująca jako oczywistość to, że jej babka nigdy się nie myje. a matka rodzi kolejne
martwe dzieci. Pelne ciemnych zakamarków
dzieciństwo przechodzi w dorosłość . której
łejtmotywem jest rozczarowanie.
Każdy z tekstów Tóth. obdarzonej nowelistycznym talentem , ma logiczną, krystaliczną konstrukcję, jak kod kreskowy zbliża
ny do czytnika. Dobrym przykładem może
być Zimna podłoga, opowieść o konferencyjnym wyjeździe do Japonii. Po przetrzymaniu
przez slużby paszportowe i celne na lotnisku,
bohaterka chce wymienić pieniądze. W kopercie odnajduje p a miątkę innego wyjazdu:
karteczki-życzenia do milosnej g ry, prowadzonej w gorącym momencie zamkniętego
już związku. Postanawia dla każdego życze
nia znaleźć godne miejsce "pochówku". Nie
chce ich podrzeć. wyrzucić, lecz zrozumieć.
oddać . odłożyć . Postępuje trochę jak uczennica psychoterapeutów. ale tym razem nie
używam tego porównania z ironią lub przyganą. Pow a żne zamykanie związku nie prze-
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kracza cienkiej linii, przez którą wiele wspólczesnych pisarek galopuje bez trzymanki .
Wgląd w psychikę i w mechanizmy oddzialywań między postaciami stanowi mocną stronę tej prozy - słabą jest . moi zdaniem.
zagadywana ladnie pruderia opisów seksu .
Uczennica z Cwrnego bałwana, poniżona
przez nauczycielkę, mówi jej, że jest śmier
telnie chora. Tylko tak potrafi się obronić ,
używając naj mocniejszego argumentu. ponieważ wladza nauczycieli nie ma granic.
Nieupiększony opis szkoly u obu pisarek
bardzo mi się podoba. Mam podobne wspomnienia i podzielam ich przekonanie, że system socjalistycznych państw zaczynał swą grę
z ludźmi już od przedszkola, od pierwszej klasy, od kólka zainteresowań, od obozu mlodzieżowego. Wiele wydarzerl z przeszłości, pozornie drobnych. tkwi w nas głęboko i jątrzy małe
ranki. Zawstydzają mnie obchody jubileuszy
szkól. do których chodzi lam - wolalabym zapomnieć. że bylam trybikiem w ich oliwionych
wladzą mechanizmach. Mam także swój magazyn zdarzeń wstydliwych, wrażeń obrzydłi
wych. relacji niezamkniętych. Niezależnie od
przekonującego obrazu życia w Rumunii i na
Węgrzech, analizy systemu niszczącego ludzi,
proza Tóth i Tompy daje wgląd w życie.
Nie chcę zakończyć tej relacji z lektury
deklaracją uniwersalności, która moim zdaniem nie istnieje. Oryginalność pisarek polega na tym, że przywołując konkretne miejsca,
czasy, osoby. konfrontują mnie z niezapisanymi karteczkami mojej biografii. Zastanawiam się, co zanotować jako życzenie kierowane do kogoś, kto chcialby porozmawiać
poważnie, bez latwych pocieszel}. znieczulającej ironii i poręcznych uników? Nie to
samo, nie tak samo. równie odważnie.
Inga Iwasiów

Andrca Tompa. Dom Kara. przeł. ADna Butrym. Książkowe Klimaty. Wroclaw 2016.
Krisztina T6th . Lini" kodu kreskowego. Pirlna.,'cie hisrurii, przeł. Anna Butrym. Książkowe
Klimaty. Wroclaw 2016.
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byś spać?

- pytam sama siebie. Chciałabym
Snem bez snów. na wszełki wypadek.
Muszę wyjść z domu. coś mnie wygania na
słońce. Ludzi zobaczyć, normałnych ludzi.
jak sobie chodzą tu i tam. bez broni. Koc
sobie na przyklad kupię. pojadę do centrum
handlowego i kupię sobie taki lekki . puszysty
koc. bo mi marzną nogi podczas czytania na
kanapie, Bardzo mi potrzebny koc. A może
zajdę też i po sweter? Dziwnie mi zimno. gdy
czytam to wszystko ..." (s. 103).
Przytoczone przeze mnie fragmenty poruszającej książki Janko sprawily. że mocniej zaufalam autorce. Z tymi wyznaniami.
z zawartym w nich znaczeniowym przekazem musi bowiem zmierzyć się w pewnym
momencie łektury każdy czytelnik tej książ
ki. Opowiada w nim autorka o sobie samej.
konfrontującej się z rozmaitymi opracowaniami na temat - chyba najwlaściwsze będzie tu
okreslenie .. okropności wojny" - artystycznymi. dokumentalnymi. naukowymi . a zatem
opowiada także o nas. którzy wlaśnie czytamy
jej książkę. I jest przez te bezpretensjonalne wyznania bodaj pierwszą polską pisarką
(oraz pisarzem), która przedstawi la behawioralny. fizjologiczno-fizjonomiczny efekt takich lekturowych doświadczell. Koresponduje to z mniej rewelatorską. ale jednak wciąż
mającą na gruncie polskjch opowie{ci o historii walor odkrywczo~ci. pnibą przedstawienia trudno wyrażalnej. emocjonalnej
traumy. która stala się we wczesnym dzieciń
stwie doświadczeniem matki pisarki. dwójki
jej rodzeństwa oraz wszystkich nielicznych .
cudem ocalonych z przeprowadzonej przez
hitlerowców I czerwca 1943 roku bestialskiej
pacyfikacji wsi Sochy na Zamoj szczy ź nie.
Pisarka próbuje przekazać wieloma trybami i stylami narracji (między innymj w konwencji .. rozmów z matką". reporterskiego
przytoczenia relacji uczestników. eseistycznego dyskursu. prozy poetyckiej, relacji historycznej). co kryje się za przedstawioną na
okladce książki i jeszcze raz wewnątrz niej
powtórzoną fotografią dziewczynki. a wyraspać.

Magdalena Rabizo-Birek

ZATRUTE ŹRÓDŁO
Wypisalam dwa dluższe cytaty z książki
Anny Janko Mała Zagłada. ponieważ z kilku
powodów wydają mi się ważne: "Na pewno
tego nie obejrzysz. mamo, nawet nie powinnaś. Ja wszystko oglądam. co dotyczy wojny.
ale zdaje mi się. że jestem wyjątkiem wśród
moich znajomych. Przede wszystkim kobiet
w moim wieku. one już przeważnie unikają
takich filmów i książek. Mówią. że co trzeba. wiedzą. więcej nie wytrzymają. Też tak
mialam. ale się cofnęlam. Skoro postanowiłam owe opowieści prenatałne sformułować,
uzupelnić je wszystkim, czego się nasłucha
lam w dzieciństwie. i później. od ciebie, od
innych i postanowilam przewlec slowa przez
groby moich przodków. to muszę. I powiem
ci. że już nie jestem taka wydelikacona - czytam dokumenty. ogłądam filmy i slucham
prawie bez bólu. co mówią ocaleni. starzy
teraz ludzie. dziecięcymi glosami. Gdy tylko pod wplywem jakiegoś bardzo okrutnego
szczególu włos mi się jeży na głowie. a w żo
łądku rośnie kawał lodu, natychmiast przywoluję się do porządku - bo to jest moja praca do wykonania. ważna dla ciebie teraz, gdy
już zaczynasz zapominać. i dła dzieci. gdyby
kiedyś przyszly mnie pytać" (s. 63. 64).
I drugi cytat: "Relacje kobiet, relacje
dzieci. Oczy mi si\, rozszerzają. Czuję. że
ogarnia mnie panika. Nie mogę usiedzieć .
może kawę sobie zrobię. Idę do kuchni.
podnoszę pokrywkę z garnka i jem coś. nie
wiem co. Szybko i dużo. jakbym byla glodna. A przecież nie jestem. Napycham sobie instynkt przetrwania? Może jednak lepiej kawa? Kawa po siedemnastej oznacza
w moim przypadku bezsenność do czwartej
rano ... Dowiadujesz się takich rzecz i mogla-
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w niesamowitym wyrazie jej oczu i braku
O zdjęciu tym czytamy w książce,
że zrobione zostało trzy miesiące po tym, jak
na oczach jego bohaterki zamordowano jej
rodziców, bliskich krewnych, rówieśników,
jak spalono jej dom, zmieciono (także przy
użyciu samolotów) l. powierzchni ziemi jej
wioskę. Wtedy w sposób dosłowny i przenośny zawalił się jej świat i została na całe dał
sze życie naznaczona traumą.
W przytoczonych fragmentach Małej Zagłady zawartych jest więcej znaczei\, o których powinno się pamiętać zarówno podczas
lektury tej książki, jak i innych, podejmujących podobne tematy, na przyklad wspomnianego kilkakrotnie przez pisarkę dzieła
piszącej po rosyjsku Białorusinki, niedawnej noblistki Swietłany Aleksijewicz Ostatni ~'wiadkowie. Utwory solowe na głos dziecięcy - przedstawiającej wspomnienia dzieci
wojny. Jest to zatem apel autorki o to, by zdobyć się na wysilek poznawczy i zmierzyć po
raz kolejny z - jak się okazuje - wciąż do
końca niepoznanym, albo raczej, gdy umierają ostatni ';wiadkowie, zapominanym doświadczeniem II wojny światowej, domagającym się upamiętnienia, empatycznego
poznania i refleksji.
Pod tym postulatem kryje się inne waż
ne pytanie: dlaczego tak fascynują nas w ży
ciu i sLtuce wojna, przemoc, okrucieństwo
i zbrodnie? Czy dzieje się tak dlatego, że
są odwieczne, mimo podejmowanych, szczególnie w dwóch ostatnich wiekach prób, nieusuwalne z ludzkich dziejów, czy też z racji
tego, czym i jakie są? Są to pytania, które postawiłam sobie i uczestnikom promującego
książkę Janko spotkania w Bibliotece Ślą
skiej, w listopadzie 2015 roku, gdy nominowałam Malą Zagładę do nagrody Śłąskiego
Wawrzynu Literackiego. Uważam ją za najlepszą w dot ychczasowy m prozatorsk i m dorobku pisarki, która przez wiele lat uprawiala
przede wszystkim poezję.
A debiutowa la jako nastolatka tomikiem
List do królika doświadczalnl'go, zyskuuśmiechu.
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niezwykle przychylne opinie krytyków
(w tym nadzwyczaj surowego i powściągli
wego w rozdawaniu pochwał Artura Sandauera), a także sympatię pierwszych czytelników. Bylam w tym gronie - wiersze Janko
były jednym z moich pierwszych, samodzielnych odkryć literackich i być może gdzieś na
strychu rodzinnego domu zachowało się moje
kilkustronicowe, listowne wyznanie milosci
do kilka lat ode mnie starszej poetki, którego
nie odważyłam się jej wtedy wysiać. Z tamtego, dawnego czasu wirują mi jeszcze w pami<;ci wersy jej patetycznego wiersza o Modiglianim: "Kupię wszystkie twoje szyje' Modi, ,
granatowy koniu' w rudych piaskach' Montparnasse, , a każda szyja' jak diwięk netu,!
a każde serce w rozterce' a każde oko' na
przestrzal...", Zaczytywałam się także w jej
następnym tomiku Wykluwa się staruszka,
ale szybko porzuci lam tę pierwszą poetycką
milość tak, jak się porzuca niewygodne formy istnienia, l których się wyroslo, Uważam
swoją licealną mlodość za formujący, niezwykle istotny, ale też do~ć bolesny okres życia,
Tamte wiersze Janko zbyt mocno wyrażały
stany ducha, o których, by być szczęśliwa ,
wolałam jak najszybciej zapomnie':.
Powracam do nurtującego mnie pytania,
które powróciło do mnie przy lekturze Malej
Zaglady: czy okropności wojny i kryjące się
w nich zlo szczególnie uskrzydlają wyobraź
nię artystów? Janko - i w tym także widzę
wartość jej ostatniej książki - z tymi niełatwy
mi problemami artystycznej etyki także się
konfrontuje i wielokrotnie z gorzką ironią podkrdla, że zbrodnia jest twórcza. Na 191 stronie książki, zastanawiając się także nad genezą
własnego pisarstwa napisała: "Ekspansywne
i twórcze może być zło" (s, 191). Przykładami
koronnymi są dla niej glówna bohaterka opowieści - jej matka - wybitna poetka i malarka
Teresa ł'erenc oraz także ocalala z zagłady wsi
Sochy, wielokrotnie w książce cytowana, ludowa poetka Bronislawa Miziowa.
Przychodzi mi na my~1 tajemniczy wiersz
Zwiastowani .. Tadeusza Różewicza , który za-
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wsze czuł się "domkiem umarłych" (szczególnie tych - jak jego starszy brat Janusz zamordowanych podczas II wojny). Napisany
w 1995 roku przedstawia w mityczny sposób
genezę poezji - na pewno jego poezji, ale
może także poezji w ogóle. Ten wiersz koń
czy się obrazem, którego znaczenie nie przestaje mnie intrygować i niepokoić od pierwszej lektury tego utworu:
:ródlo l którego plvnjf"
poezja żywa
i"t obok
ciemne postacie
myjq w nim ręc~'
z których spływa k,.,·w
bezpański pies
chlepct! w ciszy
wodę

Mala Zagłada Janko wyrasta z co najmniej kilku ważnych nurtów współcze s nej
literatury: postpamięci, rodzinnych mikronarracji historycznych, nurtu chłopskiego,
literarury doświadczenia (szczególnie o wymiarze somatycznym), hybrydyc70ego neogatunku fae/jon (dokumentu poprzerastanego fikcją i poddanego zabiegom wyrazistej
"literaturyzacji" w sposobie narracji i warstwie stylistycznej). Wpisuje się także w kilka fundamentalnych, bardzo aktualnych
polskich dyskursów kulturowych i historycznych: o białych plamach II wojny świato
wej (przede wszystkim wojny z perspektywy cywilów, bowiem najważniejszy problem
postawiony przez pisarkę dotyczy wojennej
tragedii d7.ieci, matek i rodzin), fenomenu
Holocaustu, problemu symetrii lub asymetrii
polskiej i żydowskiej zagłady, braku w <wiecie wiedzy o rozmiarach martyrologii Polaków podczas II wojny, zainspirowanych
odkryciami feminizmu studiów złożonych
relacji matek i córek (zwlaszcza tabuizowunego problemu matek toksycznych, tym trudniejszego do ujawnienia i wyrażenia, gdy za
fiksacjami i skrzywieniami charakteru kryją
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się głęboko ukryte, a "usprawiedliwiające"
je wojenne dramaty kobiet) oraz dalekosięż
nych konsekwencji polskich traum w wymiarze życia jednostkowego, społecznego i politycznego.
Lektura książki Janko, w której jednym
z poruszonych tematów jest stosunek mieszkańców tej konkretnej polskiej wsi do próbujących ukrywać się i ginących Żydów,
ukazany jest nie w częstej ostatnio postawie
demaskowania i piętnowania współudziału
Polaków w Holocauście oraz ataku na od mowę udzielania pomocy, co próby zrozumienia i wyjaśnienia obronnych motywacji
takich zachowań (przez rekonslrukcje konkretnych, zapamiętanych wydarzeń oraz także zadawane sobie pytania: jak ja bym się
zachowała, czy zdobyłabym się na coś wię
cej niż współczucie i odjęty własnym dzieciom "chleb rzucony umarłym " ), zbiegła się,
w moim przypadku, z refleksją na temat wypowiedzi australijskiego pisarza , ktory w radiowej audycji powiedział, że Polacy powinni
lepiej zrozumieć jego opowieść o wojennych
doświadczeniach ojca w japońskiej niewoli oraz ich dalekosiężnych konsekwencjach
dla bliskich, ponieważ są społeczeń stwem,
które doświadczyło wojennej lraumy w skali masowej.
Wszyscy Polacy są potomkami ofiar i świad
hiw zagłady oraz dziedziczą traumę, ktorej doświadczyli ich rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. ktorym uniemożliwiono (czy zresztą
jest to w ogóle możliwe?) przeżycie, zrozumienie i pogodzenie się ze swoim doświad
czeniem. Trauma. pojęcie dziś beztrosko
nadu7.ywane w naukowym i krytycznym dyskursie. przypomnę - dotyczy takich wydarzeń,
które przerastają swoim tragizmem "zwykle"
dramaty życia, zadają nieuleczalne duchowe
rany, deformują ludzką naturę · Powoduje ją
przede wszystkim wojna, ludobójstwo, przemoc, gwałt, katastrofy natury, epidemie - epifanie zła na masową skalę.
Książka Janko nic tylko w wielostronny
sposób dokumentuje "malą zagladę" wioski
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Sochy, ale też przedstawia jej odlegle konsekwencje dla życia tych, którzy z niej ocaleli.
Pisarka zastanawia się także nad przyczynami zla , ponawia odwieczne pytanie: unde
malum? i próbuje na nie odpowied z ieć. Wydaje się, że jest w poglądach bliska autorytatywnemu wyrokowi Różewicza: "z czlowieka i tylko z czlowieka". Poetycką polemikę
L autorem Niepokoju podjąl Czeslaw Milosz,
który zwrócil uwagę. że ludzie nic mają monopolu na czynienie zla. że istnieje wiele jego
wyrafinowanych form w świecie natury, natomiast jesteśmy jedynymi osobnikami. które
wpisaną w naturę przemoc, zbrodnię i gwałt
poddają refleksji i moralnemu osądowi.
Janko przedstawia w swej książce także
przykłady zla w stanie czystym z czasu pokoju - jest to przejmująca sytuacja zamordowania bezdomnego psa przez malą dziewczynkę
- sytuacja Judząco podobna do relacjonowanej beznamiętnie prze7 bohaterów sztuki Różewicza Świadkowie albo nasz mała stabilizacja . Wartością książki Janko nie jest bowiem
zadowolenie ze znajdowanych odpowiedzi,
ak wytrwale. niecofające się przed konfrontacją ze wstrząsającymi faktami i prLerażają
cym i świadectwami, odważne. dojrzale intelektualnie. bogate w niebanalne przemyślenia
drążenie problemów oraz stale konfrontowanie ich z zadawanymi sobie pytaniami: "Co ja
bym zrobi la, jak bym się zachowala". Pisarka
nie skrywa temperatury i zlożoności towarzyszących jej w trakcie pracy nad książką
uczuć. Mała Zagłada jest także glęboko osobi s tą i zaangażowaną. poetycką opowi dcią
pisarki o samej sobie i zatrutych traumami iródlach wlasnego pisarstwa. widzianych
w rozleglej i wielowymiarowej perspektywie
czlowieczego, kobiecego. polskiego losu.
Magdalena Rabizo-Birek
Anna Janko. Ma/a Zag/ada. Wydawnictwo
Literackie. Kraków 2015.
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Jacek Lech
MIĘDZY

PACHANATEM
A POSTAPOKALIPTYCZNĄ SICZĄ
Najnowszą książkę Ziemowita Szczerka.
pisarza w ciągu ostatnich trzech lat mocno zaznaczającego swoją obecność w literackiej przestrzeni, można czytać równolegle na przyklad ze Zwrotnikiem Ukraina.
bardzo cennym pod względem poznawczym
zbiorem tekstów pod redakcją Jurija Andruchowycza jeszcze z 2014 roku, którą to publikację polski czytelnik otrzymał za pośred
nictwem Wydawnictwa Czarne w momencie
eskalacji konfliktu na Wschodzie Ukrainy
i w czasie gorąc"j, politycznej dyskusji na
temat dalszych losów tego pallstwa. Wpisuje się więc ona w pewien czytelny. polityczny kontekst.
O i le eseje zebrane w Zwrotniku rzucają rozproszone świat lo na wielopoziomowy
kryzys w oligarchicznej "republice" Janukowycza. który znalazl swoje krwawe rozstrzygnięcie na Majdanie. o tyle Szczerek usiluje
raczej. przemieszczając się po ukraińskiej
prowincji - jak mówi - "wędrując oplotkarni
najnowszej historii "prozachodniej" i "prowschodniej« Ukrainy". dać , moim zdaniem,
kapitalny wgląd . zarówno w mentalność ludności zamieszkującej Halyczynę (zanikaniu tożsamo.{ciowej odrębności Halyczyny
i wtapianiu się jej w tworzącą się tożsamość
panukraińską poświęci I zresztą w omawianej książce obszerny esej) - czy patrząc szerzej - ukraiński Zachód . a przy tym , dła
porównania. odzwierciedlić sposób myśle
nia i odbioru rzeczywistości przez mieszkań
ców przeciwnej strony państwa. na przyklad
w obwodzi" donieckim. gdzie obecnie toczy
się konflikt zbrojny.
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trzeba wyrainie zaznaczyć, że
z tryzubem nie jest kolejną rozprawą
o Majdanie, choć autor odwoluje się do wydarzeń w Kijowie, nie sposób bowiem pi s ać
o poważnych bolączkach wspólczesnej Ukrainy, pomijając znaczenie tego społecznego
zrywu, który na drodze rewolucji odsunął
Janukowycza od władzy. Opisując Ukrainę,
tworzy Szaerek coś na ksztalt podróżniczego
quasi-reportażu, w którym przeplatają się
ze sobą refleksje natury historycznej, socjologicznej oraz politycznej. Autor określił
swoją książkę mianem podróżniczego eseju z domieszką horroru. l chyba słusznie,
gdyż stylistyka książki, niezwykle plastyczna i obfitująca w kapitalne porównania oraz
odniesienia, sprawia, że z tekstu niekiedy
wieje grozą. Zarówno tą o charakterze geopolitycznym, wynikającą z tymczasowości
pojęcia "pokój", z niestabilności i niewydolności instytucji państwa, jak i grozą w kontekście historycznym , trwale zakorzenioną
w postsowieckości Ukrainy, bo czymże ta
tożsamość ukraińska, o której się ostatnio tak
wiele mówi, jest w istocie? W jaki sposób ją
zdefiniować i jakie przyjąć kryteria opisu?
Sądzę, że właśnie na te pytania Szczerek szuka odpowiedzi, przemierzając Ukrainę od Lwowa i Kijowa, poprzez Dniepropietrowsk, Mariupol , aż po Donbas i Odessę.
Tatuaż z tryzubem jest książką. przez którą
młody pisarz i dziennikarz chciał przyjrzeć
się temu, co dzieje się na Ukrainie. I sądzę,
że udało mu się przekuć swoje wnikliwe obserwacje na solidny literacki materiał, rozbijający - mam nadzieję - polskie, często
zafałszowane o niej wyobrażenia. Patrząc
przez pryzmat kulturowego zróżnicowania
przestrzeni, oplecionej długą polityczno-administracyjną granicą, ktora - jak się okazuje
- w przypadku tego państwa jest na Wschodzie mocno niepewna, jak i wskazując na historyczne zanurzenie w takim, a nie innym
geopolitycznym układzie, probuje SZCL.erek
analizować ukraińską dążność do zbudowania monolitycznej i trwalej tożsamości. Czy
Na
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jednak w ukraińskich warunkach , po aneksji
Krymu i w czasie wojny w Donbasie jest to
w ogóle możliwe?
Ktoś zapyta, dlaczego tym razem Szczerek pisze bardzo serio. A choćby dłatego , że
chce się odróżnić od wydanej przezeń w 2013
roku książki, będącej ni to powieścią , ni to
reportażem, opatrzonej wymownym tytułem
Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian. Posługując się groteską , brawurowo dekonstruował w niej mit połskiego
turysty podróżującego po Ukrainie. Przedstawiając hordy wycieczkowiczów zderzają
cych się z Innym (wszak nie tak bardzo kuł
turowo odległym), postrzegał Połaków jako
tych, którzy poszukują na Wschodzie - u ży
wając idiolektu autora - przygody, masakry
i "hardcoru". Chcemy widzieć w Ukraińcach
to, od czego usiłujemy się w naszej świado
mości zbiorowej uwolnić. W takiej optyce
Ukraina jawi się jako przestrzeń wypartego.
Tatuaż z tryzubem wpisuje się w ciąg demistyfikatorskich tekstów Szczerka. Bezkompromisowo rozprawiając s ię z butnymi
"plecakowcami", laknącymi intensyfikacji
przeżyć na Ukrainie, pragnącymi bezrefleksyjnie "kontemplować" posowiecką przestrzeń "na poziomie hard", autor wyśmiewa
podszyty nacjonalizmem i wyższością poł
ski syndrom "pana", który kiedyś te ziemie
kolonizował. Kpi zatem, kiedy " potomni Lachów" marszrutkami lub pociągami przyjeżdżają do Lwowa, by doznać czegoś nowego i niedoświadczalnego nigdzie indziej,
by we wschodnim "Mordorze" łeczyć swoje
kompleksy, zderzając "lepsze" z "gorszym",
i przyglądać się miejscowej łudności, niczym
jakimś dzikim przedstawicielom ciągłe ży
wej "Poradziecji".
Przyjęta przez pisarza konwencja opowiadania o polskich problemach z Ukrainą
w jego poprzedniej książce zamykała się
w jasno zakreślonych granicach gonzo reportażu, a więc tekstu po częsci reporterskiego,
po części będącego fikcjonalną mistyfikacją.
Tatuaż z try:.tlbem, mimo tematycznej zbież-
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ności z Mordorem, od tej barwnej konwencji subiektywnego, pelnego ekspresji opisu
znacznie się oddala. Choć, jak to zazwyczaj
bywa, trudno autorowi calkowicie wyrzec się
pisarskich inspiracji oraz warsztatowych nawyków, które w jego przypadku plyną wprost
z twórczo~ci Huntera S. Thompsona - niedoścignionego mistrza stylu gonzo. W Ta/uażu
z tryzubem także dominuje subiektywna narracja, podbudowana osobistymi odwolaniami autora do kultowych tytulów kontrkultury i popkultury, filtrowana przez autorskie
wyobrażenia o Ukrainie zapamiętanej z lat
dziewięćdziesiątych. Jego język jest podobnie barwny, pelen kolokwializmów, wulgaryzmów i nonszalanckich neologizmów, i - co
także istotne - mocno niepoprawny politycznie. Szczerek patrzy podejrzliwie i ocenia
krytycznie.
Jego naj nowsza książka przynosi obraz naszego sąsiada już po wydarzeniach na
Majdanie. Zatem punktem wyjścia rozważań
Szczerka jest historia, precyzując - ukraiń
ski (choć z pewnością także polski, bialoruski czy węgierski) problem z historycznym
dyskursem, a ści~lej mówiąc - z jego mitologizacją. Nic w tym nowego, że przedstawiciele narodów Europy Środkowo-Wschodniej
wierzą w zmitologizowany "czas dawny".
Czemu to sluży, z grubsza wiadomo. Narrator Szczerka przysluchując się pseudohistorycznym bajaniom przypadkowo spotkanego w podróży Ukraińca, wyraża sąd bliski
historiozoficznym rozpoznaniom Haydena
White'a, który, upraszczając, sprowadza się
do tezy, że nie ma czegoś takiego, jak obiektywna historia, a są jedynie różne historyczne narracje. W Lasadzie każdemu wolno je
budować, są to bowiem pożyteczne, tożsa
mosciowo twórcze opowieści. a tożsamość
- jak konstatuje Szczerek - nie jest obiektem
nauk ścislych.
Doświadczone przez historię narody naszej czę~ci kontynentu, co często podkrdla
także Andrzej Stasiuk, w tego typu strategie
mitologizowania przeszlości, oparte na mo-
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carstwowych wyobrażeniach, skrywających
polityczną niemoc, ale i wielkie aspiracje,
brną i brnąć będą. By nie być goloslownym
przytoczę wywód ukraińskiego interlokutora
Szczerka: "No i ta ukraińska flaga to to samo,
wywodzil, co flaga Szwecji. Bo to Szwedzi zalożyli Ukrainę. Wikingowie, mówił. To
bylo wedlug niego porządne pochodzenie".
O ile kwestia mitycznej genealogii Ukrainy, zakorzeniona w świadomości zbiorowej
i naznaczająca publiczny dyskurs historyczno-polityczny, jest fundamentalna dla rozumienia ukraińskości na Zachodzie, gdzie patriotyzm równa się nacjonalizmowi, o tyle na
Wschodzie tak argumentowany wywód nie
ma racji bytu, bowiem tamtejsza ludność wyraża raczej nostalgię za Związkiem Radzieckim. Jest mocno komunizująca , przywiązana
do symboliki ZSRR i z pogardą patrzy, poslugując się określeniem często używanym

we wschodnich obwodach Ukrainy, na "banderowskich faszystów". Szczerek zauważa,
że ulegająca rosyjskiej ideologii , widzącej
w ukraińskości jeden z regionalnych wariantów rosyjskości, ludność wschodniej Ukrainy nie podzielała promajdanowych sympatii,
widząc w protestujących mlodych ludziach.
walczących z milicyjnymi oddziałami Berkutu, spadkobierców ideologii OUN-UPA.
Poszarpana ukraińska tożsamość, o którą
bezustannie pyta i próbuje zrozumieć Szczerek, jawi się w jego książce mgliście i niejednorodnie. Jak bowiem pogodzić i scałić w spójną
historyczną narrację takie zjawiska i problemy, jak mit kozaczyzny, anarchistyczna dzialalność Nestora Machno (jego postać kapitalnie przybliżył Stanislaw Łubieński w Piracie
stepowym), zbrodniczy, banderowski nacjonalizm. historyczny sens istnienia 14. Ochotniczej Dywizji SS "Galizien", kontliktotwórcze
podejście do działalności UPA na Wolyniu,
a z drugiej strony - sowiecką okupację. która
ostatecznie przekreślila ukraiński sen o niepodleglości oraz postradziecką oligarchiczność wladzy. Z "dziennikarskich", czy też
quasi-dziennikarskich obserwacji Szczer-
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ka wynika, że ukraińskość jawi się nieostro
i niejednorodnie.
Ukraina to kraj, którego nie spaja żadna
nadrzędna ideologia, podzielony politycznie,
ideowo oraz kulturowo. Pisarz interesująco
opisuje tak zwane "wzmożenie" patriotyczne młodych Ukraińców. Ci patrioci-neofici
swój propaństwowy ~wiatopogląd manifestują strojem i gadżetami odwolującymi się do
wspólnotowej symboliki: "No i wlaśnie , tu
i ówdzie stragany z patriotyzmem. Z podkoszulkami z tryzubem, niebiesko-żółtą tlagą.
Czasem z Banderą. [.. .j Z Kozakiem z szablą
albo samopalem. [... j Starsi ludzie obwąchują
z nieufnością te stoiska, te tryzuby, te flagi, te
dresy żólto-niebieskie z napisem UKRAINA
na plecach, te kokardy w barwy narodowe,
żeby sobie we wlosy wpinać, te pier~cionki
z godłem". Inni młodzi, na pl-zyklad znajomy
Szczerka z Zakarpacia, mówi wprost: "Jestem Ukraińcem, ale to tożsamość. którą sam
sobie wybraJem. [... j Ale jeśli co.~ zaczęloby
mi w niej nie grać, toby m się tej ukrail\skości
wyrzekł. i tyle". W zachodniej części Ukrainy ukraillskość ma swoją symbolikę. retorykę i mitologię - formę, za pośrednictwem
której możnają uzewnętrzniać i artykułować.
Na Wschodzie jest dokładnie odwrotnie.
Pod względem ideowym Tatuaż 7 tryzubem jest książką zdumiewającą. ponieważ
jej autor postawił tezę, że przestrzeń Europy Środkowo-Wschodniej w ogóle (nie tylko
Ukraina) jest miejscem, w którym większość
idei budujących fundamenty zachodniej cywilizacji staje się ich karykaturą· Zy s kują
one odmienny sens, często wykoślawiony
i daleki od pierwotnego. stają s ię pretensjonalnym odtwurzeniem idei oraz odbiciem
w krzywym zwierciadle poradzieckiej. mę
czącej i nieporadnej dążności do nadania sobie jakiejś formy. Szczerka. podobnie zresztą
jak Stasiuka. urzeka to bezformie. kiczowatość. architektonic zna koślawo';':. pomieszana z pragnieniem uzyskania pożądanego
kształtu. Za egzemplum niech posluży zjawisko, które urzekło i wzruszylo autora Tatu-
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ażu ~

tryzubem. Mam na my ~ łi powszechne
oznaczanie przestrzeni pubłicznej naroduwymi kolorami (kapitalny tekst otwierający
książkę Chodź,

sę

żółto

pomaluj mojq postapokalip-

Osobliwość tajest
przejawem chęci gorączkowego odkrywania
swojej tożsamości. a po trosze także groteskowym usiłowaniem iluzorycznego spojenia
państwa w jeden polityczny twór.
Ukraina podporządkowana okolicznościom
historyczno-politycznym, gospodarczo niezdolna do materialnej odbudowy kraju - jak
powiada Szczerek - ograniczyła się do minimum. do zamanifestowania faktu, że w tej
rozpadającej się przestrzeni dz iala jednak jakieś państwo. Jakby te pomalowane na żółto
i na niebiesko mosty, wiadukty. wiaty przystanków miały przemawiać do społeczeństwa
wslowach: .,tutaj jest nasz wspólny kraj ".
Inny przykład stanowią samowolki w przestrzennym zagospodarowaniu Iwano-Frankiwska : .,Wszystkie te elementy skladające
się na ukraillski lwano-Frankiwsk, kostka
brukowa, szyldy reklamowe. wystawy. sposób malowania czy tynkowania kamienic,
wszystko to było na miejscu , ale było dobrane tak niezgrabnie i przypadkowo, jakby ktoś
założył malinową marynarkę do kowbojskiej
koszuli. Do tego dresy i mokasyny".
Z książki Tatuaż z tryzubem wyczytamy.
że Ukraina jest państwem. które wyłania się
z postsowieckiego niebytu. krajem niejednorodnym. także pod względem kulturowym
i zainkkowanym sowiecką kułturą Rosji .
spod złogów której na powierzcbnię wydobywają się wartościowe pierwiastki dawnej
kultury. To kraj, który po symbolicznym odcięciu pachanatowi głowy\ walczy na Majda-

na

i na niebiesko).

\ .. Pachanatem" nazywa Szczerek uSlrój Ukrainy. Iworzony przez ćwierć wieku po upadku
ZSRR
aUlOkratyczno-oligarchiczoy w teorii
i patologiczny w praklyce system. klóry swym
ksztaltem przypomina mafijne państwo. Na jego
czele s[Oi pachan - szef mafii. Tę niewydolną
i wrogą społeczeńslwu machinę. zdaniem pisarza. powinno się czym prędzej rozmontować. Na
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nie o swój byt i ksztalt, państwo na nowo się
tworzące, określające i potrzebujące spójnego mitu zalożycielskiego. Ukraina jest przez
Szczerka ukazana aż nadto krytycznie, malowana w klimacie postapokaliptycznej gorączki, która narodzi la się w Kijowie pod
koniec 2013 roku, gdy pewien paradygmat
polityczno-kulturowy ulegl wyczerpaniu i się
zawalił. Mowa, rzecz jasna, o świecie generowanym przez kilkadziesiąt lat realnego socjalizmu.
Współczesna Ukraina w narracji Szczerka to kraj po trosze hipotetyczny i abstrakcyjny, par\stwo bez mocnych fundamentów,
które nie zdążylo się jeszcze do końca ukonstytuować. Nikt nad nim w pelni nie panuje,
a wewnątrz ściera się ze sobą wiele różnych
antynomii. Sporna ukraińskość jest zarzewiem ciąglego konfliktu. Naskórkowy, mocno powierzchowny patriotyzm - jak widzi tę
kwestię Szczerek - jest jednym z dominują
cych dyskursów. Może być postrzegany jako
alternatywna, modna i zarazem praktyczna
opcja ~wiatopoglądowa, która neguje wszystko, co pochodzi z "russkiego mira". Dystansuje się do skorumpowanych, polityczno-biznesowych elit, co jednak nie wiąże się ze
zdecydowanym odrzuceniem poprzedniej,
niewygodnej i uwierającej tożsamości. Te
dwa sposobyautoidentyfikacji często się na
siebie nakladają.
Karykaturalne wobec prawdziwej idei budowania wspólnoty i trochę śmieszne tatuowanie sobie tryzuba (podobne do tatuowania
sobie przez polskich ultraprawicowych .. patriotów" dat narodowych zrywów niepodleglo~ciowych, krwawiącego Malego Powstań
ca i kotwicy Polski Wałczącej), opowiadanie
o konieczności gruntownych reform, uczenie
się ukraińskiego, odkrywanie twórczości Tarasa Szewczenki i ogólny zachwyt nad tym,
co ukraińskie to, zdaniem Szczerka, za malo,
by wygenerowali spójną tożsamość. Naród,
Ukrainie określeniem tym często posluguje
publicysta Wolodymyr Pawliw.

się

którego przedstawiciele pokrzykują na ulicach: "duma, narodowa duma" czy "slawa
Ukrainie" ma fundamentalny problem, bowiem brak mu dumy, a przeżywa permanentny, na razie nieuleczalny kompleks niższości,
ugruntowany na historycznych resentymentach, któremu pragnie dać ujście w sferze
symbolicznej. A tu trzeba po patriotycznej
ekstazie powrócić do bolesnej realności swego statusu w historii i miejsca na geopolitycznej mapie.
Szczerek jest świetnie zorientowany w historycznie uwarunkowanych zlożonościach,
sprzecznych ze sobą formul ukrairlskiej identyfikacji. Prozaik z Radomia na razie, podobnie jak Stasiuk, tworzy jedną książkę.
Kolejne jego teksty są rozbudowującymi
ją rozdzialami, dopowiedzeniami z każdo
razowym poglębieniem podjętego tematu.
Strażnicy genologicznej czystości literatury
w jego tekstach dostrzegają potencjał wybitnego opowiadacza, może zbyt subiektywnie
widzącego świat, który chce opisać, czynią
cego to w sposób nazbyt frenetyczny, bowiem chce oddać wiele doświadczeń jednocześnie. Jak slusznie zauważyl w ,,'TYgodniku
Powszechnym" 2016, nr 3 Grzegorz Wysocki: "produkuje Szczerek chaotyczną i rozgorączkowaną, pelną powtórzell (motywy
postapokaliptyczne, powracające »obrazy«
pustki i nicości, cale akapity opisów syfu,
rozpadu i gnoju), ale jednak zwartą opowieść
o Polsce i/lub Ukrainie, o Europie Środkowo
Wschodniej, jej historii, terainiejszości i majaczącej na horyzoncie przyszlości".
Szczerek to blyskotliwy ironista i demistyfikator mitów. Nikt tak jak on nie przedstawia w Polsce ukraińskich wewnętrznych
sporów, tarć i idiosynkrazji, brawurowo przy
okazji demitologizując polskie zapatrywania
na Ukrainę. 'TYlko on potrafi bez pośpie
chu penetrować przestrzerl wzajemnej niechęci i tego, co nas spaja, ponieważ - czytając go w szerszym kontekście - mówi o nas,
o Środkowoeuropejczykach. Widać też , że
na Ukrainie pisarz czuje się dobrze, a oma-
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wiana książka jest rzetelnym literackim zobrazowaniem procesu funkcjonowania pań
stwa w postapokalipsie oraz wyrazem troski
o jego niepokojącą i mroczną przyszlość.
W opowieści Si6demka surrealistyczne
zniekształcanie polskich realiów, a nie wykrystalizowany realizm jako metoda literackiego opisu rzec z ywistości Anno Domini 2014, jest kluczem otwierającym drzwi
do prawdy o polskości, naszych problemach
i wypelniających zbiorową wyobrainię polskicb fantazmatach. Tatuaż ~ tryzubem potwierdza , że jego autor nadal konkretyzuje
groteskową rzeczywistość. Tym razem jednak
jego proza zbliża się do klasycznego reportażu z podróży, jest bliższa formule non-fiction . Rozumiem utyskiwania Macieja Jakubowiaka, który w drążeniu przez Szczerka
polskiej, ukraińskiej, środkowowschodniej
siermiężności oraz jego drwiącym stosunku
do naszej modernizacji widzi przejaw podporządkowania się nośnej tematyce i prosty
sposób na poszukiwanie autorskiej domeny'.
Można zarzucac Szczerkowi autoplagiatowanie, ale trzeba zaznaczyć, że w podobny sposób pisze wielu, nie tylko polskich pisarzy,
którzy podjęli ryzyko literackiej monotematyczności. Istotniejsze jest to, w jaki sposób
Szczerek pisze, jakiej formy poszukuje, by
za jej pośrednictwem wyrażać swój stosunek
do rzeczywistości, wreszcie - dlaczego posluguje się tak wyrazistym, niepodrabialnym
idiolektem. Kwestia formy w przypadku jego
pisarstwa wysuwa się, w moim odczuciu, na
pierwszy plan.
Szczerek definiuje bolesny ukrairlski chaos jako rzeczywistość postapokal ipsy. Jednak
niezachwianie wierzy, że kiedy wyczerpaly
się radzieckie sily generujące monumentalny
komunistyczny projekt w Europie Środkowo
-Wschodniej i stworzono pal\stwo z dysfunkcyjnym, anachronicznym systemem, które nie
M. Jakubowiak, Schematy: nie na temat,
hup: IIwww.dwutygodnik.com/arlykul/6358schematy -nie-na-temal.html (dost~p z dnia 28.
Ol. 2016).
2
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liczy się z oczekiwaniami obywateli , mimo
wszystko są jeszcze na Ukrainie politycy
zdolni wziąć za nie odpowiedzialność, a symboliczna nić wspólnotowości, która w ukraiń
skiej świadomości zbiorowej powoli i nie bez
bólu się rodzi, nie zostanie przerwana.
Jacek Lech
Ziemowit Szczerek, Tatuaż z tryzubem,
Wydawnictwo Czarne , Wolowiec 2015.

Paweł

Marciniak

PIROTECHt\IICZNE
ŚWIATY, CZYLI NOWE (?)
ZYCIA W POEZJI
EWY LIPSKIEJ
Spadkobiercy
nie majq szans
E. Lipska, Świadkowie

Semantyczny potencja! zakodowany w Czytfliku linii papilarnych wskazuje na aktualnie podejmowane przez Ewę Lipską obszary problemowe, wprowadzając jednocze śnie
pewien percepcyjny dyskomfort. Przywolane
wyrażenie - a tym samym tytul tomu z roku
2015 - wskazuje na technologiczny aspekt
ludzkiej codzienności, zawierając paradoksalnie ladunek osadzony na przeciwleglym
biegunie, czyli indywidualność. Zderzenie
pierwiastka technicznego, który ogranicza
autonomię czlowieka, z wyjątkowym doświadczeniem jednostkowym prowadzi do
nieusuwalnej sprzeczności. W centrum zainteresowania poetki znajduje się urządze
nic będące gwarancją dostępu dla jednego
tylko podmiotu. Co więcej , akces uwarunkowany jest przcz biologię. Zatem stopniowo wylania się, typowy dla poetyki autorki
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Żywej -<mierci, oksymoron. a przy okazji zaczyna fascynowa~ metaforyka Czytnika linii
popi/ornych .
Już pierwsze slowo tego wyrażenia "czytnik" - wskazuje na ironiczną grę z odbiorcą. Wyizolowane od reszty tytulu. można
potraktować jako zaczepny neologizm, sugerujący niezgrabność i mechanizację aktu
lektury. Ponadto niemal automatycznie nasuwa się reOeksja autotematyczna - nad pisaniem. poezją. samym językiem - nieobca
wszak wcześniejszej twÓrczości Lipskiej. Pan
Schemtterling - bohater Ludzi d/a początku
jących daje się poznać wlaśnie przy biurku
- pochylony nad kartką papieru i pogrążo
ny w rozmyślaniach: "Jak opisać przy rod\,.
zastanawia się pan Schmetterling. Pierwsze
slowa, które przychodzą mu do glowy. to że
przYroda budzi się do życ ia; śpiewają P/oki. kt6re dotąd nigdy nie śpiewa/y ... Ale pan
Schmetterling wie, że tak nie należy pisać".
W Czytniku linii popi/ornych autotematyzm jest równie szkatulkowy. ale bardziej
problematyczny. ponieważ nakierowany także na zewnątrz. Bezdomny wiersz wprowadza w stan zawieszenia nad wizualnością.
graficznością. a nawet nad możliwością dotknięcia kartki:
Bezdomny wiersz włóczy si~
po ciemnej materii papieru.
Niczyj. Autor pozostawił go

na lasce losu.

"Ciemna materia" uwodzi tajemniczością
i wchlania odbiorcę. Podobnie zaprojektowany jest tekst o wymownym tytule P%wanie. Język jawi się tutaj w sposób opresyjny
wobec użytkownika - jest "drapieżny". nieokielznany. wzbrania się przed oswojeniem:
"M ieć się na okuJ w .lunecie sztucera.! Ści
gać język". Moment uważnego obserwowania nie ma u Lipskiej pozytywnych konotacji. wystarczy przypomnieć wiersz Mur
z tomu Pr:echowa/nia ciemności. w którym
mieliśmy do czynienia z permanentną inwigilacją:
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Straż.nicy

strzepują

resztki chleba

Przez lornetki
of!łqdajq /lasze

ręce

l

mundurÓ\\l.

oczy języki .

Powiększonq Rodziną

na

czyimś

z./'garku.

W przypadku wiersza Polowanie autotematyzm jest bardziej spotęgowany. Powtarza
się w nim konstrukcja, polegająca na rewidowaniu wybranego obszaru językowego. Ten
zabieg widoczny jest także w innych tekstach
ostatniego tomu Lipskiej. na przyklad Ki/ku słowa c h o ksenofobii. gdzie semantyczny
filtr stanowi estetyka kulinarnego obrzydzenia. Podobnie pierwszy utwór zbioru. Rebus.
jest zbudowany z wyrażeń synonimicznie powiązanych z tytulem. Najbardziej zastanawia
jego puenta. otwierająca podwójną ścieżkę
interpretacyjną:

Świat
w którym iyli/j:my
nazywał się

Rebus

i gwizdał na

naSZl'

pytania .

Obok problematyki lingwistycznej pojatu zagadnienia światopoglądowe.
Wewnętrzne sprzeczności zawarte w Czytniku linii papilarnych kierują ku relacjom mię
dzy naturą a kulturą. warto dodać - modyfikowanych we współczesnych metodologiach
badawczych. Przemiany zmierzające do rekonfiguracji tych pojęć. a w konsekwencji do
zanegowania aksjomatu ich dialektyki . prowadzą do ponownego przemyślenia konstytutywnych zależności. Natura może warunkuwać kulturę albo stanowić z nią integralną
calość. Symbiotyczność obu kategorii od
dawna jest obecna w poezji Lipskiej. o czym
świadczy choćby ważna dla poetki metafora ptaka.
Jeden z wcześniejszych tekstów. Ruch.
przedstawia egzystencję jakiegoś podmiotu
żyjącego. niekoniecznie ludzkiego. "Lektura istnienia" odmiennych bytów może być
podobna. W C:yrniku linii papilarnych znajduje się charakterystyczny dla poetyki Lipwiają się
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skiej, niemal aforystyczny wiersz, zatytulowany Ptak. Plynny, celowo zacierany pasaż
między zwierzęciem a maszyną wpisuje się
w refleksję nad podmiotową niejednorodnością. Ten wątek kontynuowany jest w dwóch
innych krótkich lirykach tomu - Wyszli. Nie
wrócili oraz *** Życie.. Oba wiersze redefiniują jeden z kluczowych tematów poetki.
"Życie / dotkliwy środek zapobiegawczy /
wobec śmierci" - jest nie tylko kolejną zabawą lingwistyczną, sprawdzaniem pojemności znaczeniowej języka. Śmierć ciala nie
musi bowiem ewokować jego końca, co potwierdzałoby na przykład myślenie o ekosystemowym continuum: "Na ścianie / rosną po
nich obrazy".
Lipska od zawsze subtelnie podważała
antropocentryczną optykę, zaś od dluższe
go czasu obserwujemy w twórczości poetki
jej demontaż. Ten element wyobraini budzi
niepokój. Człowiek nie może istnieć w oderwaniu od technologii i biologii, nawet jeśli
zdarza się, że to on staje się głównym przedmiotem refleksji. Bycie w centrum nie jest
tożsame z posiadaniem autonomii, co potwierdza ostatni tom wierszy poetki. Odbicie
tej idei widać w jednym z pierwszych utworów Bankiet: "polana szczęścia. / Przy dobrej
pogodzie / widok na szczyty gor". Wydaje się,
że nie tyle brak, co strach przed intymnością,
którego doświadcza podmiot mówiący, nie
mógł zostać pokazany bez przywołania landszaftowej ilustracji. Ten tekst nie jest bowiem
przykladem zabiegów zogniskowanych wokół sprzężenia emocji z otoczeniem - malowania wewnętrznego pejzażu.
Człowiek w poezji Lipskiej jest bytem organicznym, powiązanym ze wszystkim, co
go otacza, a ściślej - z tym. w czym przyszlo mu żyć. Utwory poświęcone fundamentalnym zagadnieniom: Życie, Świat. Wielki
Wybuch, są wyrazem stoickiej akceptacji aktualnych przemian światopoglądowych, ale
nie przykładem bezkrytycznego do nich stosunku:

Niby wszystko

było
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na próbę

ale wchodziło nam w krew.
Na strychu suszyła się
instrukcja obsługi.

Czy ta "instrukcja" nie jest zbyt radykalna? Jeśli istnieje jakikolwiek pozytywny
aspekt rzeczywistości, w wierszach Lipskiej
zostaje on szybko przyćmiony. Jest bowiem
załedwie "złudzeniem. / Utopią szalika którym / owijaleś mi szyję". Czlowiek jest skazany na porażkę:
Nawet nie wiem
czy to historia nas stworzyła
czy my slworzyliśmy historię.

Czy jeste;'my tylko echem
czyjegoj: innego serca.

Koncepcja zagubionego podmiotu nie stanowi novum, uobecnia się przecież w calym
poetyckim uniwersum Lipskiej. Doskonale
obrazuje ją wiersz tytułowy, w którym metafory interaktywne nie pozostawiają żadnych
szans na ocałenie. Wystarczy jeden dotyk
i "jesteśmy już / w kontaktach / i w powiadomieniach". Do niedawna Pan Schmetterling przemieszczał się z niebywałą łatwością·
Zmiana lokalizacji nie stanowiła dla niego
problemu. Inną kwestią pozostaje sprawa, na
jakich poziomach dokonywał się ten ruch.
Jego kierunek jednak byl niemał nieograniczony. Czytnik linii papilarnych narzuca odmienny typ mobilności. Urządzenie gwarantuje akces, ale uniemożliwia powrót: "Nasze
wirtualne pliki cial / w albumacb / blogach /
w notesach znajomych". Somatyczne zakłó
cenia przypominają o statusie samotności,
która "nie ma ciała . / Nawet kiedy nas obejmuje". Patologiczne pocałunki z "miliardami
ust" potwierdzają ludzką obecność w "klinice tIu mu". Rzeczywistości realna i wirtualna przenikają się, a elementy bajkowe przekształciły się w chłodną racjonałność. Kiedyś
przecież możliwe były wyjątkowe, chociaż

ulotne.

olśnienia: "zobaczył

nam

się

nagle
nadal
to w du-

świat".

jeśli zbliżenia

mają

leszczyną",

Dzisiaj. nawet
miejsce "pod tą
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chu fizycznych rozwalań nad istotą Wip/kie/?o Wybuchu. Pozostają nam zatem tylko dyletanckie i rutynowe, "pirotechniczne
spotkania".
Poezji Lipskiej nie można jednak określić jako skrajnie pesymistycznej. W wierszach autorki Gdzip Indziej dość regularnie
pojawiają się przestrzenie o pozytywnym zabarwieniu. Mają charakter reminiscencyjny,
a dodatkowo cechuje je nietrwalość i ulotno ść. Nielatwo jest je odnaleźć w (zy/niku
linii papilarnych. Furtki nie stanowi autoironiczność (Mlodo§L'), perspektywa retrospektywna O'wiadkowie), motywy kulinarne
(Do u/rafy tchu), czy nawet refleksja nad poeLją (Bezdomny wiersz). W trakcie "pirotechnicznych spotkali" obecny jest zawsze "stary
konopny sznur. Prześmiewca fajerwerków /
i sztucznych ogni". Nie chodzi tu o historię,
wychodzącą dopiero "L miejscowego sądu
/ na wolność". Herodot przecież już dawno
"poszedl na wagary".
Kluczem wydaje się być tradycja, która
w ostatnim tomie Lipskiej uobecnia się na
różnych poziomach wierszy. Jednym z nich
jest obrazowość, jak w przypadku liryku Poręczeni~ majątkowe:

Kiedy
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Laurel i Hardy. Keaton". Nazwiska slawnych
komików z okresu kina niemego funkcjonują
tu raczej jako dopowiedzenie, podkreślając
sugestywność metafory. Tematyczna reminiscencja pojawiła się już w Dntgim zbiorze
wierszy, w tekście Klasa I, zbudowanym wokól tego zabiegu poetyckiego.
Tradycja w Czytnikll linii papilarnych
funkcjonuje zatem jako niezb<;dne i nieusuwalne dopelnienie dla rzeczywistości rozumianej posthumanistycznie, a także jako
wentyl bezpieczeństwa, opozycja wobec popkulturowej bylejakości: "Lubi nas Coca-Cola / Ronaldo i Papież", o której przypomina
i przed którą ostrzega poezja Lipskiej. W jednym z utworów z roku 2007 odnaleźć moż
na "Telefoniczne dzwonki / Jana Sebastiana Bacha". Po dziewięciu latach od wydania
PomarQ/lcZY Newtona to zestawienie brzmi
zabawnie i niegroźnie, a nawet anachronicznie. Dzisiaj, "na osi czasu", znąjduje się już
takż.e "nasze lóżko" - wieszczące porażkę
intymności.

Pawel Marciniak
Ewa Lipska, Czytnik linii papilarnych,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015.

zbliża się

do m;a.\'leczka
oddala. A przec ie ż
dalej slynie z hodowli folklorII.
HaftowanI.: grandle. Srebrn e szaro/ki.
Orkiestry dęte. Zespoly jod/erów.
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Przywolany fragment stanowi jedną z udanych prób uchwycenia pejzażu kontrastujące
go z "nieziemską garderobą krajohrazÓw".
Kolejnym przejawem obecności tradycji jest
rzadki dla Lipskiej zabieg wprowadzania cytatu. W wierszll Plany na przyszloŚć odnaleźć
można fragment poematu Eliota. Poetykę intertekstualną uznać należy za punkt zaczepienia, sposób na chwilowe przezwyciężenie
informacyjnej entropii. Inną kwestią pozostaje enumeracja postaci charaktćrystycznych
dla danej epoki. Chwyt ten widoczny jest
w wierszu Tablice Reies/racyjne: "Chaplin.

Sylwia Więcek

TO JESZCZE
NIE KONIEC
Zazwyczaj, kiedy mówi się, że książka
jest o wszystkim i o niczym, nie świadczy
to na jej korzy~ć. A kiedy sam autor uży
wa takiego sformulowania, tym bardziej nie
wiadomo, jak to odebrać. Tymczasem Przez
sen Jacka Podsiadly rzeczywiście jest pelne
sprzeczności, rozlegle tematycznie, sytuują
ce się gdzie.~ na pograniczu jawy i snu. Tak
bliskie materialnego świata, a równocześnie
tak od niego dalekie.
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Zanim otworzy lam tomik, obejrzalamjego
obok której trudno przejść
obojętnie. Nie jestem w stanie przypomnieć
sobie innego zbioru wydanego w ostatnich
latach. który pod tym względem dorównywalby Przez sen. Wbrew popularnemu powiedzeniu okladka nie pozostaje bez znaczenia. Z takiego stanu rzeczy zdają sobie
sprawę przede wszystkim wydawcy. szczególnie dbający ojej atrakcyjny i zachęcający
do kupienia wygląd. Tym razem jednak projekt nie jest wytworem narzuconym przez koniunkturę. czy wymagania rynku, lecz efektem dobrej wspólpracy autora z graficzką
- Malgorzatą Rybicką, i wyraźnie nawiązu
je do plakatów z lat 60. Wszystkie elementy
w nim ze sobą wspólgrają. Oprawa graficzna
nie tylko cieszy oko, ale przede wszystkim
potęguje nastrój oniryzmu i - choć zwraca
na siebie uwagę - jest w pelni podporządko
wana warstwie poetyckiej. Wreszcie wiersze przestaly być ograniczone przez format
kartki - wersy nie są mechanicznie pocięte.
mogą rozciągać się na kolejne strony. Wybór
takiej formy sprawia, że czytelnik zamienia
się w odkrywcę.
Pierwszym wierszem zbioru jest utwór
Auto da fe, który niewątpliwie stanowi jego
mocne otwarcie. Ten pozornie blahy dystych
w oczywisty sposób odsyla do czasów inkwizycji i procesów z nią związanych, kiedy
tytulowe wyznanie wiary stanowi lo element
konieczny. Poeta o takiej renomie jak Podsiadlo lliejestjednak przez nikogo zmuszany do
skladania poetyck.iego credo. Mimo to w czasach. gdy poezja znajduje się w odwrocie. być
może potrzebny jest glos zapewniający ojej
si le - tak odczytuję znaczenie lego wiersza.
TWórczość poetycka porównana tu zostaje
do dźwięku, "który pieski preriowe wydają
tylko na widok grzechotnika". Takie odniesienie świadczy nie tylko o jej naturalnym
pochodzeniu Uesl glosem. w który czlowiek
zostal zaopatrzony przez przyrodę). ale również o pisaniu wynikającym z wewnętrznej.
niejako naturalnej potrzeby - konieczności
szatę graficzną,
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ekspresji. Wspomniane w wierszu wyczerpanie języka może być wynikiem braku stymulanta. Od używanych slów ważniejsze jest ich
przesIanie i to jemu wszystko powinno zostać
podporządkowane. Utwór ten mnżna wprost
odnieść do znanych wypowiedzi Podsiadly
na temat hermetyczności niektórych pisarzy,
podczas gdy dla niego samego nadrzędną
funkcją języka - jak zresztą dla wspomnianych piesków preriowych - jest skuteczna
komunikacja.
Choć ostatni tom Pod~iadły uważam za
niezwykle udany, słabsze wydają mi się wiersze, w których autor wchodzi w dialog z popkulturą - szczególnie .. Zasubskrybuj m6j
kana/". Poeta odwołuje się do osobowości
medialnej, za którą należy uznać Łukasza
JakÓbiaka. Z ironią wypowiada się o jego
programie, do którego zaprasza slawne osoby. W jednym rzędzie zostają wymienieni:
Karol Strasburger, Abstrachuje, Michał Wiśniewski. wreszcie Julia Hartwig. Poeta wydaje się piętnować priorytety mlodego odbiorcy programów rozrywkowych. którego
zainteresowaniem cieszą się osoby niczego
sobą niereprezentujące. Wiersz rozpoczyna
się od pytania o zabarwieniu egzystencjalnym, które autor programu kieruje do poetki:
,,»Jakie jest pani zdanie na temat śmierci?,,".
Jakóbiak okazuje się osobą nie tyłe niekompetentną. by prowadzić taką rozmowę, ile raczej pozbawioną wystarczającej wrażliwości.
nastawioną wylącznie na komercyjny sukces. Wywiad staje się absurdalny, co podkreśla zastosowana na końcu wiersza przerzutnia: "Teraz / rozmawia / z nią". Tym trudniej
uwierzyć, że taka sytuacja rzeczywiście miala miejsce. Wiersz traci wiele z powodu bezpośredniości i pogardy dla bohatera, wyraź
nie przebijających z kolejnych wersów.
Szczególnie interesujący jest natomiasI
wiersz o incipicie *** Kwiat, ale powieszony na zamkniętej bramie .... Dzieje się tak
ze względu na interpretacyjne komplikacje.
przejawiające się przez kontrastowe zestawienia. Kłopot polega nie Iyle na zrozurnie-
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niu utworu. ile na wyartykułowaniu zawartego w nim sensu w sposób inny niż poetycki.
Wymienione w kolejnych wersach elementy
nie spełniają funkcji. do której zostały przeznaczone:
Kwiat, ale powieszony IIQ

zamkniętej

bramie,

Taniec, lecz podglądany przez lIchylone okno.
M/odolć zbita kijami; zostawiona w zielsku.
Dzie,i, k'óry nam dano po lO, żeby zgasi.
Najlepsze są le sny, co się nigdy nie śnią.

Wszystko dzieje się tu na opak, przedstawia niespelnienie, zawiedzione nadzieje,
poczucie niedosytu. Dopiero jednak ostatni wers, w którym poeta stawia pytanie bez
odpowiedzi, prawdziwie komplikuje próbę
odczytania wiersza: "Najpiękniejsza jest miło~ć. kiedy jest żałosna?". Być może czlowiek zawsze dąży do czegoś, czego nie jest
w stanie dostać, zamiast skupić się na tym,
co ma, i być z tego zadowolonym. Platoń
skie ideały są nieosiągalne. więc wkładanie
wysiłku w przybliżenie się do nich staje się
bezcelowe, wywołuje jedynie poczucie braku
i niezadowolenie. Najpiękniejsza miło~ć jest,
paradoksalnie, milością żalosną, ponieważ
tylko taka jest człowiekowi dostępna, choć
stanowi cień idealu. Utwór zachwycajęzyko
wą prostotą połączoną z grą zaprzeczeń. Ta
niejednoznaczno~ć doskonale odzwierciedla
charakter liryki Podsiadly i świadczy o tym,
że pomimo wielu wydanych zbiorów poezji
wciąż ma on coś ciekawego do powiedzenia.
Przez sen jest tomem niezwykle spójnym,
który stanowi kontynuację charakterystycznej poetyki Podsiadły. Na przyklad wiersz
Pochód drugomajowy, wpisany w abecedariusz, pod pewnymi względami przypomina Litanię. Suplement drugi z tomu Arytmia
(1993), który składal się niemal wyłącznie
z krótkich fraz. Tym razem forma ta została
doprowadzona do perfekcji. Nasuwa się pytanie, czy ten wiersz to tylko popis kunsztu
poetyckiego, czy ma stanowić krytyczną ocenę polskiego społeczeństwa, o czym świad
czyć może odwolanie się do Dnia Flagi? Nie

jest to jedyny utwór,
twórczo~ci Podsiadły.

podkreślający ciągłość

Wszystkie gry słowne,
które wykorzystuje poeta w uhonorowanym
nagrodą im. Wisławy Szymborskiej, tomie,
były już obecne wcześniej w jego twórczości.
Wystarczy spojrzeć na jeden z pierwszych
wierszy znajdujących się w zbiorze Nieszczę
ście doskonale (1987) - Byle do Łodzi. Pojawiające się w nim słowne analogie przypominają zastosowane w utworze o incipicie ***
Proste piony brzóz, rury idące w kosmos ....
Zauważalna jest również niezwykła melodyjność i rytmiczność całej książki - także
piosenki nie są czymś nowym w poezji Podsiadły. Wszystko to jednak czyni Przez sen
tomem dojrzalszym zarówno poprzez podejmowane tematy, jak i kunsztowno~ć formy,
przemy~laną kompozycję czy właśnie zrealizowanie zapowiedzi, pojawiających się we
wcześniejszych utworach. Również poruszana problematyka nie odbiega zasadniczo od
tej prezentowanej we wcze~niejszych tomach
- widać to zwlaszcza w wierszach o charakterze intymnym. Nie brakuje utworów odwołujących się do osobistycl:t przeżyć poety. Po
raz kolejny pojawia się dobrze znana czyteł
nikom Podsiadły Anna Maria. Obok niej wielokrotnie są wspomniane z imienia dzieci pisarza - Marianna i Dawid.
Nieznajomość wątków biograficznych może
nie tyle przeszkadza w odbiorze utworów, iłe
jednak czasem potrafi zamazać ich przekaz.
Właśnie od "Marianki" i "Dawo" zaczyna się
Piosenka o spaniu - utwór utrzymany w konwencji kołysanki, choć bez wątpienia treścio
wo od niej odbiegający. Powszechna senność.
która ogarnęła wszystkich ludzi. przypomina motyw danse macabre. Oniryzm jest tu
szczególnie blisko powiązany ze śmiercią taki stan rzeczy wynika nie tylko z wizji
poetyckiej. ale jest również uwarunkowany
biologicznie. Życie każdego człowieka podporządkowane zostało obu tym problemom
- przychodzi pora zarówno na śmierć. jak
i na sen ("kiedy pora spać, to śpi się"). Także
bezosobowa forma czasownika zastosowana
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w ostatnim wersie wskazuje na nieuchronność powiązalI między tymi aspektami istnienia. Takie przeciwstawienie sobie formy
i trdci okazuje się szczególnie zaskakujące.
a umieszczenie utworu na końcu IOmu stanowi doskonale jego podsumowanie.
Obok motywów oni rycznych (notabene
pojawiających się także we wcześniejszych
tomikach poetyckich). mocno obecne są nawiązania do natury. Wielokrotnie wydarzenia umiejscowione są gdzie'; w lesie. Kolejny raz uciec zka w ~wiat przyrody jest próbą
odgrodzenia się od ludzi i narzuconych przez
państwo porządków. Jednak wymowa wierszy stala się wyrainie lagodniejsza. jakby
dojrzalsza. Podmiot liryczny nie deklaruje
s ię już jako anarchista - jak mialo to miejsce w slynnym utworze Par/yzan/ka. choć
i w tym wczesnym wierszu nie byla to deklaracja jednoznaczna. Liryka autora Prze: sen
od początku stroni od jednoznacznych rozwiązań. a pospieszna lektura wierszy może
prowadzić do przedwczesnych i blędnych
wniosków. W najnowszym tomie dochodzi
do głosu emocjonalna dojrzalość (wynikająca. być może. z przekroczenia przez poetę magicznej granicy pięćdziesięciu lat). Podmiot wierszy przybiera postawę nie tylko ojca.
ale i nauczyciela.
Rozwijanie wcze śniej obecnych w tej
twórczości motywów i form nie musi dzialać na jego niekorzyść tomu - wręcz przeciwnie. Przez sen zaskakuje kunsztownoscią
i dopiero po zaglębieniu się w lekturze można
dostrzec analogie między utworami tego tomiku a wcześniejszą twórczością Podsiadly.
W konsekwencji poprzednie zbiory wierszy
zaczynają przybierać kształt uwertury prowadzającej do blyskotliwego finalu. Czytelnik
ma więc przed sobą całą feerię poetyckich
barw - są tu aliteracje. wyliczenia. zaskakujące porównania. anafory i wiele innych
środków wyrazu. których nie sposób wymienić. Najwyrainiej poeta potrzebował na jakiś czas zamiJknąć. aby móc pełnym głosem
przemówić na nowo.

KSIĄŻKACH

Zbiór ten. zgodnie z zapowiedzią samego
autora. nie jest równy. ale jego różnorodność
w pełni to rekompensuje. Nie wskazałam
w recenzji wszystkich tropów. które warte są
uwagi: np. związków l futuryzmem. literackiej erudycji. uwagi skierowanej ku Ukrainie.
Jeśli tak wygląda zapowiadany przez niektórych koniec poezji. to aż chciałoby się zakrzyknąć la poetą: mam go gdzieś'
Syłwia Więeek

Jacek Podsiadło. Przez sen. Ośrodek "Brama
Grodzka Teatr NN"". Lublin 2014.

Wiesław

Setlak

POEZJA I MEDYCYNA
o dwóch ścieżkach
i jednej drodze
Dzisiejszy świat nie potrzebuje ponoć poezji. Tak wynika z analiz socjologicznych.
CM po poecie w czasie marnym? O to sami
poeci pytają od dawna. J jeszcze jedno pytanie: dlaczego pisze wiersze lekarz Jerzy
Gronkiewicz. internista z gorlickiego szpitala. mieszkaniec idyllicznej Dąbrówki graniczącej z Jasłem. czyli siedliskiem parunastu
malarzy (niezłych) i kilku poetek (starszych).
O ile poetki - w większości - zdecydowały
się na ujawnienie swojej twórczości dopiero
w wieku emerytalnym i kontentuje je uznanie
w środowisku parafialnym (notabene cześć
im za to i chwała). to Gronkiewiczjako poeta
pokazał się wcześniej . a jego wiersze przychylnie oceniło wydawnictwo "Adam Marszałek" (ponadparafialne). dbające o swój wizerunek (wiem. bo onegdaj świadczyłem mu
usługi recenzenckie). W 2008 roku toruński
edytor wydał pierwszy tomik poezji Gronkiewicza. zatytułowany Pośród skalek i adresowany do dzieci. a ostatnio. pod koniec
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ubieglego roku, kolejny. Jego ty tul Moja dmsię nawiązywać do historycznego
songu Franka Sinatry My way. I coś w tym
jesL Dodam , że jest to poezja dla doroslych,
ale tych, którzy nie zapomnieli, że wcią:, są

ga zdaje

dziećmi,

Zanim powiem, dlaczego poezją żyje
i wiersze pisze zaslużony i dobrze postrzegany w środowisku lekarz, muszę wyjaśnić, że
nie jest lo efekt jakiejś iluminacji, w rozumieniu augustYlIskim czy innym, Otóż Gronkiewicz już w okresie studiów na Śląsku, a bylo
to w zeszłym stuleciu, zrozumiał, że by": lekarzem lO coś więcej niż być "inżynierem"
szwankujących organów i układów ludzkiego organizmu, Wobec ograniczonych przez
eschatologiczny imperatyw możliwości medycyny, nieuchronnością byłoby wypalenie,
Dobrze więc, że - jak czytamy na okladce
jego książki - "od zawsze cLuł w sobie duszę
artystyczną, a jego drogi zmierzały w stronę
szeroko rozumianej kultury, W czasach studenckich jego wnętrze było kreowane mię
dzy innymi przez takich artystów, jak Marek Grechuta, zespól Dżem i Stare Dobre
Malżeństwo, czy spektakle w teatrach Katowic i Krakowa", Tyle o poecie, dalej bę
dzie o poezji,
Tom Moja droga to kompozycja czterech
części tytułowanych, może na wzór Vivaldiego, nazwami kolejnych pór roku, Trzeba
przyznać, że stadialność życia czy "drogi ży
ciowej", przyrównana do cyklu trwania całej
przyrody w jej odwiecznym porządku, może
być też swoistym dokumentem rozwoju poetyckiej percepcji świata i życia albo "życia
światem", Układ wierszy w książce pozwala na prześledzenie tej ewolucji, a to oznacza coś istotnego, bo kontrolę intelektu nad
poetycką mową w dlugim horyzoncie czasowym, Zresztą przejawia się ona nie tylko
w dyscyplinie kompo/.ycyjnej, ale i spójno,{ci
myślowej wewnątrz poszczególnych utworów i z wiązkach pomiędzy nimi,
Liryka Gronkiewicza nie jest przeładowa
na archetypami czy świadectwami inspirują-
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cych wpływów z obszaru wielkiej literatury,
filozofii, historii, Poeta opowiada własnym
lirycznym językiem, czułym i pogodnym ,
o swojej przygodzie ze światem, w sposób
znamionujący afirmację życia i innych ludzi, do kt6rych stara się przemaw i ać w taki
sposób, by nie musieli korzystać z pomocy
hermeneutyk, Mówi o fenomenach przyrody,
które odnajduje we wlasnym ogrodzie i łe
sie oddalonym ledwo sto metrów od domostwa, niekoniecznie w egzotycznych krainach
(wiersz Konwalie), sławi powaby połskich
niewiast, a nie krasawic made in Hollywood
(Polskip dziewczyny), nie pr6buje kreować legendy dekadenta czy poety nihilizującego. za
to opowiada się stanowczo za tradycją i imponderabiliami - znać to w wierszach takich ,
jak np, HU§/awka w ogrodzie, Moje życie czy
Obiad, kolacja i §niadanie, będących apologią milości malżeńskiej wolnej od rozterek
Emmy Bovary czy zastrzeżeń zacietrzewionych femini stek,
Gronkiewicz lubi ludzi. Nie mu szą być
oni lekarzami (choć mogą) , księżmi (ale ma
wśród nich kolegów), nauczycielami (bardzo
ich szanuje), przedstawicielami lokalnego establishmentu etc, Mogą być jego przyjaciólmi ludzie spędzający życie przed skłepem
(wiersz Chlop cy z piwem), ciężko chorzy pacjenci (wiersze OSlry dyżur czy Chory czlowiek). co nie jest bynajmniej cechą każde
go lekarza, mogą być to i ci, najbiedniejsi .
których nie stać na medykamenty - potrafi
je zakupić za wlasne pieniądze i nie napisać
o tym wiersza, Najlepszym przyjacielem poety. spiritus movens wielu jego liryków, jest
żona Beata, której imię (znaczy szczęśliwa)
jest wyjątkowo adekwatne do miejsca u boku
męża, Z kolei poeta może powiedzieć :
Zakotwic zony
bezpiecznie w przystani najbli ż s zych
stąpam co dziennie znaną i nieznnnq drogq
Z g/owq w przestworzach nil,'ha; wia/fu
patrzqc lo l bliska, f O L dali na życie .
(Między myślq i cia lem)
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Co jeszcze? Zapisał ongi~ Seneka w Listach moralnych do Lucy/iusza radę. która
stała się maksymą:fac te ipsefelicem, co znaczy: uczyń sam siebie szczęśliwym. Można
jeszcze dodać: medice. cura te ipsum (to nie
Seneka) i oto mamy odpowiedź na pytanie.
dlaczego Gronkiewicz pisze wiersze. OtÓż
pisze je po to, aby ocalić w sobie człowie
czeństwo. nie wypalić wobec codziennych
doświadczeń ludzkiej destwkcji i przemijania. żeby być lekarzem również i dla siebie.
Po to pisze wiersze człowiek. który już zasłużył sobie na miano poety. Oby tak dalej ...
Lekarzu. lecz się sam' Nic. że czas marny.
poezja potrzebna ..
Wiesław Set lak
Jerzy Gronkiewicz, Moja droga, Wydawnictwo
"Adam Marszalek", Toruń 2015.

Katarzyna Michalewska

SYMBOLE TWORZĄ
BUKIETY
Lektura dwgiego tomiku poetyckiego Doroty Nowak Opium utwierdza moie w przekonaniu, że ważniejsza od wyrafinowanej
techniki i erudycyjnych gier słowem jest
prawdziwosć uczuć, z których rodzą się wiersze. Znajdź swoje wnętrze. a w naturalny
sposób popłynie z niego poezja. Zadaniem
twórcy jest bowiem stawanie się prawdziwym wobec siebie. a co za tym idzie "przezroczystość" wobec rzeczywistości przedstawianej. Wtedy możliwe jest pośredniczenie
w tym. co niewysłowione. bo wiersz może:
"zamknąć i otworzyć. zagłuszyć zgubić" (domykanie).
Odkrywanie własnego "ja". proces rozwoju osobowosci. stanowi warunek uczenia
się miłości, ktÓra jest tworzywem wartościo
wej sztuki. Zly wiersz- jak zauważy I G. Peck
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- nie rodzi bowiem ze złego warsztatu, ałe
z braku miłości. Miłość. która emanuje ze
strof Nowak - pełna pasji. nienasycona, żar
liwa - buduje przestrzeń dla takiego rodzaju
spotkania z drugą osobą. które dla podmiotu
lirycznego staje się doświadczeniem transgresyjnym: "wędrówka po ciele dotyka czułych miejsc [... l. które pozwalam przekraczać bez oporu" (mapa), prowadzącym do
wglądu w naturę rzeczywistości; ujawniają
cym jej pierwotne dobro i piękno, ukryte za
zasloną pozornych antagonizmów i sprzeczności: .. dla zapomnienia zapamiętania / rozumu szaleństwa i grzechu" (nie opowiem).
"umiesz zmieniać moje lęki / z nocnych koszmarÓw w poranne / zorze" (koronki) .
Kluczem do wniknięcia w bogactwo świa
ta jest dla Nowak erotyzm, pojmowany przez
nią. zgodnie z grecką tradycją - jako przenikająca wszystko życiodajna siła uzdrawiają
ca. Apolliński bardziej. niż dionizyjski ży
wiol, niosący spelnienie i szczęście: "Wiersze
mają być szczęśliwe" (nie opowiem). Jest to
erotyzm lekki. subtelny - obrazujący Slan
pierwotnej niewinności. Rajski mil opowiedziany na nowo. poprzez czułą obecność.
zmysłowy dotyk przywraca harmonię, pozwala powrócić do utraconego niegdyś Edenu: .. z zagłębień wokół szyi do chabrowych /
pól gdzie stopy dotykają wstydu" (wqtek).
Mi łoś':. erotyzm niejedno mają imię_ Świat
poetycki Doroty Nowak jest nimi nasycony.
Dziwnie łatwo wierzymy autorce Na dwa .
że znaleźć je można zarÓwno w zmysłowych
obrazach .. mIodu przelewającego się pomię
dzy udami" jak i w "aromacie pitej kawy".
"parze staruszków ściskających w dłoniach
okruchy" (obok kawiarenki), "ziarnach maku
tulących się do bieli" (moje twoje), czy "trawach spłątanych biodrami" (nie ucieka)).
Nowak wyprowadza nas na leśmianow
ską łąkę. pełną chabrów i maków, gdzie świat
realny przenika się z magicznym. Z makową
panienką i motylem Emanuelem każe nam
tańczyć dotykać i smakować. A wszystko
w rytmie delikatnych. pastelowych obra-
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zów, wzniecanych
for, z arabeskami

przejrzystą mgiełką

metapuent. Jak
szkiełka układające się w kalejdoskopie "symbole tworzą bukiety" (interpunkćja), zwiewnie
płyną frazy - smużki dymu w pałami opium.
Dlaczego mielibyśmy nie kochać, a także
robić innych rzeczy, które mają udział wodwiecznym pięknie niosąc radość: "wznieść
się nacalować do syta" (nie opowiem), "biegnąc po wiersze szczęśliwe" (wiersze szczę
śliwe)? Wszyscy możemy przecież być twórcami pięknego poematu własnego życia, zdaje
się przekonywać autorka Opium, dla której
poetyckość - podobnie, jak dla Łucji Danielewskiej: "nie jest efektem czasem zdarzają
cej się reakcji na świat, lecz stałą plasLczyzną
jego przyswajania".
Być może dlatego udało się poetce zawrzeć w niewielkich formach poetyck ich
tak olbrzymie bogactwo różnorodnych ludzkich doświadczeń, odcieni nastrojów i emocji; wznioslych i zmyslowych, delikatnych
i odrobinę chropawych, oddanych z kobiecą
wrażliwą przenikliwością: "za każdym raLem kiedy zakwitnąl maki wiem , że będzie
zaskakujących
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i smutkiem. Raz po raz na jaskrawo czerwonych, makowych ląkach sieje się ciemny chwast - poczucie przemijania. Między
pragnieniem a spełnieniem cieniem kładzie
się lęk. Na "poetycznym konterfekcie" (określenie Łucji Dudzińskiej) powstają skrzętnie

ukrywane "szczeliny pęknięcia i zadrapania"
(kromki chleba).
Prawdziwe opium - zdaje się brzmieć
przesianie Doroty Nowak - to poezja. Jest
ODa formą terapii. Rozjaśniając rzeczywistość daje zapomnieć o codziennych troskach,
uśmierza egzystencjalne niepokoje. I choć,
według Alberta Camusa, skazani jesteśmy
na życie w tragicznych sprzecznościach, to
wlaśnie poezja, paradoksalnie, pozwala nam
wciąż na nowo, wydobywać z nich szczęście
i piękno: "nagromadzony blask wzn ieca pożarl a ciemność ukrywając zamęt - rozjaśnia" (wracaj).
Katarzyna Michalewska
Dorota Nowak, Opium, Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu,
Nowy Tomyśl 2015.

bolało" (milość).

"Światloczulość I nie czulostkowosćl
spojrzenia", zatrzymującego w kadr7.e "subtelność chwili" buduje swoistą poetykę "znaków przestankowych", nadając wartość zarówno rzeczom i uczuciom wielkim, jak
"duże litery" i malym, "jak kropki i przecinki" (interpunkcja). Każda najmniejsza rzecz,
nawet "pisklę zaplątane w przydrożnym drucie" (pisklę) okazuje się cudem, już przez
sam fakt swojego istnienia.
'TYtułowe opium, obecne jest tu symbolicznie jako polot "ces plaisirs" - rodzaj poetyckiej gry. Poetka nie przekracza bowiem
subtelnej granicy, która dzieli artystyczną
kreację od narkotycznego odlotu w iluzjI'.
Unika także pulapki naiwnego optymizmu.
Jej rzeczywistość poetycka niepozbawiona jest napięć. wyrażających się w przeciwieństwach: między rozkoszą i cic:rpienicm,
dramatycznością i lagodnością. humorem

Mateusz Dworek

OPOWIEŚĆ

O BEBECHACH
Wiersze Urszuli Honek czyta się na przyspieszonym oddechu. Tytulowy Sporysz jest
czarnym przetrwalnikiem grzyba, lokującym
się w klosie zboża w miejscu ziarna, toksycznym, schowanym w tkankach rośliny. Jego
ilustrację stanowi czarna litera na okladce
książki. Wiersze z.awarte w tom i ku są przepelnione takimi czarnymi dziurami, ciemnymi znakami. których nie sposób przeoczyć,
ponieważ za każdą może czaić się uczucie.
wyrażone w skrajny sposób. Wypruwanie
bebechów, wywlekanie najbardziej skrytych
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i mrocznych

wspomnień

tykę książki, tworząc

stanowi problemaobraz spójny i przera-

w górę. widzimy fe same twarze. powietrze OSUSliJ.

[nasze wargI
smakujemy

żający.

Sporyszu na pewno nie czyta się jako zapisu halucynacji, wampirycznej opowie~ci i
mrocznej fatamorgany. Jest bardziej arcblwum fatalistycznych, t.rujących , momentami
drażliwie efemerycznych i przede wszystkim
koszmarnych rejestrów pamięci. Honek regularnie potwierdza nieprzystawalno~ć świa
tów, które ją uksztaltowaly. Zdaje się jednak,
że wlaśnie w przerażającym świecie czuje się
swobodnie. Wydaje się skazana na rzeczywistość. z której każdy uciekalby i wiele oddal.
by się w niej nigdy nie znaleźc. Nie ma tu zatem poszukiwania lepszego jutra, poklepywania po plecach. Nie ma się na kim oprzeć
ani komu zaufać.
W świecie pozbawionym zasad kobieta
jest uprzedmiotowiona ("nie ma urządzeń sanitarnych, kobiet opróżniających / porcelanowe nocni ki"). ludzkie życie nie znaczy ("patrzę , jak umiera. / nie dzwonię po lekarza"),
relacje międzyludzkie i egzystencja są zredukowane do funkcji reprodukcyjnej ("mówilaś, że będzie / tym. który zaplodni wiele
kobiet"). W ponurej głuszy, która pojawia się
już w pierwszym wierszu tomiku ("tu wszystko się zaczęło [. .. J. dziewczynka chowająca
się przed nami w lesie"), bohaterka/autorka
jest samotna, a jeśli Da kogo ś przypadkiem
trafi, jest to trup i gdziekolwiek się udaje, towarzyszy jej wOli rozkładu ("wiatr rozniósł
zapach zwierząt"). Świat Honek jest niewygodoy dla żywych.
W tomiku wiele miejsca zajmują bolesne
wspomnienia, krzywdy wyrządzone w bliżej nieokreSlonej przeszłości i trywialnośc
przemocy. Zwyczajność okrucielistwa poetka
przywołuje pisząc, że zawsze najłatwiej rani
się tych, którzy nie potrafią się sprzeciwić
i skutecznie obronić:
kiech'

"akładamy

worek na

.
n"e jest

głowę.

gwałtowniejszy

(suki,

Dlla

If .wrną

sól

Powtarzające się w wierszach Honek
obrazy można wyrazić za pomocą jednego
z wersów, w którym autorka napisała: " ich
ciała długo unosiły się na powierzchni". Rzeczywiście. wydaje się, że dusze zmarłych zamieszkały w poetce i to one pełnią funkcję
narratorów" wierszy. Honek często odwoi'uje się do archaicznych, sensualnych reminiscencji ("pokój pachnie naftą"), łudowych
zabobonów ("stara kobieta mówiła, że umrę
w szczelinie, w której nie ma swiatła"), naturalistycznych obrazów z codziennego ży
cia dawnej wsi ("klepisko i clerstwy chleb.
[... l lampiony w oknach i matka łuskająca
fasolę. ziarno po ziarnie"). Książkę wypeł
niają swojskie zapachy: gotowanego grochu ,
kapusty. mięsa. sprawianego po świniobiciu
prosiaka. Nie jest to jednak precyzyjne odtwarzanie sensualnych odczuć, a zręczny zabieg słowny mający na celu spolaryzowanie
języka, zantagonizowanie zapisów ("zapach
tłustej ~wini i odór głodu").
Wiersze Honek są ściśłe podporządkowa
ne zamierzonemu efektowi, funkcji informacyjnej, pozbawione wyszukanych zabiegów
stylistycznych, ekspresywne i obrazowe. Autorka opisując zlewanie się świata żywych
i martwych nie upraszcza i nie posluguje się
banalnymi kwantyfikatorami prawdy i fał
szu. Podoba mi s ię, jak buduje frazę i tworzy zdania wyróżniające i charakteryzujące
tę książkę: "miłość jest pieśnią mężczyzn
oporządzających chlew". Sporyszu nie czyta się łatwo. Stanowi bowiem łaboratorlum
ludzkich fekaliów, których nikt nie chce wą
cha ć. Może jednak warto przejść przez rzekę gówna, by chocby raz jeden zobaczyć je
z drugiej strony?
Mateusz Dworek

lIderUJmy

[lopa/q. nasz oddech
od oddechu bezpm1skiej
i my patrzymy wówczas
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Urszula Honek. Spon'sz.
WBPiCAK. Poznali 2015.
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PODZWOI~NE
DLA WII~CEI~TEGO

RÓŻAŃSKIEGO

W wierszu zamieszczonym w tomiku
nam cisH nam wiatTU potrzeba, Wincenty
Różański wyraził pragnienie: "może znajdę
w świecie brata / który mnie obejmie i wstawi na półkę". Marek Nałepa i Wiesław Setłak
spełnili marzenie autora. Sięgnęłi po książki
poetyckie poznarlskiego liryka i uważnie je
przeczytali. Owocem ich lektur jest pierwsza
pozycja krytycznoliteracka poświęcona twórczości "syna Bogini". Różański ma jeszcze
innych wielbicieli swojej łiryki. Pośród nich,
rzeszowskiego aktora, który recytuje wiersze
zmarłego w 2009 roku poety w trudnych dła
siebie momentach. Jednakże poetycka sława
Różańskiego jest znikoma. P070staje znany
jedynie niewiełkiej garstce koneserów mowy
wiązanej.
Więcej osób. głównie spo~ród starszych
czytelników, słyszało o nimjako najbliższym
przyjacielu Edwarda Stachury. współboha
terze jego powieści poetyckiej Cala jaskrawość. Ale tych także jest niewielu i zazwyczaj
nie znają jego dorobku lirycznego. Ktoś mógł
zobaczyć poetę w fi Imie dokumentalnym Tadeusza Żukowskiego Będziemy piękniejsi lub
dokumentach poświęconych Stachurze. Inni
mogli przeczytać rozmowy z Różańskim
Któż to opisze. któż /O uciszy, przeprowadzone przez Piotra Kępińskiego i Andrzeja Sikorskiego. albo wysłuchać audycji radiowych
Barbary Miczko-Malcher. Natomiast krytycy
łiteraccy poświęciłi Różańskiemu zbyt mało
uwagi. Najwyższy czas, by nadeszły łepsze
łata dła recepcji jego dzida.
Książka Syn Bogini: Wincenty .. Witek"
R,i~{/ński została wydana w stu egzempła-
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rzach. Była gotowa do wydania w ostatnim
roku życia poety, ałe na druk czekała szes..:
lat. Jej autorzy prezentują dwie, całkowicie
odmienne postawy w anałizie dzieła liryka.
Wiesław Set lak używa metody psychokrytycznej, jego esej jest zaopatrzony w odpowiednie przypisy. Natomiast Marek Nałepa
zdejmuje maskę badacza. Podchodzi do łek
tury bardzo osobiście, wykorzystując nawet
fragmenty własnego dziennika. l\vierdzi bowiem. że o "Różańskim trLeba pisa": prostym
językiem, bez nakładania na jego poezję wyszukanej aparatury łiteraturoznawczej".
Obaj autorzy są bardzo zżyci z tą poezją,
która wiele dła nich znaczy. Poprzez obcowanie z nią dowiedziełi się wiele o poecie.
Zdaniem Nalepy, "Chwiłowa obecność łudzi,
takich jak Różański, każe mi wątpić w przekonanie [... j, że rzucony zostałem w piekło
przemijania i grzechu, raz na zawsze i ostatecznie. Różański swoją poezją, lecz nade
wszystko życiem »daje w pysk« temu prze~wiadczeniu". Malo tego, Nałepa lubi Różań
skiego, .,bo ma twarz i posturę mojego ojca,
który wierszy nie pisał. choć bywał poetą.
jak każdy ... ". Z kolei Setłak wyznaje: "bez
żadnego ryzyka rozpoznaje w nim człowieka
o pięknej duszy - zderzam się z tą »urodą« ży
wiołowo, imperatywnie, a przy tym ufnie".
Różański często podkreślał swą religijno.ść i przynałeżność do Kościoła katolickiego. Nie miał pokusy zostania protestantem,
buddystą czy kimkolwiek innym. Przywiązy
wał wagę do roku liturgicznego, nabożeństw,
obrzędów. W jego poezji znajdujemy odniesienia do Boga, Matki Bożej, aniol6w i świę
tych. Niszczony przez schizofrenię czy samo
życie, wątpił, wadził sil' ze Stwórcą. oddałał
od niego, a potem korzył, przepraszał, prosil o łaskę lub zmiłowanie oraz siłę. by przetrwać trudne dła niego chwile. Wraz z wiekiem coraz baruziej pokorniał i uspokajal się.
Nie obwiniał Absołutu za nieszczęścia, tyłko
zawierzał Bożej opiece.
Autorzy publikacji snują refłeksje o wąt
kach religijnych jego wierszy. Nałepa słusz-
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nie zauważa że wielkopolski liryk "buduje
swój skomplikowany status czlowieka wierzącego na antynomii: jestem ułomny - będę
piękniejszy". Żyje nadzieją na dobre zakoń
czenie ziemskiego żywota , nie pretendując
do roli autorytetu moralnego. Nikogo nie poucza ani nie poprawia. Jest skromny, ludzki.
rormula wiary poety bliska jest modlitwom
Mikołaja Sępa Szarzyńskiego.
Według Setlaka, " zaniechanie jalowego
»buntu metafizycznego« i zgoda na pokoII' wobec zagadek Wszechrzeczy, rezYf'nacja
z roszczell do fizycznego, twarzą w twarz,
spotkania z Bogiem przywiodly niespełna
siedemdziesięcioletniego poetę do religijności dzieciństwa, religijności dogmatów, odwiecznych rytualów, jasno okreśłonych przykazań i praktyk". Poszukiwania religijne
zakończone osobistym wyznaniem wiary są
świadectwem tego, "jak wid ką energią jest
wiara szukającego".
AnaJi..rując urwór rozpoczynający s ię od słów
"przyjdą nowi pracownicy ziemi" z tomu Zakole, Setlak zastanawia się nad znaczeniem
określenia "nowa postać boga" i wskazuje na
możliwość niezadowolenia Różańskiego "reprezentacją Boga w Świecie". Osobiście odczytuje cytowane slowa liryka w połączeniu
z poprzednimi wersami:

my z za rogalek wyjrzymy lękliw i, ·
azyhl będziemy u pr()ga
a matki nasze uszyjq skwapliwie
nową posta ć nowego boga .

sluka ć

Wydaje mi się iż ta strofa stanowi pragnienie przepełnionego lękiem podmiotu lirycznego, żeby rodzice, podobnie jak kościo
Iy lub związki religijne, kiedy mówią o Bogu,
porzucili pedagogię strachu na rzecz pedagogii milości, i przestali glosić nieprzejednanego w gniewie Boga, który karze za najblahsze przewinienia, na rzecz Boga milującego,
pelnego empatii i współczucia dla kondycji
czlowieka.
Poeta z Musiny czul się duchowym rodzicem liryki. Poezja byla dla niego córecz-
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ką, wiersze dziećmi . Liryka z jednej strony
wyniszczala go, z drugiej zaś ratowala od
szaleństwa, pomagała w u ś mierzaniu psychicznej choroby, cierpienia. Niosła bowiem
potrzebną pomoc. Slużyla jako balsam, lekarstwo bądź przynajmniej znieczulenie lub
egzorcyzm. Stala się też azylem, a nawet arkadią, gdzie znajdowal schronienie. Niekiedy
bywała rachunkiem sumienia. Zawsze oddechem, powszednim chle bem.
Różaliski nie wywyż s zal się nad innych
twórców, unikal też rozgłosu. Material do
twórczości czerpał z autopsji i codziennego zmagania z rzeczywistością oraz dolegliwościami somatyczno-psychicznymi. Nalepa zauważa: "Nie ma tedy w jego wierszach
nic z trwania poety w wynioslej wieży poslannictwa i inności [... ]. Dlatego bardziej
ludzka jest dla mnie przygoda Różań s kiego
z alkoholem niż Herberta czy Nurwida, bardziej ludzkie jego szaleństwo niż szaleństwo
Kniaźnina czy Tetmajera, bardziej ludzka
jego nędza niż nędza Mickiewicza. bardziej
ludzki jego bum nii bunt, powiedzmy Wojaczka czy Św. Aleksego".
Poeta zawarł z poezją przymierze i pozostal jej wierny przez cale życie. Będąc z liryką na ty, ostrzegal, że w rękach paItyjnych
ideologów poezja latwo staje się grzechem.
Był poetą osobnym i wiarygodnym, tworzą
cym we wlasnym, nie do podrobienia przez
innych idiomie. W sztuce wierszowania nigdy nie towarzyszył mu tlum epigonów. Setlak pisze: "Pomimo rozlicznych napadów
lękowych , pomimo rozchwianej przez dlugie lata religijności i zaklóconego kontaktu
ze swoim glębinowym , czyli prawdziwym
»ja«, zdobyl się na zmontowanie ocalającej
koncepcji świata z surowca, jaki byl mu dostępny. Każdy wiersz R6żal\skiego jest »gościńcem« przywiaionym 7 podróży zdawaloby się nieodleglej, ale mozolnej nad wyraz.
często heroicznej"'.
Książka zawiera rozważania Set laka o kontrolowanym, wielopoziomowym lęku poety
wynikającym z ambiwalencji i ambitenden-
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cji, arkadyjskiej krainie szczęśliwości, kręgu
wybranych przyjaciół i znajomych z pokolenia "Współczesności", "Hybryd" oraz "Nowej Prywatności". Nalepa podejmuje między
innymi refleksje na temat milości , śmier
ci, patriotyzmu, stosunku do matki i żony.
W październiku 2000 roku poeta zawarł mał
żeństwo z Małgorzatą Kasztelan . Dziewięć
lat przed odejściem z tego świata "trafił na
miłość , która wzmocniła jego poczucie istnienia i potrzebę identyfikacji z doczesnością, miłość wolną od wiana materialnego
i duchowego, planów i celów, cenną samym
trwaniem". Obydwaj autorzy poświęcają także sporo miejsca przyjaźni Stachury i Różań
skiego, ich wzajemnych relacjom, oraz podobieństwom i odmiennościom w spuściźnie
literackiej. Publikację dopełniają anegdoty
z życiajej bohatera, liczne fotografie a otwiera pięć jego wierszy.
Już czas na sympozjum poświęcone życiu
i twórczości Wincentego Różańskiego. Może
wydawnictwo Edytorial opublikuje antologię
najciekawszych tekstów dotyczących poezji
Różańskiego powstałych na przestrzeni kilku dekad? Gwoli przypomnienia dodam, że
Małgorzata Kasztelan-Różańska czyni wiele
starań, by pamięć o mężu i jego dorobku literackim nie pokryła się kurzem zapomnienia.
W poznańskiej kawiarni artystycznej PoemaCafe działa Salon Poetycki im. Wincentego
,,witka" Różańskiego. Od czterech lat przyznawana jest także nagroda - Złot a Książka
Wincentego Różańskiego - odznaka wykonana z pięciu gramów złota , wręczana w Poznaniu w czasie Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. Kapitułę nagrody powołała
Pani Małgorzata. W Mosinie, gdzie poeta
przyszedł na świat i mieszkał przez dwie dekady, nadano jednej z ulic jego imię .
Ryszard

Kołodziej

Marek Nalepa, Wiesław Set lak,
Syn Bogini: Wincenty "Wirek" Ró ża ,lski,
Wydawnictwo Edytorial, Poznań 20ł 5.
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NADE WSZYSTKO
MUZYKA
Biografia Zbigniewa

Łapińskiego

Dobrze, że ta biografi a powstała - w jakiś
sposób skończona dzięki "rytmom nieskoń
czoności". W sensie dosłownym owe "Rytmy
nieskończoności" sankcjonuje wspólna praca
przy Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości
Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego, którego animatorką i organizatorką jest Katarzyoa Walentynowicz, zaś Zbigoiew Łapiński
od wielu lat pełni w nim rolę jurora. W sensie metaforycznym zaś to nieskończoność,
ponadczasowość muzyki wspaniałego kompozytora i akompaniatora, bowiem jego rytmy, nuty (w przeciwieństwie do kotki Nutki)
z pewnością przetrwają, zapewne zyskując
wartość "potęgi drugiej" - jak powiedzialby Norwid.
Autorka biografii , Katarzyna Walentynowicz we Wstępie napisała o Lapióskim (który wszelako pragnie być nazywany "Zbyszkiem"): "Muzykę ma w sobie, ale i muzyką
parzy na świat i ludzi". A więc nade wszystko muzyka - dlatego znakomitym pomyslem
jest dolączenie do książki wyjątkowej, wydanej po raz pierwszy płyty Zbigniew Łapiń
ski. Utwory instrumentalne i piosenki, która
pozwała słowom zabrzmieć. Płyty - dodajmy
- na której gra i śpiewa wlaśnie "ten trzeci"
- jak niektórzy absolutnie nieslusznie mówią w odniesieniu do muzyka kultowego trio
Kaczmarski - Gintrowski - Lapiński. Wielką, ałe niejedyną. zaslugą Walentynowiczjest
namówienie Łapiriskiego do stworzenia jego
biografii i obszernych wywiadów, które sąjej
częścią skladową. Wywiadów, które oczywiście musialy być przeprowadzone "po Zbyszkowemu" - z absolutną szczero~cią, pewnym
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artystycznym nieuporządkowaniem, powracaniem motywów z jego życia i twórczości.
Dobrze zresztą te cechy oddaje zaproponowany przez niego tytul Historie r6wnież niepoważne, czyli groch z kapustą·
Może się wydawać, że tytul książki jest
wyrazem artystycznej ekstrawagancji czy
prowokacji, ale inżynier Łapil\ski (bo przecież z wykształcenia nim jest - ukończyl Politechnikę Warszawską, kierunek: Maszyny
robocze i pojazdy, w dodatku przez wiele
lat pracowal w zawodzie) wszystko dokladnie przemyśla I i ma to bardzo logiczne, racjonalne uzasadnienie. Kompozytor nie lubi
slów "biografia" i "życiorys", bowiem oznaczają pewien schematyzm, uporządkowanie,
a w przypadku artysty i w jego osobistym
przypadku życie jest utkane z paradoksów
i absurdów. To życie w biegu ("a w biegu
nie ma uporządkowania" - zauważa bohater)
nie poddaje się takiej standaryzacji. Dlatego
"groch z kapustą" w tytule, który daje moż
liwość wprowadzenia niuansów i nieco balaganu w zaprowadzonym przez autorkę porządku, irracjonalności w racjonalnym i prób
ludzkiego wyjaśnienia tego, co niejasne bądź
pozostawienia nieodgadnionymi rzeczy, którym w takiej postaci "będzie najlepiej".
Oczywiście musi istnieć jakaś forma porządku w biografii i kompozycji książki
biograficznej, zatem Walentynowicz o niego
zadbala. Mamy tu slowa piosenki Grzegorza
Walczaka jako rodzaj molta, Wstęp autorki i rozdział Przedwstępnie. w którym koncepcja książki zostaje odslonięta w rozmowie z Łapińskim. Później następują rozdzialy,
w których uklad chronologiczny lączy się
z tematycznym. a także z wypowiedziami
sporego grona znajomych artysty z różnych
okresów jego życia. Mamy także rodzaj epilogu Post scriptum: Anin, który zostal dopisany
przez życie. zdjęcia z archiwum Łapitlskiego
i wspomnianą plytę. Ponadto w książce zamieszczono szereg zdjęć i dokumentów ilustrujących etapy życia bohatera oraz wyjąt
kowe brykatury Krzysztofa Trzaski.
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Książka Walentynowicz ma ponad 400
stron i dowiadujemy się z niej wiele o Ła
pińskim, a przecież niejednokrotnie wydobywamy z jego slów, że daloby się powiedzieć
jeszcze więcej, że jednak slowa zawsze są
"niedopowiedziane", życie ma jeszcze niejedną nieodkrytą kartę. I tak musi być - skoro
muzyka nie jest w stanie wyrazić wszystkiego,
wygrać wszystkiego do końca , to słowa tym
bardziej tego nie potrafią. Zbyszek lub Zbysiu, a nie Zbigniew, bo szczerość lubi zdrobnienia, "groch z kapustą", bo artystyczna dusza i życie artysty wymyka się schematom
i tylko próba uchwycenia tego, co nieuchwytne może oddać cząstkę prawdy. Prawda zaś,
przede wszystkim ta wewnętrzna, to immanentna cząstka osobowości Łapińskiego.
Istotą biografii Walentynowicz, o czym
sama pisze, jest polifoniczność , wielość glosów i sposobów postrzegania Łapitiskiego,
która także dla bohatera jest ciekawa i istotna. Pozwala na przyklad zderzyć spontaniczność i dygresyjność jego opowieści z faktograficzną precyzją wspomnień żony Izabeli i,
wspomnieniowym uporządkowaniem wypowiedzi Jana Poprawy czy Stefana Brzozowskiego. Zresztą uwagi o ukladzie kompozycyjnym książki autorki biografii Jacka
Kaczmarskiego Mimochodem. Rozmowy
O Jacku Kaczmarskim są n iepelne, bo jej polifoniczna jakość wiąże się z decyzją autorki,
by o kolejnych etapach życia kompozytora
i akompaniatora (to też biograficzne zawę
żenie, bowiem Łapińskj jest także pianistą ,
aranżerem, wokal istą, nauczycielem muzyki i dyrygentem) opowiadają oprócz niego
i autorki także inne osoby. O dzieciństwie
Łapitlskiego opowiada jego siostra Bożena
Bialkowska, o okresie studiów mówią Marcin Wolski i Stanislaw Zygmunt, o życiu rodzinnym dowiadujemy się od żony Izabelli
i dzieci - Agnieszki oraz Dariusza.
Czasy tria Kaczmarski - Gintrowski - Lapiński przybliżają czytelnikom Poprawa, TomaSL Kopeć, Brzozowski, Jom Simen 0verli,
Bogdan Zygmunt i Krzysztof Burek. Ponadto
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wypowiedzi innych osób znalazły się w rozdziale Pilnujmy marzeń. Rozmowy o Zbyszku
Lapińskim - to między innymi głosy: Mariana Opani, Jana Kondraka , Andrzeja Poniedzielskiego, Jerzego Satanowskiego, Ewy
Błaszczyk, Pawia Slomczyńskiego, Grzegorza Walczaka, Krystyny Świąteckiej i Anny
Strężyńskiej.

Bogactwo wiedzy o Łapińskim zawarte
w książce Walentynowicz może imponować.
Jej polifonicznośc pozwala odkrywać nie tylko różne cechy jego osobowości, ale także odmienność jej postrzegania przez różne
osoby. Nie ma o nim jakiejś jednej prawdy,
ale istnieje ich wiele. Sam Łapiński opowiada o swoich różnych twarzach, paradoksach
i meandracb osobowości, które w przedziwny w nim sposób koegzystują i łączą się. Jego
syn Dariusz mówi o nim: "Tata nigdy przy
tworzeniu muzyki nie szukał rozwiązań najprostszych, co słychać zarówno w jego kompozycjach, jak i w sposobie akompaniowania. Wyczuwał innych, reagował na to, z kim
pracuje. Nie tworzył w styłu swoim, czyli
Zbigniewa Łapińskiego, tylko dostosowywał
się do osób, z którymi aktualnie wspólpracował". r zapewne ma rację.
Podobnie jak ma ją Kondrak, który mówi
wszak co innego, widząc w owym "dostosowywaniu się" nie tylko wyjątkowość akompaniatora, co jego autentyczną osobowość.
indywidualność: "Łapiński [... j oplata te melodie swoją wikliną [... J To jest wielka sztuka
akompaniamentu, by nie przeszkadzać wokaliście, ale podnieść go tak wysoko, jak tylko
jest to możliwe. Łapiński [... j tam, gdzie brakowalo możliwości kolegom, [... j wchodził,
tworząc znakomite tło, jednocześnie dając
całą orkiestrę". Kolejną istotną jakość jego
geniuszu odkrywa Jakub Sienkiewicz, który
mówi: "Występowanie na scenie ze Zbyszkiem daje poczucie bezpieczeństwa wokali~cie i muzykom. Jako akompaniator sprawia,
że solista czuje się jakby wyróżniony, czuje
się lepszym, ponieważ wspiera go muzyk,
który potrafi uczynić 7 każdej piosenki co~
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bardziej atrakcyjnego dla

słuchacza , niż

sam

materiał wyjściowy".

To przykłady różnych wypowiedzi na ten
sam temat w książce, dotyczących tej sfery
wielkości Łapińskiego, co do której oceny
wszyscy są zgodni. Mimo to każdy potrafi
dostrzec w niej odmienne wartości, inaczej
je zwerbałizować. Powstaje wiełostronny obraz artysty, bogactwo (na pewno i tak niepełne) jego twórczej osobowości. Podobnie
rzecz wygląda w wymiarze ludzkim - muzyk jest gruboskórny i czuły, spełniający się
w kontaktach i współpracy z ludźmi oraz samotny i nerwowy, nad wyraz spokojny, pewny siebie i skromny, poważny i pełen humoru, bezkompromisowy i uległy. Zarazem
romantyk i buchalter - jak mówi o nim Woł
ski: "owoc kasztana o dwóch rożnycb warstwach". Blaszczyk zauważa trafnie: "Zbyszków jest dwóch", a kto wie, czy nie dałoby się
ich znaleźć jeszcze więcej.
W dążeniu do szczerości i jej głoryfiko
waniu Łapiński posuwa się nawet do dostrzegania oszustwa przysięgi małżeńskiej, która
wymaga czegoś niemożliwego - dekłaracji
dozgonnego uczucia, nad którym człowiek
nie ma przecież kontroli i które może prowadzić do podtrzymywania na siłę martwego związku. Wychowywany przez pełną delikatności i dobroci matkę oraz surowego,
apodyktycznego ojca odnajduje w sobie zręby
osobowości obojga rodziców, choć odmiennie
podchodzi do wychowania własnych dzieci .
Krytycznie ocenia swą niesforność, krnąbrny
charakter - zwłaszcza z wieku dziecięcego
jednak potrafi być otwarty, pozwała innym
kroczyć własną drogą, wręcz zachęca do odkrywania siebie i swej wewnętrznej prawdy.
Jego ojciec go tyranizował, zmuszał do nauki muzyki, ale w niepokornym chłopcu było
tyle mądrości. empatii i miłości do niego, że
był w stanie docenić jego wysilki oraz szukał
źródel jego osobowości i charakteru.
Łapiński jest muzykiem wrażliwym na
słowa, poezję, która musi go poruszyć i którą
musi zrozumieć. Może w tym także tkwi iró-
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dło jego geniuszu jako kompozytora i akompaniatora. Mówi: "Jedno. co mogę. to do
tego. co napisał autor. dołożyć siebie w postaci muzyki. Ale na pewno nie będę przeszkadzał autorowi. Poezja jest prawdziwa.
szczera. Ludzie w większo~ci kłamią i dlatego nie rozumieją poezji". Zatem bezwzględna
szczerość względem poezji, ludzi i siebie, mą
dro~ć (nawyk myślenia, intelektualnego oglą
du wszystkiego), wulkan emocji. uczuć, który w nim tkwił oraz muzyczny talent - były
gwarancją doskonałości dzieł, które tworzył
i współtworzył (z Kaczmarskim, Gintrowskim oraz wiełoma innymi artystami).
Znajomi dostrzegają nową jakość. do której doszedł za sprawą niepokorności i niechę
ci do bycia odtwórczym. Poprawa zauważył:
,,Zbyszek traktuje fortepian jak namiastkę orkiestry. Wszystko to, co w sensie i rytmicznym, i harmonicznym wniosły gitary - musiało być uzupelnione przez fortepian. Cała ta
sfera sonorystyczna, która o muzyce decyduje,
to zasluga Zbyszka". Nie sposób w recenzji oddać calego bogactwa materii życia i twórczości Zbigniewa Łapińskiego, które znajdziemy
w Historiach r6wnież niepoważnych .... Bohater prezentuje w niej tak rÓżne oblicza. że jedynie lektura książki nie wypaczy jego obrazu.
Je ś li dła wiełu Zbigniew Łapiński pozostanie przede wszystkim geniałnym akom-
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paniatorem. wydaje się, że w pewnym sensie ten dar przejęła autorka jego biografii
Katarzyna Wałentynowicz. Wszak zadając
pytania i dodając swoje "introdukcje" do
kołejnych rozdziałów jest w jakiejś mierze
"akompaniatorką". Ałe , by zadać tyłe wnikłiwych pytań trzeba nie tyłko bardzo dużo
wiedzieć, poznać swojego bohatera i rozmówców. ale także umieć sprowokować do
ciekawych. szczerych wypowiedzi - niejako
poprowadzić je, a więc dać im swój "podkład". Takim skromnym akompaniatorem
pragnąłby także pozostać recenzent dzieła Wałentynowicz o Łapińskim (akompaniować największemu mistrzowi - czy to nie
wyjątkowa rola?). Dlatego recenzent nie powinien szermować swą erudycją i naukowym słownictwem. Powinien stanąć w cieniu dzieła. które Łapiński zbudował w trio
z Kaczmarskim i Gintrowskim, oraz zachę
cić do sięgnięcia po nie, bowiem odkrywa
ono wyjątkową osobowość twórczą. a "groch
z kapustą" jest ugotowany i przyprawiony
z wyjątkowym smakiem.
Ryszard

Mści sz

Katarzyna Walentynowicz, Zbigniew wpiński.
His/arie r6wnież niepoważne. czyli groch Z kapus/q. Bellona. Warszawa 2015.
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STOWARZYSZENIE LITERACKIE
11\11. K.K. BACZYŃSKIEGO PO 25 LATACH
Refleksje uczestnika
Ćwierć wieku działalności , 25 edycji renomowanego ogólnopolskiego konkursu poetyckiego, ponad sto opublikowanych książek ... Nastawione na promowanie debiutantów, Stowarzyszenie zawsze gromadziło przede wszystkim studentów i pracowników wyższych uczelni.
Zawsze miało kilkakrotnie więcej - zazwyczaj przychylnych mu - kibiców niż aktywnie, na
co dzień dzialających członków. Zawsze borykalo się z mniejszymi łub większymi problemami finansowymi (utrzymywało s ię z niewielkich składek członkowskic h. niskich dochodów ze
s przedaży wydanych tomików, ze wsparcia przyjaciół - firm i osób prywatnych oraz z dotacji
uzyskiwanych w samorządowych łódzkich konkursach wydawniczych).
Nigdy (aż do wejścia w sieć) nie umiało zorganizować sprawnej ogólnopolskiej dystrybucji
książek. Zawsze mogło liczyć na pomoc licznych krytyków literackich z całego kraju (m.in.
Ludmiły Marjańskiej, Magdaleny Rabizo-Birek, Jarosława Klejnockiego. Piotra Wiktora Lorkowskiego. Karol~ Maliszewskiego, Andrzeja Niewiadomskiegol, którzy nie odmawiali jurorowania w kolejnych edycjach konkursu o Nagrodę Poetycką im. K. K. Bac zyńskiego, a przede
wszystkim - autorów, którzy opublikowali w nim swoje zbiory wierszy. Zawsze cieszyło się
dopływem kolejnych propozycji wydania w nim książek ze strony debiutantów i poetów uznanych. r dotąd nie doczekało się czego~ więcej niż wzmianka w kompendiach prezentujących
literaturę powstającą po 1989 roku lub rocznicowa nota w czasopiśmie .
Postrzegane w pierwszych latacbjako siedlisko beznadziejnych grafomanów, bo oferujące
SLansę niemał wszystkim jako tako piszącym , w polowie lat 90. dało polsk.iej łiteraturze świet
ne debiuty (lub, rzadziej, drugie książki) poetów, których zna teraz każdy świadomy czytelnik:
Wojciecha Bonowicza, Jacka Gutorowa, Romana Honeta, Radoslawa Kobierskiego, Tomasza
Różyckiego, a w kolejnych edycjach konkursu nagradzało też Jacka Dehnela, Przemysława
Owczarka, Adama Pluszkę, Macieja Roberta ...
Nie ma sensu opisywać tu precyzyjniej historii Stowarzyszenia. bo wystarczy przecież
zajrzeć na jego stronę internetową . Warto jednak zastanowić się nad fenomenem jego działal
ności. W oparciu o jedynie społec zną, konsekwentn ie nieodplatną pracę funkcjonuje ono nieprzerwanie od listopada 1990 roku w Łodzi, zatem w mieście, które dlugo nie kojarzylo się
z poezją, co więcej - traktowane było wśród tzw. środowisk mlodoliterackich i badaczy tego
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zjawiska jako kulturowo nieistotne czy marginalne'. Więcej - nie tylko funkcjonuje, ale było,
zwlaszcza w drugiej połowie lat 90., jednym z mateczników nowych tendencji poetyckich, które się wówczas rodziły, a i teraz nagroda w dorocznym konkursie Stowarzyszenia jest ponoć
ciągle nobilitująca dla otrzymującego ją twórcy.
Z perspektywy lat dochodzę do wniosku, że to się nie moglo udać. l nie chodzi wcale o nieustanne problemy organizacyjno-finansowe, o dużą rotację wśród osób wykonujących konkretną i często mozolną pracę wydawniczą oraz sprawozdawczo-księgową'.
Po pierwsze, grupa, powstała z inicjatywy wykładającej teorię literatury na lódzkim kulturoznawstwie i polonistyce Joanny Ślósarskiej, gromadzila różne osobowości, co niosło ze
sobą różne wyobrażenia o celach i metodach działania Stowarzyszenia oraz różne oczekiwania. Początkowa, wykrystalizowana i jakoś porywająca wizja Ślósarskiej - dawania szansy wszystkim, którzy mają talent, iskrę talentu, ale mogą borykać się jeszcze z problemami
warsztatowymi - szybko przestała wystarczać, bo też w pewnym momencie inicjatorka, wobec rodzących się wątpliwości czy wręcz oporu ze strony innych członków, zrezygnowała
z jej forsowania.
Nie dlatego jednak nie powstał wspólny program poetycki , choć u progu działalności niemal wszystkie zaangażowane w nią osoby podejmowały próby twórcze, lecz z powodu nieuzgadnialnych różnic. Stowarzyszenie miało być kuinią talentów nie jako grupa wzajemnego
wsparcia podobnie myślących (i piszących), a w inny, chyba zresztą ciekawszy sposób: konsekwentnie co kilka tygodni odbywały się warsztaty poetyckie poświęcone prezentowanym
przez uczestników spotkań wierszom. To było coś w rodzaju seminariów analitycznycb - bez
podpowiadania, jak pisać, bez korygowania wprost, a raczej sugerowania poprzez literaturoznawcze narzędzia badawcze. Różnie zresztą to autorzy znosili; niektórzy chcieli kolejnych
takich spotkań, inni - już nigdy się na nich nie pojawiali. Takie seanse psychomachii były rzeczywiście ciężką próbą charakterów, rodzily wielkie emocje i napięcia.
Po drugie. Stowarzyszenie. znane przecież z opuhlikowania co najmniej kilku ważnych
poetyckich tomów. nie bylo nigdy tradycyjnym wydawnictwem. Kilkuosobowa rada programowa, decydująca o planie wydawniczym, nie zwykla kierować się w swoich wyborach ani
sympatiami (czy antypatiami) do autorów, ani ich uprzednią oceną ze strony krytyki , ich "pozycją na rynku". Wydanie tomu poetyckiego' poprzedzone bylo (i jest nadal) najpierw glosowaniem członków rady, potem - pracą redakcyjną prowadzoną przez jednego z czlonków
Stowarzyszenia z autorem. Nie zawsze i nie tylko chodziło o wygląd okładki i o dobór oraz
układ wierszy. Często - jeśli zachodziła (subiektywnym zdaniem redaktora') taka potrzeba,
ingerencje szły glębiej, wkraczając w tekst. w sam jego kształt. Jak to się stało . że autorzy zazwyczaj temu ulegaJi? Jak redaktorzy zdobywali tak wielkie icb zaufanie, by wykraczać poza
swoją skromną rolę?

To się wiele razy mogło skończyć katastrofą , zerwaniem kontaktów - a kończyło w najgorszym przypadku jakimiś przejściowymi wzajemnymi dąsami. Redaktorzy przenosili po
o powstających w różnych miejscach czasopismach literackich.
drugie wówczas pod względem liczby mieszkańców miasto \V Polsce, za drugorzędny
ośrodek kulturalny. (P. Czapliński. PowrÓt Centrali. Li/em/ura wobec nowej rzeczywistości, Kraków 2007. s. 28-29).
, Najdłużej (i najciężej) pracowali na rzecz Stowarzyszenia Katarzyna Wielechowska i Mariusz
Bartosiak. Wymieniając ich właśnie, nie chcę umniejszać zaangażowania innych .
, Przez pewien czas Stowarzyszenie publikowalo też prozę. m.in. Grzegorza Strumyka. Ryszarda
Lenca, Joanny Ślósarskiej. Michała Kołodziejczyka.
,

Przemysław Czapliński. pisząc

u7nał Łódź .
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prostu sposób myślenia wyrastający z warsztatów poetyckich na pracę z poetami - i robili to
l pelnym zaangażowaniem, więc nie można im bylo zarzucić zlej woli. Nie chodzi lo zresztą
o sformatowanie tomu tak, by pasowa I do jakiegoś stowarzyszeniowego wzorca - bo takiego wzorca nie bylo. Rzecz sprowadzala się do przekonania, że tom poetycki to coś więcej niż
zbiór pojedynczych liryków, że kolejne wiersze muszą si~ jakoś wzajemnie motywować , tworząc rodzaj "opowieści". (Na marginesie - warto, analizując tomy wydane przez Stowarzyszenie, sprawdzać, kto je redagowal).
Po trzecie - i chyba najciekawsze: Stowarzyszenie mialo być miejscem startu, platformą
debiutu - a wybór dalszej drogi należal już do poety. Zrodzi lo się chyba jednak przez te długie
lata coś, co - mimo wszelkich różnic, a wiele ich, jeśli starannie przeanalizować dorobek wydawniczy - można nazwać, ostrożnie, pewnym charakterystycznym dla autorów z kręgu Stowarzyszenia sposobem poezjowania, pewnym typem obrazowania i posługiwania się językiem
poetyckim. (Nie twórzmy przy tym etykiet, nie łączmy tego, co mało łączliwe, bo sztucznie zawłaszczymy czy spłaszczymy odrębność poszczególnych poetyckich głosów). Jakie s ą wspólne składowe licznych dykcji promowanych przez Stowarzyszenie? Chyba przede wszystkim
liryczność i obrazowość, a ponadto sięganie po różne kulturowe inspiracje. No i fakt , że każ
dy z tych poetyckich głosów nie był rynkowym projektem, lecz wyrastał z postrzegania poezji
jako sposobu istnienia w świecie i mierzenia się ze światem, bardzo serio.
Po czwarte - udało się szybko uzyskać, a potem długo utrzymać wysoką renomę dorocznego konkursu poetyckiego, mimo że był to jeden z bardzo licznych konkursów, które organizowano w całej Polsce i których żywot był nie zawsze długi, poza tym - szybko rodziły się
podejrzenia o istnienie wokół nich koterii i układów. Konkursowi Baczyńskiego udało się tego
uniknąć, bowiem jego organizacja nigdy nie zależała od dotacji ze strony jakiejś instytucji ,
nigdy nie uległ zbiurokratyzowaniu, a przede wszystkim - każdy kolejny werdykt był zaskoczeniem. Dlaczego? Skład jury zmieniał się co roku, więc trudniej było pisać tak, by wpaść
w licho konkretnemu jurorowi. Czy byla to nasza celowa taktyka? Będę szczery: tak szczę
śliwie wyszło.

Czy jest jeszcze miejsce na Stowarzyszenie Literackie im. Baczyńskiego - w dobie Internetu, w czasach, gdy debiut oznacza już coś innego niż na początku lat 90. , gdy zmienił się status
książki? Jestem dobrej myśli, wierzę w samozaparcie. zapał i nowe pomysły. Zwła szcza - nowe
pomysły, bo bez nich łatwo zamknąć się w przeszłości. No i nadal mamy dobrą poezję'
Tomasz Cieśłak

PIERWSZA WIOSNA POETYCKA W STAWISKU
Wiosna Poetycka w Stawisku to nowa impreza na literackiej mapie Polski. Gdy w 20ł5
roku poeta i działacz kulturalny Mariusz Olbromski wygrał konkurs na stanowisko dyrektora
Muzeum im. Anny i Jarosław a Iwaszkiewiczów. pragnął, by ta szczególna dla połskiej kultury
placówka tętniła życiem. By przyjeżdżali tam pisarze, bada..:ze literatury oraz artyści i wypeł
niali historyczne mury i miejsca aktualnymi treściami. W tę ideę wpisał się pomysł trzydniowego festiwalu. którego inauguracja miała miejsce w pierwszy weekend czerwca 2016 roku . Do
Podkowy Leśnej przyjechało ponad trzydziestu poetów i naukowców z różnych rejonów kraju.
Byli też zagraniczni goście - Dmytro Paw łyczko, pierwszy ambasador Ukrainy w Połsce. poeta
i tłumacz. między innymi Oktostychów i Dionizji Iwaszkiewicza oraz poetka i tłumaczka Karen Kovacik z USA. autorka antologii współczesnych polskich poetek Sca/lering the Dark.
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Otwarcie festiwalu polączono z finałem konkursu recytatorskiego dła młodzieży szkołnej
pod egidą patrona Muzeum oraz autora ... Trylogii, hasło konkursu brzmiało bowiem: "Gdyby Sienkiewicz pisał wiersze". Wielu młodych recytatorów interpretowalo poezję mistrzÓW
w sposób niesztampowy i nieszkolny. Dalszą czę~ć dnia wypelniły uczestnikom Wiosny spacery szlakami Skamandrytów oraz czytanie wierszy w przepięknej. zabytkowej wiJli Aida (należącej przed wojną do teściów Iwaszkiewicza) oraz na stawiskim wyraju podczas wieczornej
biesiady literackiej. Pogoda byla doskonala, czas również sprzyjał gromadce poetów. co przepowiedział Stary Poeta w wierszu Mapa pogody: "Pogoda czasu niechaj będzie z tobą".
Obecny właściciel willi Aida, Tadeusz Iwiński, człowiek gościnny. mecenas sztuki i organizator wydarzeń kulturalnych. chętnie i ciekawie opowiadał o dziejach swego domu. Natomiast biesiada pod gołym niebem pozwoliła uczestnikom Wiosny poznać się, poobcowuć
z wlasną tworczością i piękną. późnowiosenną przyrodą. W przerwach między czytaniami
wierszy wystąpil Stanisław Jerzy Dołżyk, który ma w repertuarze przede wszystkim ballady
Jacka Kaczmarskiego.
Następny dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania wnętrz i zbiorów domu Iwaszkiewiczów.
Była to wyjątkowa okazja obejrzenia starych książek, rękopisów, fotografii, obrazów, mebłi
oraz przedmiotów, ktÓre stanowiły narzędzia pracy pisarza, uszczknięcia dla siebie czegoś
z prywatności pokojów, w których jeszcze czterdzieści lat temu toczyla się codzienna egzystencja Iwaszkiewiczów. Bardzo ciekawie i zajmująco opowiadali o tym wszystkim pracownicy Muzeum, a na mnie zrobił duże wrażenie wiszący na ścianie w pokoju na parterze psychodeliczny portret poety i jego żony Anny autorstwa Witkacego.
Kolejnymi punktami programu był panel dyskusyjny o kondycji współczesnej poezji oraz
druga część prezentacji poetów. Odbyły się one na obszernej drewnianej werandzie willi. Glos
zabrali przedstawiciele czasopism, krytycy. badacze literatury, poeci i tłumacze: Malgorzata
Łukaszuk i Małgorzata Peroń z KUL, Jan Wołski i Magdałena Rabizo-Birek (.. Fraza" i Uniwersytet Rzeszowski), Łukasz Żurek z pisma "Tekstualia", Piotr Wiktor Lorkowski (z sopockiego "Toposu"). Micbał TabaczY'lski z bydgoskich "Fabularii", Krzysztof Szalrawski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Jan Musial z przemyskiej Państwowej Wyższej Szkoły
Wschodniej oraz krakowianie Łukasz Mańczyk i Bożena Boba-Dyga. która przedstawiła ciekawą prezentację multimedialną na temat syntezy sztuk. Z wystąpień poetów uczestnikom
Wiosny szczegÓłnie spodobała się wizyjna, melodyjna, pięknie przez autorkę recytowana poezja Ewy Sonnenberg, ktÓra na życzenie poetyckiej pubłiczności dwukrotnie zaprezentowała
swoje wiersze.
W Wiośnie Poetyckiej w Stawisku wzięłi udział i swoje utwory przedstawił i także: Wojciech Banach, Zofia Beszczyńska. Katarzyna Boruń-Jagodzińska, Rafał Czachorowski, Marek
Czuku, Tomasz Dalasiński, Łucja Dudzińska, Olgerd Dziechciarz, Piotr Mi.iłdner-Nieckowski ,
Janina Osewska, Antoni Pieńkowski, Magdalena Sawiczewska-Lorkowska, Jan SLrządala . Jola
Trela-Ptaszyńska. Janusz Wójcik i Dorota Wójcik-Khanchandani.
Na zakończenie bogatego w wydarzenia i wrażenia dnia czekał nas kołejny spacer przez
pierwsze w Połsce miasto-ogród - Podkowę Leśną, uwier\czony wieczornym koncertem zespołu "Maryna C" z piosenkami do wierszy Mariny Cwietajewej i Anny Świrszczynskiej.
Poszukująca nowych form wyrazu i nowoczesna w aranżacjach muzyka zespoi u nie każde
mu przy pad la do gustu. Mnie się spodobała. zwlaszcza że utwory śpiewała pelna uroku Pauła Kinaszewska.
Trzeciego dnia festiwalu - w nied7iełę - pamiętaliśmy oczywiście, aby dzień święty .<wię
cit. Trafiłi~my zatem wprost do raju, który nazywa się Owczarnia i graniczy od pÓłnocy l Pod-
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Mariusz Olbromski
i Stanislaw Jerzy
Dołżyk podczas
Wiosny Poetyckiej
w Stawisku
kową Ldną.

Przy ulicy, nomen omen, Artystycznej, mieści się tam niezwykły Ogród Rzeib
twórcy Juana Soriano. Kilkumetrowe figury ptaków, które mają w sobie magię, coś z Freuda i wiele ze sztuki Azteków, stoją na trawnikach obok wiekowych drzew, żwi
rowych ałejek i stawu. Pod wiełką, rozlożystą lipą utworzyliśmy koło i słuchaliśmy, jak Sławo
mir Grzymkowski interpretuje znane utwory o drzewach, a potem czytaliśmy własne wiersze
związane z przyrodą. Dolączył do nas Marcin Orliński, który zaprezentowal najnowsze utwory poetyckie. Oddychaliśmy świeżym powietrzem i czuliśmy się, jak w lesie.
Żal bylo wracać. W Stawisku w niedzielę wieczorem odbyl się jeszcze koncert Ewy Gaworskiej i Marka Majewskiego Poezja sif nie wyprowadza, ale my jU7. musieliśmy jechać do
Warszawy na dworzec, by dotrzeć do domów i rano pójść wyspani do pracy. Mariusz Olbromski chce, by Wiosna Poetycka stałą się imprezą cykliczną. Jest dobra woła, są cbęci i poeci.
Zatem, mam nadzieję, do zobaczenia za rok!
Marek Czuku
meksykańskiego

"ŚWIATŁO, KTÓRE NA CHWILĘ OWII~ĘŁO SIĘ MNĄ"

Wspomnienie o Joannie Śl6sarskiej (12 V 1953 - l X 2016)

Joanna Ślósarska zmarła 1 paidziernika 2016 roku. Nie sposób nie myśleć o symbolicznej
wymowie tego faktu. Wszak byla człowiekiem uniwersytetu: wybitną uczoną i charyzmatyczną wykładowczynią, przez czterdzieści lat pracy na Uniwersytecie Łódzkim, otoczoną gronem
wsłuchanych w jej słowa uczennic i uczniów. Wiele wymagała, stawiała trudne pytania, zadawała do lektury niełatwe książki i artykuły. ałe nigdy ponad nasze możliwości, ciesząc się
naszymi postępami i odkryciami. Potrafiła uważnie sluchać niekiedy chaotycznych wypowiedzi studentów, wyłuskując z nich zalążki sensu, rozpoznawać talenty i rozbudza~ poznawcze
pasje. Słowo ,.mistrzyni" pasowało do niej, jak do niewielu. W jej osobie wiedza łączyła się
z mądrością, zaś mądrość była przenikliwością umysłu i wrażliwością serca.
Zawsze znajdowała czas dła zaciekawionych wiedzą , potrzebujących wskazówek i pomocy studentów, i miała dla nich nieskończoną - jak się zdawało - cierpliwość i wyrozumiałość.
Wykłady i konwersatoria, które prowadziła, były wciągającą, intelektualną i emocjonalną
przygodą nie tylko ze względu na jej ogromną wiedzę, ale także dlatego, że studenci mogli
by~ uczestniczącymi świadkami aktualnie formułowanych i rozważanych przez nią konceptów
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naukowych i problemów badawczych. Z głębokim przekonaniem i konsekwencją kontynuowala etos naukowca i nauczyciela uosabiany przez profesor Stefanię Skwarczyńską, założycielkę
Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Filmu UŁ (obecnie Instytutu Kultury Współczesnej), pod
której kierunkiem obronjja w 1978 roku - w wieku zaledwie 25 lat - pracę doktorską.
Joanna Ślósarska byla z wykształcenia, zawodu i pasji teoretykiem literatury, ale zajmowala się również szeroko pojętymi sztukami wizualnymi. Niezwykle trudno scharakteryzować
krótko jej różnorodne badania naukowe, obejmujące zagadnienia estetyki, fiłozofii, religii,
a także związane ze współczesnymi odkryciami naukowymi. Wyróżniało je zainteresowanie
tym, co w nauce nowe (w różnych okresach jej życia były to: fenomenołogia, strukturalizm,
semiotyka, kognitywizm, antropologia literatury, autoetnografia), jak i zgłębianie wiedzy zapomnianej, konfrontowanej ze współczesnymi metodologiami, adaptowanej do zmienionych
kulturowych warunków. Inspirowały ją dzieła różnych epok i różnych kultur, a także fenomen
twórczości - ukazywane jako palimpsesty rozmaitych tradycji oraz innowacyjne połączenia
dawnego z nowym. Stawiała pytania fundamentalne dla humanistyki, szukała tego, co istotne,
a ukryte, w swej praktyce starala się przywrócić pradawną jedność wiedzy, sztuki i sfery duchowej, których poznawanie i kultywowanie miało służyć lepszemu i doskonałszemu życiu.
Owocem jej wszechstronnych dociekań są liczne artykuły naukowe i publikacje książko
we, m.in.: Rozum, tral1scel1del1cja i zło w literaturze, W 5'wietle symboli, MistycZl1e i archetypicZl1e obrazy kosmosu, SYl1tagmatyka poetycka, Studia z poetyki al1tropologicznej, Życiorys
i przesianie .l'w. Franciszka z Asyżu w wybranych tekstach kultury, Bqdź szybszy od .l'mierci.
Studia z antropologii literatury, Łapacze snów. Ponowoczesne kody spójności kulturowej, Zasada tranzytywności w kulturze, Skrypty losu, Poetyka tektoniczna.
Napisała wiele niezwyklych wierszy i powieść Fibiriel, malowała i rysowała, kreowała
zdarzenia teatralne, co sprawialo, że jej interpretacje tekstów kultury mają unikatowy, oparty
na doświadczeniu charakter. Propagowala etos bezinteresownej, społecznej pracy na rzecz innych, zakładając w roku 1990 Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego, które przez
dwadzieścia pięć lat zasi lały kolejne pokolenia jej wychowanków. Jako jego pierwsza przewodnicząca, w 1991 roku zainicjowała coroczny Konkurs Poetycki imienia patrona. Od wielu
lat była współpracowniczką "Frazy", na której lamach także publikowała swoje wiersze, prozę
i eseje. Dzięki jej rekomendacji gościliśmy na naszych łamach teksty literackie, artystyczne
i krytyczne wielu jej wychowanków i współpracowników. W 2014 roku wspóltworzyła i została prezesem Polskiego Stowarzyszenia Strategii TWórczych.
Miała nadzwyczajną umiejętność otwierania i wspierania w innych ludziach icb twórczego i artystycznego potencjału. Ale byla też nadzwyczaj delikatnym, empatycznym powiernikiem trudnych doświadczeń. Byla tak niezwykla,jak postaci zjej wierszy, prozy i malarstwa ,
żyjące na granicy tego i tamtego, nieznanego i tajemniczego ~wiata, o którego obecności całą
sobą zaświadczała.

Magdalena Rabizo-Birek
i Katarzyna Wielechowska
Pogrzeb profesor dr hab. Joanny Ślósarskiej odbył się w piątek, 7 października, o godz.
13.45 na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Szczecińskiej w Łodzi. Wolą rodziny, zgodną z życzeniem zmarłej. bylo, by uczestnicy pogrLebu zamiast kwiatów dokonali dobrowolnej
wpłaty na jedno 7 łódzkich/połskich hospicjów.

AUTORZY "FRAZY"
ZAPROSILI NAS, PUBLIKACJE
NADESŁANE I KOMUNIKATY
ANNA AUGUSTYNlAK
Uf. w 1976 r. w Wieluniu. Dziennikarka, redaktorka, reporterka. Ukończyla polonistykI' na
Uniwersytecie Warszawskim, Wyżs zą Szkolę Dziennikarską im. Melchiora Wal\ kowicza oraz
studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich PAN. Opublikowala monografię Hrabia,
literat, dandys. Rzecz o Antonim Sabańskim (2009), prozę Kocha/am, kiedy odeszla (2013) oraz
tom poezji Bez ciebie (2014). Wiersze publikowala w "Kwartalniku Artystycznym", "Więzi",
"Opcjach", "Zeszytach Literackich" i "Akcencie". Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Mieszka w Warszawie.
SOLOMON BART
Wla śc . Kopelman, ur. ok. 1885, zm . 13 sierpnia 1941 w Warszawie . Poeta rosyjski. Przed rewolucją bolszewicką fabrykant likierÓW. Autor kilku zbiorów wierszy, z wyjątkiem pierwszego
opublikowanych w wydawnictwach emigracyjnych: F/oridiei (Krasnorosty), Stichi (Wiersze),
Kamni .. Tieni ... (Kamienie .. . ("ienie), Dusza w inoskaZQni (Dusza w alegorii), Pis'miena (Pismo), Woroszytieli solomy (Przetrząsacze slomy). Rosyjska anegdota literacka glosi, że w 1915
poznał go w pociągu i namówi! do sfinansowania almanachu literackiego Osip Mandelsztam .
W tymże almanachu, w towarzystwic takich znakomitości jak Achmatowa, Blok , Gumilow
i Mandelsztam, debiutowal jako poeta. Od końca 1918 r. do śmierci mieszka I w Warszawie,
gdzie dopiero na początku lat 30. związal się z mieszkającym w Polsce rosyjskim środowiskiem
literackim. Zmarł z glodu z getcie. Po latach zapomnienia odkryty ponownie w 2002. Jesienią
2016 ukaże s ię niewielki wybór jego wierszy w polskim przekladzie Zbigniewa Dmitrocy.
MARIAN LECH BEDNAREK
Uf. 1956 f. w Zgierzu, poeta , malarz. prozaik, .5cenograf, twórca teatralny (Teatr Mariana Bednarka), zrealizowal /8 spektakli i 5 etiud . które wystawiał na najważniejszych festiwalach teatru
alternat y wnego w kraju (poznań s ka MALTA. Krakowskie Reminisce ncje Teatralne, L6dzkie
Spotkania Teatralne), a także w Teatrze Witkacego, na Międzynarodowym Festiwalu Dzialań
Ulicznych LA STRADA w Kali szu, na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WERTEP
w Hajnówce, oraz za granicą, m.in. we Francji i na Uk.rainie. Teatr powstal 1992 r. w RybnikuNiedobczycach. od 1996 dziala przy Fundacji Elektrowni Rybnik. Autor tomików poetyckich:
Kawalek Życiorysu 1991, Notatki l Prowincji 1998. Granice Graniczki 2004, Kim Jestem? 2007.
Obrawwiersze 2008. Publikowal m.in. w takich pismach jak: "Czas Kultury". "Nowa Okolica
Poetów", "Topos", "PAL", "Miesięcznik Literacki", "Strony", "Oko/ice", "Radar", "Śląsk", " Psi
Vino" (Czechy). "Plama". W 2012 roku ubzal się zbiór prozy Sianoskrę/ . Wyróżniony na XXV
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. K. K. Baclyńskiego w Lodzi. Uprawia
malarstwo. rysunek, grafikę, in .>lal ację, poezję konkretną. a także krótki fi/m eksperymentalny.
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Redaktor naczelny pisma artystycznego "Plama" w latach 1997-2005. Mieszka we wsi Czernica
między Rybnikiem a Raciborzem.
ADAM BIENIAS
Uf. w 1989 r. w Tarnowie. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim, aktualnie
na studiach doktoranckich tej uczelni. Wiersze, teksty krytycznoliterackie i rozmowy z pisarzami publikowal we: "Frazie", "Dzienniku Polskim", "Migotaniach, Przeja~nieDiach", "Gazecie
Uniwersyteckiej", czasopi~mie studentów UR "Melanż". Byl pomyslodawcą i wspólorganizatorem sympozjów po§więconych Ewie Lipskiej i Oldze Tokarczuk na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Prowadził szereg spotkań z pisarzami (m.in. Krystyną Lenkowską, Jackiem Dehnelem, Anną
Bolecką). Współredaktor pracy zbiorowej Światy Olgi Tokarrzuk (Rzeszów 2013). Od listopada
2013 f. pracuje w TV P 3 Rzeszów.
ALEKSANDER A. BŁOK
(1880-1921). Rosyjski poeta i dramatopisarz, najwybitniejszy przedstawiciel symbolizmu , autor
m.in. Wierszy o Pięknej Damie (1905), tomów Nieczajannaja radast' (1906), Snieznaja maska
(1907), Stichi o Rosiji (1915). Jego najbardziej znanym utworem jest ukazujący dramat pierwszego okresu rewolucji poemat Dwunastu (1918, polski przekład 1921), także Scytowie (1918)
i nieukończony epicki Odwet (1910-1921), związany tematycznie z Polską (jego ojciec był
profesorem prawa w Warszawie, tam zmarł i został pochowany na prawosławnym cmentarzu na
Woli). Jest autorem dramatów o niepokojach społecznych i moralnych jego czasów (m.in. Buda
jarmarczna, 1906; Król na placu, 1906; Nieznajoma, 1908, R6ża i krzyż (1913). Opublikował
eseje lnteligiencyja i riewolucyja (1918), Kuszenije gumanizma (1921), Ostatnie dni caratu
(1921, polski przekład 1968). Wywarl ogromny wpływ na dwudziestowieczną poezję rosyjską.
W Polsce ukazało się kilka osobnych wyborów jego poezji (pierwszy w 1934 r.) oraz wiersze
w antologiach poezji rosyjskiej. Przekładali go m.in. Leonard Podhorski-Okołów, Julian Thwim,
Jan Lechoó, Jerzy Liebert, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński , Seweryn Pollak,
Witold Dąbrowski, Jerzy Zagórski, Mieczysława Buczkówna, Mieczysław Jastrun, Artur Sandauer, Anna Kamieńska, Andrzej Mandalian, Wiktor Woroszylski i Józef Waczków.
IGOR BOŻKO
Uf. w 1937 f. Ukraiński malarz, rzeźbiarz, kompozytor, scenarzysta, dramaturg, prozaik i poeta.
Pisze po rosyjsku i ukraińsku. Zagrał w kilku filmach pełnometrażowych. Kieruje galerią sztuki
"Czowieó" ("Łódź"). Autor książki prozatorskiej Kraski pamjati (Kolory pamięd), zbiorów
wierszy Oczieried' (Kolejka) , Bomż (Kloszard), Suchaja trawa (Sucha trawa), God worobja
(Rok wr6bla), Poslje gada worobja (Po roku wr6bla) i zbioru kompozycji gitarowych Muzykalnyj
wernisaż (Melodyjny wernisaż). Jest również autorem kilku scenariuszy, m.in. do filmu Kiry Muratowej Tri istorii (Trzy historie) i Graffiti Igora Opasjana oraz wystawionych w Odessie sztuk
teatralnych Dień milczańja i Monolog na tichij golas. Mieszka w Odessie.
SYLWIA CHUTNIK
Uf. w 1979 f. w Warszawie, gdzie mieszka. Pisarka i dziennikarka, kulturoznawczyni, przewodniczka miejska, absolwentka Gender Studies, działaczka społeczna. Kieruje fundacją MaMa,
zajmującą się poprawą sytuacji matek w Polsce, należy do Porozumienia Kobiet. Zadebiutowała
powieścią KiesZOlIkawy atlas kobiet (2008 , Paszport "Polityki" 2009, nominacja do Nagrody
Nike). Później opublikowała powieści Dzidzia (2009), Cwaniary (2012), Jolanta (20ł5), zbiór
opowiadań W krainie czar6w (2014) oraz przewodnik Warszawa kobiet (2011). Jej eseje i opowiadania ukazały się w antologiach i zbiorach: Kobieta i polityka, Queerowanie feminizmu.
Estetyka, polityka, czy coś więcej? (2006), Ludzie, miasta. Literatura Bialorusi, Niemiec, Polski
i Ukrainy (200M), Wolalabym nie (2009) i Nie pytaj o Polskę (2009). Laureatka konkursu Dama
Warszawy (2007) nagrody Wawoaktywni 2008 (konkursu "Życia Warszawy") i tzw. Nobła
Ashoki, przyznawanego przez międzynarodową organizację Ashoka za wklad w budowanie
społeczeństwa obywatelskiego.
TOMASZ CIEŚLAK
Ur. w 1966 f. Historyk literatury i krytyk literacki, dr hab., prof. ndzw. Uniwersytetu Łódz-
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kiego. w kwietniu 2016 r. wybrany na stanowisko prorektora tej uczelni ds. studenckich. Jeden z wspóltwórców i przewodniczących Stowarzyszenia Literackiego im. K.K. Baczyńskiego
w Łodzi. redaktor wielu publikowanych przez nie tomów poetyckich (m.in. debiutów Wojciecha
Bonowicza. TomaSla Różyckiego i Romana Honeta). Autor książek: W poszukiwaniu ostatecznej
Tajemnicy. Szkice o literaturze polskiej XX wieku i najnowszej (Łódź 2009) oraz Nowa pOe7ja
polska wobec poprzedników. Lektura relacyjna (Łódź 2011). Wspólredaktor tomów: Poel,je
Bolesława Leśmiana. Interpretacje (Kraków 2000), Twurczość Boleslawa Leśmiana. Studia
i szkice (Kraków 2000), Litera/tlra polska 1990-2000 (Kraków 2002), Julian Tuwim. Biografia,
twórczość, recepcja (Łódź 2007), Nowa poel,ja polska. Twórcy - temary - motywy (Kraków
2009), Cielesność w polskiej poel,ji najnowszej (Łódź 2010). Opracowal i przygotowal do druku
książkę Nieszczęsny CaRliostTO. Nieznane teksty Juliana Tuwima (Łódź 2003).
ŁUKASZ CYW1CKI
Ur. w 1975 r. w Przemyślu. Grafik, malarz. Studiowal na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby
w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (dyplom w 2000 r. w Pracowni Drzeworytu prof. Zbigniewa Łukomskiego i w Pracowni Malarstwa prof. Jana Świtki). Obecnie adiunkt w Zakladzie
Grafiki Warsztatowej i Projektowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Czlonek
Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Swe prace prezentowa I
na ponad trzydziestu wystawach indywidualnych w galeriach i muzeach w Polsce i za granicą
(Niemcy, Slowacja, Rumunia. Węgry. Serbia. Rosja, Finlandia, Dania) oraz na blisko 640 wystawach zbiorowych. Otrzymal 51 nagród i wyróżnień na konkursach plastycznych w Polsce
i za granicą. Trzykrotny laureat nagrody "Lider Uniwersytetu Rzeszowskiego" za osiągnięcia
naukowe w obszarze sztuki. Mieszka w Rzeszowie.
MARINA CWIETAJEWA
(1892-1941), oajwybitniejsza obok Anny Achmatowej poetka rosyjska, związana z symbolizmem i akmeizmem, w późnym okresie twórczości nowatorska formalnie i prowokująca
intelektualnie. Jej babka ze strony matki byla Polką. W latach 1922-1939. wraz z mężem . bialogwardzistą Siergiejem Efronem przebywala na emigracji w Pradze. Berlinie i Paryżu (k.rytykę
rewolucji zawarla w cyklu wierszy Lebiedinyj stan. 1917-1921). Infiltrowani i manipulowani
przez agentów sowieckich Efronowie radykalnie zmienili poglądy. Efron zostal agentem GPU
i NKWD. Uciekając przed odpowiedzialnością karną za wspólorganizację zamachu oa rosyjskiego dzialacza emigracyjnego powrócil z córką Ariadną do Rosji. Wkrótce zostal rozstrzelany. zaś
Ariadna osadzona na wiele lat w łagrze. Osamotniona i pozbawiona na emigracji środków do
życia Cwietajewa powrócila w 1939 r. z nastoletoim synem Gieorgijem (Murem) do kraju. Po wybuchu wojny zostala ewakuowana z Moskwy do Jelabugi. gdzie popełnila samobójstwo. Gieorgij
wstąpi I do Armii Czerwonej i zginąl w 1944 r. w wieku 19 lal. Poezję Cwietajewej cechowała
precyzja slowa i energia rytmu. odtwarzala jej burzliwe życie osobiste oraz dramatyczny konflikt ze światem i historią. Opublikowala m.in. tomy wierszy: Wieczernij albom (1910). Wiorsty
(1921), Riemieslo (1923); poematy oparte na motywach ludowych Car diewica (1922) i Molodiec
(1924). dramat poetycki Koniec Kazanowy (1922) oraz tragedie oparte ma motywach antycznych
Ariadna i Tiezej. Jest także autorką esejów historycznoliterackich oraz prozy wspomnieniowej
(pojski wybór Dam kolo starego Pimena, 1971). Ważnym świadectwem jej życia i poglądów na
poezję jest korespondencja z wybitnymi poetami. z którymi się przyjaźnila - Rainerem Marią
Rilkem i Borysem Pasternakiem. W Polsce jej wiersz~ ukazaly się antologiach poezji rosyjskiej
i osobnych wyborach (m.in. Wybór wierszy w przekladzie Joanny Salamon, 1977). O jej życiu
powstał dramat i film fabularny.
MAREK CZUKU
Ur. w 1960 r.. fizyk. polonista. dziennikarz. Pisze wiersze. malą proz~. recenzje. szkice. felietony i piosenki. Autor dwunastu tomików poetyckich. ostatnio wydal IRly i szpilki (2016) .
Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (obecnie w Zarządzie Glównym) oraz do Academia
Europaea Sarbieviana. byl też stypendystą MKiDN. Stale pamięta Przybosiowe przykazaoie:
"najmniej slów".
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ZBIGNIEW DMITROCA
Poeta, tłumacz, bajkopisarz. Autor i tłumacz ponad pięćdziesięciu książek dła dorosłych i dła
dzieci. Wiełe jego wierszy dla najmłodszych znałazło się w podręcznikach szkołnych i poradnikach dla nauczycieli. Były też tłumaczone na kiłkana~cie języków europejskich. m.in. na
baskijski i romski. Ważne miejsce w jego dorobku zajmują przekłady poezji rosyjskiej. Wśród
tłumaczonych autorÓw znajdują się kłasycy XIX wieku: Tiutczew, Lermontow, Fet. poeci
"srebrnego wieku" (Błok, Achmatowa, Cwietajewa, Chodasiewicz, Gumiłow, Jesienin. Kuzmio,
Mandełsztam. Pasternak, Wołoszyn) oraz poeci współcze~ni: Brodski, Britaniszski. Buricz, Kuprijanow, Pomierancew i ioni. W roku 2015 ukazał się tom Josifa Brodskiego Urania (współautor
przekładów) oraz autorska antołogia wspólczesnej poezji rosyjskiej Radio Swoboda. W roku
2016 wydał pierwszy w Polsce autorski tom przekładów wierszy Władysława Chodasiewicza
Powrót Orfeusza. Jego przeklady znalazly się także w edycjach wierszy Achmatowej , Błoka.
Gumilowa , Tiutczewa i Veoc1ovy. W przygotowaniu tomik przekJadów Solomooa Barta, rosyjskiego poety zbliżooego do kręgu akmeistów. Mieszka oa Lubelszczyźnie.
MATEUSZ DWOREK
Uf. w 1990 f. w Bydgoszczy, studiował na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
Animator kultury, założyciel Fundacji Kultury Akademickiej. Publikował m.in. w "Gazecie
Wyborczej" i "Elewatorze". Mieszka w Poznaniu.
ELŻBIETA DUTKA
Dr hab. profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego (Zakladzie Literatury Współczesnej) Uniwersytetu Śląskiego. Autorka książek: Ukraina w twórczości
Wlodzimierza Odojewskiego i Włodzimierza Patniewskiego (Katowice 2000); Mnożenie siebie.
O poe?)i Andrzeja Kuśniewicza (Katowice 2007); Okolice nie tyłko geograficzne. O twórczości
Andrzeja Kuśniewicza (Katowice 2008); Zapisywanie miejsca. Szkice o Ślqsku w literaturze
przelomu wieków XX i XXI (Katowice 2011); Próby topograficzne. Miejsca i krajobrazy w literaturze polskiej XX i XXI wieku (Katowice 2014); wspólredaktorka tomów zbiorowych m.in.
Proza polska XX wieku. Przeglqdy i interpretacje (tom 2, Katowice 2012, tom 3, Katowice 2014).
Zajmuje się literaturą polską wieku XX i XXI, zwłaszcza prozą kresową, literarurą regionalną
oraz dydaktyką literatury.
MARTA FOX
Uf. \V 1952 r. w Siemianowicach Śląskich. Poetka, powieściopisarka, felietonistka. Ukończyła
filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. Laureatka Grand Prix w Ogólnopołskim Konkursie
Literatury Miłosnej w 1989 (proza) i w 1994 (poezja). Jej książki zostały uhonorowaoe przez
Polską Sekcję IBBY w konkursie "Książka Roku" 1995 i 2000. Jej wiersze tłumaczone były
na język angielski. niemiecki i hiszpański. W 2004 f. otrzymała Złoty Telefon - honorowe
odznaczenie "Niebieskiej Linii" Ogólnopolskiego Pogotowia do Walki z Przemocą w Rodzinie
za książkę O dramatach dzieciństwa bez tabu. Laureatka odznaczenia Zasłużony dla Kultury
Polskiej (2006). Wydala tomiki poetyckie: Chcę być chlopcem jak moj ojciec (1994), Dotknij
mnie (1998), Kochać (2001), Rozmowy z Miró (2011). Jest również autorką zbiorów opowiadań,
felietonów i powieści: Magda.doc (1996), Święta Rito od Rzecz)' Niemożliwych (2005). Kobieta
zaklfta w kamień (2009), Zuzanna nie istnieje (2011). Mieszka w Katowicach .
LEW (LEON) GOMOLlCKI
(1903-1988). Rosyjski i polski poeta. prozaik. publicysta i grafik. Urodzi I się w Petersburgu
w zrusyfikowanej rodzioie polskiej. Młodo';'; spędził w Ostrogu oa Wolyoiu. W Polsce przebywal od roku 1919. W 1931 zamieszkal w Warszawie. \V 1945 przeniósł się do Łodzi, gdzie
mieszkał aż do ~mierci. Początkowo pisał i publikował głównie w języku rosyjskim, jednocześnie aktywnie uczestnicząc w życiu literackim rosyjskiej emigracji. Od połowy lat trzydziestych
współpracował także z polskimi pismami literackimi ("Skamander··. "Kamena", "Verbum"). Po
wojnie publikował wyłącznie w języku polskim. Dopiero niedawno okazało się. że rosyjskoję
zyczną twórczość poetycką kontynuował do końca życia. Rosyjskie zbiory poezji to: Miniatiury,
DUllowienije (Tchnienie). lwietnik. Dom (Kwietnik. Dom). Pritczi (Alegorie). Warszawa, Emi-
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[iranJtkaja poema i Oda smierti. Twórczość polskojęzyczna obejmuje kilkanaście powieści , Irzy
lomy opowiadań, zbiór wierszy Czas spopielaly oraz prace hislorycznolilerackie. W roku 2011
ukazaly sil' w Rosji jego trzyIOmowe Soc zinienija russkogo perioda (Pisma okresu rosyjskiego).
W 2015 ukazala się obszerna monografia MetamO/jozy Lwa (Leona) Gomo/ickiego aUlorslwa
Piolra Milznera i Lazara Fleishmana.
MANUELA GRETKOWSKA
UL w 1964 L w Łodzi. Powieściopisarka , eseislka, dzialaczka spoleczna, zalożycielka Polskiej
Panii Kobiel. Ukończyla sludia filozoficzne na Uniwersylecie Jagielloriskim. Z doświadczeó
emigracji we Francji wyrosly jej pierwsze książki o oryginalnym, fabularno-eseislycznym
kszlalcie: My zdies emigran,y (1991), Tarot paryski (1993), Kabaret metafizyczny (1994) oraz
Podręcznik do ludzi (1996). W późniejszym okresie opublikowala 10m opowiadań Namiętnik
(1998) oraz cykl oryginalnych, spięlych jednością problemalyki, podejmującej różne obszary
kobiecego doświadczenia, opowieści aUlObiograficznych: Polka (2001, nominacja do nagrody
Nike 2002), Europejka (2004), Obywatelka (2008). JeSI leż aUlOrką opowieści podrożniczych
Światowidz (1998), zbioru felielonów Silicon (2000), powieści: Kobieta i męŻc!.yini (2007) ,
Milość po polsku (2010), Trans (2011), Agent (2012). Z Piolrem Pieluchą napisala Sceny Z życia
pozamałżeńskiego(2003) oraz MiłoŚĆ klasy Sredniej (2015). Opublikowala lakże k s iążkę dla
dzieci Marysiu jak myślisz ? (2013) i powidć dla mlodzieży Fi/ozofia na wynos (2016). JeSI
aUlorką scenariusza filmu Andrzeja Żulawskiego Szamanka i wspólscenarzyslką serialu Miasteczko. Jej ulwory przcllumaczono na m.in. francuski, niemiecki, rosyjski, serbski, ukraióski
i węgierski. Zwyciężczyni plebiscylu czylelników "Wysukich Obcasów" na Polkę roku 2007;
"Fenomen roku" Iygodnika "Przekrój" (2006), laurealka Elle Slyle Award w kalegorii Osoba
publiczna (2007).
INGA [WASIÓW
UL w 1963 L Prof. zw. Pracuje na Uniwersylecie Szczecińskim. LileralUroznawczyni, krytyczka
lileracka, pisarka, animalorka życia lilerackiego i kullUralnego w Szczecinie, pomyslodawczyni
Nagrody Lilerackiej dla AUlorki Gryfia. RedaklOrka naczelna szczecińskiego dwumiesięcznik a
kulturalnego "Pogranicza" (1999·-2012). Opublikowala cenione książki naukowe: Kresy w twórczo.fci Włodzimierza Odojewskiego. Próbaleministyczna (1996), Opowidć i milczenie. O prozie
Leopolda Tyrmanda (2000), Gendu dla lredniozaawansowanych. Wyk/ady szczecińskie (2004),
szkice krylycznolilerackie Rewindykacje. Kobieta czytająca d"isiaj (2002), lomy poezji Mi/oN
(2001) i 39/41 (2004), opowiadania Miasto-ja-miasto (1998) i Smaki i dotyki (2006), powieści
BambinD (finalisIka nagrody Nike 2008, nominacja do Nagrody Gdynia i Nagrody Mediów Cogilo), Ku słońcu (2010), Na krótko (2012), W powietr:u (2014), Pięćdziesiqtka (2015), dziennika
Umarł mi (2013, nominowany do nagrody Nike i Silesius 2014) oraz zbioru felicIonów B/OKOlOny
(2013). Jurorka Nagrody Nike, feliclonislka "Tygodnika Powszechnego". W 2010 roku uhonorowana Iylulem Ambasadora Szczecina, w klórym mieszka.
ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG
Hisloryk lileralUry, krylyk. Dr hab., prof. UR w Zakladzie Melodyki Nauczania Lileralury
i Języka Polskiego UR. AUlorka ksią żek: Poezja emigracyjna J6zefa Łobodowskiego (2001)
i Poeta i świat. Tw6rczość literacka ks. Janl/sza A. IhnalOwicza (2009). Redaklorka ponad
dwudzieslu książek, w Iym: IOmów poezji Janusza A. Ihnalowicza EpiKra1/lat o nadziei i ;,me
wiersze (/992-2003), Od czasu kto nas wyzwoli. Wiersze /950-2006 (2007), Poezje zabrane
(2012), DorOly FilipcLak K+M+B (2009), dwóch lomów Dzieł Jana Darowskiego Unsere i Eseje.
W lalach 1994-2010 wspólredagowala kolejne almanachy Ogólnopolskiej Bies iady Poelyckiej
w Rzeszowie. Redaklor naczelna czasopisma naukowego Inslylulu Filologii Pol skiej UR " Dydaklyka PoloniSlyc7na". Mieszka w Rzeszowie.
ANNA JANKO
Ur. w 1957 L w Rybniku. Pisarka, felielonislka, krylyk lileracki. Jako poelka debiulowala
w 1977 L zbiorem wierszy List do kr6lika do,( wiadc za/nego. W naslępnych lalach wydala IOmy
wierszy: Wykluwa się staruszka (1979), Diabłu świeca (1980), Koronki na rany (1989), Zabici
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czasem dlugo stoją (1995), Świetlisty cudzoziemiec (2000, nominacja do Nagrody Nike 2001),
Wiersze Z cieniem (201U), Mi/ość, śmierć i inne wzory (2016). Jest autorką powieści Dziewczyna
z zapałkami (2007, książka nominowana do Nagrody Mediów Cogito 2008 oraz do Literackiej
Nagrody Europy Środkowej Angelus), Pasja według ;'w. Hanki (2012, książka nominowana do
Nagrody Nike 2013), książki dla dzieci Maciupek i Maleńtas. Niezwykłe przygody w brzuchu
mamy (20 L2) oraz opowieści Ma/a Zagłada (2015, Nagroda Literacka Gry fia, Nagroda Miasta SI.
Warszawy). Laureatka wielu nagród, w tym m.in. Nagrody Mlodych im. Wlodzimierza Pietrzaka
za twórczość poetycką (1980), Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej (2007), Nagrody
Literackiej im. Wladyslawa Reymonta (2008). Wspólpracowala z wroclawskim miesięcznikiem
.. Odra", II programem Polskiego Radia oraz z czasopismami .. Pani" i "Zwierciadlo". Jest czlonkinią PEN Clubu i SPP. Mieszka w Warszawie.
JOANNA JANOWSKA-AUGUSTYN
UL w Rzeszowie. W latach 1991-1994 studiowala na Wydziale Filozoficznym UJ. W latach
1994-1999 - na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem w Pracowni
Litografii prof. Romana Żygulskiego, medal Rektora ASP). W L998 L przebywala na stypendium w Kent Institute of Art and Design w Canterbury, Anglia. W 2008 r. obroniła doktorat
na Wydziale Grafik.i ASP w Krakowie. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziałe
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, prowadzi zajęcia w Pracowniach: Rysunku oraz Druku Cyfrowego. Uprawia: grafikę, rysunek, malarstwo i fotografię. Zorganizowała 19 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, brała udział w ponad stu wystawach zbiorowych, ogólnopolskich
i międzynarodowych. Ważniej,ze nagrody: 2010 - Grand Prix na ]] Międzynarodowym Biennale Grafiki Cyfrowej, Gdynia 2010; II nagroda w dziedzinie grafiki na II Międzynarodowym
Konkursie Multimedia Szajna Festiwal, Rzeszów 2010; 2012 - Grand Prix Między narodowego
Triennałe Grafiki Kraków 2012 ; ]] nagroda Prezydenta Miasta Gdańska na III Międzynarodo
wym Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia 2012; Wyróżnienie Honorowe w V Międzynarodowym
Konkursie Rysunku Wrocław 2012.
ANNA JAWORSKA
Absolwentka filologii polskiej i programu "Master europeen en langues et cultures de ł'Europe
centrale" na Universite Libre de Bruxelles oraz na Uniwersytecie Warszawsk.im w ramach Poł
sko-Belgijskich Studiów Stosowanych, studentka filologii angielskiej i filologii romańskiej na
Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się powiescią gotycką (w szczególności twórczością Ann
Radcłiffe) oraz powiązaniami literatury grozy z dramaturgią Williama Shakespeare'a , powieścią
angielską XVIII i XIX wieku (zwłaszcza dziełami siÓstr Anne, Char101le i Emiły Bronte), połską
łiteraturą przekładową pierwszej polowy XIX wieku, a także wspólczesną polską poezją.
SERGIUSZ A. JESIENIN
(1895-1925), poeta rosyjski, wspólzalożyciel ugrupowania imażynistów, w którym reprezentował nurt wiejski, mistrz liryki refleksyjnej, wirtuoz kreacji poetyckich obrazów przyrody, entuzjasta utopijnie pojmowanej rewolucji, anarchista. W późniejszym okresie w jego poezji zaczynają dominować nastroje rozpaczy. pogłębione depresją i narastającym alkoholizmem. Sławne były
jego związki z kobietami, szczególnie burzliwe małżeństwo z wiele od niego starszą, wybitną
angielską tancerką Isadorą Duncan. Popełnił samobójstwo, które odbilo się szerokim echem
w Rosji i całym ówczesnym, artystyczno-intelektualnym świecie. Opublikował m.in. poematy
Inonia i Przemienie"ie (1918), Spowied;', chuligana (1920), Pugaczow (1921 , Moskwa karczemna
(1924, inne polskie tłumaczenie to Moskwa pijacka) i Czarny człowiek (pośmiertnie, ł925). Pisał
także utwory milosne: Motywy perskie, Anna Sniegina (oba 1925). W Polsce jego wiersze ukazywały się wielokrotnie w osobnych wyborach oraz w antologiach w tłumaczeniach m.in. Tadeu<za
Nowaka (Po";:je, 1978) i Adama Pomorskiego (lnonia i inne wiersze, 1984). Wywarl znaczący
wpływ na polską poezję (m.in. Wladyslawa Broniewskiego i wczesnego Andrzeja Bu"y).
JOLANTA KOBlELA
Pisarka famasy. Prowadzi bloga Ma/aTt/licie opowieJci, na którym można przeczytać jej powieść
w odcinkach Wędrowiec. Inne utwory: Nimfa i Pasterka Czerwot/ego Księżyca oraz bajki.
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KOBYLEWSKI
Ur. w 1984 r. w Bielsku-Bialej, od trzydziestu lat mieszka w Bytomiu. Ukończyl pedagogikę
i filozofię na Uniwersytecie Śląskim. Jest laureatem kilkunastu konkursów poetyckich o zasięgu
ogólnopolskim i lokalnym, w tym OKP im. R.M. Rilkego (2011), im R. Wojaczka (2014), im.
K.K. Baczyńskiego (2016), Polów. Poetyckie Debiuty 2014-2015. Wiersze publikowal m.in.
w "Śląsku", "Toposie" i "Arteriach". Debiutowal tomem Podróż w nieznane (Biblioteka Obok
Sceny, Bytomskie Centrum Kultury, Bytom 2016). Jest wspólautorem i redaktorem bloga literackiego JONASZ. Pracuje jako trener z osobami niepelnosprawnymi intelektualnie w Centrum
DZWONI w Bytomiu.
RYSZARD KOŁODZIEJ
Ur. w 1967 r. w Krynicy, poeta i krytyk. Debiutowal w "Twórczości"; publikowal również w " Akcencie", "Arkuszu", "Nowej Okolicy Poetów", "Toposie" i "Wyspie". W 2001 r. oglosil tomik
poetycki Po tej stronie. Mieszka w USA.
DOROTA KORWIN-PIOTROWSKA
Poetka, autorka opowiadań. Z wykształcenia i zawodu teoretyk literatury, dr hab., absolwentka
polonistyki na Uniwersytecie JagiellOIlskim. Pracuje w Katedrze Lingwistyki Komputerowej na
Wydziale Zarządzania i Komunikacji Spolecznej UJ. Opublikowala książki naukowe: Problemy
poetyki opisu prozatorskiego (200 l), Powiedzieć świat. Kognitywna analiza tekstów literackich
na przykladach (2006), Poetyka - przewodnik po świecie tekst6w (2011) oraz Biale znaki.
Milczenie w strukturze i znaczeniu utwor6w narracyjnych (2015). Jest autorką dwóch tomów
poezji (Kolor tego, co nie istnieje, 2002, Podr6ż do Oddo, 2008) oraz zbioru opowiadań Witajcie
w realu (2005). Mieszka w Krakowie.
HANNA KOWALEWSKA
Ur. w 1960 r. w Wysokiem Mazowieckim. Poetka, powie{ciopisarka, autorka sluchowisk i dramatów. Absolwentka polonistyki na UMCS w Lublinie i studium scenariopisarskiego w Łodzi.
Pracowala jako nauczycielka i bibliotekarka. Debiutowala tomikiem poezji Winoroślinność
(1988). Za debiut powieściowy Kapelusz Z zielonymi jaszczurkami (wyd. 1995) otrzymala 11
nagrodę w konkursie Mlodzieżowej Agencji Wydawniczej (1990). Opublikowała m.in. powieści :
Tego /ata w Zawrociu (1997, nagroda w konkursie powieściowym wydawnictw Zysk i Ska oraz
Świat Książki, początek powieściowego cyklu Zawrocie), G6ra śpiqcych wfży (2001), Julilla
i huśtawki (2003 , nagroda Miesięcznika Literackiego, nominacja do nagrody Śląski Wawrzyn
Literacki), Maska Arlekina (2006), Inna wersja życia (2010), Przelot bocianów (2011), Cztery
rZfsy nietoperza (2016), nagradzanych w konkursach sluchowisk i dramatów (Jezioro o podwójnym dnie, Porwanie, Samotność na sprzedaż) oraz scenariusza serialu telewizyjnego Tak mialo
być (realizacja 2005). Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
JANINA KRAWCZYK
Pisarka , debiutowala w roku 1970 na lamach "Regionów". Jest laureatką kilku ogólnopolskich
konkursów literackich na opowiadanie. Oglosila zbiory opowiadań Kronika wypadków (1979)
i Rozbity obraz (1986) oraz cztery powieści: Czasjaskr6w, czas szadzi (1983), Potrzeba gilotyny
(2000), Makijaż (2002) i Pozostaly listy (2008). Mieszka w Rzeszowie.
JACEK LECH
Ur. w 1984 r. w Gorlicach. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Literaturoznawca i animator kultury. Napisal pracę magisterską na temat związku mitu lucyferycznego
z mistyką genezyjską na przykladzie Samuela Zborowskiego Juliusza Slowackiego. Doktorant
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską
o twórczo{ci Andrzeja Stasiuka.
AGNIESZKA L1SAK
Ur. w 1973 r. Poetka, pisarka i aforystka związana z Krakowem. Z wyksztalcenia prawnik .
Laureatka wielu konkursów poetyckich. Nagrodzona Stypendium Twórczym Miasta Krakowa
w 1999. W latach 1996-2002 występowala ze swoją poezją w Piwn icy pod Baranami. Utwory
i artykuly na tematy historyczne publikowala w wielu czasopismach krakowskich oraz m.in . we
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"Frazie", "Pograniczacb", "Stronach", "Gazecie Wyborczej", ,,1\voim Stylu", "Wiedzy i Życiu",
"Spotkaniach z Zabytkami". Opublikowala tomiki Uliczka do nieba (1998) i Każdy rodzi się
poetą (1999) oraz książki Milość staropolska, obyczaje, intrygi skandale i Milość, kobieta
i malieńsrwo w XIX wieku. Jej utwory zamieszczono w antologiach polskiego aforyzmu oraz
w antologiach poetów krakowskich.
MAGDALENA MACH
Ur. w 1971 w Rzeszowie. Z wyksztalcenia muzykolog (dyplom na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). Od 1997 r. jest dziennikarką, redaktorem
i publicystką w rzeszowskim oddziale "Gazety Wyborczej". Opisuje i komentuje wydarzenia
kulturalne na Podkarpaciu oraz problemy kultury, jest również aktywnym uczestnikiem życia
kulturalnego Rzeszowa, inspirując nowe dzialania. Pomyslodawczyni zamówienia przez miasto
nowego bejnalu Rzeszowa u Tomasza Stań ki, ~wiatowej slawy jazzmana, rzeszowianina z pochodzenia. Hejnal jego autorstwa rozbrzmiewa z rzeszowskiego Ratusza od stycznia 2016 f.
Prowadzi warsztaty dziennikarskie i ,potkania autorskie z rzeszowskimi pisarzami. Zajmuje
się również zagadnieniami architektury i estetyką przestrzeni miejskiej. Dwukrotnie zaproszona przez Urząd Miasta Rzeszowa do wygłoszenia referatów na Il i III Kongresie Planowania
i Projektowania Przestrzeni Miejskiej w Rzeszowie (2013 i 2014), organizowanym przez miasto
pod opieką merytoryczną cenionych architektów i urbanistów z Rzeszowa i Warszawy. W 2015
wystąpiła jako go~ć panelu dyskusyjnego na temat "Dla kogo miasto?" podczas Festiwalu Przestrzeni Miejskiej w Rzeszowie.
MARLENA MAKIEL-HĘDRZAK
Uf. w 1968 f. W Kro&nie. Ukończyła studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS
w Lublinie (dyplom w pracowni rysunku prof. Stanislawa Góreckiego w 1995 roku). Uprawia
rysunek, malarstwo i grafikę projektową. Od 1996 r. pracuje w Zakladzie Rysunku Wydzialu
Sztuki UR (obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego). Zorganizowala ponad dwadzie~cia
wystaw indywidualnych. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. ogólnopolskich
i międzynarodowych, m. in. w: USA, Belgii, Holandii, Słowacji, Czechach, WIoszech, Francji,
Niemczech , Rosji, Litwie, Austrii, Serbii, Grecji. Autorka tomu poezji Linia (Kraków 2000) i wielu tekstów o sztuce, publikowanych w katalogach wystaw, we "Frazie" i pismach naukowych.
KAROL MALISZEWSKI
Ur. w. 1960 r. Poeta, prozaik. krytyk. Opublikował kilka książek krytycznoliterackich, pięć ksią
żek prozatorskich (ostatnia to Przemyśl-Szczecin, Wrocław 2013) oraz jedena&cie zbiorów wierszy (ostatnim z nich jest wybór wierszy Jeszcze inna his/aria, red. Grzegorz Strumyk. WBPiCK
w Poznaniu, 2015). Laureat nagród im. Marka Jodłowskiego, im. Barbary Sadowskiej, im.
Ryszarda Milczewskiego-Bruno; za tom szkiców Rozproszone glosy nominowany dn nagrody
Nike 2007. Absolwent fiłozofii, dr nauk humanistycznych. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa
i Komunikacji Spolecznej Uniwersytetu Wroclawskiego. Mieszka w Nowej Rudzie.
PAWEŁ MARCINIAK
Doktorant w Zakładzie Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki PrzekJadu Wydzialu Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z wyksztalcenia romanista. Interesuje się twórczo~cią Jacka Kaczmarskiego oraz poezją Ewy Lipskiej.
AGNIESZKA MAREK
Uf. w 1977 f. w Bielsku-Bialej. Ukończyla filologię polską na Uniwersytecie Śląskim i podyplomowo bibliotekoznawstwo. Pracuje jako nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze.
Laureatka kilkudziesięciu ogólnopolskich konkursów poetyckich. Wiersze publikowala m. in. w:
.. Migotaniach, Przeja~nieniach" ... Blizie", "Tyglu Kultury", ..Toposie" i na portalach poetyckich:
Pisarze. pl, Salon Literacki, Latarnia Morska oraz w tomikach i almanachach pokonkursowych.
Debiutowała książką poetycką Wypust' mnie, wypuSi' (2013, glówna nagroda w konkursie im.
Janusza Różewicza w Radomsku).
CZESŁAW MARKIEWICZ
Ur. w 1954 r. w Zielonej Górze, poeta. prozaik. krytyk literacki, dziennikarz radiowy. Absol-
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went polonistyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Pracuje w Radiu Zachód.
Utwory publikowal w wielu czasopismach: "Poezji", "Literaturze", "Odrze", "Nowym Wyrazie",
"Borussii", "Pro Arie", "Pro Libris", "Integracjach", "Toposie". Debiutowal w 1977 r. tomem
Modlitwa oszukanych w serii "Pokolenie, które wstępuje". Opublikowal także tomy: Moja wina
(1998), Ale i tak (2007), Majuskuly (2009), 80. Urodziny MaryIiII Monroe (2011) oraz tom opowiadań Made in life (1995) i powieści Przezroczysty (2002), Niewinne miasto (2002), Zemsta
Fabiana (2003). W 2016 jego nowy tom poetycki ukaże się nakladem Stowarzyszenia Literackiego im. K.K. Baczyńskiego w Łodzi. Jest laureatem wielu konkursów poetyckich, ostalllio II
nagrody na XXV edycji OKP im . K.K. Baczyńskiego w Łodzi, a także laureatem Lubuskiego
Wawrzynu Literackiego (1996) i Nagród Kulturalnych Prezydenta Miasta Zielona Góra (1992,
2004). Jego wiersze tiurnaczono m.in. na język niemiecki.
ANTONI MATUSZKIEWICZ
Ur. w 1945 r. we Lwowie. Od 1946 mieszkal na Dolnym Śląsku. Ukończyl historię na Uniwersytecie Wrocławskim i Podyplomowe Studia w zakresie Muzealnictwa na Uniwersytecie Jagielloń
skim. Poeta, prozaik, krytyk, autor sztuk teatralnych i sluchowisk, animator życia kulturalnego
na pograniczu polsko-czeskim. Pracowal m.in. w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
i w Muzeum Okręgowym w Walbrzychu. W 1981 L czlonek zarządu Międzyzakladowego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Woj. Walbrzyskiego, organizator i redaktor naczelny
pisma "Niezależne Slowo" (1980-1981 i 1989-1990). Internowany 13 XlI 1981 r. Zaangażowany
w działalność Klubów Inteligencji Katolickiej, także w ruch Communione e liberazione, organizowal poetyckie spektakle w ~widnickich kościolach. Debiutowal w 1972 L w miesięczniku
"Odra". Jest autorem ponad dwudziestu książek poeryckich i prozatorskich oraz redaktorem
almanachów literackich. W 1996 L zamieszkal na Ziemi Klodzkiej (Stronie Śłąskie, Stary
Gieraltów), gdzie zalożyl i redagował pismo Związku Gmin Śnieżnickich "Stronica Śnieżnieka"
(1999-2000). Ostatnio opublikował m.in . tomy wierszy: Opisanie malego świata (2011), Piasek
pokory (Puszczykowo 2014), Uli ima Tholen (polsko-czeski, 2014), prozę Znad Czarnego Wierchu (Broumov 2015). Wkrótce ukaże się jego książka o poecie i malarzu Marianie Jachimowiczu.
Czlonek zalożyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, czlonek honorowy Polsko-Czeskiej Grupy
"Poeci 97". Od 2008 roku Mieszka w Martrnkovicach niedaleko Broumova w Czecbach.
JAGODA MICHALAK
UL w 1972 L Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego (1992-1997). Ukończyła
studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjałnej im.
M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie studentka studiów podyplomowych, na kierunku
Historia sztuki. Interpretacje w Collegium Civitas w Warszawie. Mieszka i pracuje w Skiemiewicacb. Nauczyciel dyplomowany i wychowawca w gimnazjum integracyjnym. W 2016 opubłikuje
debiutancką książkę dla dzieci i mlodzieży.
KATARZYNA MICHALEWSKA
UL w 1964 L W Poznaniu. Poetka, tłumaczka poezji australijskiej, z wykształcenia psycbolog.
Opublikowała tomiki: Melanż-er-ja, Dialog, Równoważnia, T/a/o, Ziemia s'wifta. Wiersze,
przekład i recenzje publikowała m.in. w "Poezji", "Kresach", "Gazecie Malarzy i Poetów",
"Pro Arte", "Akancie", "Opcjach", "Okolicy Poetów" i "Metaforze". Nominowana do nagrody
w pierwszej edycji Konkursu im. 1. Bieriezina. Nagrodzona w konkursach "Czerwonej RÓŻy"
oraz "Jesiennej Chryzantemy".
RYSZARD MŚCISZ
UL w 1962 L Nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w kżowem , gdzie mieszka. Krytyk
literacki, publicysta, satyryk, poeta. Opublikował pięć tomów poezji: Życie to (ylko impresje
(2000) , Wibracje (Biblioteka "Frazy" 2002), Na strunach Im (Biblioteka "Frazy" 2004), Roześ"ienie (Biblioteka "Frazy" 2007), Strumienie poezji (Stalowa Wola 2010), zbiór fełietonów
satyrycznych Zezem na świat oraz tom prozy Swojski diabel i inn .. humoreski (2012). Publikowal
w "Głosie Nauczycielskim" i w prasie lokalnej ("Super Nowości", "Gazeta JeŻowska"). Jest
współautorem albumu Jeżowe (Stalowa Wola 2004).
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ANNA NASIŁOWSKA
Ur, w 1958 e Pisarka, krytyk literacki, historyk literatury, Prof. dr hab. w IBL PAN, od 1990
wspólredaguje ..Teksty Drugie", Opublikowala tomy prozy: Miasta (1993), Domino, Traktat
o narodzinach (1995), Księga początku, Czteroletnia filozofka (2004), z Elżbietą Lempp album
Wielka ciekawość (Bosz, Olszanica 2006), ilustrowana wlasnymi fotografiami Wielka Wymiana
Widoków (Warszawa 2008), studia biograficzne Jean-Paul Sartre i Simone de Bauvoir (2006),
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, czyli Lilka Kossak (2010), opracowania historyczno-literackie Trzydziestolecie /914-/944 (1995) i Literatura okresu przejściowego 1975-1996 (2006),
powieści Historie milosne (2009) i Konik, szabelka (2011. nominacja do Nagrody Literackiej
Gdynia 2012), opowieś<ó biograficzną Wolny agent Umeda i druga Japonia (2013) oraz tom
poezji Żywioly (2014). Należy do SPP i PEN Clubu, Mieszka w Warszawie,
KLARA NOWAKOWSKA
Ur. w 1978 r. Opublikowala zbiory wierszy: Zrosty (1999), Wodne wiersze (2002), Skladnia
(2004), Ulica Slowiańska (2012) i Niska rozdzielczoŚL' (2013). Laureatka glównej nagrody w konkursie im, Jacka Bierezina (1998) i nagrody "Gazety Wyborczej" WARTO (2013), Nominowana
w kategorii Książka Roku do Nagrody Poetyckiej Silesius (2014). Mieszka we WrocJawiu,
PAWEL NOWICKI
Ue w 1964 e w Gorlicach. Krytyk literacki, krytyk sztuki, poeta. Jest autorem tomów poezji
Magia codzienna (Kraków 1998) i Za oknem (Kraków 2004) oraz książki Ars longa. Szkice, recenzje, eseje (Gorlice 2013). W latach 1989-1999 pracownik naukowy Akademii Pedagogicznej
w Krakowie. Publikowal w pismach naukowych .. Principia" i .. Kwartalnik Filozoficzny" oraz
w monografiach zbiorowych,
JANUSZ PASTERSKI
Ue w 1964 r. Dr hab" prof. UR w Zakladzie Literatury Polskiej XX Wieku UR. W latach 20122016 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, Historyk literatury, krytyk literacki, poeta. Opublikował Tristium Liber. O twórczości literackiej Stefana Napierskiego (2000), Inne wyzwania, Poezja
Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie wielokulturowo§Ci (Rzeszów 2011)
oraz tomy poezji Plac Kromera (Biecz 2009) i Mity i kamienie (Biblioteka .. Frazy", Rzeszów
2013). Wspólredaktor dwutomowych publikacji Proza polska na obczyźnie (Rzeszów 2007) oraz
Inne dwudziestolecie 1989-2009 (Rzeszów 2010). Czlonek redakcji "Frazy", gdzie prowadzi
dzial poezji. Redaktor tomów poetyckich i antologii poezji studenckiej, Mieszka w Rzeszowie,
RAFAŁ POKRYWKA
Absolwent polonistyki i gemlanistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Adiunkt w Instytucie Germanistyki UKW w Bydgoszczy. AUlor pracy doktorsk..iej o polskim i niemieckojęzycznym
pisarstwie autobiograficznym, wspólautor (z Lucyną Wille) podręcznika Realistische Einf/ihrung in die Literaturwissenschaft, Szkice i recenzje publikowal we "Frazie" i w "Pamiętniku
Literackim". Mieszka w Bydgoszczy.
MAGDALENA RABIZO-BIREK
Ue w 1964 e wKamieńsku. Literaturoznawczyni, krytyk literacki, krytyk sztuki. Dr hab., prof.
UR w Zakladzie Literatury Polskiej XX Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego (od 2016 jego kierownik). Redaktor naczelna "Frazy". Recenzje, szkice i eseje o literaturze i sztuce publikowala
w wielu pismach literackich. kulturalnych i naukowych. Autorka książek: Czytanie obrazów.
Teksty o s;:tuee ;: lat 199/-1996 (1998), Między mitem a historią, Twórczość Wlodzimierza
Odojewskiego (2002), Romanryczni i nowocze.<ni, Formy obecności romantyzmu w polskiej
literaturze wspólczesnej (Rzeszów 2012). Kuratorka wystaw w Galerii Sztuki Współczesnej
w Przemyślu B":: końca o czlowieku (2003, 2008) i Refleksje o naturze w sztuce ponowoczesnej
(2009), Wspólautorka (z JÓzefem Ambrozowiczem) albumu Józef Mehoffer - arrysta dwóch
epok (Rzeszów 2010). Redaktorka pracy zbiorowej Boom i kryzys. Nowe polskie czasopisma
literacko-artystyczne i spoleczno-kulturalne po roku 1980 (Rzeszów 2012), Wspólredaktorka
książek Poeta czulej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera (Rzeszów 2008)
i Świary Olgi Tokarczuk (Rzeszów 2013), Redaktorka i autorka szkiców czterech tomów Sz/tJki
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Podkarpacia (2010, 2011, 20\3, 2015). Czlonkini Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknycb o Stowarzyszenia Literackiego im. K,K. Baczyńskiego w Łodzi, Laureatka Nagrody
Fundacji Wł. i N, Turzańskich (Toronto 2004), Mieszka w Rzeszowie i w Jedlinie-Zdroju.
ANNA ROSNER
Ur. w 1982 r. w Warszawie, z wyksztalcenia historyczka. Pozanaukowo debiutowa la w roku 20\3
opowiadaniem Kawa/erka Z widokiem do wynajęcia - wyróżnionym w konkursie Zielonogórskiego Klubu Fantastyki Ad Astra, który opublikowany zostal w tomie Fanta;je Zie/onog6rskie
3. W konkursie Poznań Fantastyczny wyróżniona w edycji Mias/o Dwa Zero za opowiadanie
W pikse/ mnie cmoknij, w edycji Miejska Paralaksa za AlI/opor/re/. Oba ukazaly się drukiem
w zbiorach laureatów. Opublikowala kilka artykulów naukowych i książkę o londyńskich Żydach
w drugiej polowie XIX wieku.
BRAHA ROSENFELD
Ur. w 1946 r. w obozie przej~ciowym w Niemczech jako Bronislawa Feinburg - pierworodna
córka ocalalych z zaglady rodziców. Rodzina powróci la do Polski w poszukiwaniu krewnych,
z których jednak nikt nie ocalał. W 1958 roku wyemigrowali do Izraela. Ukończyla studia na
WydziaJe Filozoficznym uniwersytetu w Tel Awiwie. Studiowala także literaturę hebrajską
i anglistykę , Poetka, tłumaczka i krytyk literacki. W ł990 roku zaczęla publikować pisane po
hebrajsku wiersze. Zajmuje się także tlumaczeniem poezji, głównie zjęzyka polskiego, Organizuje imprezy literack.ie, prowadzi warsztaty crea/ive wri/ing. W roku 2003 została wybrana przewodniczącą Stowarzyszenia Pisarzy Hebrajskich w Izraelu. Uczestniczyla w kiłku festiwałach
poetyckich, ajej wiersze przetlumaczono na język angielski, francuski, polski, albański i rumuń
ski. Wydala cztery zbiory poetyckie: By/om dziew<":ynq ognia, byłam dziewczynq wody (1994),
Su/ami/ka i człowiek ognia (1998), Moja matka ma/uje (wyróżniona specjalną nagrodą Fundacji
dla Sztuk Pięknych im. Y. Rabinowitz w Tel Awiwie oraz Fundacji Yad Vashem w Jerozolimie),
Genesis od nowa (nagrodzony pierwszą nagrodą Stowarzyszenia Pisarzy Izraelskich). W druku
znajdują się przetłumaczony przez nią na hebrajski wybór wierszy Anny Świrszczyńskiej oraz
zbiór wlasnych wierszy Pal/o ciszy o głębokich kieszeniach.
ROMAN SA BO
Ur. w 1955 r. w Lesku. Studiowal filologię polską na Uniwersytecie Śląsk.im. W ł980 wyjechal
z Polski i po rocznym pobycie w Europie Zachodniej przeniósł się do Vancouver w Kanadzie.
Uzyskal doktorat po studiach slawistycznych na UBC (Uniwersytecie British Cołumbia) i na
Uniwersytecie w Toronto. Prowadzi przychodnię medyczną. Wiersze, eseje, przekłady poezji
publikowal m.in. w "Twórczo~ci", "Akcencie" i w prasie polonijnej w USA i w Kanadzie. Opublikował tomy wierszy Niech będzie (2005) i Podw6rko (Biblioteka "Frazy", Toronto - Rzeszów
2015). Mieszka w Vancouver.
MAŁGORZATA SARAMONOWICZ
Ur. w 1964 r. w Warszawie. Pisarka, scenarzystka i dziennikarka. Ukończyla połonistykę i historię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowala jako nauczycielka i redaktorka "Gazety Wyborczej". Zadebiutowała napisaną wspólnie z mężem, Andrzejem Saramonowiczem powieścią
Akropoliada (1989). Samodzielnie opublikowała głośną powieść w konwencji horroru psychologicznego Siostra (1996) o tabuizowanej w polskiej kulturze seksualnej przemocy w rodzinie.
Następna jej powieść Lustra (1999) dotykała problemu eutanazji. W 2005 roku ogłosiła Sanatorium, a w 2016 ukazal się pierwszy tom, zamierzonej jako cykl powieści historyczno-fantastycznej osadzonej w czasach Bolesława Krzywoustego Xięgi Nefasa - Tryglaw. Władca Losu. Jest
współautorką scenariuszy serialu Tango z aniołem i filmu Lejdis Tomaslll Koneckiego.
WIESŁAW SETLAK
Krytyk literacki. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, obecnie na studiach
doktoranckich. Współpracowal jako krytyk z "Nową Okolicą Poetów", stale pubłikuje w "Toposie" Szkice o literaturze współczesnej publikowal w piśmie naukowym polonistyki UR "Tematy
i Konteksty" oraz w wydawnictwach zbiorowych. Wspólautor (z Markiem Nalepą) książki Syn
Bogini. Wincenty "Wi/ek" Różański (Poznań 2015). Mieszka w Ja.śle.
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ANNA STANISZ
Licencjatka (filologia angielska UJ. polonistyka-komparatystyka UJ). studentka lingwistyki;
specjalność: przeklad i komunikacja międzykulturowa. Interesuje się językoznawstwem kognitywnym. w szczególności konceptualizacją. związkami między literaturą polską i angielską,
w tym przekladem oraz badaniem literatury z perspektywy językoznawstwa. Laureatka I lokaty
XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2012) oraz wielu stypendiów. m.in. Stypendium
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015).
GRZEGORZ STRUMYK
Ur. w 1958 r. Łodzi. Uczyl się w szkole zawodowej stolarstwa, ukończyl Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. nie podjął studiów wybierając wlasną drogę kształcenia i twórczości. Pracowal
jako rysownik w muzeum. modelator w teatrze lalek, dekorator i grafik w empiku i domach
kultury. plastyk w miejskich kinach. scenograf przy filmach krótkometrażowych . Przez caly
ten okres tworzylobrazy, fotografie. asamblaże. zaczęly pojawiać się wiersze i opowiadania. Po
debiucie książkowym w Stowarzyszeniu Literackim im. K.K. Baczyńskiego w Łodzi w 1992 r.
zbiorem opowiadań Zaglada fasoli i w miesięczniku ..Twórczość" opowiadaniem Kilka lal
wczoraj zacząl coraz więcej czasu poświęcać pisaniu. Powstawaly i wychodzily kolejne książki
z prozą i poezją (m.in. Łzy. Pigment, Patrzeć i patrzeć. Nierozpoznani. Le-rutki i Re-Le-rutki).
Co jakiś czas prezentuje swój dorobek malarski i fotograficzny, unikając przez wszystkie lata
sytuacji. w których bylby postacią pierwszoplanową w zdarzeniach publicznych. Dawal wielokrotnie do zrozumienia. że jedynym prawdziwym. odpowiadającym mu kontaktem z ludimi
i światem sąjego wypowiedzi poprzez sztukę. i wybór przekazu artystycznego, formy literackiej
lub wizualnej. Mieszka w Łodzi.
PIOTR STRZAŁKOWSKI
Ur. w 1950 r. w Warszawie. W latach 1968-1973 studiowal na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. który skończy l na kierunku informatycznym. Pracował jako programista
i kierownik działu technologii najpierw w Instytucie Badań Jądrowych. potem w dużej mię
dzynarodowej firmie technologicznej. gdzie pracuje do tej pory. W 1991 roku obronił doktorat
z pogranicza fizyki i informatyki. W latach 70. i 80. XX w. współpracował z wydawnictwami
podziemnymi. Był m.in. współautorem książki Rewolucja kulturalna IV Instytucie Badań Jqdrowych 13 XII 1981-/989 (1990), wydanej w ramach Archiwum Solidarności. Jego debiutem jest
reportażowy Das A/bum (2013), nad którym pracował około 6 lat. próbując odnaleić właściciela
znalezionego na Podłasiu niemieckiego albumu z negatywami sprzed wojny oraz odszukać sfotografowane przez niego miejsca. Interesują go losy ludzkie w kontekście rozgrywającej się wokól
historii: osobiste relacje i wspomnienia oraz poszukiwanie śladów wydarzeń w dokumentach.
archiwach oraz tam. gdzie mialy miejsce. Pasjonuje go dokumentująca je fotografia. Ciekawią
go wybory w sytuacjacb trudnych i rola przypadku. co obrazuje drukowana we "Frazie" proza
Trzech.
ROBERT SUWAŁA
Ur. w 197ł r. w Tychach. Z wyksztalcenia prawnik. ukończyl Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Publikował swoje teksty w "Aspektach FilozoficznoProzatorskich". z którymi stale współpracuje, w .. Kresach", "Twórczm;ci i "Akcencie". Milośnik
twórczości Brunona Schulza.
KRZYSZTOF D. SZATRAWSKI
Ur. w 1961 r. w Kętrzynie. Jest absolwentem Wychowania Muzyctnego w Wyższej Szkołe
Pedagogicznej w Olsztynie. Dr hab .. prof. na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Ma
zurskiego. Poeta. prozaik. tlumacz. felietonista. Debiutował arkuszem poetyckim Posianie
ostatniego z epigonów (1981). Opublikował także tomy: Poniżej snu (1989). Wiersze graficzne
(1990). Tak cicho spiewa pulnoc (1997), Pieśni miłOŚci i rozstania (1999). Wiek nowy (20ł4).
powieść Requiem dla Bohatera (1989). zbiór opowiadań Odjazd (20061. Najeży do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 2001 r.). Wspólnoty Kulturowej Borrussia, Stowarzyszenia na Rzecz
Kultury Żydowskiej "B'Jachad" oraz Komisji Badań nad Kulturą Warmii i Mazur Towarzystwa
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Naukowego im. W. Kętrzyńskiego. Jest autorem monografii, szkiców i artykułów po~więconych
muzycznemu Warmii i Mazur, edukacji muzycznej, historii i teorii literatury oraz kulturoznawstwa, w tym: PrzesIrze" sakralna w kancjonale mazurskim (1996), Z milości do muzyki
(2006), "Odkrywalem ilad po Siadzie utracony ... ". Ideowe uwarunkowania twórczości Juliana
Str)~kowskiego (2011). Autor przekładów poezji angielskiej, niemieckiej, hebrajskiej i rosyjskiej
(m.in. Arno Holza Phan/asus/Fantazus, 2013 , Allena Ginsberga, WaHa Whitmana, Toma Waitsa, Charlesa Bukowskiego, Jehudy Amichaja i Borysa Bartfelda). Jest także autorem tekstów
piosenek (m.in. oagrodzonej Złotą Plytą plyty Krzysztofa Krawczyka Warto iyć). Przez wiele
łat pisywał felietony muzyczne do olsztyńskich gazet.
GRAŻYNA SZYMCZYK
Poetka i teoretyk literatury. Ukończyła polonistykę (1969) i studia doktoranckie (1973) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Lódzkiego. W latach 1972-2006 pracowala jako nauczyciel
akademicki w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych (obecnie: Instylul
Kuliury Współczesnej) UL Jesl autorką szeregu artykułów naukowych z zakresu teorii literatury. Opublikowała utwory poetyckie: Ek(o)logi (Wydawnictwo biblioteka, Lódź 1995),33 szare
plamki (1997; ten zbiór i następne w Wydawnictwie Miniatura, Kraków), Myślnik i (2000), Rymki
(2009), Rytmy nowe i najnowsze. Wiersze z lat 1994-2009 (2009), Kantata o miłości i szczęściu
(2010), Nigdy go nie bylo (2014) oraz pisane prozą Bajki dla doroslych dzieci (2011, wyd . II
zmienione 2014).
JAN TULlK
Uf. w ł95ł r. w Gołęczynie k. Tarnowa. Poeta, prozaik, eseista, animator życia literackiego
na Podkarpaciu. Autor zbiorów wierszy: Zdarzenie w C-durze, Ocalone drzewo, Budzenie
licha, Wada pierworodna, Suplikacje, Godzina drogi, Szept)' przy" Poczqtku świata " oraz wyborów wierszy oraz wybory wierszy Kaligrafia zdziwienia (Biblioteka "Frazy", Rzeszów 2011)
i Poezje wybrane (LSW, Warszawa 2012). Wydał rownież: powidei Doświadc zenie (nagroda
w konkursie wydawniclwa MAW) i Furta (nagroda Fundacji Kultury), zbiór opowiadań Gry
nieuiyteczne oraz dramat Kontynenty (w repertuarze krakowskiego Tealru Bez Rzędów). Jest
autorem monografii o wynalazcy Janie Szclepaniku oraz życiu i twórczości Franciszka PikaMiraodoli, k.ilkuset esejów i szkiców oraz kijku słuchowisk radiowych (prezentowanych w I i Iłl
programie PR oraz zrealizowanych w Radiu Rzeszów). Ostatnio opubłikowallom Nocny deszcz
(2016) i poemat Trzewiczek Amalii albo umarlych l :ywymi obcowanie (Biblioteka "Frazy",
Rzeszów 2016) Laureat nagr6d: im. Stanisława Piętaka, im. R. Miiczewskiego-Bruno, kilkakrotny stypendysta Ministra Kultury i Sztuki, Miasta Rzeszowa (1998) i Miasta Krosna (2002)
w dziedzinie literatury. Mieszka w Miejscu Piastowym.
KATARZYNA TURAJ-KALlŃSKA
Poetka, eseistka, nowelistka; autorka takich książek, jak m.in. Klasztor ieński (1988), Slabość
(1992), Innocenty Biale Piórko (2008), Bracia Strach i inne opowiadania (2009; tom otrzyma'
tytuł Krakowskiej Książki Miesiąca), Szept nad szeptami (2016). Laurealka kilkunastu ogólnopołskich konkursów literackich w dziedzinie poezji, prozy, dramatu i twórczo~ci dła dzieci
- wśród nich: im. Poświatowskiej, Grochowiaka, Żerom skiego, Tuwima. Eseje, opowiadania
i wiersze drukuje najczęściej w "Dekadzie Literackiej" (obecna "Nowa Dekada Krakowska"),
"Zadrze" i "Frazie" (cykl podróżny Wielki Brat Zachód). W tlumaczeniach publikowana m.in .
w czasop smach: "Thc Rialto", "Verse" (Wielka Brytania), "Ilon 77", "Pseyfas", "Gag" (Izrael).
KATARZYNA WIELECHOWSKA
Teatrolog, wykladowca w Katedrze Dramatu i Teatru Instylutu Kultury Wspulczesnej UL.
CzJonkini Stowarzyszenia Literackiego im. K. K. Baczyńskiego w Lodzi. Organizatorka cyklu konferencji naukowych Etos iycia - etos sztuki. Wokóllegendy o św. Gene;juszu-aktorze,
współredaktorka lomów pokonferencyjnych (cz. II. 2010 i cz. 111,2012). W'pólaUlorka publikacji
edukacyjnej Dramat w lekturach svwlnyd, (2001), autorka artykułów naukowych o polskim
i światowym dramacie i leatrze. Animalorka oraz uczeslniczka wielu działań teatralnych (m.
in. aklorka i autorka opracowania literackiego oraz scenicznego sztuki Williama Szekspira Sen
życiu
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nocy letniej, wystawionej przez Teatr Szekspirowski w Czuktach na Mazurach latem 2012 roku).
Mieszka w Łodzi.
SYLWIA WIĘCEK
Uf. w 1993 r. Studentka krytyki literackiej na Wydziale Polonistyki UJ. Ostatnio interesuje się
przede wszystkim wplywem szeroko rozumianej matematyki na literaturę.
MAKSYMILIAN WOŁOSZYN
(Włak Kirijenko-Woloszyn) (1877-1932), rosyjski poeta, malarz, tlumacz poezji francuskiej,
przedstawiciel symbolizmu (Stichotworienija, 1919) i akmeizmu, autor utworów o tematyce
historiozoficznej (zbiory Anno mundi ardentis, 19ł5; Ivemi, 1918), poematów Protopop Awwakum (1918) i Rossija (1924). Krytykował okrucieństwo rewolucji i dociekał jej glębokich sensÓw
(Diemony gluchoniemyje, ł919). Mieszkał w Koktebełu na Krymie, w którym odwiedzalo go
wielu pisarzy, w latach rewolucji i wojny domowej chronil potrzebujących ze wszystkich stron
konfliktu. W Polsce ukazał się jeden wybór jego wierszy Poe ?je (1980) oraz utwory wanto/ogiach poezji rosyjskiej. Więcej o nim w publikowanym w tym numerze "Frazy" szkicu Krzysztofa D. Szatrawskiego Bunt ascety.
NATALIA ZALESIŃSKA
Uf. w 1962 r. w Katowicach, gdzie mieszka do dziś. Z zawodu jest informatykiem. Poetka, laureatka wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich, w tym glównych nagród w konkursach im.
W. Iwaniuka, K. Ratonia (2011) i XXV edycji Konkursu im. K.K. Baczyń~kiego (2016). Zadebiutowała tomikiem poetyckim rzeczy delikatne (nagroda glówna II Edycji Konkursu Poetyckiego
im. W. Iwaniuka na zestaw wierszy - Siedliszcze 2009). Opublikowała także tomik Polączenia
(Biblioteka Galerii Literackiej BWA w Olkuszu - Biblioteka "Frazy", Olkusz 2012). Wiersze
publikowala na portalach poetyckich, w antologiach pokonkursowych, prasie literackiej oraz
prezentowalaje na antenie Polskiego Radia. Brala udzial w festiwalach "Pora Poezji" w Katowicach (2009), Port Chorzów (2010). Należy do Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalno-Literackich
"Metasfora" w Katowicach.
JACEK ANTONI ZIELIŃSKI
Ur. 19.01.1936 r. w Warszawie, gdzie mieszka. Malarz, rysownik, krytyk sztuki. W latach
1954-1960 studiowal w warszawskiej ASP (dyplom w pracowni prof. Tadeusza Kulisiewicza).
Jest twórcą kołekcji "Krąg Arsenalu" w Muzeum Lubuskim im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.,
którą kierowal w łatach 1978-2002. W latach 1971-1981 stworzyl i prowadził galerię "Wystawy
na Pięknej", w latach 1984-1989 wspólpracowal z galerią Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
Był współtwórcą i redaktorem ukazującego się w drugim obiegu w latach 1984-1989 pisma
o sztuce "Szkice". Bra.ł udzial w wielu wystawach zbiorowych, m.in. Dokumenty rzecz:ywistofci
i Koncepcje przestrzeni w sztuce wspólczesnej (Muzeum Narodowe w Warszawie 1979, 1984),
Kosmos i Metafora - Przestrzeń w Muzeum w Lubelskim (1977, 1978), Rysunek i opis, 10 lat
póiniej i Rysunek nil koniec wieku w Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu (1980, 1992 ,
2000). Z wielu wystaw indywidualnych wyróżnia wystawy w: warszawskiej galerii Kordegarda
(1976,1993), galerii Domu Artysty Plastyka w Warszawie (Motyw zimowy, 1980 i Światla nocy
oraz inne prace Z lat 1968-/999, 1999-2000), BWA w Rzeszowie (2000) i gałerii "Krypta
u Pijarów" w Krakowie (2006), zrealizowaną wspólnie ze Sta.nisławem Zbigniewem Kamień
skim wystawę Obrazy o niebie w warszawskiej galerii "Test" oraz cztery wystawy w Gorzowie
Wlkp. (1977, 1984, 1993, 201 I). Debiutowal w piśmie "Fundamenty" w 1957 f. Opublikowal
książki Prawdziwe pozory sZlIIki nowoczesnej (PAX, 1965), O widzeniu artystycznym (1966),
Szkice o malarstwie i strukturze materii (1991), z Joanną Stasiak dwa podręczniki do plastyki Wiedza o sztuce 5-8 i Świat sztllki. Jest autorem wielu tekstów o sztuce i artystach oraz
opowiadali, publikowanych w monografiach zbiorowych, katalogach wystaw oraz pismach:
"Kierunki", "Życie i Myśl" (kierowal w nim działem "Sztuka"), "Miesięcznik Literacki",
"Arkusz", "Fraza". Jego prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie,
Biblioteki Narodowej, Centrum Sztuki Studio im. S.1. Witkiewicza, Muzeum ASP w Warszawie, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu,
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Muzeum Śląskim, Narodowym Muzeum Sztuki im. M.K. Ciurlionisa w Kownie i w zbiorach
prywatnych w Polsce, Francji i na Litwie.
JOANNA ŻABNICKA
Ur. w 1989 r., poetka o zainteresowaniach teatralnych. Publikowala m. in. w "Arteriach",
"Czasie Kultury", "Dwutygodniku.com", "Tygodniku Powszechnym", "Wakacie" i "Zeszytach
PoetycIUch". Pomyslodawczyni i prowadząca spotkania z cyklu Poe?ja naStanie w jednej Z poznańslUch księgarń. W almanachu Po/6w. Poetyckie debiuty 201 I ukazal się jej arkusz poetycki
Tymczasem; wkrótce ukaże się jej debiutancki tomik ORrodnicy z Marły nakladem WBPiCAK
w Poznaniu.

ZAPROSILI NAS
Galeria Forum Wydzialu Sztuki Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu na wernisaż
wystawy Kolekcja Forum Malarstwa Polskiego / 10 lat Galerii Wydzialu Sztuki UMK w Toruniu
(komisarz Łukasz Gil) - 19.04.2016.
Biuro Wystaw Artystycznych w K .. o~nie na: wystawę Dyplomy Liceum Plastycznego w Krośnie
- 22.04-14.05.2016; wystawę XV Łemkowskiego Jeruzalem Autoportret potr6jny (Edward Dwurnik, Zenek - llarion Daniluk, Malgorzata Dmitruk, Grzegorz Sztwiertnia, Joanna Zemanek. Natali Hladyk, Michał Kastory, Magdalena Kulesza-Fedkowicz, Tetiana Skoromna, Tereza Baraba,z,
Mychajło Barabasz. Danyło Mowczan, Daniel Bialowąs - 20.05-10.06.2016 (finisaż 10.06.2016
l wykładem Natalii Hładyk o barwnym świecie karpackich Rusinów i koncertem krośnieńskiego
zespołu "A gdzie to dawniej stroi lo"); wernisaż wystawy prac architekta i malarza Zbigniewa
Święciliskiego Pejzaże, otwierającej ,.Tydzieli z Architekturą AT' w ramach Europejskich Dni
Architektury - Centrum Dziedzictwa Szkla w Krośnie 30.05.2016; werni , a? wystawy Kingi Polit
Człowiek. Znak. Figura - ł7.06 . 20ł6; wystawę ilustracji książkowych wspólczesnych artystów.
kontynuatorów polskiej szkoły ilustracji Tam za dworem, za jeziorem - 5.07- 22.07.2016; fini,aż
wystawy VII Sympozjum Malarskiego Portret Krosna (Arkadiusz Andrejkow, Magdalena Bąk,
Vladimir Broniśevsky, Galina Fleishmannova, Marek Haba, Anna Jańska-Maciuch. Martyna Karpowicz. Marie Ploten", Tomasz Rolniak. Wiesław Rosocha, Stanisław Salko. Sylwester Stabryla,
Monika Slósarczyk, Piotr Woroniec Jr) - 12.08.2016.
leN Polfa, Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych na wernisaże wystaw malarstwa profesora Juliusza Joniaka - 28.04.2016 i II poplenerowej wystawy malarstwa Artystycznego
Spotkania Pedagogów Wydzialu Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego Krasne do kwadratlI 25.08.2016 (organizator Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Krasnem).
Dyrektor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na: spotkanie z pisarzem Stefanem Dardą - Salonik
Artystyczny Biblioteki 27.04.2016 (wspólorganizator Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddzial
w Krośnie); otwarcie wystawy malarstwa Zofii Grzyb Okno - Salonik Artystyczny Biblioteki 11.05.2016; spotkanie z poetą Miroslawem Weltzem (prowadzenie Zofia Bartecka i Jan Thlik, podczas
spotkania wystąpił zespół Melisa Blues Band w składzie Przemysław Chmielewski "Chmielu", Andrzej Szal) - Czytelnia Główna Bibliotekj 25.05.2016; do udziału w konkursie "KrośnieńsIU Mislrz
Ortografii 2016" w ramach Dni Krosna - Czytelnia Glówna Biblioteki - 2 i 3.06.2016 (wspólorganizator Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Krośnie); otwarcie wystawy prac grupy
Pacykarnia z okazji lO-lecie ismienia - Salonik Artystyczny Biblioteki 9.06.2016 (współorganizator
Uniwersytet Trzeciego Wieku); otwarcie wystawy rysunku Marleny Makiel-Hędrzak Linia i Popi6ł
- Salonik Artystyczny Biblioteki 13.07.2016; otwarcie wystawy grafiki Patrycji Longawy i Karoliny
RudniclUej - Salonik Artystyczny Biblioteki 14.09.2016; spotkanie z Janem Thlikjem i prezentację jego
najnowszych tomów poetyckich Nocny deszc z i Trzewic7ek Amalii - Biblioteka Główna 28.09.2016.
Muzeum Rzemiosia w Krośnie na: wernisaż wystawy fotografii Mirosława Sikorskiego Powr6t do
korzeni - Galeria Letnia 29.04.2016; finisaż wystawy fotografii Waclawa Thrka Prz.eglqdajqc chwile ... - Wieża Farna 25.05.206; otwarcie wystawy Obrazy przetrwania. Opowieś" Esther Nisenthal
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Krinitz, polączone z koncertem Jaroslawa Seredy oraz pokazem filmu dokumentalnego Przez ucho
igielne. Sz.luka Esther Nisenthal Krinitz - Piwnica PodCieniami 9.06.2016; wystawę Apostolado.
Mirosław Sikorski według El Greca - Wieża Farna 10.06-3.07.2016; Spacer śladami historii krośnieńskich Żydów - 23.06.2016; wernisaż wystawy Tomasza Prymona Iluminacje - 14.07.2016.
Galeria r_z ZPAP w Rzeszowie na wystawę plakatów Krzysztofa Duckiego - 3-8.05. 2016.
Miejska Biblioteka Publiczna im, Grzegorza z Sanoka w Sanoku do Galerii ,,20" na wystawę
Źródło inspirowaną poezją Jana Pawia II - prac studentów i absolwentów z Pracowni Rysunku
Wydzialu Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego profesorów Stanislawa Góreckiego, Marleny Makiel-Hędrzak i Renaty Szyszlak - 4.05.2016.
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu na: wernisaż wystawy Zakladu Malarstwa Wydzialu
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego Inspiracje 13 (kurator Tadeusz Boruta, uczestnicy: Jacek Balicki, Stanislaw Bialoglowicz, T. Boruta, Katarzyna Cwynar, Malgorzata Drozd-Witek, Magdalena
Cywicka, Łukasz Gil. Antoni Nikiel. Marek Olszyński, Marek Pokrywka, Jaroslaw Sankowski ,
Krystyna Szmyd-Sikora, Piotr Woroniec Jr) - 6.05.2016; "Noc w Galerii" - 14.05.2016; otwarcie
wystawy Doroty Szczepanowskiej Re-konstrukcje z cyklu "Teraz My' Mloda grafika polska"
- 3.06.2016; spotkanie z cyklu "Wieczorne rozmowy O sztuce" - promocję wydawnictwa Teka
grafik Mariana Strońskiego Przemyśl - Krasiczyn i otwarcie wystawy oryginalów grafik z teki
ofiarowanej dr. Franciszkowi Turowi ze zbiorów dr. Dariusza Bielea - 26.06.2016 (wydarzenie
zorganizowane przez Kapitulę Nagrody im. Mariana Strońskiego); wernisaż wystawy z cyklu "Grafinale - Elita grafiki polskiej" Jan Dobkowski, polączony z prezentacją filmu Elżbiety Ozikowskiej
Linia fladem myślenia o twórczości Jana Oobkowskiego - 1.07.2016; do Hermann Ouo Museum
- Miskolci Galerii w Miszkolcu (Węgry) na otwarcie wystawy Międzynarodowego Triennale
Malarstwa Regionu Karpat Srebrny Czworokąt Przemyśl 2015 - 7.07.2016; finisaż wystawy Mię
dzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat Srebrny Czworokąt Przemyśl 2015 w Cris
Country Muzeum w Oradei (Rumunia) - 25.08.2016: wydarzenia w ramach 24. European Artist
Symposium Słonna Reedycja 2016: wystawę fotografii Karoli Teschler Life Selltence - Kresowy
Dom Sztuki w Dubiecku 18.08. -15.09.2016 (finisaż połączony ze spotkanie autorskim i prezentacją
mullimedialną - 10.09.2016); wernisaż wystawy rysunków i rzeźb Ralfa Klementa Well - Swepl 3.09.2016; wernisaż wystawy Janusza J. Cywickiego Crushed Blue - Galeria u Piotra - Arboretum
i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach 11.09.2016; wystawę końcową uczeslOików Porzqdek Przypadek (Kamila Bednarska, Wolfgang Brenner, Janusz J. Cywicki, Malgorzata Dawidiuk, Jan
F. Ferenc, Maria Ferenc, RaJf Klement, Roderick Murray, Karola Tescb.ler, Dusao Todorovic, Rena
Wota - Kresowy Dom Sztuki w Dubiecku 17.09.2016; wernisaż wystawy z cyklu "AIIyści z naszego
podwórka ... 19" Marek Majewski, Hotel Kalifornia - 23.09.2016.
BWA Galeria Sanocka w Sanoku na wernisaże wystaw: Katarzyny Adamek-Chase Everything I
touch turns to lin es - 6.05.2016; jubileuszowej z okazji dziesięciolecia Galerii Sanockiej Dziesięć
(Rafal Borcz, Iwona Demko, Wojciech Gilewicz, Jan Mioduszewsk.i, Tomek Mistak, Grażyna Smalej, Sylwester Stabryla, Jan Szczepan Szczepkowski, Joanna Szostak, Slawomir Toman) - 3.06.2016;
Pawia Sloty Kalejdoskop obdarzony świadomościq - 1.07.2016; Grzegorza Tomczyka Taniec na
falach - 28.08.2016.
Prezes Grupy Literackiej "Słowo" oraz Autor na spotkanie z poetą Janem Belcikiem w Czytelni
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu - 7.05.2016.
Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie na: wernisaż wystawy malarstwa i grafiki Grzegorza Frydryka
O nieustannej modlitwie - 9.05.2016.
Galeria Zamek Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek Kazimierzowski na otwarcie
wystawy plakatów Wieslawa Grzegorczyka - 11.05.2016.
Galeria Sztuki Współczesnej 101 Projekt w Warszawie oa wernisaż wystawy Joanny Stasiak
Pejzaż klasyczny - obrazy na jedwabiu - 12.05.2016.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wałbrzychu .,Biblioteka pod Atlantami" na uroczyste otwarcie "Dni Mariana Jachimowicza" - wyklad inaugurujący dr. Karola Maliszewskiego i rozmowę o twÓrCLości poety z przedstawicielami lokalnego środowiska arlyslycznego -12.05.2016.
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Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki "Pogranicze" do sali wystawowej "To Tu" w Rzeszowie na: otwarcie wystawy malarstwa Krystyny Misiak - 13.05.2016; finisaż wystawy malarstwa
Leszka Żegalskiego z udzialem autora - 15.09.2016; wernisaż wystawy pasteli Krystyny Bileńki
Trzy wymiary z okazji 30-lecia pracy twórczej - 16.09.2016.
Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz na uroczystą galę Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej
Silesius -IMPART Wrocław 14.05.2016.
Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne na wernisaż wystawy fotografii Jerzego Wygody
Rzeszów ostatnich kilka dni ... Seria VIlIX/I (181-210) - Galeria Nierzeczywista 14.05.2016.
Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa na wernisaż wystawy fotografii Tomasza Juszkiewicza (Koszalin) Północ. Wilgotne kalosze - Południe. Między dymem a rzeczywistością - 16.05.2016.
Wojewódzki Dom Kultury na wernisaż XIV Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych - Galeria WDK w Rzeszowie 17.05.2016.
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na wernisaż fotografii Jerzego Wygody
Rzeszów ostatnich kilka dni ... Seria VI/XII (151-180) i spotkanie z Autorem - 17.05.2016.
Ełektromontaż Rzeszów, Podkarpackie Towarąstwo Zachęty Sztuk Pięknych do Galerii Na Najwyższym Poziomie na wernisaż wystaw: Frączek znany i nieznany. Franciszek Frączek S/oneeslaw
z Żo/yni (komisarz Blażej Burkacki) - 18.05.2016; Józef Ambrozowicz Fotografie - 22.09.2016.
Wypożyczalnia Muzyczna Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na
uroczysty finisaż wystawy grafiki Joanny Janowskiej-Augustyn To samo ... a inne - 18.05.2016.
Komitet Dla Humanistyki na Wyk/ad okupacyjny. Korepetycje d/a Ministerstwa przed budynkiem
Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udzialem m.in. profesorów Przemyslawa Czapliń
skiego (IFP UAM). Ewy Graczyk (IFP UG). Malgorzaty Jacyno (IS UW) i Andrzeja Ledera (ISNS
PAN) - 19.05.2016.
Dyrektor BWA w Rzeszowie na otwarcie wystaw: Tomasza Domańskiego Projekt przeróbki;
malarstwa Jerzego Pluchy - 19.05.2016; malarstwa Tomka Mistaka October Rust - 23.06.2016;
przeglądowej wystawy twórczości artystów zrzeszonych w ZPAMiG .. Postawy 2016"; Sztuka włók
na w kręgu Arboretum. towarzyszącej 15. Międzynarodowemu Triennale Tkaniny w Łodzi; XV
Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeibiarskiego Kolbuszowa 2015 (komisarz Maksymilian
Starzec); 4. Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Niebylec 2016 - 4.08.2016; rzeiby. obiektów.
rysunku Jana Tutaja Aspeetus. malarstwa Magdaleny Nalęcz Mój pejzaż - 8.09.2016.
Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie Tadeusz Zielniewicz i redaktor naczelny "Akcentu"
Boguslaw Wróblewski na spotkanie z cyklu "Światlo Literatury" z Bohdanem Zadurą . poetą . prozaikiem, tlumaczem. Sylwetkę poety przedstawi 1 Janusz Drzewucki - Palac na Wyspie. Mu zeum
Łazienki Królewskie - 25.05.2016.
Zespół Szkół w Jeżowem na final V Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej ..Gdy slowa
dojrzewają" - 25 .Y.2016.
Dyrektor i Zespól Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na premiery spektakli Be"-'iliski.
Obraz bez tytulu w reżysaii Jerzego Satanowskiego - 28.05.2016 i Romantyzm - Nowe Oczyszczenie w reżyserii Jana Nowary - 18.09.2016.
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa na wernisaż wystawy Więzieli 774. Xawery Dunikowski
w KL Auschwitz malarstwa - Fabryka Emalia Oskara Schindlera 1.06.2016.
Marek Burdzy na: wernisaż autorskiej wystawy w Miejskim Muzeum i Galerii w Stropkovie
(Slowacja) - 1.06.2016; wystawę międzynarodowej grupy ..C+S" Generacia v novej intymite.
Malarstwo. grafika. rzeiba. insla/acja (Helmut Bistika, M. Burdzy. Galina Fleiscbman. Ondrej
Jurin. Robo Koćan. Peter Lipković. Andrea Lipkovićovś. Ivan Novotn)!. Zbynek Prokop. Stano
Salko, Renata Szyszlak. Victor Sevćik, Franti~ek TurcsaOlii. Magdalena Uchman. Edita Volosćukova) w ramach .. Spotkań na węgierskim szlaku" - Oficyna dworska Kasztel w Szymbarku
2.09-3.11.2016.
Muzeum im. Anny i Jaroslawa Iwaszkiewiczów w Stawisku, Zarząd Glówny Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich, Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego na festiwal Wiosna
Poetycka w Stawisku - 3.06.06.2016.
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Centrum Sztuki Wspólczesnej Solway w Krakowie na wernisaż wystawy rysunku Marleny Makiel-Hędrzak. Wersy milczenia - 1.06.2016.
Pracownicy Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie na: wernisaż wystawy Jan
Kamecki - malarz czystego serca - 10.06.2016; prezentację multimedialną Tomasz Kuby Kozlowskiego Łyk naftusi. Opowiek o kresowych zdrojach IV Niemirowie. Szkle. Lubieniu. Morszynie
i Truskawcu. towarzyszącą I. Festiwalowi Pięknej Książki w Rzeszowie - 12.06.2016.
Muzeum Sztuki Wspólczesnej w Radomiu na kuratorskie oprowadzenie po wystawie Zbrodnia
i kara. Czy sprawiedliwoś<' jest możliwa? Obraz)'. rysunki. grafiki. Ze zbior6w Muzeum (kuralOr
Mieczysław Sz.ewczuk) towarzyszącej VIII. Radomskiemu Festiwalowi Filozofii "Okna" im. prof.
Leszka Kolakowskiego - 12.06.2016.
Dyrektor Instytutu Książki na uroczystość wręczenia nagrody Instytutu Książki Transatlantyk
dla najwybitniejszego popularyzatora uteratury polsk.iej na świecie - Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskjego - 24.06.2016.
Muzeum Uniwersyteckie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na finisaż wystawy
i promocję albumu Projekt 966 - 24.06.2016.
Muzeum Historyczne Palac w Dukli oraz Autor na prezentację tomików Jana Tubka Nocny deszcz
i Tr7,ewiczek Amalii albo umarłych Z ż.ywymi obcvwanie - 28.06.2016.
Dagart Gallery na inaugurację Letniego Sezonu Sztuki w Millenium Hall w Rzeszowie z udzialem
artystów: Micbała Bajsarowicza. Michala Drozda. Jacka Hazuki. Zbigniewa Antoniego Hiibscha,
Wacława Onaka i Witolda Pazery - 14.07.2016.
Towarzystwo im, Zygmunta Mycieiskiego w Wiśniowej na IX Międzynarodowy Plener Malarski
,,wiśniowa pachnąca malarstwem" 24.07. -7.08.2016 (w programie m.in. koncert muzyki dawnej
w kaplicy grobowej dworu Mycieiskich w Wiśniowej. Konferencja naukowa "Między formą a kolorem". spektakl Studia Operowego WDK w Rzeszowie Domek trzech dziewccqt, wieczór poświę
cony Zygmuntowi Mycieiskiemu Arystokratyzm ducha. przygotowany przez Andrzeja Szypulę,
wernisaż poplenerowy).
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gladyszów, Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel
w Szymbarku oraz Autorka na wernisaż wystawy grafiki Joanny Janowskiej-Augustyn Natura
viva - Oficyna Dworska Kasztelu w Szymbarku 5.08.2016.
Gmina Boguchwala, Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Miejskie Centrum
Kultury w Boguchwale na wydarzenia XII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Boguchwala
2016: otwarcie wystawy Tani Lipowej Ikona XXI wieku - 9.08.2016; koncert Nasz Modigliani (w
wykonaniu Jerzego Filara. Andrzeja "E molla" Kowalczyka, Katarzyny Rystok - MCK w Boguchwale 13.08.2016; wystawę poplenerową - galeria MCK w Boguchwale 19.08.2016.
Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie na wernisaż 9. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna" połączony z ceremonią wręczenia nagród laureatom
- Galeria BWA w Kro;nie 19.08.2016.
Londyńska grupa artystyczna Page 6 (Justyna Ciechanowska. Agnieszka Handzel. Carolina
Khouri. Pawel Kordaczka. Wojciech Sobczyński) na wernisaż wystawy Kwadratura Kola (kurator
projektu Wojciech Sobczyriski) - Galeria Bielska w Bielsku-Bialej - 1.09.2016.
Organizatorzy na Walbrzyski Festiwal Muzyki Dawnej 2016 w Kościele Zbawiciela w Walbrzychu - 3-4.09.2016.
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Rze.~zowie i Krystyna Lenkowska na festiwal ,,Preteksty
Kulturalne I Galicyjskie sacrum" w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa - (m.in. w Muzeum
Okręgowym 10.09.2016: spektakl Opowieści Pustełnikn teatru Opowidci z Walizki. spotkanie
z Krystyną Rodowską - prowadzenie Krystyna Lenkowska, Wieczór Poetów - scenę otwartą poetów
z Podkarpacia z prezentacją tłumaczeń poezji rumurisk iej Jerzego Ficowskiego w wykonaniu Joanny
Sarneckiej i muzyką na lirze korbowej i akordeonie w wykonaniu Macieja Harny; 11.09.2016: prezentację nowo otwartej stalej ekspozycji tabliczek wotywnych, projekcje filmów dokumentalnych Wvrwórnia ,wiec liturgicz"ych w Zaczernili i Wrota Et"op)'. wykład dr. Pawia Brzegowego "Cmentarz
Łyczakowski jako miejsce spoczynku profcsOI\Jw Iwowskjch", prezentację multimedialną Tomasza
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Kuby Kozlowskiego Kresowe Maryje i Chrystusy. Z pamiqtkami do miejsc kultu dawnej archidiecezji lwowskiej; do Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie 18.09.2016: wernisaż fotografii Barbary
Tondos i Jerzego Tura Zabytki na karpackich 1Jt":drożach: wyklad mgr. Andrzeja Żygadlo "Świątynia
na nowo odkryta. Prezentacja wyników badań prowadzonych w ramach obozów iwentaryzacyjnobadawczych przy cerkwi w Leżachowie", koncert pieśni religijnych w wykonaniu Julii Doszoy).
Tadeusz Oszubski na spotkanie autorskie w Klubie "Orion" w Bydgoszczy (osiedle Blonie) (prowadzenie Dariusz Tomasz Lebioda) - 15.09.2016.
Kolo Terenowe nr 32 i Regionalna Pracownia Krajoznawcza przy Oddziale PTTK w Rzeszowie (XI) Da wernisaż wystawy fotografii Jerzego Wygody, Rzeszów ostatnich kilka dni .. . Seria XII
XII (301-330) - Sala Konferencyjna w budynku PTTK - 16.09.2016.
Pub-Galeria Stara Drukarnia w Rzeszowie na wernisaż wystawy prac Grafika grafików (Kamila
Bednarska, Pawel Bińczycki, Monika Chodur, Zhigniew Czyż, Grzegorz Frydryk, Katarzyna Fornal, Jacek Garbaczewski, Marcin Jachym, Jan Kamil Jodko, Barbara Komaniecka, Jacek Machowski, Michal Michno, Ondrej Revicky, Magdalena Uchman, Sylwia Zawiślak) - 22.09.2016.
Teatr Przedmieście na jubileusz 15 lat Teatru Przedmidcie 22-25.09.2016 (w programie m.in .
promocja książki Przedmiekie /5 lat teatru: recital Doroty Ficoń Intymne; spektakl Teatru PijaDa
Sypialnia Osmędeusze, monodram Ireny Jun Nie ja, Kolysanka , spektakle Teatru Przedmieście:
Circus Paradise , Podr6ż, Obietnica .
Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach na 2. Festiwal im. Zygmunta Haupta - 23-26.09.20Ih
Gorlice (dyskusje o twórczości patrona fCstiwalu, spotkania z pisarzami, koncerty, prezentacje
filmów).
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"AkceDt" 2016, nr 2 (144),3 (145)
"Filo-Sofija", 2015, nr 31/4/1
..Pobocza" 2016, nr I (42)
"Rita Baum" 2016, nr 39-40
,.Topos" 2016, nr I (146),2 (147).3 (148), 4 (149)
"Twórczość" 2016 , nr 4 (845), 5 (846), 7-8 (848-849), 9 (R50)
"ZesLyty Literackie" 2016, nr 2 (134)

POEZJA
Wojciech Banach, Czas przestawienia, Wydawnictwo Galeria Autorska, Bydgoszcz 2014 .
Wojciech Banach, Odwr6cona piaskowl/ica, Biblioteka Wydawnictwa Meander, Więcbork 2013 .
Bożena Boba-Dyga, Kropla, Wydawnictwo Signo, Kraków 2007.
Kazimierz Brakoniecki, Amor fati. Wydawnictwo Forma - 13 MU7, Szczecin Bezrzecze 2014.
Kazimierz Brakoniecki, Chiazma, Biblioteka "Toposu", t. 83, Sopot 2012.
Boguslaw Bujala, Przemiany, Wydawnictwo Stowarzyszenia Literackiego im. K. K. Baay,iskicgo.
Łódi 20\3.
Adam Buszek. Cztery strony twarz.\', Wydawnictwo Papierowy Motyl. Toruń 2016.
Tadeusz Chabrowski, Dom IV chmurach, Biblioteka "Toposu". t. 127, Sopot 2016.
Cezary Dobies, La/lcuch. Myśli powiązane, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016.
Janusz Drzewucki, Rzeki Portugalii, Bibliotek a "Toposu", t. 122, Sopot 2016.
Jadwiga Dorr, Strofy i śpie w, Wydawnictwo Biblioteka, Ł ó d ź 2015.
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Miroslaw Dzień, GoJcina, Biblioteka "Toposu", t. 128, Sopot 2016.
Dariusz Dziurzyński, Poliptyk. Wiersze, Wydawnictwo Anagram. Warszawa 2016.
Izabela Iwaóczuk, Tyka Ero, Wydawnictwo Mamiko. Nowa Ruda 2016.
Anna Janko, Mi/oŚl', .,'"mierć i inne wzory, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016.
Zbigniew Jankowski, Wołne miejsce, Biblioteka "Toposu", t. 126, Sopot 2016.
Ks. Janusz A. Kobierski, Słowa na wygnaniu, Biblioteka "Toposu". t. 125. Sopot 2016.
Justyna Koronkiewicz. Szamanka. Wydawnictwo Grupa Literyczna Na Krechę, Fundacja Centrum
Rozwoju Kultury i Edukacji. Poznań 2016.
Paol Keineg. Jean-Claude eaer. Bruno Geneste, Patrząc z Bretanii, przeklad Kazimierz Brakoniecki.
Wydawnictwo Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazury, Olsztyn 2014.
Piotr Linek, Rdz.a, Wydawnic two Norbertinum , Lublin 2016.
Zygmunt Lubicz-Zaleski, Relikwiarz bllchenwaldzki, oprac. i poslowiem opatrzyl Jan Zieliński,
Oficyna Wydawnicza Volumeo / Societc Historique et Litte raire Polonaise. Warszawa 2016
Maciej Mazurek, Nadchodzi burza. Biblioteka "Toposu", t. 129, Sopot 2016.
Konstanty Mikiewicz, Wiersze zebrane, Wydawnictwo Oficyna 21, Warszawa 201b.
Anna Nowaczyńska, Rzeczy niepowme, Wydawnictwo Anagram, Warszawa 2016.
Ewa Elżbieta Nowakowska. Ai trudno uwierzyć. Apokryfy krakowskie, Krakowska Biblioteka SPP,
tom. 19. Kraków 2016.
Joanna Osewska. Tamto, Wydawnictwo Fundacja Pogranicze, Sejny 2015.
Stefan Pastuszewski, Ziarna p/onqce, Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 2015.
Joanna Probulska, W nocy może przyj>'", mróz. Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2016.
Krzysztof D. Szatrawski. Wiek nowy, Wydawnictwo ABADA. Olsztyn 2014 .
Slawomir Sadowski. Jazz - Pieśni, Ludowa Spóldzielnia Wydawnicza, Warszawa 2010.
Ir~na Wyczólkowska, Wybrane wiersze . Wydawnicwo Rudy Kot. Opole 2016.
W sIronę haiku . Wyd. Autorskie Gal erie Sztuki, Warszawa-Izabelin 2016.
Jaroslaw Zalesióski, Wiersze fJS/(Itec zne. Wydawnictwo "Ty tul" Krystyna Chwin, Gdańsk 2015.
Waldemar Ży szkiewicz, Taki /ajf Tejk 7.0. Biblioteka "Toposu". t. 124. SOpot 2016.

PROZA
Hanna Brakoniecka. Wjechał we mllie tramwaj czyli 77 opowie.>ci o mi/oki, Wydawnictwo Borussia.
Olsztyn 2014.
Daniela Hodrova. Miasto widz.ę, przelożyla Joanna Derdowska. Wydawnictwo Miejskiego Centrum
Kultury, Bydgoszcz 2015.
Slawom;r Sadowski, Kr~yk Gorejqcy, Wydawnictwo Staromiejskiego Domu Kultury, Warszawa
1992.
Slawomir Sadowski. Pot/acz, Spólka Wydawn.icza Heliodor. Warszawa 1998.
Beata Zalot, OpowieJ'ci niedokończone. Wydawnictwo Astraia, Kraków 2016.

INNE
A/monach 20/5.Wydawnictwo Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Oddzial Olsztyn, Olsztyn 2015.
Espen Aarseth, Cybeneksl. Spojrzenia nll lileraturę agodycną. tlum . Mariusz Pisarski, Paweł
Schreiber. Dorota Sikora. Michal Tabaczyński. Wydawnictwo Korporacja ha'art, KrakówBydgoszcz 2014.
Jasper Juu!, Sztuka przegrywania. Esej o bólu, jaki wywo/ujq gry wide(), tłum. Paweł Schreiber
i Michal Tabaczyński, Wyd awnictwo Korporacja ha!art, Kraków-Bydgoszcz 2016.
Grzegorz Koneczniak. Wornen on Slage and Ihe Decolonisation of Ire/and, Wydawnictwo Naukowe
UMK. Toruń 2011.
Slawomir Matusz, Podatek oJ nienapisanego wiersza, Wydawnictwo Miejskiego Domu Kultury
Kazimierz. Sosnowiec 2016 .
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Wyniki XXV edycji Ogólnopolskiego Konku..,;u Poetyckiego
o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego
Jury Baczyńskiego - przewodnicząca Joanna Ślósarska (Łódź). czlonkowie: Juslyna Fruzińska
(Łódź). Roman Honel (Kraków). Dorola Korwin·Piolrowska (Kraków). Magdalena Rabizo-Birek
(Rzeszów). sekrelarze: Julian Czurko i Milena Rosiak - w dniu 23 IUlego 2016 r. slwierdzilo. że na
konkurs nadesłano 93 zeslawy wierszy. I Nagrodę przyznano Natalii Załesińskiej z Kalowic za
zeSlaw "błysk". II Nagrodę przyznano panu Czeslawowi Markiewiczowi z Zielonej Góry za zeslaw
"Łapa łamie łapę"; III Nagrodę przyznano Joannie Żabnickiej z Lubonia za zeslaw "Maciejka".
Nagrodę TETIS przyznano Piotrowi Zemankowi z Bielska-Białej za zeslaw "Presige" Dwa równorzędne wyróżnienia przyznano Marianowi Lechowi Bednarkowi z Czernicy za zeslaw "Drzewko" oraz Pawiowi Kobylewskiemu z BylOmia za zeslaw "księga psa". Uroczysle rozslrzygnięcie
konkursu. połączone z jubileuszem 25-lecia Slowarzyszenia Lilerackiego im. K. K. B aczyń skiego
odbyło się w Śródmiejskim Domu Kullury w Łodzi 19 marca 2016 r.

REDAKTOR NACZELNA "FRAZY" PRZEPRASZA
RedaklOr naczelna "Frazy" i zespół redakcyjny przepraszają aulorów i czylelników za blęd y
w numerze pisma 2016. nr 1-2. Szczególne przeprosiny kierujemy do Pani Kalarzyny Wójcik . au·
lOrki rozmowy z Janem Gondowiczem, klórej nazwiska zabrakło zarówno w spisie Ireści numeru ,
jak i przy samej rozmowie (informacja la zoslała wprowadzona w czę~ci edycji numeru oraz na slWnie imeroelowej pisma). Na okladce pisma pojawił się leż bląd w nazwisku aulorki prozy "A umrzeć
jesl czymś innym niż można by sądzić i lepszym ... " Dominiki Jędry. W przypisie 17 arlykulu Magdaleny Rabizo·Birek Zapiski ze szkicownika Jacka AnIoniego Zielińskiego błędnie podano jakoby
pierwowzorem poslaci docema Frydmana z opublikowanego w Iym numerze pisma dramalu Jacka
AnIoniego Zielińskiego i Danuty Śliwy OSIalnie lalO albo pierwsza pieczęć byl prof. Krzyszlof
Pomian (s. 36). W recenzji Iwony Malu,zkiewicz O jednym takim. co poleciał na księżyc (z nowej
powiesci Henryka Wańka Jak Johannes Kepler jadą c do Żagania 1/a Sląsku, zahaczył o księżyc)
we fragmencie zdania z drugiego akapilu na s. 316. kl6ry brzmi (po slylislycznej "korekcie" redak·
cji): "zachowuje ,ię jakby rzeczywi~cie byl owcą i zjada mlecze oraz osly ...... porównywanym do
bohalera powidci Hynka zwierzęciem powinien być osiol. wcze~niej opi sany przez aUlorkę recenzji
jako .. zwierzę pociągowe". W dziale Aulorzy "Frazy" zabraklo nol Iwony MalUszbewicz i Piolra
Slrzałkowskiego. Blędnie podano w nocie dal~ urodzin Jacka Amoniego Zielińskiego (powinno 10
być 19.01.1936) oraz przypisano mu dyreklorowanie Muzeum Lubuskim im. 1. Dekerla w Gorzowie
(w okresie 1978-2002 kierował działającą w jego obrębie kolekcją "Krąg Arsenalu"), jego wyslawy
w Gorzowie Wlkp. W lalach 1977. 1984 i 1993 nie odbywały się w Muzeum Lubuskim . Z błędów
"Iilerówkowych" najpoważniejsze pojawiły się w szkicu Jacka AnIoniego Zielińskiego Spojrzenie
i obraz. Traktal o malarslwie. Na slronie 40 w cylacie z Wilolda Gombrowicza (wiersz 4 od dolu)
powinno być: .. fabrykacji" (nie "fabryfikacji"). za~ w cylacie z Paula Gzanne'a (s. 46. wiersz 6 od
góry) powinno być "malować ją w jej rzeczywisIości". W przypisie 7 na s. 49 blędnie podano, że
Poezje Yvesa Bonnefoy 'a uka7..ały się w 1955 r. (powinno być w 1995). Aulorów i czyleloików serdecznie przepraszamy i obiecujemy w przyszlaki większą uważność' Rozmowę Kallu:.zyny Wójcik
z Janem Gondowiczem opublikujemy powtórnie w jednym z najbliższych numerów pisma.
Magdalena Rabizo-Birek

l'Jowości

"Frazy":

Jan Thlik, Trzewiczek Amalii albo umarłych Z żywymi obcowanie, projekt,
przygotowanie isklad WOLWO (Grzegorz Wolański i Jan Wolski), Stowarzyszenie
Literacko-Artystyczne "Fraza" [seria poetycka], Rzeszów 2016, ss. 38.
Poemai Jana Tulika złożony z siedmiu części i epilogu lO opowieść o czasie,
jego warstwowej, ale jednolitej slrukturze, w której przeszłość lO tylko inna teraź
niejszość. Jego bohalerkqjest Amalia Mniszchowa, jedna z najbardziej wpływowych
kobiet XVlll wieku, której nagrobek w dukielskim kokiele, wabi zmysły, inspiruje
ijascynuje poetów i pisarzy, by przywołać "Duklę Amaliowq (1952-/975)" Mirona
Białoszewskiego, "Duklę" (1982) Jerzego Harasymowieza, "Duklę" (1997) Andrzeja Stasiuka, c~y jeszcze innq "Duklę" (2004) Janusza Szubera. Do grona tego
dołqczył teraz Tulik.
Jan Wolski
Cena 18 zł

Klucz
do pralni

Hugo Loetscher, Klucz do pralni, przełożył Jan Wolski, opracowanie graficzne
Marek Pokrywka i duet Wolwo, Biblioteka ,.Frazy", seria prozatorska, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza", Rzeszów 2016, ss. 165.
Loelscher :: pwjq humanisty i lagodnego moralisty, lekko i dowcipnie, ironicznie, ale i wzruszajqco kpi Z narodowych przywar i kluczem do pralni olwiera
bramę do szwajcarskiej duszy, pomagajqc w jej zrozumieniu. To ksiqżka {I malej
Szwajcarii jednego z najwięks;:ych s:wajcarskich pisarzy.
Cena 25 zł
Wydawniclwa .. Frazy". dawne i nowe numery pisma w cenie 10 zl można zamówić
pod inlernelowym adresem fr aza@univ.rzeszow.pl. dokonując opiaty na konlo: PKO l/O
RzeszóW 89 \ 020 439\ 0000 660 2 0043 7079.
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W NAJBLIŻSZYCH NUMERACH
Literatura czeska, niemiecka, rosyjska i wioska (Bencivenga, BENN, Cervenka ,
GOMOLlCKI). Polska literatura na świecie (DAROWSKI, Hryniewicz-Yarbrough.
GWIAZDA, Olbromski, WOtNIAKOWSKI). Rozmowy z Manuelą GRETKOWSKĄ,
Krystyną LENKOWSKĄ i Józefem WILKONIEM. Wiersze, proza i esej:
Czarkowski, DZIECHCIARZ, Gądek, GILETA, Kołodziejski. KWIATKOWSKI,
Lenc, LUaUE-KURCZ, Osewska, POCAlU Ń-DYDYCZ, Radwański, TOMANEK,
Wielgosz, ZUBIŃSK I i inni. Szkice, eseje i wspomnienia o: Grenie, Grydzewskim,
Odojewskim, Pankowskim i Trol/ope'ie. SZTUKA: Jan SIUTA.

