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(...) Nikt z nas nie rodzi się anitchórzliwy, ani odważny. Skoro jesteśmypo urodzeniu się zalążkiem człowieka,więc niezbędny jest wewnętrzny rozwój.W tym procesie na każdego z nas, jakpisze Kazimierz Dąbrowski, oddziałujątrzy czynniki. Po pierwsze, cechy dzie-dziczne. Można i należy je przezwy-ciężać mocą siły charakteru, podobniejak przekraczać cykle biologiczne.Drugim czynnikiem oddziałującym nakażdego jest środowisko. Początkowokształtowani jesteśmy przez rodzinę,która sugeruje nam swój pogląd naświat. Potem wpływ ma na nas szkoła,lektury, znajomi, studia. Poznajemy innepoglądy niż te, które uchodzą za nie-podważalne w naszej rodzinie. Sprzyjawiedzy na temat różnorodnych punktówwidzenia życie związane z podróżami,bądź poznawanie osób z rozmaitychśrodowisk. W czasach obecnych dośrodowiska należy zaliczyć takżeoddziaływanie kultury obrazkowej, awięc telewizji, reklam, bilbordów, azwłaszcza internetu. (...) – .pisze prof.
Maria Szyszkowska na stornie 21

(...) Poeta czy pseudopoeta w tych warunkach istnieją natakich samych prawach, bez względu na wartość stworzonegodzieła. Geniusz i grafoman. Artysta i wierszokleta. Dzieła sztuki iabsurdalne wynaturzenia popkultury karmią się akceptacjąodbiorcy w postaci ilości odsłon. Odbiorca staje się twórcąweryfikującym sens istnienia utworu. Ponieważ Internet jestpopularny i powszechny, sztuka tam obecna traci wymiarwyjątkowości i jedyności, wchodzi w wymiar popularności,poddaje się zatem kwalifikatorom popularności. Jaka zatemprzyszłość czeka poezję? Jaka przyszłość czeka poetę? Czy onazdoła oprzeć się mechanizmom społecznej potrzeby wchłanianiatego, co łatwe i proste, by tylko być i móc się sprzedać? Czy onzdoła ustrzec się przed losem, który priorytetowy sens istnieniasztuki przekłada bardziej na twórcę niż dzieło, które może wogóle nie istnieć a być tylko sposobem prezentowaniapopkulturowego artysty.  (...) – pisze Edyta Kulczak na stronie
24.
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(...) Wyobrażam sobie, że zabicie człowieka jest ciężkim doświadczeniem, ale zabicieobrzydliwego gryzonia to coś pożytecznego. Wroga trzeba więc odczłowieczyć. Wróg w tymprzypadku nie był przedstawicielem narodu, który wydał wielkich myślicieli, poetów,kompozytorów, a kimś, kogo obowiązkowo należało „za kark wziąć i strącić z gór” w jedynymożliwy sposób: przez fizyczne unicestwienie. Oczywiście – wojna nie jest eleganckim przyjęciem,na którym prawi się komplementy, to machina służąca zabijaniu. Przeżyję, jeśli nie przeżyje wróg.Chodzi mi jednak o mechanizm psychologiczny. Znamy to z przeszłości – dzielono całe narody nanadludzi i podludzi. Nadczłowiek zabijał podczłowieka, nie ponosząc szkód psychicznych. Włągodniejszej, „ucywilizowanej” wersji wraca to do nas dzisiaj: ludziom „gorszego sortu”, tym,którzy noszą w sobie „gen zdrady”, „targowiczanom” należy się znacznie mniej. Nie musimy ichfizycznie likwidować, ale nie mają  prawa do szacunku, zasługują na pogardę i gorszy los.W ramach tzw. sprawiedliwości społecznej i czyszczenia historii po prawie 30 latach od zmianyustroju przeprowadzamy radykalną dekomunizację. Stare tablice z nazwami ulic zastępujemynowymi, słusznymi. Znikają z naszych miast i miasteczek m.in. nazwiska pisarzy, szkoły i instytucjekultury, mocą nadania przez władze, otrzymują nowych patronów. (...) – pisze Marek
Wawrzkiewicz na stronach 8-10.
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Edward
Szymański

Wigilia (II)Nad stajenką betlejemski blask –na ziemię, pogrążoną w mroku,płynie z nieba strumieniem łaskmiłość i pokój.W jedną nocświat się nagle przemienia,w jedną nocchoinkowym ogrodem,śpiewem, śmiechem rozkwita ziemia,nienawiścią okuta – jak lodem.A gdy minie wigilijna godzina,maskę z twarzy odrzuca świati znów ziemią rządzić zaczynakłamstwo, przemoc,i nóż, i bat.Tylko ludzie zwyczajni i prości,ci, co złota nie mająi kadzideł nie palą,patrzą tęsknie ku niebieskim dalomi czekają cudu miłości.I nie widzą chyba, że cudjest w nich samych, w ich piersiach drzemie,że wyzwoli zmęczoną ziemiępracujący zbuntowany lud.Kiedy mrok nad światemzapanuje najgęściej,gdy się kłamstwo przesyci,gdy się przemoc przesili –podniesiemy ku niebuwolne serca i pięścina cud wiecznej, prawdziwej wigilii.
Wigilia (III)Widzisz?Gwiazdka tak samo świeciła nad stajenką,a ślepe serca ludzkie nie wierzyły, że dnieje,kiedy pierwszy z pokłonem przedDzieciątkiem przyklęknąłprosty człowiek –pastuch z Betlejem.Syn Człowieczy nie rodził się w pałacachprzestronnych i nie miała Go Matuś w co przyodziać nachłodzie –może deszcz, może wicher o dach szopy takdzwonił jak tu,w chłopskiej dziurawej zagrodzie.I nierychło przyszli z mirrą i złotemtrzej królowie ze wschoduz pokłonem.Gdzieżby królom się spieszyć, gdy trza iść napiechotęjak ten bandosw nieznaną stronę.Tylko może dlategodziś tak samo jak wonczas

panowanie Prawdy i Miłościwytęsknili na gwiazdach,na księżycach i słońcachludzie biedni, zwyczajni i prości.Może Bogu najmilszai aniołom na niebie,i na ziemi najwięcej znaczynieuczona,najprostsza, powszechna pieśń o chlebiei o twardej codziennej pracy.I choć słowa chropawe,i choć ręce niegładkie,a na czołach nie złote wieńce –my wszyscydziś jak sercem dzielimy się opłatkiem,pierwsipokłon złożywszy w stajence.

Debiut

Maksymilian
Stanke

ŚwitOdpłynęły mgły porannepromienie przebiły chmuryszarość zmieniła się w złoto– znowu przerwały mi sen
WeronikaKobieta przeciska się przez tłumw kościelea może w supermarkecierozgania serca łokciami komercjiChce kupić stylową apaszkęgustowny żakiecik do kościołajeszcze coś w tym guścieA w domu zostawiła chustęjaśniejącą skrwawionym obliczem –właśnie wyszła z mody
OpuszczonyMój dom został osieroconykąty zarastają pajęczyną wspomnieńw fotelu buja się bez pośpiechu CzasMój dom stał się z dnia na dzień bardzosamotnynie ma już nikogo kto zna jego języktu wprowadziła się Cisza – ostatni lokator

* * *Usiadła jesień na ławce w miejskim parkucicho łka chowając twarz w płaczącąwierzbęgarbi się pod nieczułym dotykiem zimyEchem odbija się spadanie kasztanówwiatr niesie z gór tchnienie zaklętychrycerzybrzemienne jabłonie chylą ramionaLudki kasztanów szykują się na wojnęubrane w lampasy złoto-purpuroweidą w bój z wiatrem i jesiennymi łzami.

Elvis
Strzelecki

SpacerIdąc po moście zwycięzców, odbijam się odsamego siebie.To cud, że jeszcze nie spadłem.Śmieją mi się w twarz duchy dawnychznajomych.Z każdym krokiem jest ich jednak corazmniej.Zamieniają się w małe chmury.Rozwiewa je spokojny wiatr.Myślokształty to wszak niegroźne bestieżywiące się resztkami  przeszłości.Powoli odzyskuję równowagę.Kilka metrów dalej stoi ona.Wyciąga do mnie rękęsłodka Miss Futurum.
SamotnośćDogrzewam ją farelkąPopijam łykiem rumu.Zajadam chipsami.Zamalowuję białą farbą.Dekoruję ozdobami świątecznymi.Zastawiam szwedzkimi meblami.Przykrywam kocem.Zasłaniam roletami.Zmywam w kąpieli.Chowam pod ubraniem.
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Jako śpiewaczka operowa
czuję się spełniona
Ze śpiewaczką Justyną Reczeniedi rozmawia Anna Andrych

Anna Andrych: – Pani Justyno, jest Pani
aktywnie koncertującą śpiewaczką, była Pani
czternaście lat związana z Warszawską Operą
Kameralną, a od roku jest Pani solistką Pol-
skiej Opery Królewskiej. Czy czuje się Pani
spełnioną artystką? W jakim kierunku podąża
Pani kariera zawodowa?

Justyna Reczeniedi: – Jako śpiewaczkaoperowa czuję się spełniona – ukoronowa-niem mojej kariery była rola Violetty Valeryw operze „Traviata” Giuseppe Verdiego. Tojest partia, podobnie jak Gilda w „Rigoletto”,o której każdy sopran marzy... To prawda, żewiele lat śpiewałam na deskach Warszaw-skiej Opery Kameralnej, z którą zwiedziłamJaponię, Hiszpanię, Liban – i to głównie zukochanym Mozartem. Dziś jestem solistkąPolskiej Opery Królewskiej, co poczytujęsobie za wielki zaszczyt. Będę wkrótce debiu-tować jako Zuzanna w „Weselu Figara” Wol-fganga Amadeusza Mozarta. Bardzo też wielekoncertuję w Polsce z moim nowym projek-tem Baby Opera – Operowe Zwierzaki śpie-wające maskotki dla najmłodszych dzieci.

Fot. Archiwum Justyny Reczeniedi
– To nowa inicjatywa artystyczna?– Tak, narodziła się przed dwoma mie-siącami. Po prostu pewnego dnia wpadłamna pomysł stworzenia maskotki, która będzieodtwarzała muzykę klasyczną z moim gło-sem. Najpiękniejsze, najbardziej znane utwo-ry, takie jak np. „Wiosna” Vivaldiego, „Kanon”Pachelbela, „Dla Elizy” Beethovena, „Kankan”Offenbacha i wiele innych – po osiemnaściehitów klasycznych w każdym zestawie...Maskotki są dwie: zebra Meggi i panda Lulu;a wkrótce przybędzie śpiewający lemur ipingwin. Inicjatywę nazwałam Baby Opera –Operowe Zwierzaki. Muzyka klasyczna (wdodatku wokalna) jak wiadomo uspokaja,ułatwia dzieciom zasypianie, działa na wy-obraźnię i pamięć, ćwiczy słuch, stwarzamagiczną atmosferę. Zabawki szyjemy w

Polsce z polskich, certyfikowanych materia-łów. Największą satysfakcję mam wtedy, gdyzachwyceni reakcją dziecka rodzice piszą domnie z wdzięcznością, wysyłają zdjęcia,filmiki. Czuję, że Baby Opera może zmienićświat na lepsze. www.babyopera.pl
– Jeszcze słowo o spełnieniu. Doktorat z

wokalistyki...– To osiągnięcie naukowe przyniosło miwiele satysfakcji; doktorat zrobiłam pięć lattemu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.Ale jeśli chodzi o pedagogikę, to chciałabymtrochę jeszcze poczekać. Po prostu chcę wpełni wykorzystać swój potencjał, talent,umiejętności, kondycję. Najwięcej satysfakcjidaje mi oprócz śpiewania bycie szczęśliwąmamą. Ponadto mam też poczucie wielkiegospełnienia, gdy rodzice lub dziadkowie dzie-ci, które posiadają moją śpiewającą zabawkęBaby Opera, piszą do mnie, wysyłając zdjęciai filmy i są mi wdzięczni, że wpadłam na takipomysł i udało mi się projekt doprowadzićdo końca.

Fot. Archiwum Justyny Reczeniedi– Pomówmy o Pani działalności literackiej.
Oprócz faktu, że nagrała Pani czternaście płyt
fonograficznych (m.in. Najpiękniejsze arie
operowe, Pieśni Fryderyka Chopina, projekt

Co-Opera, Liryki miłosne Szymona Kawalli),
jest Pani także autorką dwóch biografii śpie-
waków (Bogny Sokorskiej i Stanisława Grusz-
czyńskiego) oraz prozy (opowiadania pt.
„Spotkania”). Czym jest dla Pani śpiewanie, a
czym – pisanie? Skąd, dlaczego i kiedy wzięły
się jego początki? Czy pisanie ma sens obok
śpiewu?– Odpowiedź jest dla mnie prosta: mimo,że kocham pisać i są takie chwile, że czujęwewnętrzny przymus pisania, to moimpowołaniem jest śpiew. Głos to dar od Boga,praca nad nim zajmuje kilkanaście lat, awłaściwie całe życie. Śpiew to nie jest jednaktylko głos, to myśli, marzenia, emocje, pięk-no, którym pragniemy się podzielić z drugimczłowiekiem za pomocą muzyki. Wokalistykama to do siebie, że łączy muzykę ze słowem– często wielką poezją. I niekiedy rodzi się ztakiego łączenia najdoskonalsze zespolenie.Uwielbiam to. Właściwie nie nazwałabymtego „pracą”, a bardziej ciągłą nauką i przy-jemnością, z której tworzy się czasem niewy-tłumaczalna magia, tworząca „coś”  międzyartystą a odbiorcą.Wracając do napisanych przeze mnieksiążek – są one również bardzo „muzyczne”.Pierwszą z nich poświęciłam mojej Maestrze:
Bogna Sokorska. Życie i kariera „Słowika
Warszawy” – wspomnienie (Novae Res,2011).  Pisałam wiele lat po Jej śmierci, niemogąc wcześniej się na to zdobyć z powoduciągle żywych uczuć. Jest to w dużej mierzeosobiste dzieło. Rok później wydałam wcze-śniej napisane opowiadania (Anagram,2012). To bardziej kobieca przygoda, skie-rowana raczej do młodych czytelniczek. Aostatnią pozycją książkową jest monografiazapomnianego tenora Stanisława Gruszczyń-skiego, w którego willi w Milanówku mieszkadziś Krystyna Janda (Stanisław Gruszczyński.
Dzieje króla tenorów, Fundacja im. Z. No-skowskiego, 2013). Jestem z tych książekbardzo dumna, ale prawie nigdy do nichponownie nie zaglądam. Za to lubię czasemposłuchać którejś z nagranych przez siebiepłyt, choć też bywam wobec nich krytyczna.– Najważniejsze Pani osiągnięcia arty-
styczne związane są z operą, ale wykonuje
Pani także poezję śpiewaną. Jak Pani się w tym
gatunku odnajduje, jaki jest odbiór ze strony
publiczności? W jakim stopniu śpiew klasyczny
wzbogaca poezję? Czy te sztuki się uzupełnia-
ją?

(Dokończenie na stornie 4)

www.babyopera.pl
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Jako śpiewaczka
operowa czuję
się spełniona

(Dokończenie ze strony 3)

– Poezja śpiewana odgrywa w moich ar-tystycznym życiu wiodącą rolę. Dużo nie-zwykłych przeżyć wniosła ostatnio do niegotwórczość Pani i cudowne „Liryki miłosne”, októrych chciałabym szerzej opowiedzieć.Wcześniej z myślą o moim wykonawstwiepowstały „Treny” do wierszy pani AldonyKraus i muzyki Jerzego Cembrzyńskiego,który skomponował też wiele innych utwo-rów specjalnie na mój głos, co jest dla mniezaszczytem. Wielokrotnie wykonywałampoezje ks. Jana Twardowskiego do muzykiJurka, a także utwory innych twórców, takichjak np. Marcin Nierubiec (projekt Co-Opera) ztekstami Michała Zabłockiego. Śpiewamtakże poezję Federico Garcii Lorki w prze-kładzie Jerzego Ficowskiego, a także MariiPawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Ernesta Bryl-la i innych wielkich poetów (płyta Szczęśliwi).Wykonuję również repertuar Anny German,np. nieśmiertelne Eurydyki tańczące czy Bal u
Posejdona. Tam jest mnóstwo pozamuzycz-nych treści do przekazania.

Fot. Archiwum Justyny ReczeniediZawsze przygotowuję te utwory skupia-jąc się głównie na tym, co niesie poezja;muzyka podąża za nią i wspaniale ją uzupeł-nia. Śpiewam wówczas pół-klasycznie, tj.barwa głosu jest wtedy bliższa mowy, nietaka „koturnowa”, bez tzw. maski, chyba, żewchodzę w bardzo wysoką tesyturę. Publicz-ność odbiera taki rodzaj śpiewu naprawdęgorąco, dając temu wyraz przychodząc nakoncerty i kupując płyty. Wiele osób pisze domnie prywatnie cudowne rzeczy, dziękującza wzruszenia np. po obejrzeniu któregoś zvideoklipów, które można znaleźć w serwisie

youtube, w reżyserii Macieja Michalskiego,np. Miłość / Inaczej do poezji ks. Twardow-skiego, Gdyby ręce moje mogły... Lorki czy
Zanurzcie mnie w niego Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.– W ubiegłym roku brała Pani udział w
prawykonaniu „Liryków miłosnych”, skompo-
nowanych przez Szymona Kawallę ...

– ...do Pani przepięknych wierszy...! Toprawykonanie zaliczam do najwspanialszychprzeżyć artystycznych moich ostatnich lat.Przyznaję, że najpierw zachwyciłam siępoezją, dopiero potem odkryłam piękno liniimelodycznej. Od początku utożsamiałam sięz kobiecym „ja” w tych wierszach. Nie mo-głam sobie wyobrazić, że można piękniejoddać istotę tego erotycznego dialogu. Gdypo raz pierwszy przeczytałam Pani Liryki
miłosne powiedziałam na głos szczerze: „Niedziwię się, że profesor postanowił napisać donich muzykę”. Myślę, że stworzyliście Pań-stwo wspólnie arcydzieło. Do takiego dosko-nałego zespolenia poezji i muzyki dochodziwtedy, gdy kompozytor „poczuje” melodię wwierszu. Wtedy następuje odkrycie kolejnychwarstw i pokładów głębi.Dla mnie to ogromne wyróżnienie, żeProfesor Kawalla powierzył mi prawykona-nie tego dzieła podczas swojego benefisu wMazurkas Conference Centre w OżarowieMazowieckim (z orkiestrą), a następnienagranie go w prestiżowym Studio im. Luto-sławskiego z pianistą Grzegorzem Gorczycą,no i podczas jego jubileuszu na Uniwersyte-cie Muzycznym im. F. Chopina.Każdy z tych dziewięciu utworów, po-cząwszy od Kiedy kocham aż po Błogosławio-
na niech będzie nasza miłość jest dla mniespotkaniem z Bogiem i człowiekiem jedno-cześnie. Biologizm, który wygląda z intymnejsytuacji jest ubrany w taki nastrój, że bar-dziej przemawia do mnie jako swoiste miste-rium miłości, będącej porozumieniem mię-dzy kobietą a mężczyzną, nie tylko w sensieerotycznym, ale i duchowym. KompozytorProfesor Kawalla stworzył muzycznie inte-gralną całość, choć każdy z utworów utrzy-many jest w nieco innym stylu, metrum,dynamice (Andante cantabile, Giocoso, Amo-
roso, Religioso). Słowa, których jest Paniautorką tak bardzo wydają mi się  bliskie, żeweszły już do języka miłości w moim domu.Np. potrafię westchnąć: Lipiec maluje mi usta
kolorem (...), Południe pachnie malinami,
dojrzewaniem sadu (...), Kiedy mnie sobą
zagarniasz rozkwita najczulsza chwila... (...),
Fala jak szampan przelewa się spełnieniem(...). Dziękuję Pani za piękno, którym potrafi-ła się Pani z nami podzielić.

– To ja dziękuję Pani za tę rozmowę.

Justyna Reczeniedi, urodziła się w War-szawie, sopran, polonistka, doktor sztuk mu-zycznych w dziedzinie wokalistyki (AkademiaMuzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Byd-goszczy). Ostatnia uczennica Bogny Sokorskiej„Słowika Warszawy”. Absolwentka Uniwersyte-

tu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warsza-wie w klasie śpiewu prof. Zdzisławy Donat(dyplom z wyróżnieniem) oraz UniwersytetuWarszawskiego na wydziale filologii polskiej. Wlatach 2004-2017 solistka Warszawskiej OperyKameralnej. Obecnie solistka Polskiej OperyKrólewskiej. Laureatka konkursów wokalnychw Polsce, Austrii i we Włoszech. Nagrała wielepłyt solowych z zespołem „Con Passione” Jerze-go Cembrzyńskiego m.in.: „Tam mnie znaj-dziesz”, „Najpiękniejsze arie operowe na sopranliryczno-koloraturowy”, „Szczęśliwi”, „Pomiędzyświatem a nami” (z Jerzym Zelnikiem), „Treny”,a także z Krystianem Adamem Krzeszowiakiem:„Święta z kolędą” (dla EMI Classics) oraz „Co-Opera” (do poezji Michała Zabłockiego i muzykiMarcina Nierubca), wreszcie „Anna. PamięciAnny German”, „Pamięci Bogny i Jerzego Sokor-skich”, „Pieśni Fryderyka Chopina”, a ostatnio„Chamber Music” (Pieśni Szymona Kawalli).Występowała na deskach Teatru Wielkiego –Opery Narodowej, Opery na Zamku w Szczeci-nie, Opery Narodowej w Rydze, Teatru Muzycz-nego w Poznaniu; współpracuje z filharmoniamii scenami koncertowymi w Polsce i za granicą(Austria, Grecja, Hiszpania, Japonia, Kanada,Litwa, Łotwa, Liban, Niemcy, Węgry). Kreowałatakie role jak Gilda w „Rigoletto” i ViolettaValery w „Traviacie” Verdiego, Despina i Fiordi-ligi w „Cosi fan tutte” Mozarta, Eugenia w „Ilfilosofo di Campagna” Galuppiego, Basia w„Krakowiakach i góralach” Kurpińskiego, Adelaw „Zemście nietoperza”, Cherubin w „WeseluFigara”, Serpina w „La Serva padrona” Pergole-siego, Rowan w „Małym Kominiarczyku” Britte-na, Kasia w „Nędzy uszczęśliwionej” Kamień-skiego i in. Brała udział w licznych kursachmistrzowskim z maestrą Teresą Żylis-Garą. Odlat jest także pod opieką artystyczną JagnySokorskiej-Kwika. Z powodzeniem obraca się wróżnych stylach muzycznych od opery i orato-rium poprzez pieśń, operetkę, musical, muzykęfilmową oraz poezję śpiewaną. Justyna Recze-niedi jest autorką biografii swojej maestry„Bogna Sokorska. Życie i kariera Słowika War-szawy – wspomnienie” oraz monografii wybit-nego tenora Stanisława Gruszczyńskiego. Jesttakże założycielką projektu Baby Opera – Ope-rowe Zwierzaki – maskotek pluszowych śpie-wających muzykę klasyczną jej głosem dladzieci 0+ w celu wspomagania ich rozwoju.

Fot. Archiwum Justyny Reczeniedi
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Mniej Więcej (166)
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Poezja
znad Dunaju

No!, dosyć tego wiecznego dopieszcza-
nia naszych poetów… Od czasu do czasu
warto zajrzeć, co się dzieje w literaturze
europejskiej czy pozaeuropejskiej. Właśnie
uświadomiłem to sobie, czytając zbiór wier-
szy węgierskiego poety Pétera Kántora;
mojego skądinąd rówieśnika. Jego biogram
zamieszczony w tym tomiku jest imponują-
cy – wydał nie tylko sporo książek, ale wy-
sforował się na szczyty tamtejszej czołówki.
Kusi go także translatorstwo. W węgierskim
życiu literackim jest kimś ważnym.

_______________________

Leszek Żuliński
_______________________No więc kilka moich słów, które nazbie-rały się podczas lektury. Moje pierwszewrażenie sprowadzało się do tego, że Kántorswoimi wierszami stąpa po ziemi. Oczywiściepoezja się „prozaizuje”, klasyczny „liryzm”dziś inaczej się wyraża. Ale u tego autora maon swój sens i siłę.Oto wiersz pt. I wszystko powoli zamienia

swoją postać: Więc co  nieco już się zdarzyło,
nie da się ukryć, / zanim jeszcze zająłem
miejsce w ławce i ją niszczyłem, / najpierw te z
pulpitem, potem elegancką, / osobno stolik na
żelaznych nogach, osobno krzesło – / wierci-
łem się w ławce, krzesłem także szurałem. /
Kałamarz przestał istnieć, przestało istnieć to
miejsce / zastąpione przez boski długopis, / i
przyszło tranzystorowe radio, magnetofon:
Calypso, Eliasz, Metro, Beatlesi, / sportowa
torba nie była już owalna / i wszystko powoli
zamieniało swą postać. // I ja też razem z tym
wszystkim: kto to zauważył? / kto miał na to
czas, tam, wtedy? / po dwugodzinnej klasówce
z matmy, / przed dwója z fizyki, / podczas
wietnamskich niedziel, / kiedy Kerouac poja-
wił się na drodze, / i nie widać było śmierci
depczącej mu po piętach, / kiedy zegar wybił
Dwudziestą / i daleko były Zimne Dni, / kiedy
Mobutu zwyciężył Kasawubu, / kiedy skinęła
głową miss Dunakeszi, / i potaknęło w ustach
źdźbło trawy, które gryzła tak zachwycająco,

/ i które potem zostało gdzieś wyplute… / jak
jakieś ponadczasowe olbrzymie zwierzę, / jak
wśród krzeseł, stołów góry Bernarda / wycią-
gnięte domy, między ścianami domów rzeka. /
Patrzę na Dunaj, / patrzę na falujące w lustrze
Miasto, /  moja twarz, odbicie moich twarzy: /
jakie cierpliwe i jakie pojętne, / jakie syte i
jakie pustynne, / jakie bezbronne i jakie okrut-
ne, / i jak bardzo, bardzo pragnące! / jak
bardzo pragnące rozbić! / Patrzę na Dunaj,
rzekę, co płynie od stu tysięcy lat.Hmm, proszę zauważyć jak drobne śladyprzeżytej biografii nagle zatapiają się w rzeceCzasu. Własna pamięć miesza się z rudymen-tami wieków.Własna pamięć – z minionymi wiekami.Jest w tym wszystkim historiozofia i refleksjanad naszą Ziemią. Kántor otwiera wrotawłasnej biografii, za którą kroczą pokolenia.Oto jak z „niewinnie” zaczynającego sięwiersza wyrasta traktacik!W większości tych wierszy Kántor stąpapo ziemi – szczegóły, realia, drobiazgi… Alezawsze te drobiazgi potrafią nas cudniezaskoczyć, jak na przykład w tej miniaturzept. Mama: Mamusiu, kup mi rower! / kup mi
deskorolkę! / a kiedy wrócę stąd do domu, /
kup mi Central Park!Jak widać, poeta zamieścił w tym wybo-rze dla nas różne sprawy i dykcje. Jego oso-bliwością jest narracja: bardzo komunika-tywna, ale bardzo istotna w swych przesła-niach. Mieści się w tych wierszach „całyświat”, a w nim cudowne szczególiki odsła-niające istotę wnikliwego wgryzania się wrozmaite sensy.Afirmacji w tych wierszach widzę mało.To typowe dla wielu autorów, bowiem nas,poetów, radość życia często nie dotyczy.A więc jeszcze jeden cytat; wiersz pt. O
prawdzie: Lepiej jak o prawdzie nie będziemy
rozmawiali / tak w ogóle. Dzień jest ciepły,
niebieskie jest niebo, / tak w ogóle. To są
komunały /  Poza tym prawdą jest to, co ja
uważam / za prawdę. Nieprawdaż? Do tego /
mnie już prawda nie podnieca tak, jak kiedyś /
– a może jednak? – podniecała. Wtedy – życie
oddałbym za nią, potem  / widzisz, co się
stało?! Widzisz, że tu jestem! / Czym dla ciebie
jest prawda, sam zadecyduj o tym, / nie ma
pewności, że się z tobą zgodzę, / ale to ni
prawdy, ni rzeczy istoty / nie zmieni. Ewident-
ne jest wszakże, / że wszystko jest beznadziej-
ne. Nadzieja też.Proszę zauważyć, jak prosty to jestwiersz; jak „kolokwialny”. Ale o jak ważnejsprawie opowiada; ile daje do myślenia…Najprościej tego typu poetów możemy na-zywać mądrymi i wrażliwymi. Oni wmyślająsię w swoje życie, w historię, w to wszystko,co ich otacza i co im się zdarza. Mogą o tymnawet nie wiedzieć, ale wiersz ich do tegozmusza.„Poezja myśląca” nie zdarza się zbyt czę-sto. Péter Kántor posiada ten dar i umie go„sprzedawać”. Dlatego poważyłem się na terecenzję, bo u nas w powodzi setek tomikówrzadko kiedy można znaleźć tak ciekawegoautora. No i dodać koniecznie muszę, żewiersze te przełożył na język polski BogdanZadura. W tomiku tym został także zamiesz-czony wywiad z poetą, przetłumaczony przezAnnę Butrym. Ale to już osobna lektura,

warta przeczytania.
■

________________Péter Kántor, Czego potrzeba do szczęścia,Wydawnictwo Forma, Szczecin 2018, s. 72.

Péter Kántor
Jeden z mych
prapradziadkówJak stare brodate działoimieniem Mordechaj Weis:w 1985 roku papcio w Londynie na MaidaValeodpalił po raz ostatniprzy butelce hiszpańskiego wina.Był cholewkarzem albo szewcem,Kiedy umierał, przy jego łożuZebrał się tuzin dzieci, tylkoSamuela zabrakło, twojego dziadka.Wtedy Mordechaj uniósł się,Przeszył wzrokiem całą dwunastkęI powiedział tylko:Mein einziger Smil!I umarł.
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Agata Linek
Niedokonanydziwili siękobieta a spokojnie stałagdy lekarze mówili„Nic nie dało się zrobić”dziwili sięgdy żadna kroplanie spłynęłana trumnędziwili sięzwyczajnie pakowałajego rzeczyjakby robiła to codziennienie widzieligdy weszła do kuchnirozpłakała sięna zielonym blacierachunekdla niego już na zawszeniezapłacony
Soki trawiennekromka chlebatrochę masłakawałek szynkijeszcze plasterek ogórkawszystko się wchłonieelegancko przetrawinie zostanie żadne śladszkoda że żołądeknie ma połączenia zsercemmożnabywyrzucać wszystkieniepotrzebne wspomnienianie zostałby żaden ślad
Zimapadał śniegdzieci zjeżdżały na sankachchoinki stały w oknacha na ulicach panował przedświąteczny gwardzisiajnie pozostał nawet śniegszyby tylko nieśmiało ozdobiły się bielązbici w jednym baraku kulą się z zimnazmęczeni brudni i głodnizaszronieni – od czasu i miejscamoże przyjdzie zbawienieuciekniemy obłokiem ciepłego dymuz obozu Auschwitz

Mateusz
Wróbel

MonologowanieI stało sięZabrakło tematów do rozmówZ samym sobąMiasto opuściło moje wierszeOstatnim tramwajem z KatowicPrawdopodobnie donikąd lubCo być może jest pewniejszeDokądś gdzie i mnie za bardzo nie maFrustracja dokonała puczu we mnieI skulony w sobie oczekuję jutraKtóre zapomniało nadejśćTo nie moja wina małaŻe pojawiam się tylko w swoich snachTo w nich wyczekuj mnie na peronieBędzie padał deszczA my nie będziemy w nim mokliTeraz jednak schowałem się w zaciszu ciszyPoza którą w jazzie odpowiedziDolicza do końca tenKtóry nie pojawia się w snachOczu ma parę i dwie źrenic paryNie pytaj mnie o toSkoro cię nie maLicz razem ze mną od miliona do zeraNie pytaj mnie o toSkoro cię nie maLicz razem ze mną od miliona do zeraCoś przecież robić trzebaProwadzę przeciw sobie nieprzerwany ogień
Powroty 7Niewielkie powroty do miasta sąnajpiękniejszeTakie bez transparentów i nastolatekz papierosamiKiedy drzwi pociągu się rozsuwająi wypływaszWylewasz się potokiem ajfonów uszu zesłuchawkamiBezrefleksyjnych twarzy pań i panówDziewczyn i chłopców na dopsachchowanychA papierosy w ustach czekają na odpalenie(W moich prawdopodobnie też)Choć to peron dla niepalącychBo cały kraj już do niepalących należyPrzebity gumowym krzyżem na wylotDziś wracam do miasta chętnieBo do miasta wraca się z chęcią zawszeGdy cisza panoszy się we mnieI chłonę w siebie dźwięki i słowaNa przystankach i peronach zasłyszanePobrzękują wtedy w trzewiachA mnie w tym wszystkim nie maSą tylko światła latarńSą tylko drobne skweryPlac miarki i tramwajeBudki z kebabami sprzedawanymi przez

 EgipcjanOrmian albo Polaków o ciemnej karnacjiTakiej jak czarna madonna z bliznamizdobytymiNa placach wewnętrznych starych blokowiskAlbo komisariatach policji na których bijąA czasami gwałcą choć nie wiem tego napewnoWiem tylko że miasto ładuje mną baterięOdsysa ze mnie mnie i dobrze mi z tymKiedy płuca są dymu pełneA w nozdrzach ciepły zapach jesieni i spalinA w oczach rośnie nowy tałzenA w zębach resztki wołowinyKtóre spłuczę tanią whisky i drobnym łykiemBardzo drogiego wina w mieszkaniu Sowyi Łukowicza(Tak – TEJ Sowy i TEGO Łukowicza)Syna Sławomira (Nie TEGO sławomira – całeszczęście)A wracając nad ranem pierwszym pociągiemOdrośnie jak zarost i siwy włosUlotne i niepoprawne szczęście
Jerzy Beniamin

Zimny
w domu ojcaDom matki, nie będzie domem jej syna,właśnie robię porządki i widzę w kurzutyle życia, na grzbietach książek odciskiojca, w notatkach podliczenia wydatków;kwoty i liczby milionowe. Próbuję odcinaćzera i staję się biedakiem, na chwilę, bopotem na dnie szuflady w kąciku protezauśmiecha się do mnie, odwzajemniamrozchyleniem warg, które przygryzamwidząc laskę na wieszaku. Czeka na mniecierpliwie, a za oknem coraz mniejszy świat.
Nowe rozdania w poezji1.Zdobyłem się na odwagę i napisałem tenwiersz;donos na poezję, że popełniła przestępstwoniewiary w siebie, w swój dorobekpodważanyjak wieko zmurszałej trumny. Zdobyłem sięna krokdesperacji przekraczając granicę tolerancjisłowa.I ujrzałem przestrzeń, której jeszcze nikt nienazwał2.Pisze się przez zęby kiedy brakuje słów,przez duże K,  jak człowiekowi coś niewyjdzie.Słucha się przez szumy czyszczące powietrze,nie patrzy pod słońce, które już zachodzi.Wszystko już było pozostaje jedynie kąsać,każdy temat tabu  rodzący wieczniewątpliwości.
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3.W moim oku zabrakło miejsca dla ciebie,która jesteś ulicą przejezdną, nie ważną,ostatniej kolejności kochania, zanim położąna tobie bruk kilka razy przekopią pod jakiśkabel. I nie będzie to koniec, zakończenie,nawet środek prac, słyszę częste sygnałycofania, to znak powrotu nowej fali słów,to zdezorientowanie, zakłócenie sygnałów.Serwer poezji zapchany jak kuchenny zlew.Przerwij nadawanie przejdź na długi odbiór.Usłyszysz szum zakłóceń a potem symfonię.
Bronek

z Obidzy
A imię moje nieznanyA gdybym to ja był dzieckiem,które swój ojciec porzucił,by, stać się królem niebieskim,zamiast mnie życia nauczyć.Pewnie bym krzywo dorastał,pijakiem został lub łotrem,wygnańcem z własnego miastapustynnym gadem lub ostem.Nikt by przede mną nie klękał.Zaś wszyscy, co wszystko wiedzą,wołali by na mnie bękart.Bo nie nazywam się Jezus.
SrebrnaPosiwiały ci włosy od palców,bo zbyt długo trzymałaś na rękachi huśtałaś od płaczu do płaczu,aż przestało jak suche drewienko.Potem mocno z rozpaczy je rwałaś,jeszcze złote jak słomiane kosyi szarpałaś, czesałaś, czesałaś,jakbyś chciała je spalić na stosie.Posiwiały ci włosy od palców,bo zbyt długo splatałaś warkocze,zamyślona czy odejść, to zasnąć,zapatrzona w drewnianego chłopca.
GóryNie klęczą na kolanach,nie modlą się leżąc przed Pańskim ołtarzem.Krzyże w nie powbijane nie są dla nichpodporą,raczej niemymi świadkami oskarżeń, alekto im uwierzykiedy przyczynę od skutku dzielą mglisteotchłanie przestrzeni.Nie znają słowa „zmiłuj się nad nami” czy

„tylko taką nas drogą poprowadź”Zabijają.Prawdą jednak jest, że góry któreuśmiercają najczęściejpierwsze wchodzą do nieba.
Małe BetlejemCzym to jest, że wielu mędrców,zadumanych nad każdym kolejnymwydaniem pism świętych,odbywających kosztowne wyprawydo ziemi świętejnie znajduje tam nic.A ty przy pasieniu owiecrozłupując orzech,znajdujesz w nim wszystko,nawet to małe miejscew Betlejem.

Aleksandra
Jaworska* * *rozpraszam się, rozprószamna drobne i po trochuznajdują mnie po kątachokruszki jedzenia w klawiaturzeroztarty kurz na półce z książkaminieregularne rysy na płytach CDpojedyncze włosy na co drugim dywanietrochę tu, trochę tam,lecz nigdzie konkretnienie wiem już, kiedy zaczęłamtę zabawę w chowanegoteraz moja kolej – szukam!może znajdęsię w jednym miejscu* * *jestem kolejnym z miliardówz cudów świata dlategoteż obwiniam sięnajważniejszymitrzęsieniami ziemi przez potknięcieo nadepniętą szczelinęw chodniku przywołują mniedo porządkunawet murale którychnie znam opatulajątunelem do światłaon o dziwo nie kruszejea rośniew siłę uśmiechają się starsi ludzie– postaci jak z bajki –z oknami (życia) zamiast oczua garażowe napisy krzycząkochajjak nikt dotąd (bo) jesteśkolejnym argumentemby wciąż trwałcud

* * *kiedy śpisz ja podtrzymujętwoje powieki właściwiejedną którą już wstajesz ijeszcze nie poszedłeśspaća kiedy wstanieszpragnę byś poczułsię niczym władcahades(u) ja wezmęna barki ten kamieńo którym mówisz przez sengóry będę zdobywałado skutkudla ciebie zostanęsyzyfem i jeszczewięcej (bo pragnę by) dźwigałten odcudzy ciężarbyle ktoale tylkobyle nie ty* * *jesteś kłamstwem do którego ciężkosię przyzna(wa)ć od razu po czasiedołączasz do kategorii błędu ludzinie generalizuję ale wystrzegam siętych kategorii z innej półki z wysokopołożonym ego gdzie tylko sufit prześwitu-jenad głową wzrok dalej nie sięgazapomina jak to jest patrzeć nacoś więcej niż własne puste kantyprzepraszam kątymusisz wiedzieć że obojętnew które cztery ściany wejdzieszwszędzie znajdują się te nieszczęsnekątyktóre tylko z nazwy są proste
Józef Zdunek

Wszechświatpatrzę w niebowytężam wzrok do granic bólubez rezultatunie zmieniły się Wozy ani Mleczna Drogapanorama nieba jak przedtemnie przesunęła się granicazasięgu wzrokuuruchomiłem wyobraźnięteraz widzę dalejale obrazy są mgliste i szareWszechświatdo końca nieosiągalnyi niewidzialny
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Marek Wawrzkiewicz

Nasz niepowtarzalny,
polski patriotyzm (1)

1. PośpiewajmyTę prześliczną piosenkę śpiewamy odprzynajmniej trzech, a może i czterech poko-leń. Jest łagodnie wzruszająca, łatwa, przy-jemna i nie ma potrzeby zastanawiania sięnad jej przesłaniem i sensem. Mimo to spró-bujmy – ale nie nućmy, tylko czytajmy.
Jak to na wojence ładnie,
Kiedy ułan z konia spadnie.
Koledzy go nie żałują,
Jeszcze końmi go tratują.Uroda i wdzięk tej piosenki nie polegatylko na zlekceważeniu zasad języka polskie-go, w którym – poza wyjątkami – akcent padana przedostatnią sylabę. Tu zawsze pada naostatnią. Koledzyzgo – tak to słyszymy – niejest nazwą egzotycznego zwierzęcia, to takaniefortunna zbitka: koledzy go... itd. Ale totylko filologiczne czepiactwo, chodzi o cośważniejszego, o wymowę utworu. Jest w nimnie wojna ze wszystkimi jej okropnościami, awojenka, zabawa, w której ochotnie uczest-niczymy. I przykład braterstwa na poluwalki. Wypływa z tego wniosek: prawdopo-dobnie pod Samosierrą mniej szwoleżerówzginęło od hiszpańskich dział, niż pod kopy-tami końskimi towarzyszy broni. Skorowojenka jest zabawą, to i Powstanie War-szawskie było wesołą przygodą, bo:
Pałacyk Muchla, Żytnia, Wola,
Bronią się chłopcy spod Parasola,
A na Tygrysy mają VISy,
To warszawiacy, dzielne urwisy...Dla starszego pokolenia są to sprawyoczywiste, młodszemu trzeba dawne tekstytłumaczyć na język przystępny. Tygrysy tojedne z najgroźniejszych czołgów II wojnyświatowej, VISy to pistolety. Proporcje wuzbrojeniu wywodzą się z legendy sławiącejułanów szablami atakujących czołgi. Wewspółczesnym języku słowo „urwis” już niewystępuje, wyjaśniam więc, że to po prostułobuz (jeśli to słowo nie wymaga tłumacze-nia); w tym przypadku nie ma ono znaczeniapejoratywnego, chodzi raczej o łobuziaka,który zaraz jakąś psotę wrogowi wyprawi.Wesoły obrazek: z pistoletem na czołg. A jeśliw tej zabawie odniesiesz ranę, to ci się toopłaci, bo: „sanitariuszka, morowa panna daci buziaka. Może się przytrafić coś gorszego,ale przynajmniej potomni powiedzą: - jakpięknie ginęliśmy... Westchnienie wydadzą zsiebie ci, co nie zginęli. Przygoda. Nic tylko wpogodny sierpniowy dzień budować baryka-

dę w Alejach Ujazdowskich, przebierać mło-dych ludzi w chełmy i opaski i rekonstru-ować. Ale rekonstruować tak, żebyśmy wy-grali. Ku pokrzepieniu serc. Krzepi pomnikmałego powstańca na warszawskim Podwa-lu, ale oburzają nas dzieci afrykańskie czyarabskie uzbrojone w kałachy.Nie pamiętam ani tytułu,  ani autora publika-cji, ale jej treść trafiła mi do przekonania,więc na użytek tego tekstu pozwalam sobienią częściowo posłużyć. Chodzi o świętąpieśń Polaków „Czerwone maki”.
Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój się kryje jak szczur...Wyobrażam sobie, że zabicie człowiekajest ciężkim doświadczeniem, ale zabicieobrzydliwego gryzonia to coś pożytecznego.Wroga trzeba więc odczłowieczyć. Wróg wtym przypadku nie był przedstawicielemnarodu, który wydał wielkich myślicieli,poetów, kompozytorów, a kimś, kogo obo-wiązkowo należało „za kark wziąć i strącić zgór” w jedyny możliwy sposób: przez fizycz-ne unicestwienie. Oczywiście – wojna nie jesteleganckim przyjęciem, na którym prawi siękomplementy, to machina służąca zabijaniu.Przeżyję, jeśli nie przeżyje wróg. Chodzi mijednak o mechanizm psychologiczny. Znamyto z przeszłości – dzielono całe narody nanadludzi i podludzi. Nadczłowiek zabijałpodczłowieka, nie ponosząc szkód psychicz-nych. W łągodniejszej, „ucywilizowanej”wersji wraca to do nas dzisiaj: ludziom „gor-szego sortu”, tym, którzy noszą w sobie „genzdrady”, „targowiczanom” należy się znacz-nie mniej. Nie musimy ich fizycznie likwido-wać, ale nie mają  prawa do szacunku, zasłu-gują na pogardę i gorszy los.W ramach tzw. sprawiedliwości społecz-nej i czyszczenia historii po prawie 30 latachod zmiany ustroju przeprowadzamy rady-kalną dekomunizację. Stare tablice z nazwa-mi ulic zastępujemy nowymi, słusznymi.Znikają z naszych miast i miasteczek m.in.nazwiska pisarzy, szkoły i instytucje kultury,mocą nadania przez władze, otrzymują no-wych patronów. Leon Kruczkowski, autorszanowanego i przed wojną dzieła „Kordian icham”, był przed Mrożkiem najbardziejcenionym na świecie polskim dramaturgiem.Ale okazał się niegodnym patronem teatru wZielonej Górze, nie zasłużył na ulice i popier-sia, wykreślono go z historii polskiej literatu-ry. I nie pomogło mu nawet to, że jego sztukigrano na całym świecie, a „Niemców” wMoskwie wystawiono dopiero kilka lat popremierach w Londynie czy Madrycie. Zgo-

tował sobie ten los, bo  był przecież nie tylkoprezesem Związku Literatów Polskich, aletakże – o zgrozo! – wiceministrem Kultury.Odnoszę jednak wrażenie, że ta lustracjahistoryczna jest zbyt powierzchowna i płyt-ka. Należałoby z korzeniami wyrwać wszyst-ko, co trąci jakimkolwiek postępem, zalatujesocjalizmem i śmierdzi rosyjskością. Niechcemy o tym pamiętać, ale popatrzmyprawdzie w oczy: na szczególnie podniosłychuroczystościach patriotycznych, a także wkościołach, śpiewamy od 202 lat pewnąpieśń o podejrzanym rodowodzie. W  zależ-ności od epoki  i nastroju zmieniamy tekstoryginału. Raz jest racz nam wrócić Panie,innym razem pobłogosław Panie. A w orygi-nale ten tekst brzmi:
Pod twe ołtarze zanosim błaganie,
Naszego króla zachowaj nam Panie.Pieśń „Boże, coś Polskę” w roku 1816napisał Alojzy Feliński na cześć króla Polski,cara Aleksandra I. Biję się w piersi: sam przezcałe lata śpiewałem te pieśni i piosenki, niezastanawiając się nad ich sensem. Ale wokresie wzmożenia patriotycznego naszłamnie myśl, że może jednak warto poświęcićim chwilę refleksji. Czy wspomagają onebudowę swoistego, niepowtarzalnego pol-skiego ukochania ojczyzny? Mam nadzieję, żetylko w niewielkim stopniu, choć zapewnenależą do patriotycznego wyposażenie do-rodnych młodzieńców maszerujących podznanymi z przeszłości flagami. A swoją drogą,ciekawe jakie pieśni śpiewa leśny führer,który w blasku ognisk i na tle swastyk wjednozdaniowym toaście sławi Adolfa Hitlerai ukochaną Polskę. A może śpiewa tylkoHorst Wessel Lied?Jak kraj długi i szeroki, w każdym mieściei miasteczku wzniesiono pomniki JanowiPawłowi II, ochrzczono jego imieniem tysiąceulic, placów, szkół i szpitali, ale nie sądzę,żeby nasz naród stał się lepszy, bardziejreligijny i żebyśmy mocniej kochali bliźniegoswego. Ulice, place, instytucje, stowarzysze-nia i instytuty nazwane imieniem „poległego”prezydenta tylko w niewielkim stopniuwpływają na wzrost jego uwielbienia. Upo-rczywe stosowanie w każdej okazji słów –pisanych największą literą – Naród, Ojczyzna,powodują pewnie ich wyświechtanie, zuży-cie. Czy naprawdę większym patriotą jestten, który grzmiąco się tymi słowami posłu-guje, od tego, który je naprawdę szanuje i wzwiązku z tym posługuje się nimi rzadko iwstydliwie?
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2.  Poczytajmy
Rzadko na moich wargach –
Niech dziś to warga ma wyzna –
Jawi się krwią przepojony,
Najdroższy wyraz: Ojczyzna.

Widziałem jak się na rynkach
Gromadzą kupczykowie,
Licytujący się wzajem,
Kto Ją najgłośniej wypowie.

Widziałem, jak między ludźmi
Ten się urządza najtaniej,
Jak poklask zdobywa i rentę,
Kto krzyczy, iż żyje dla Niej.

Widziałem, jak do jej kolan –
Wstręt dotąd serce me czuje –
Z pokłonem się cisną i radą
Najpospolitsi szuje.W czasach, gdy nie ma już cenzury, tenwiersz w oczywisty sposób jest niecenzural-ny. Gdyby ktoś go zacytował z mównicy, to zpewnością jakiś marszałek surowo by orato-ra ukarał.  Wiersz napisał  Jan Kasprowicz, wktórego czasach – widać – występowało jużzjawisko obecnie powszechne. To zadziwia-jące, jak aktualna bywa poezja tworzona winnych epokach. Niekiedy zdumiewa też jejprofetyzm. W latach osiemdziesiątych przy-najmniej połowa uczestników wielkich mani-festacji słuchających słów o tym, że wyjdziestu robotników nie miała pojęcia, że wiersznapisał zapomniany poeta Juliusz Słowacki;była też przekonana, że miłoszowskie słowao tym, który skrzywdził człowieka prostegonapisane zostały  na społeczne, aktualnezamówienie. Gdyby nie język, nikt by nierozpoznał, że  niejaki Wacław Potocki trzystapięćdziesiąt lat temu  napisał te słowa:

Nieszczęśliwa, pomyślę, Rzeczypospolita,
Kiedy każdy się swego rozumienia chwyta.
Zerwawszy sejm, że na nim nie mógł się obłowić.
W domu konstytucyje wolno mu stanowić.
......................................................................................................
Któż, przez Boga, szubieńce godniejszy i pala,
Jeśli nie ten, kto sobie tak wiele pozwala?
Więc złodzieja wieszają, że ukradnie woły –
Tańsza u nas ojczyzna i Boże kościoły.Norwid redivivus. Przez lata zapomnianyi niedoceniony już w latach pięćdziesiątychzaczął być cytowany. I jego niektóre wierszeokazały się uniwersalne – w tym znaczeniu,że politycy próbujący udawać erudytów ismakoszy poezji podpierali się poetą, choćwywodzili się z różnych, niekiedy przeciw-stawnych obozów i odmienne wyznawaliideologie, jednak Norwida dawało się użyć.Ale jakoś nie cytowano zbyt często Mickiewi-cza:
Gęby za lud krzyczące sam lud w końcu znudzą,
I twarze lud bawiące na końcu lud znudzą.
Ręce za lud walczące sam lud poobcina.
Imion miłych ludowi lud pozapomina.Historię literatury polskiej pisano nie raz,a kilka razy. Pół biedy, jeśli to robią historycyliteratury, badacze czy krytycy, nawet wtedy,kiedy ograniczają ich obiektywizm upodoba-

nia osobiste. Nawiasem mówiąc, pamiętam,że w latach pięćdziesiątych jeden z naczel-nych polskich krytyków, autor szkolnychpodręczników,  chwaląc Adama Mickiewicza,zarzucił wieszczowi, że nie doceniał roliklasy robotniczej; istotnie, ani w „Balladach iromansach”, „Grażynie” czy „KonradzieWalenrodzie” robotnika ani śladu. Najgorzejjest, kiedy historię literatury przykrawają naswój aktualny użytek politycy i ich literaccypachołkowie. Zmieniają się czasy, systemy isytuacje polityczne, a różnej prowieniencjistrażnicy „skarbnicy narodowej literatury”pracują pilnie w świętym przekonaniu, żenajlepiej wiedzą, na jakim dziedzictwie trze-ba wychowywać naród i czym go duchowokarmić. Im to zawdzięczamy kolejne podsta-wowe kanony poezji. Oni też fałszują jejhistoryczny obraz, bo przemalowują go tak,by narodowa poezja okazywała się niepoka-lana, nie tknięta grzechem. A możnaby ułożyćopasłą antologię zawierającą akty pospolite-go serwilizmu  i ód na cześć zaborców izdrajców wieszanych potem przez lud nalatarniach. Zawierałaby wiersze poetów,których patriotyzmu nikt nie ośmiela siękwestionować. Tak pomyślana antologiapokazałaby, że nasza poezja nie zawsze byłalustrem szlachetnych idei i zbiorem świa-tłych recept na życie społeczne. Nierzadkolansowała zaściankowość, ciemnotę i kołtuń-stwo – co również i dzisiaj tu i tam spotyka-my. Omijamy te wstydliwe karty, nie chcemyo nich pamiętać. Może i słusznie. Poeci teżmają prawo do błędów, nawet w kwestiachpodstawowych. W naszych czasach wartośćdzieła jest drugorzędna, poetów i prozaikówskazuje się na niebyt, a w najlepszym raziena przemilczenie, bo do czegoś należeli i cośpopierali. Bardziej jednak grzeszą ci, którzyinstrumentalnie, dla doraźnych celów zakła-mują historię (literatura, poezja ma byćutkana z patosu i uniesień, ze szlachetności iwzniosłości). Ma być sienkiewiczowska, a nie– Boże broń – gombrowiczowska, ma mówićo nieskalaności narodu, sławić przegranepowstania, cierpieć i martylogizować.Współczesny poeta Jerzy Górzański w latachsiedemdziesiątych napisał słowa i dziś aktu-alne:
Wszyscy by chcieli o narodzie wciąż gadać i gadać,
Podsuwając mu czaszkę zżółkłą i wiązkę piszczeli.
A naród nie słucha, tylko robi swoje.Zastarzałym i wciąż powtarzającym sięgrzechem wszystkich, którzy orzekali owielkości poety i znakomitości jego dziełajest przykładanie do wiersza miarki aktual-ności – najczęściej politycznej lub ideowej.Ponawiane we wszystkich epokach tegorodzaju zabiegi krytyczno-kreacyjne częstoodsuwają na bok prawdziwe wartości lite-rackie, a windują na piediestał utwory słabe,za to natychmiast reagujące na zawirowanianaszej historii. Kiedy ma się do czynienia ztekstem pochodzącym z odległej epoki, takiefałszywe kreacje mają niewielkie znaczenie.Gorzej, jeśli jest to wiersz dotyczący wyda-rzeń, których byliśmy lub jesteśmy świad-kami.Od wielu lat zasiadam w jury rozlicznychkonkursów poetyckich i obserwuję, jak

czeladnicy poetyccy, ale też i uznani poeciusiłują nadążać za aktualnością. Jest oczywi-ste, że wiersz dedykowany (Bogu duchawinnemu) Janowi Pawłowi II nabiera warto-ści przez samą dedykację. Warto też utwórzadedykować Adamowi Mickiewiczowi – ot,kolega koledze. Ale przede wszystkim trzebatrzymać rekę na pulsie czasu. Minęła już falawierszy poświęconych Józefowi Piłsudskie-mu, bo wyparła ją ujawniona prawda o Katy-niu, więc tragedię tam pomordowanychopiewały setki maszerujących na Parnas. Apotem łzy rzęsiste wylewali poeci na smo-leńską brzozę. Jakoś nigdy nie wierzyłem wszczerość tych wzruszeń i pewnie już w tymniedowiarstwie tkwić będę. A co zostało zpoetyckiej publicystyki lat Solidarności pozapiosenką Jacka Kaczmarskiego?Lat temu osiemdziesiąt z okładem Kazi-mierz Wierzyński napisał „Lekcję konwersa-cji”:
Nie mów o Polakach i Żydach,
To pole minowe.
Nie mów o Polakach i Ukraińcach,
To pole minowe.
..........................................................................
Nie mów o Polakach i Litwinach,
To pole minowe.

Nie wstępuj na pole minowe,
Wylecisz w powietrze.

Są jeszcze inne,
Na które wstąpiliśmy przedtem
I także nie ma o czym gadać.W ostatnim czasie zaminowaliśmy wiel-kie pola na wschodniej i zachodniej granicy, atakże daleko poza granicami. Ale i terazsaperzy nie byliby bezrobotni. Więc możedziś wielki Skamandryta napisałby jeszczejedną zwrotkę wiersza:
Nie mów o Polakach i Polakach,
To pole minowe.Nasza ojczyzna jest jednym wielkim gro-bem nieznanego żołnierza. A także grobemzapomnianego poety. Jedną z nich jest AnnaŚwirszczyńska, uczestniczka PowstaniaWarszawskiego.
Ci co wydali pierwszy rozkaz do walki
Niech policzą teraz nasze trupy.

Niech pójdą przez ulice
Których nie ma
Przez miasto
Którego nie ma
Niech liczą przez tygodnie przez miesiące
Niech liczą aż do śmierci
Nasze trupy.Wtóruje jej Tadeusz Różewicz:
Umarli przypominają sobie
Naszą obojętność
Umarli przypominają sobie
Nasze milczenie
Umarli przypominają sobie
Nasze słowa
.....................................
Umarli czytają nasze książki
Słuchają naszych przemówień
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Umarli czytają nasze książki
Słuchają naszych przemówień
Wygłoszonych tak dawno
Umarli studiują referaty
Biorą udział w dyskusjach
Już zamkniętych
Umarli widzą nasze ręce
Złożone do oklasków
...............................................
Umarli liczą żywych
Umarli nas nie zrehabilitująW roku 1957 Andrzej Bursa napisałwiersz „Rówieśnikom kameleonom” aktual-ny po pół wieku:
Brzdąkający ostrożnym cynizmem
Uchodzący za dobrą monetę
Czekający na mannę z nieba
Gdzież nam myśleć o miłości ojczyzny
My nawet jednej kobiety
Nie umiemy kochać jak trzeba.Nasz niepowtarzalny, polski patriotyzmzrodzony jest z zapatrzenia w wyidealizowa-ną przeszłość, z rozdrapywania ran, z prze-konania, że jeśli już kiedykolwiek przegrali-śmy, to dlatego, iż wzięto nas podstępem izdradą. Tak to zdiagnozowała niedawnozmarła Joanna Kulmowa:
Może łatwiej przez ciebie zginąć
Niż dla ciebie wytrzymać
Chorobo nieustająca
Nieprzyschnięta oparzelino
Ułomności rodzima
Z ojców ojca
................................................
Moja wado wrodzona
PolskoTemat ojczyzny pojawia się i we współ-czesnej poezji, niekiedy w karykaturalnejpostaci. Jeden z nurtów wywodzi się w pro-stej linii z piosenki pastuszka pasącego trzyowieczki i jednego baranka na łączce nadstrumykiem. Poeta z bożej łaski pisze owyjątkowej krainie, nad którą płyną obłoki,w której szemrzą potoki między górami amorzem, w której śpiewają ptaszki i szumiąlasy. Z tego rustykalnego krajobrazu wynikadeklaracja: kocham cię, Polsko! Autorowi niesposób wytłumaczyć, że ten pejzaż nieszcze-gólnie wyróżnia nasz kraj spośród wieluinnych: lasy są wszędzie, choć z pewnościąnie szumią na Saharze, na Arktyce i Antark-tydzie. Dowód na płomienne uczucie jestdość słaby. Groźniejszy jest jednak inny nurt,w którym wiersze rodzą się z bezbrzeżniegocierpienia.  Oto utwór uznanego poety opu-blikowany w roku 1993. Poeta ten, współ-czesny Torquemada, nieustępliwie tropigrzechy innych poetów – Międzyrzeckiego,Ważyka, Woroszylskiego, Ficowskiego,Brauna, Szymborskiej, którzy w końcu latczterdziestych i początku pięćdziesiątychpopełniali utwory sławiące tamte czasy i ichbohaterów. Teraz zaś ujawnia ogrom swegotalentu w wierszu „Śmierć Piłsudskiego”.

Mówili: byłaś pawiem narodów, papugą
Gorzej – ty byłaś dziwką! Piękną i szaloną
Dziwką, która nie idzie przez  świat, ale tańczy,
Nie myśli, lecz się śmieje...

Tym, co Cię kochali

Plułaś w twarz – też ze śmiechem. Lecz tym co
cię bili

Umiałaś lizać łapy. Słać miłosne listy
Do Moskwy, do Berlina, skamlałaś u drzwi
Żeby wpuścić raczyli... A gdy Ci kazano
Swój własny pomiot jak suka rzuciłaś
Gdzieś wśród łagrów Syberii...

Tak, umiałaś walczyć
Jak dziwka z pazurami skakałaś do oczu
Z pazurami na czołgi... Zdychałaś w konwulsjach
Na każdym progu domu. A potem z uśmiechem
Szłaś do łóżka zwycięzcy. Kto Ciebie zrozumiał
Kto potrafił tak kochać, by chlasnąć Cię w twarz –
O Polsko, Polsko!

Noc stoi u granic
Noc nadchodzi milczącym, krwawym korowodem –

Wie, że nie będziesz wierna. Ale bardziej boli
Lęk: komu starczy sił, by być wiernym Tobie?Potęga tego utworu polega na tym, że pi-sano go nie długopisem, a  krwawiącymsercem. Że silnym kopem prawej nogi odrzu-cono gust  i smak. Że nikt tak jak autor niecierpiał, nie przeżywał losów swojej ojczy-zny, która się co prawda kurwiła, ale mimowszystko nie sposób się od niej wyzwolić.Boże broń nas przed takim patriotyzmem itakimi wierszami!

3. PomyślmyPolski, niepowtarzalny. Skąd się bierze,jakie ma korzenie? Czy rodzi się z charakterunarodowego, jeśli coś takiego istnieje? Prze-czytałem przed laty szkic podpisany nazwi-skiem naprawdę wybitnego pisarza na tenwłaśnie temat. Otóż utrzymuje on, że wszy-scy rodzą się jednakowi i jeśli mają podobnewarunki rozwoju swych osobowości, to sątacy sami – niezależnie od tego, gdzie przyszlina świat. Za jednym zamachem zlikwidowałnie tylko obiegowe mity (Niemcy są pracowi-ci, Francuzi rozpustni, Włosi leniwi, a Polacypijani), ale również zakwestionował to, że nazespół podobnych zachowań większychspołeczności może mieć wpływ historia,religia, jakość współżycia z najbliższymisąsiadami itp. czynniki. Zakwestionował fakt,że w zbliżonych warunkach różne narodymogą się zachowywać krańcowo różnie: naprzykład jedne rozumnie, inne zaś zupełnienieracjonalnie. Załóżmy jednak, że istniejecoś, co potocznie nazywamy charakteremnarodowym, podobnie jak istnieje zbiór cech,przy pomocy których tenże charakter sięokreśla. Warto wszelako zauważyć, że tenzbiór zastosowany do opisania większejzbiorowości bywa instrumentem zawodnym.Wiele zależy od tego, czy opis pochodzi zwnętrza, czy z zewnątrz opisywanej zbioro-wości. Nie znam narodu, który myślałby imówił o sobie ze szczególną kąśliwością.Naród we własnych oczach jest na ogółgościnny, waleczny, odważny, miłujący po-kój; jest obdarzony poczuciem humoru ikocha własny kraj. Ten sam naród oglądany zzewnątrz jawi się jako skąpy lub głupiorozrzutny, tchórzliwy i koniunkturalny,kłótliwy i agresywny, skłonny do czynówuwłaczających jego godności. To, co w na-szych oczach jest dającym przykład światubohaterstwem, w oczach innych może być

bezrozumnym szaleństwem i przyczynąwszelkich nieszczęść. I na odwrót: to, co wnaszych oczach jest małostkowością i tchó-rzostwem, w oczach innych staje się rozwagąi dalekowzroczną troską o najistotniejszeinteresy państwa i narodu.Ta relatywność ocen jest psychologiczniezrozumiała i nie budzi większych sprzeci-wów dopóty, dopóki w obrębie jednego sąduporównawczego nie zderzą się wygórowaneponad wszelką miarę mniemania o sobie zdeprecjacyjnym, lekceważącym stosunkiemdo innych. Takie właśnie zderzenie może sięstać elementem przyśpieszającym narodzinygroźnych nacjonalizmów, te zaś z kolei pro-wadzą do dumnej samoizolacji, co jest tyleśmieszne ile szkodliwe. Dobre mniemanie osobie jest czymś nieuchronnym, choć niekie-dy nie ma racjonalnych podstaw; samo wsobie nie jest jednak niebezpieczne. Niebez-pieczne staje się wówczas, kiedy  taka opiniałączy się z nietolerancją wobec innych. Pozawszystkim prowadzi to do samoogłupienia.Źródeł poszukajmy choćby u J.Ch. Paska. Zjego pamiętników wynika, że wszystko co wobyczaju, porządku społecznym i sposobówżycia innych narodów różniło się od naszejpraktyki, uważane było nie tylko za niepojętei dziwaczne, ale również za gorsze i godnepotępienia. O sarmatyzmie zresztą jako nietylko o epoce ale i formacji, która przezdługie lata ograniczała nasz rozwój umysło-wy i nasze możliwości poznawania świata,pisało wielu autorów. Może nie warto byłobyo tym wspominać gdyby nie podejrzenie, że idziś w jakiejś mierze wpływa na nasze wi-dzenie świata. Narodowa świadomość Pola-ków jest w wielkiej mierze świadomościąhistoryczną, a to ma swoje następstwa. Naj-większy polski racjonalista, AleksanderBocheński, autor  „Dziejów głupoty w Pol-sce”, która to książka powinna być lekturąobowiązkową wielu pokoleń Polaków, pisze:
...historyk wmawia w swój naród, że jest bez

winy, że to, co uczynił, było dobre. Tłuszcza
popularyzatorów, dziennikarzy, poetów, roman-
sopisarzy podchwytuje tezę i szerzy ją. Naród
zachłystuje się z dumy, widzi w błędach i szaleń-
stwach zasługi i mądrość, w rozsądku podłość i
zdradę. Ale czas nie stoi, historia idzie naprzód.
Naród staje przed dwiema drogami: drogą rozu-
mu i siły z jednej, frazesu i szaleństwa – z drugiej
strony. I oto skutki wychowania przez history-
ków: naród brnie dalej w te same błędy, które
sprowadziły nań upadek i klęski...i oczywiście
sprowadza na siebie klęski coraz większe.Od dawna to wiadomo: źle się czujemy wzwyczajności, w dzień po politycznej fieście,czymkolwiek by ona była. Zawsze byliśmyponad codzienność. Łatwo nas było zjedno-czyć „przeciw”, rzadko „za”. Najlepiej czuli-śmy się w czas burzy. Taki czas wyzwalał wnas nieprzebrane zasoby  energii, kiedyindziej zastygaliśmy w letargicznym bezru-chu. To lenistwo w działaniu i brak głębszejrefleksji nad naszym miejscem w świeciewywodzi się, być może z faktu, że częstomniej liczymy na siebie, a bardziej na innych.cdn.
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Uczta motyla,
czyli

międzynarodowy
festiwal poezji
XV Międzynarodowy Festiwal Poezji

„Poeci bez granic” w Polanicy Zdroju uwa-
żam za otwarty – zakomunikował 15 listo-
pada na scenie Teatru Zdrojowego im. M.
Ćwiklińskiej burmistrz elekt  Mateusz Jellin
w towarzystwie prezesa Dolnośląskiego
Oddziału Związku Literatów Polskich Kazi-
mierza Burnata.Od 14 do 18 listopada 2018 roku trwałMiędzynarodowy Festiwal Poezji „Poeci bezgranic” w Polanicy Zdroju. Festiwal odbywałsię pod patronatem Ministerstwa Kultury iDziedzictwa Narodowego. Jubileuszowa XVedycja była wyjątkowa – odtąd festiwal nosiimię jego twórcy, który zmarł w tym roku,poety Andrzeja Bartyńskiego. Uroczystenadanie festiwalowi imienia jego pomysło-dawcy odbyło się podczas gali otwarcia wTeatrze Zdrojowym. Zaprezentowany zostałuczestnikom festiwalu i publiczności poru-szający film wspomnieniowy o patroniezawierający zdjęcia autorstwa AndrzejaWaltera z Krakowskiego Oddziału ZwiązkuLiteratów Polskich oraz Andrzeja Dębkow-skiego z Warszawskiego Oddziału ZLP, zdję-cia z archiwum rodziny oraz nagrania wystę-pów wokalnych Andrzeja Bartyńskiego. Wfoyer Teatru Zdrojowego eksponowana byławystawa zdjęć Andrzeja Waltera i AndrzejaDębkowskiego, których głównym bohaterembył Andrzej Bartyński. Zmarłego poetę re-prezentowała żona, Krystyna Bartyńska,zawsze bardzo zaangażowana w działaniafestiwalowe.

Fot. Andrzej Walter
Nadanie festiwalowi

imienia Andrzeja BartyńskiegoPodczas tej uroczystości prezes Dolno-śląskiego Oddziału Związku Literatów Pol-skich Kazimierz Burnat jako główny organi-zator tego święta poezji dziękował i wręczyłstatuetki za wsparcie i udział w organizacjimiejscowym władzom. Statuetki ZLP otrzy-mali Zbigniew Puchniak, który z AndrzejemBartyńskim współtworzył festiwal, Jerzy

Terlecki – były burmistrz Polanicy Zdroju iRoman Szymański – były przewodniczącyRady Miejskiej, którzy wspierali jego realiza-cję, prezes Towarzystwa Miłośników Polani-cy Edward Wojciechowski i dyrektor TeatruZdrojowego Justyna Kuban, dla którychfestiwal jest niewątpliwym elementem kultu-ry polanickiej.Kazimierz Burnat został uhonorowanyPolanickim Niedźwiedziem – nagrodą zadziałania na rzecz miasta. Za promocję mia-

sta poza granicami kraju medalami wyróż-niono poetów przybyłych z Czech i Ukrainy.Szczeciński Oddział ZLP przyznał Kazimie-rzowi Burnatowi medal Gloria Kultura, którąwręczył podczas uroczystości w TeatrzeZdrojowym prezes oddziału Leszek Dembek.

Fot. Andrzej Walter
Kazimierz Burnat z polanickim OskaremPrezes Zarządu Głównego ZLP MarekWawrzkiewicz zaproponował władzomumieszczenie w rejonie teatru tablic upa-miętniających pobyt w mieście wybitnychpoetów. Propozycja spotkała się z aprobatą.Podczas festiwalu twórcy odbyli lekcjepoetyckie w przedszkolach i szkołach wPolanicy, Kłodzku i Nowej Rudzie. Podczastych spotkań rodzą się pomysły, a dzieci imłodzież otwierają się na poezję i literaturęw ogóle, czego efektem są lokalne konkursyliterackie i artystyczny udział uczniów wfestiwalowej gali. Dokonania uczniów i doro-słych uczestników II Konkursu LiterackiegoSzkół Ponadgimnazjalnych powiatu kłodz-kiego oraz VII Konkursu Polanickich Poetównajpierw oceniane są przez profesjonalnejury, potem prezentowane uczestnikom

festiwalu, towarzyszą temu wydawnictwapokonkursowe.Podczas imprezy członkowie Związku Li-teratów Polskich i goście przedstawiająkolegom referaty na interesujące tematyzapraszając ich do dyskusji. W czasie tejwymiany myśli konfrontują się różne punktywidzenia, różne doświadczenia twórcze,zawsze ideą nadrzędną pozostaje troska ostan obecny i przyszłość literatury i czytel-nictwa w naszym kraju.

Podczas Nocy Poetów autorzy prezentująwiersze zawarte w towarzyszącej festiwalo-wi „Poeci bez granic” antologii, w tym rokuwyszła pod tytułem „Piętnastopad”. PoetyckiHyde Park w kawiarni Bohema w pijalni wódmineralnych jest kolejną prezentacją twór-czości. Ta i inne imprezy festiwalowe otwar-ta jest dla publiczności i daje możliwośćzetknięcia się z żywą literaturą. Poeci przyby-li z zagranicy mają swój wieczór. Wierszeczytane są w oryginale i w tłumaczeniu najęzyk polski. Tym razem szerszej prezentacjipoddana została książka ukraińskiej autorkiSwitłany Bresławskiej przełożonej na polskiprzez Kazimierza Burnata oraz ostatniaksiążka poetycka Andrzeja Bartyńskiego„Uczta motyla” przełożona na ukraiński przezSwitłanę Bresławską.Biesiada Artystyczna – ostatnia poetyckaprezentacja ma charakter bardziej zabawo-wy, co odzwierciedla się w czytanych tek-stach, nie brakuje żartów literackich i scenekrodzajowych.– Festiwal „Poeci bez granic” jest ważnąimprezą w skali kraju, również z powoduprzychylności władz polanickich. W Warsza-wie nie doświadczamy tego. Doceniamy tęprzychylność! I dziękujemy za zapewnienie,że festiwal będzie kontynuowany – mówiłpodczas podsumowania, dziękując Kazimie-rzowi Burnatowi za sprawną organizację ikontynuację dzieła Andrzeja Bartyńskiego,prezes ZG ZLP Marek Wawrzkiewicz.
Elżbieta Gargała

Fot. Jadwiga Walter
Uczestnicy festiwalu przed Teatrem Zdrojowym w Polanicy Zdroju
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Zamyślenia

W pełni
rozmawia się
tylko z poezją„Okolica poetów” – kwartalnik, efemery-da i ewenement na mapie wydawniczej wPolsce, dzieło w zasadzie jednego człowieka,który w swej skromności, nie rości sobieprawa do recenzenckich olśnień. To Jerzy

Szatkowski, który powtarza za Anną Ka-mieńską, iż każdy wiersz to tajemniczy...organizm, gdzie słowa nie mogą leżeć oboksiebie niczym śnięte ryby. Musi je spajać,przepływać przez nie jakaś energia. W wier-szu wszystko ma i musi tętnić, poruszać się,pozostając w określonych granicach.

Grubo ponad setkę polskich poetów wy-deptało tu i pozostawiło na przestrzeni tychlat swoje ślady stóp. Wielu też dzięki publi-kacji, uzyskało prawo wzrostu i dojrzewania.Dobrze, że dzieje się to w towarzystwiepoetów uznanych, mistrzów słowa, o co dbaredaktor i wydawca zarazem. Sprawia to, żenie pozostają tak bardzo osobni. To nadertrudna sprawa własnym sumptem stwarzaćtego rodzaju czasopismo, nie czekając, ażskądś „kapnie” parę groszy dotacji. Niewąt-pliwie jakąś pomocą merytoryczną służąwspółpracownicy, wymieniając choćbyTadeusza Wyrwę-Krzyżańskiego, DariuszaTomasza Lebiodę, Emila Bielę, nie mówiącjuż o wspaniałym Zbigniewie Kresowatym,czy św. pamięci Joli Nowak-Węklarowej. Wczasach, kiedy nasza cywilizacja odrzucawszelkie wartości duchowe, gdy liczy siętylko technika i produkcja, tego rodzajuczasopisma są znakami ufności, gdyż ucząkochać, popychając i przynaglając do miłościpoetyckiego słowa. Niestety, ale życie du-chowe nie rozporządza wielkimi koncernamiprasowymi, które zajmowałyby się wydarze-niami wydawniczymi tej miary. Tworząc toczasopismo, pan Jerzy stworzył siebie. I nie

jest mu potrzebne uznanie. Kosztem wieluwysiłków zdobył sobie uznanie jako wybitnyedytor i znawca literatury, zachowując wśródinnych wartość indywidualną, dając nam,czytelnikom, najgłębsze przeżycia we-wnętrzne.Każdy kolejny numer kwartalnika to jak-by lustro czasu, w którym ocala się poetyckiesłowo, zaś dzięki mistrzowi tuszu, węgla ipiórka Zbyszka Kresowatego, każdy numerkwartalnika jest estetycznie wydany. I nie-wątpliwie nie wsiąka w piach czasu. Mająnadany kierunek jak strzała do celu, jaką jestwrażliwość czytelnika, budując wewnętrznącisze ducha. W niej znajdują miejsce naszeczytelnicze głody i oczekiwania na każdynowy numer kwartalnika.

Rys. Zbigniew Kresowaty
Tadeusz RóżewiczSztuka poetyckiego słowa jest swego ro-dzaju protestem przeciw zakłamaniu rze-czywistości w imię rzeczywistości całkowitej.Jest słowem wymówionym do nas, zgłodnia-łych słowa prawdy. Cóż, podziwiając pancerzobowiązków, rygory pracy, czekamy z nie-cierpliwością na każdy numer dzieła JerzegoSzatkowskiego i jego redaktorów.

Kazimierz Ivosse

Rys. Barbara Medajska

Adam
Mielczarek

Wiersz o nałogach
których nie sposób rzucićTyle było już prób,By zostawić to wszystko w tyleI odejść z trzaskiem drzwi.Lecz Listopadowy Wiatr,Znów przynosi mnie do Ciebie,Byś po raz kolejny,Skuła me skronie,Cierniem słów.
PeronStoję na skraju peronu,W ręku trzymam bagaż,Doświadczeń.Zastanawiam się, czy nie zrobić kroku,Jak niegdyś Stachura.Ale zamiast palców,Chciałbym stracić to,Co zatruwa moje spostrzeżenie,Pięknego świata.
KartkaTrzymam w ręku kartkę,Pożółkłą od czasu.W niej łzami swoimi spisałem,Moją zwiędłą miłość,Która prysła,W rozpaczliwym przedsięwzięciu.Nie potrafię jej spalić,Bowiem wciąż pachnie tak,Jak Jej skóra.
TożsamośćBudzę się rano,Za oknem ciemność nieprzebita,Świat mrokiem skuty.Pokryty szadzią zwątpienia,Mgłą rozdarcia zatruty.Wyszedłem z domu,W mroczny świat.W poszukiwaniu samego siebieNie zdaję sobie sprawy,Z upływu lat.Czas płynie, a ja nieustannieW ciemnym świecie zatracenia,Poszukuję siebie.Jestem niczym aktor,Wypchnięty na scenę życia,Nie poznawszy swych kwestii.Zmuszony improwizować.

■
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Kozetka (41)

Kolonie
(dla) dorosłych

Artystą jest się dlatego,
że się wie coś,
czego inni nie wiedzą.Witold Gombrowicz

_________________________

Joanna Friedrich
_________________________Nie tylko w miłości jestem wierna. Rów-nież w modzie powtarzam jak refren cosezon: Fendi, Valentino, Gucci, moda włoskajest u mnie na pierwszym miejscu.Być może dlatego, że tej modzie najbliżej jestdo sztuki.W tym sezonie dosłownie: Pierpaolo Pic-cioli fantazjuje na temat kolonii artystów.Wyobraża sobie, jak artystyczna bohema,inspirowana dziełami Matissa i Gauguina,ubierałaby się, jeśli gdzieś osiedliłaby się nastałe.I co, jeśli nastąpiłby kres eskapizmu arty-stycznych dusz na obrzeża społeczne i kolo-rowa parada niehamowanych indywidualno-ści wyruszyłaby na ulice miast.Ten pokaz zapiera dech w piersiach. Pic-cioli wierzy w raj na ziemi. W to, że możemygo stworzyć dzięki odwadze i sztuce.Kiedy 20 lat temu wyobrażałam sobiemoje „dorosłe życie” – jeden ze scenariuszyprzewidywał dalekie podróże do miejsc,gdzie żyją komuny nowoczesnych hipisów.Dziś prawdziwych hipisów już nie ma.Dziś już nie ma nawet hipsterów.Nie ma prawdziwych kolonii, ani, podob-no, niewolników.Globalny obieg informacji utrudnia praw-dziwy eskapizm.Właściwie dostępne powinny być kolo-nie dla dorosłych, nie tylko artystów, podczas

których przechodziłoby się chrzest wodąkolońską i całowało Neptuna w kolano.Muszę uważać, co wymyślam, bo jakiśrok temu napisałam, że armia modeli Gucci,wygląda jakby zeszła z jakiejś nowożytnejarki.Otóż to! Alessandro Michele w najnow-szej reklamie Gucci wsadza „swoich ludzi” nastatek, czyli coś z tego będzie.Karl Lagerfeld natomiast również odnosisię do „brzegu rzeczywistości” i jego najnow-szy pokaz (Chanel) ma miejsce na brzegumorza. To dopiero produkcja na miarę Mi-strza.Śledząc te trendy i scenerie, widzimy, żerozmach wielkich krawców nie ma granic, codobrze rokuje na przyszłość. Może tuż zarogiem czeka nas jakaś nowa dorosłość, takaktórej jeszcze naprawdę nie znamy?

Mistrz Cortazar mawiał, że to, co na-prawdę nowe – zachwyca, lub przeraża. Idęw zachwyt. W rozrzutność żywiołu ziemskie-go. Podobnie, jak on, wierzę, że „jedyną przy-szłością, zdolną wzbogacić teraźniejszość,jest ta, która rodzi się ze spojrzenia teraźniej-szości prosto w twarz”.Co widzimy? Jak widzimy? Czy to ważne,że jesteśmy dorośli? Czy to ważne, czy jeste-śmy artystami?Proza życia przeplata się z jego poezją.Romantyzm znowu jest trendy.Ars auro prior (łac.).Sztuka cenniejsza niż złoto.

Ujrzałem czas
szeleszczącej

brzozyW roku 1982 Gabriel Palowski i Piotr
Horzyk opublikowali w Trzyńcu zbiorekwierszy Obecność. Nie wiem, kto z nich wy-myślił tytuł zbiorku, lecz wydaje mi się, iżpomysłodawcą był Horzyk, zwłaszcza, kiedypolski tytuł nie tłumaczymy jako Teraźniej-
szość, lecz jako Współczesność. We Współcze-
sności jest zawarte znaczenie czasu, a towłaśnie wskazuje na drugiego z autorów.Kolejnym zbiorkiem bowiem jest Czas brzo-
zy, a w samym tytule jest zawarta kategoriaczasu. Czas jest zawarty nie tylko w tytułach,lecz jest to niezmienna wartość, która jakostała wartość ciągnie się całą jego poezją. Wwierszu Czas brzozy, nazwa jest i tytułemdrugiego zbiorku, w drugiej zwrotce pisze:

otworzyłem okno
za firanką pajęczyny
ujrzałem czas szeleszczącej brzozyPoecie raczej chodzi o wyjątek, wszakczas jest u Horzyka zazwyczaj czymś pro-blematycznym. W wierszu Czas, również jakw innych, stwierdza to jednoznacznie:
jest echem
głosem sumienia
wspomnieniem pokrajanym
skalpelem nerwuLecz to tylko jeden z punktów widzeniapoety Horzyka, ponieważ ma i dalszą, wła-ściwie odwrotną wizję, która ma dziecięcąkolorystykę i dziecięce spojrzenie. PiotrHorzyk jest również twórcą poezji dla dzieci,jak to można zauważyć w jego Bajkach Pio-

trusia. Wiersze w książce napisał dla swychdzieci, a utwór Baśń o białej róży ma charak-ter kołysanki:
A gdy będziesz
tuż pod górą
i zmęczona
legniesz w trawie,
by odpocząć
na murawie,
biała róża,
piękna róża
szepnie ci –
śpij malutka,
śpij i śnij.Horzyk ma dar kompozycji – kołysankamusi się znaleźć na zakończenie, gdyż póź-niej następuje już tylko sen.Gabriel Palowski był o całe ćwierćwieczestarszy niż Horzyk (Palowski urodził się wroku 1921, Horzyk w roku 1946). Ich współ-praca nie zakończyła się tylko tym jednymzbiorkiem, ponieważ razem publikowali

(Dokończenie na stronie 22)
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Listy do Pani A. (125)

Poeta
 wyczerpanyDroga Pani!Uczestniczyłem  niedawno w FestiwaluPoezji Słowiańskiej organizowanym przezAleksandra Nawrockiego. Impreza byłaściśle połączona z jubileuszem dwudziesto-lecia powołania do życia cenionego perio-dyku „Poezja Dzisiaj”.Właśnie przed dwudziestu laty z Alek-sandrem Nawrockim rozmawialiśmy o jegozamiarze wydawania pisma, które miałobywypełnić lukę po zlikwidowanej „Poezji”.Aleksander miał sporo wątpliwości. I to nietylko  dotyczących problemów edytorskich,ale i potrzeby takiego pisma; czy spełniswoją rolę; czy w ogóle ta formuła pismadrukowanego na papierze się nie przeżyła.Namawiałem go, by koniecznie spróbować.Wiedziałem, że zwłaszcza młodzi poeci niemają gdzie drukować, nie było też zbytwiele tytułów, w jakimś stopniu „edukacyj-nych”.Aleksander Nawrocki zaryzykował. I te-raz możemy święcić jubileusz.  Okazało się,że trwający do dziś sukces „Poezji Dzisiaj”polega głównie na nieuleganiu modom,zadęciom i nadęciom; na autentyzmie ipreferowaniu w tekstach walorów arty-stycznych. A o rzeczach najbardziej skom-plikowanych można rozmawiać w sposóbzrozumiały, co bynajmniej nie jest równo-znaczne z zaniżaniem poziomu.Myślałem o tym wszystkim siedząc –jak co roku – w sali w Muzeum Literatury: opiśmie, o upływie czasu, o poezji... Miałemwrażenie, że Pani jest koło mnie i zna mojemyśli...Z okazji jubileuszu wydał Nawrocki spe-cjalny numer „Poezji Dzisiaj”, w którymobok różnych wspomnieniowych i krytycz-noliterackich artykułów znalazła się sporailość wierszy. Aleksander Nawrocki znalazłbardzo dobrą formułę ich publicznej pre-zentacji na inauguracyjnej gali. Wierszeczyta para wykonawców, autor zaś stoi naestradzie obok recytującego. To bardzo miodpowiada. Wtedy nie mam tremy. Jestemniejako ukryty za słowem i głosem recyta-tora. Z zainteresowaniem słucham wierszy

innych uczestników Festiwalu. Czasemświetnych, niekiedy słabych. A za takieuważam wszelkie bogoojczyźniane ramoty.Pisane w szczerych intencjach, ale niecie-kawe artystycznie. Kiedy więc wystąpiłautor patetyczno-dydaktycznego wiersza, izaczął z emfazą: „Ja – syn! Ty – syn!”, pomy-ślałem sobie, że zabrakło mi do kompletudrugiej osoby liczby mnogiej...Zawsze też czekam na odnowienie rela-cji towarzyskich. Spotkałem dawno niewi-dzianego Adama Lizakowskiego, świetnego,uznanego poetę. Porozmawialiśmy bardzoserdecznie i wymieniliśmy się książkami.On dał mi swoje „Dzieci Gór Sowich”, jaAdamowi mój jubileuszowy „Spacer dosiebie”.Miło było zobaczyć Mirę Łukszę, RenęMarciniak, Andrzeja Kosmowskiego, Łycze-zara Seliaszkiego, który tłumaczył moje iAni (w tej kolejności) wiersze na bułgarski,Annę Czachorowską i wielu, wielu innychkolegów po piórze, z którymi nie mamcodziennego kontaktu.A po obiedzie i prezentacjach zagra-nicznych pism literackich, poszliśmy zSebastianem Popowskim na piwo do „Lite-ratki”. Czas nam upływał na ciekawej roz-mowie. A potem do księgarni mieszczącejsię w hali na Koszykowej. Odbywała się tampromocja powieści Agnieszki Walczak-Chojeckiej (córki Grzegorza Walczaka)„Królowa gwiazd”. Jest to rzecz o środowi-sku filmowców, o panienkach walczących orole, mających parcie na szkło, bez względuna autentyczny talent. To powtarza się wkażdym środowisku artystycznym, literac-kim także, choć tu jest to może mniej wi-doczne.Następnego dnia zaprowadziłem naspotkanie do Liceum im. Jarosława Dą-browskiego grupę zagranicznych poetów:Tatianę Żitkovą, Siergieja Głowiuka, Łycze-zara Seliaszkiego, Liubow Krasewską. Za-prosiła nas, jak co roku, animatorka życiakulturalnego, nieoceniona opiekunka mło-dych talentów pani Jadwiga Gaudasińska.Tak więc nie można powiedzieć, że wPolsce nic się pod względem kulturalnymnie dzieje. Wkrótce po festiwalu AleksandraNawrockiego uczestniczyliśmy z Anią warcyciekawych spotkaniach z Jackiem Łuka-siewiczem. Poeta, profesor, przyjaciel Sta-nisława Grochowiaka, opowiadał o życiu itwórczości autora „Menueta z pogrzeba-czem”. Bardzo ciekawie, rzeczowo, pięknymjęzykiem, jaki dziś należy do rzadkości.Słuchaliśmy, zafascynowani tym, co mówiłProfesor Jacek. Niedługo po tym spotkaniubyło następne: promocja tomu Łukasiewi-cza – „Wiązania”. To zbiór haiku, w którymznalazło się trzysta dziewięćdziesiąt pięćtych krótkich utworów. Ułożone zostały wtaki sposób, by stanowiły pewną całość,tworząc coś w rodzaju poematu, choć są toutwory całkiem odrębne. Daje to świetnyefekt. Co za wirtuozerskie wyczucie słowa!Bardzo Pani polecam. To rzeczywiścieduchowa uczta.Jak to w życiu, wydarzenia radosne,krzepiące przeplatają się ze smutnymi.Zmarł poeta, prozaik, lekarz, dokumentali-sta, były prezes wrocławskiego oddziału

Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, dr JerzyBogdan Kos. A prywatnie wuj Ani Musz. Jejbabcia i dr Danuta Kos, żona Jerzego Bog-dana, są rodzonymi siostrami. Doktor byłbardzo popularną postacią w Trzebnicy iwe Wrocławiu. Prócz kilku tomów świet-nych wierszy napisał książkę m.in. o głośnejepidemii ospy, która miała miejsce w latachsześćdziesiątych.Byliśmy z Anią na pogrzebie. Nie lubiętych ceremonii, ale niekiedy trzeba w nichuczestniczyć. Tutaj nawet sam chciałemjechać do kościoła i na cmentarz. Kos byłjednym z ostatnich ludzi o takim prawieniespotykanym dziś formacie, kulturze,prezencji.Dlatego staram się uciekać do innych,dawnych czasów. Takim wehikułem są dlamnie lektury. Czytałem niedawno „Seans wDomu Egipskim” Maryli Szymiczkowej. Niezdradzę żadnej tajemnicy jeśli napiszę Pani,że pod tym pseudonimem ukrywają sięJacek Dehnel i Piotr Tarczyński. Powieśćjest świetnie osadzona w realiach fin de
siecle'u, napisana – przez młodych przecieżliteratów – precyzyjną, piękną polszczyzną.Dodajmy do tego wątek sensacyjny, tobędziemy mieli pasjonującą lekturę. Takpasjonującą, że chwilami zapominałem wjakiej epoce żyję. Ale o to mi właśnie cho-dziło.A potem jak najbardziej współczesnespotkanie z Adamem Zagajewskim wewrocławskim Domu Literatury. Myśleliśmyz Anią, że będą tłumy. Nie było pusto, wręczprzeciwnie. Ale przecież mogło być dużowięcej osób. Poeta czytał różne wiersze, wtym niepublikowane. Jakże różnią się spo-tkania z poetami profesjonalnymi od wie-czorków najrozmaitszych bubków, którymsię wydaje, że są najmądrzejsi w świecie!Zastanawiałem się, czy ci ostatni w ogólecenią poezję Zagajewskiego, czy też uważa-ją, że zepchnęli ją do lamusa. Sami najbar-dziej cenią własny bełkot i nieudolność. Otym też wspominał Adam Zagajewski.Stwierdził, że to wszystko związane jest znieuctwem i zarozumialstwem  autorów.Mieliśmy szczęście, że trafiliśmy na tospotkanie. Jak się okazało, poprzedniemiało miejsce... czterdzieści cztery latatemu! W liście do prowadzącego ten wie-czór Andrzeja Zawady poeta napisał kiedyś,że następnym razem będą się mogli znowuspotkać za kilkaset lat. My z Anią, oczywi-ście, też przyjdziemy...Lubię wiersze Adama Zagajewskiego. Sąkomunikatywne, mówią o ważkich rzeczachw sposób odkrywczy, nowatorski, ale bezsztucznych udziwnień.Jego tomiki są rozchwytywane. KiedyAndrzej Zawada stwierdził, że nakładyksiążek pana Adama są wyczerpane, tenskwitował: „autor też”. W ten sposóbchciałby być wyczerpany każdy autor. I takminął listopad i zaczął się ostatni miesiącroku.Życzę Pani jasnych, kolorowych ŚwiątBożego Narodzenia, zwiastujących miłość inadzieję –

Stefan Jurkowski
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Rozmyślania

Listopadowe
festiwale

Festiwali literackich w Polsce nie
brakuje. Są takie, które liczą sobie grubo
ponad czterdzieści lat, ale są i takie, co
dopiero raczkują. Programy tych lite-
rackich festiwali wypełniają premiery
książkowe, spotkania autorskie, odczyty,
wykłady, prezentacje poetyckie, konkur-
sy, seanse filmowe i teatralne, wysta-
wy. Wszystko to po to, aby przeciętny
czytelnik mógł zapoznać się z tym, co
nowego w naszej i światowej współcze-
snej literaturze. Uczestniczyłem w trzech
takich festiwalach...

___________________________

Andrzej Dębkowski
____________________________

LimanowaW maju byłem w Limanowej na „Poetyc-kich Ogrodach”. Festiwal zainicjowany iorganizowany od samego początku przezpoetę Marka J. Stępnia na stałe wpisał się wkrajobraz limanowskiej kultury. Pierwszelata obfitowały w wiele ciekawych pomy-słów. Wyglądało to wszystko jak najlepiej, alez czasem drogi Stępnia i miejscowych władzrozeszły się. Poeta jednak zaprasza poetównie tylko z regionu, ale z całej Polski. Napewno jest skromniej i z mniejszym rozma-chem, ale Stępień próbuje organizować teliterackie spotkania. Ma do pomocy MarkaDudka – człowieka wyjątkowego, taternika,autora filmów o tematyce górskiej. Myślę, żeten festiwal trwa jeszcze właśnie dziękiniemu. To Dudek prowadzi festiwalowespotkania, jest prawdziwym przyjacielem nietylko poetów, ale przede wszystkim miej-scowych twórców i zwykłych ludzi, którym

próbuje pokazać, że literatura to nic strasz-nego.Wiem, że nie jest łatwo organizować co-kolwiek, nie mając materialnego wsparcialokalnych władz, ale Stępień z Dudkiem niepoddają się. Nie wiem, jak długo uda im sięorganizować te literackie zloty, ale wierzę, żemają na tyle siły, żeby literacka brać mogłapiękną, majową wiosną zajechać na te po-etyckie posiady. Tego im życzę...
PoznańPoznański Międzynarodowy ListopadPoetycki to impreza duża, prestiżowa, wie-kowa. Dotychczasowe edycje festiwalu wie-lokrotnie pokazały, jak ważne i potrzebnejest to wydarzenie na kulturalnej mapiePolski. A wszystko to dzieje się główniedzięki ludziom, dla których poezja, literatura,zajmują poczesne miejsce w ich codziennej,artystycznej wędrówce. Organizatorem jestpoznański oddział Związku Literatów Pol-skich.Festiwal ten to impreza poważna, w któ-rą zaangażowanych jest wiele czynnikówspołecznych i samorządów Wielkopolski.Wielkopolska słynie zresztą z „dobrej roboty”i pracy organicznej. Nie na darmo zresztąpoznański oddział ZLP blisko współpracuje zTowarzystwem im. Hipolita Cegielskiego.Podobnie jest z Radiem Emaus, na falachktórego można często usłyszeć wierszepoetów, uczestników Listopadów Poetyckich.Tegoroczny festiwal pokazał, że co rokujest trudniej. Pieniędzy mniej, ludzie niegraną się do pracy. Paweł Kuszczyński i AnnaAndrych próbują poderwać jeszcze tegoniegdysiejszego „orła poezji” do lotu, aleskrzydła coraz mniej lotne. Nie wiem, jakdalej potoczą się losy tego zasłużonego dlakultury polskiej literackiego festiwalu, alewyraźnie widać, że coraz mniejsze jest zapo-trzebowanie na literackie spotkania z żyją-cymi pisarzami. Myślę, że to dobry moment,aby ludzie pióra zastanowili się co dalej...Szkoda, bo takie kulturalne i artystycznewydarzenia zaświadczają, że nasze codzien-ne życie staje się lepsze. Mamy czas na re-fleksję, żebyśmy pamiętali, że wszyscy jeste-śmy zawieszeni pomiędzy doświadczaniemprzemijania i stawania się. Pytanie tylko, cobędzie w naszym życiu dominować?

Polanica ZdrójW Polanicy Zdroju w listopadzie jestspokojnie. Turyści wyjechali, tu i ówdzie, pomagicznych uliczkach, spacerują niemrawokuracjusze. Tutaj czas jakby zatrzymał się.Jednak nasz pobyt w tym mieście, toprzecież nie wczasowanie, tylko udział du-żym, kulturalnym przedsięwzięciu, Między-narodowym Festiwalu Poezji „Poeci bezgranic”. Piętnasty raz spotkali się poeci, alebyło to spotkanie inne od dotychczasowych.Ojciec tego festiwalu Andrzej Bartyński,który wespół ze Zbigniewem Puchniakiemwymyślili ten festiwal, zmarł w czerwcu.Tegoroczny festiwal stał się swoistym hoł-

dem złożonym wrocławskiemu poecie.Andrzej Walter zrealizował przepiękny iniezwykle wzruszający film o życiu Bartyń-skiego, we foyer Teatru Zdrojowego im.Mieczysławy Ćwiklińskiej można było oglą-dać retrospektywną wystawę fotografiiAndrzejów – Waltera i Dębkowskiego pt.
Andrzejowi – Andrzeje oraz z archiwumdomowego Krystyny Bartyńskiej. Na teatral-nej scenie był mini spektakl do wierszypoety. Zresztą festiwal od tego roku będzienosić imię Andrzeja Bartyńskiego.Można powiedzieć, że przez te wszystkielata w Polanicy Zdroju stworzono coś kształtrodzinnego zjazdu przyjaciół. Nigdzie się nietrzeba spieszyć, donikąd pędzić. Od kilku latto Kazimierz Burnat, obecny prezes zarząduoddziału we Wrocławiu, przejął pałeczkęorganizacyjną od Bartyńskiego. Wiem, ilepracy i czasu trzeba poświęcić, żeby zorgani-zować tak duże przedsięwzięcie kulturalne,tym bardziej, że polanicki festiwal, to licznespotkania w szkołach regionu, wieczorypoetyckie, warsztaty, panele naukowe, kon-certy.W Polanicy Zdroju jak i w całym regionie,nikt nikogo nie pogania, życie płynie sobiespokojnym strumieniem. Nie ma tego wiel-komiejskiego gwaru, pędu do nadmiernegogromadzenia materialnych „aspektów” życia.Ta atmosfera Kotliny Kłodzkiej wciąga, po-woduje zadumę i nastraja do przemyśleń...Takie miejsca przewartościowują naszeżycie, nasze zachowania, nasze poglądy naświat. One powodują, że stajemy się spokoj-niejsi, a przez to lepsi i bardziej odpowie-dzialni. Świat bez nerwowości jest lepszy. Onnas umacnia w naszych działaniach. On nampozwala lepiej żyć. Staje się po części nami...A bycie poetą? No, cóż. Pomaga mi lepiejzrozumieć intymne zasady, na jakich działająi same wiersze, i sposób, w jaki funkcjonująpoeci. Poezja pomaga żyć, bo ma ona zawszejakieś swoje źródło... Tworzy go życie. Ujednych jest to głębokość widzenia i rozu-mienia, zdolność przeżywania, umiejętnośćodczuwania cierpienia. Najczęściej – niestety– źródłem jest cierpienie. U wielu z wiekiemźródło poezji wysycha.Te trzy festiwale literackie, o którychmówiłem powyżej charakteryzują się tym, żekażdy (chociaż inny) pozwalają zastanowićsię nad uciekającym czasem. Dzisiaj, w świe-cie zdominowanym przez kolorowe obrazki,nie można sobie już pozwolić na organiza-cyjne i artystyczne fuszerki. Tym bardziej,kiedy chodzi o kulturę wysoką. Kiedy rządzinami technika, kiedy coraz częściej stajemysię niewolnikami telewizyjnych pilotów poprostu nie stać nas na to, nie stać nas nautratę tych odbiorów, w których tli się jesz-cze ostatnia iskierka normalności. A wszyst-ko to dzieje się dzięki ogromnej wierze tych,że warto coś robić dla innych.Wiara nie zaprzecza przemijaniu. Bowiara w ogóle rzeczywistości nie zaprzecza.Wiara dostrzega trud i smutek naszej doli.Ale wiara przekracza tę rzeczywistość. Poka-zuje, że dzięki niej nasze życie staje się owiele bardziej wartościowsze, wspanialsze,szersze i pełne... █
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Józef Baran

Spadając, patrzeć
w gwiazdy (33)

 (fragmenty)

On – z kolei – najpierw ochoczo zgodziłsię wystąpić w duecie z Anną Dymną, abyczytać moje wiersze w Teatrze Słowackiego,a potem zatelefonował i przeprosił, że jednaknie może wziąć udziału w niedzielnym salo-nie, bo nagle „wyskoczył mu” wyjazd zagranicę. Salonu przenieść się nie dało, więc wKrakowie się nie pojawił i ostatecznie zastą-pił go Edward Linde-Lubaszenko.Podczas pobytu w Princeton, słynnymmiasteczku akademickim, gdzie znajduje siędom Einsteina, dowiedziałem się, że przedemną bywał tam parokrotnie Wojciech Sie-mion z poetyckimi spektaklami i występowałw prywatnym teatrze domowym jakichśswoich dawnych znajomych z Polski, którzymieli taki kaprys, żeby go sprowadzić...Reasumując: nie powiem, żebyśmy bylize sobą specjalnie zaprzyjaźnieni, ale lubili-śmy się i cenili: ja jego jako znakomitegoaktora, którego nikt nie jest w stanie zastą-pić; on mnie jako poetę o chłopskich korze-niach. Gdy się spotykaliśmy, wiedziałem, żekocha poezję i zna się na niej, więc zawszebyło o czym pogadać.Dlatego śmierć Wojtka przez parę dnidokuczała mi jak bolący ząb, mimo że z cza-sem człowiek się ze śmierciami coraz bar-dziej oswaja...
LwówKoniec lipca 2010. Sześć dni we Lwowiew gronie przyjaciół. Był ze mną poeta i profe-sor z Ameryki Leszek Czuchajowski, któryurodził się tu i żył jako dziecko przed – baga-tela! – osiemdziesięcioma laty. Pojawił się tupierwszy raz od tamtego czasu. Jednak nieudało mu się spotkać ze sobą malutkim,czemu trudno się dziwić, bo wyjeżdżał nastałe ze Lwowa, mając trzy latka.Wyprawy do Podhorca, Oleska (zamki) izwiedzanie sanatorium w Truskawcu.Obrazy wybitnych polskich malarzy w tu-tejszej galerii...Wynajmowaliśmy mieszkanie przy ulicy

Lisienki (Łysenki) 13. O świcie dochodziły douszu szurania mioteł kobiet sprzątającychulicę.Wieczorami na podeście w rynku mło-dzież ukraińska (bardzo dorodna) tańczysalsę, sambę i tango argentyńskie. Prawiewirują nad głowami gapiów, zataczając koła...W dzień gorąco, że można ducha wyzionąć.Dobra wódka „Chłebnyj dar”, pstrągi zrusztu w restauracji oraz „sal” – papry-kowana słonina...Na starym cmentarzu Łyczakowskim wi-dok szalonych-zakochanych całujących sięzapamiętale na grobach, jakby chcieli udo-wodnić, że miłość jest silniejsza niż śmierć.Kilometrowa kolejka do tutejszego świę-tego zakonnika („swiatnika”), który właśnieprzeniósł się do swojego wymodlonegonieba, a w trumnie pozostawił doczesneszczątki wystawione w pobliskiej cerkwi nawidok publiczny, hołdy i obcałowywania....Szoferzy dokonujący cudów zręczności,aby skutecznie lawirować po kostce bruko-wej pomiędzy innymi autami...Końcówka sierpnia – wciąż leje i po razkolejny ogłoszono stan alarmowy w kilkuwojewództwach. Fatalny rok. Na przemian –niemiłosierne upały i tropikalne deszcze.Przesiedziałem dwa miesiące w Borzęci-nie (z przerwą na wyjazd do Lwowa i Piwnicz-nej, gdzie jurorowałem w konkursie poetyc-kim „Sen o Karpatach”). W Borzęcinie walczy-liśmy rodzinnie z komarami, które dawały sięwszystkim we znaki. Napisałem (aż!) pięćwierszy, wspomnienie o Siemionie, wstęp dolistów Rybowicza, słowo wstępne do interesu-jących tomików poetyckich Krzyśka Lesińskie-go i Danusi Hasiak, tekst do opolskich „Stron”zatytułowany „Harasymowicz w czyśćcu”...Przeczytałem: „Stąd do wieczności” JamesaJonesa, „Koniec jest moim początkiem” TizianoTerzaniego, oryginalne wiersze czeskiegopoety Halasa, książkę o elitach II Rzeczypospo-litej, tom wspomnień o Wincentym Witosie znieodległych Wierzchosławic, dokąd zajeżdża-łem rowerem w drodze na Dwudniaki... Choćjestem daleki od polityki, gdy czytam o Witosie– z jaką pogardą traktowali go sanacyjni ja-śniepanowie i jakim twardzielem pozostał dokońca, mimo więzienia, pogróżek ze stronyNiemców, sowietów – nie mogę się oprzećwzruszeniu... Tamto ludowcowe pokolenieoświeconych chłopów zakochało się, nie zaw-sze ze wzajemnością, w wyzwolonej Polsce.Ich patriotyzm był jakimś wytryskiem neofic-kiej wiary w sprawiedliwe państwo. Już nigdypóźniej w praktycznej wsi nie zanotowanotakiej erupcji szlachetnego idealizmu.
31 sierpniaWieczorem w I programie polskiej TVprawie trzygodzinny wielki koncert na 30-lecie Solidarności wyreżyserowany przezAmerykanina Wilsona. Przyświecały muprzede wszystkim czarnoskóre gwiazdy igwiazdki piosenki amerykańskiej. Polskąokrasę stanowili: Radziwiłowicz i Janda,recytujący m.in. dwa wiersze Szymborskiej,oraz piosenkarka Kayah. Jacyś tekściarze czyaktorzy wygłaszali po angielsku dęte utworyo wolności i solidarności. Ten koncert, miej-

scami pretensjonalny, miejscami interesują-cy, bo przełamujący szablony, uzmysłowił minaszą prowincjonalność. Bo w końcu co towszystko ma wspólnego z nami, Lechitami iLechem poruszającym groźnie na sceniesiwym wąsem?! I dlaczego owo widowiskozostało wystawione – pewnie za duże pie-niądze z kieszeni naszych podatników – nadWisłą, a nie w Los Angeles czy Nowym Jorku,w dodatku z udziałem prawie samych obco-krajowców, jakbyśmy nie mieli polskichartystów? Nie wyobrażam sobie narodowegoświęta Amerykanów zrealizowanego przezRosjan, czy święta Francuzów – przez Wło-chów. Czyżbyśmy utracili całkiem tożsamośći olej w głowie?W moim rodzinnym Borzęcinie wystąpiliza duże pieniądze niejaki Stachursky z zespo-łem i Piasek. Zbiegło się 5 tysięcy luda. Wiel-ki, spektakularny sukces, no i świadomość, żewieś polska nie różni się od Warszawy czyKrakowa....Może się i nie różni... ale co z tego? Mo-im skromnym zdaniem to sięganie „po cu-dze” jest podobnym przejawem prowincjo-nalności jak ściąganie czarnoskórych gwiaz-dorów na jubileuszowy koncert 30-leciaSolidarności.
Pytanie retoryczne na czasieskoro naśladownictwow najwyższej ceniestrojenie się w cudze piórkasztuką naszych czasówa bycie globalną papugąnobilitujeto czy państwoktóre nie staćna to by być sobązasługuje naniepodległość?
„Pan Tadeusz” i SmoleńskFuneralia. Jesteśmy mistrzami w odpra-wianiu żałobnych rytuałów, w wylewaniukrokodylich łez, w zrzucaniu na innych winy zawłasną niefrasobliwość. A oprócz tego czeka-my okazji, żeby się nad sobą poużalać, a rów-nież, żeby sobie dokopać i powodzić się zaczupryny! Zawiść, kłótliwość to pierwszystopień do piekiełka Polaków, w którym od-prawiamy łzawe i martyrologiczne rytuały.Sprawa katastrofy smoleńskiej zostałajuż opisana dawno temu przez Adama Mic-kiewicza w „Panu Tadeuszu” i zawarta wtrzech słowach: „jakoś to będzie”:Szabel nam nie zabraknie, szlachta na końwsiędzie,Ja z synowcem na czele, i – jakoś to będzie!W tych trzech polskich słowach: „Jakoś tobędzie” zawierają się zarówno przyczynyupadku polskich nieprzemyślanych i nie-przygotowanych powstań, jaki – przepra-szam za ten przeskok w inną epokę i skrótmyślowy – katastrofa samolotu na lotnisku wSmoleńsku, gdzie na bałagan polski nałożyłsię bałagan rosyjski. cdn.
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Bronek z Obidzy,
czyli kto?Pod tym pseudonimem ukazały się jużdwie książki poetyckie zawierające po okołosto wierszy. Autor niewątpliwie związanyjest z okolicami Jazowska nad doliną Dunaj-ca, a na przeciwległym brzegu leży właśnieurocza wieś Obidza, dobrze znana przezgrzybiarzy z Sądecczyzny. Okolice te częstoobfitują ze względu na ciężkie życie w róż-nych „odmieńców”, dla których rozwijanieducha i kultury lokalnej stanowią znakomitąodskocznię od doskwierającej biedy w co-dzienności. Ludzie ci często ruszają w Polskęoraz Zagranicę za przysłowiowym „chlebem”.Doświadczony dystans geograficzny orazkulturowy pozwala im lepiej widzieć i doce-niać swoje lokalne środowisko kulturowe, conierzadko przekłada się na twórczość oznamionach sztuki ludowej. I tak jest z Bron-

kiem z Obidzy. W roku 2015 ukazał się pierwszy tomtego autora – „Wiklinowe ptaki. 100 wierszy”ukazując głównie podkład przyrodniczy tegośrodowiska kulturowego, gdzie właściwiecały rok awiofauna kotłuje się nad brzegamiDunajca i kolejno po sobie daje przez cały rokptasie koncerty, co uchwyciło wytrawneucho poety widząc jako naturalną przestrzeńdla własnych wierszy. Na Dunajcu jest wielebrodów, zaś w Maszkowicach mieszkająRomowie i ich „cygańskie dzieci” równieżżyjące widmem „wielkiego wiklinowegoptaka”. Poeta zatem tak oto kreuje to ptasiewidmo: „nie lubił ich za to, że gonią za szyb-ko, inaczej  się bawią i wcale nie śmieją, / dotego w wiklinie nad brzegiem Dunajca uwię-zili w klatce ogromnego ptaka. // (...)”.(Przewoźnik) „Wyruszył tam w lutym, gdylód złączył brzegi, niestety za słabo by tam-tych nie zbudzić, (innych ptaków) / szedł,chociaż ptaszysko krzyczało do niego / iwidział las stary wyciągniętych dłoni”.To pewna wizja wykreowana przez auto-ra i okoliczności współżycia ludzi dwóchkultur: romskiej i katolickiej, których wy-obrażenia o świecie są odmienne, ale i wza-jemnie się mistyfikują, co Bronek świetniedyskontuje w swoich kolejnych narracjach,kiedy ukazuje przyrodę jako rodzinę ujarz-miającą czas i przestrzeń, ulegającą kultowiwierzeń religijnych, stającą się „fabrykądusz” miejscowych, prowadzącą do naturo-morfozy ludzkiego życia, ale i odchodzeniakolejnych światów z lokalnej kultury, chwa-lącą „dzikość wilka”, stanowiącą „błędneogniki” – przewodniki ludzkiego egzystowa-nia w tym obidzkim świecie. Choć podróż zagranicę ukazuje zapyziałość tej wsi, zło igłupotę z niej wynikających, poeta jednakpełen podziwu dla „wiklinowego ptaka” jest iw stanie dołączyć do „kosmicznego lamentu”gwiazd i planet na niebie, szukając tam wy-baczenia przewinień miejscowych. Nie po-zwala się również Bogu oderwać od pługa, adla swoich rezerwuje przez pracę patriotyzmnie tylko dla ojcowizny, ale i ojczyzny, po-zwalając nawet „podpalić kiosk” z fałszują-

cymi tę rzeczywistość gazetami.Drugi tom wierszy Bronka – „To ja, zło-dziej. Nowe wiersze” utrzymany jest w po-dobnym klimacie artystycznym, choć może ibardziej wypełniony szczerymi deklaracjamico do lokalnego i kulturowego zadłużeniawłasnej twórczości. On po prostu wie, żekradnie z tego świata pomysły artystyczne,przedstawia jako własnej, ale i normy i war-tości kształtujące jego osobowość twórczą.Jednak takie zachowanie jakby uszlachetniaten świat, bo ukazuje również wartości uni-wersalne tkwiące w nim, co jest wkładempoety podnoszącym rangę tego świata aksjo-logicznego. W wierszu pt. „Przepraszam,otwierającym tom pisze: (...) „Wybaczcie mi,że niczym złodziej / kradłem czasami oświtaniu / baśnie tysiąca jednej nocy / iresztki snów zapamiętanych. // Kradłem zproroków, mędrców, wieszczy, / Z muzykiroztrzepanych świerszczy, / z języka ludzi ianiołów. // Tak więc, te wiersze nie są moje/ choć zapisane własną ręką. / Moje są tylkoniepokoje, / nieznane żale i udręka. // Mojejest to, co bez znaczenia, / niezapisane gdzieśw zeszytach, / słabe i ciche jak westchnienia,/ czyli zwyczajna proza życia”.Nie trudno więc zrozumieć w kontekścietego utworu, ale i wielu innych, że poetaczuje się współkreatorem z naturą i lokalną,ale i uniwersalną kulturą jedynie współtwór-cą tego złożonego dyskursu poetyckiego.Zaświadcza to, że jednak ma ogromy talent,by to wszystko zobaczyć, usłyszeć i zweryfi-kować tak wyraziście. Sądzimy, że nie po-wstydził by się tej twórczości żaden uznanypoeta, choć może bardziej wyeksponowałbywłasną indywidualność artystyczną.Bardzo wyraziście sytuację kulturową tejdoliny Dunajca Bronek przedstawia w utwo-rze „Drogi konieczne”, gdzie próbuje rozwią-zać ów wieczny konflikt wikłający owego„wiklinowego ptaka”, by mógł podkradaćlepiej pomysły narzucane mu przez to lokumpoetyzowania świata. Pisze więc: „Po oby-dwu stronach Dunajca / dziś inaczej, bardziejwzniośle, świątecznie. / Nie będziemy już dosiebie gwizdać na palcach, / szukać brodów,prosić sądów o drogi konieczne. // Nie bę-dziemy się strzelać na słowa / płoszyć pta-ków zaplatanych w gąszcz wiklinową. /Połączymy dwa brzegi jak „ojczenasz” i„zdrowaś”, / dwie modlitwy w jedną wspólną/ pieśń dunajcową.”Poeta również zauważa rozwój patrioty-zmu, który w tym świecie postępuje, a wwierszy – „Z pierwszej ręki” pisze: „Kiedyś zpierwszej ławki widziałem cię Polsko /chociaż stałaś w kącie  jakby za karę / byłaśmi na płótnie wielką Matką Boską / na ma-łym globusie jakimś boskim darem // (...) / adzisiaj płyniesz Polsko sobie wolna // star-czyło kilka karłów straceńców szalonych / byobciąć rękę boską postraszyć świat wojną /przekonać do siebie zaślepionych durni”.I taki świat pozwala Bronkowi „patrzećciszę” napełniającą ludzi pokojem, „bo spra-wą boską jest się gniewać / a rzeczą ludzkąby przepraszać”.Bronek z Obidzy (a właściwie BronisławKozieński) jest obecnie autorem sześciutomów wierszy, w których stworzył orygi-nalny świat, niepowtarzalny, wychodzący z

lokalności norm i wartości, sięgający w glo-balizującym się świecie do uniwersaliów iwynikających z nich norm kulturowych, bojak napisał o jego twórczości Tomasz Sobie-raj – „pisze z sensem i w ogóle ma o czympisać, nie nudzi, (...) Prawdziwy oryginał”.Jego dorobek i oryginalność zostały zauwa-żone i został przyjęty do Związku LiteratówPolskich w Oddziale ZLP w Krakowie.
prof. Ignacy S. Fiut___________________Bronek z Obidzy, „Wiklinowy ptak. 100 wier-szy”. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2015,s. 110.Bronek z Obidzy, „To ja, złodziej”. Nowe wie-sze”. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2017,s. 110.

Rozwijanie
czasu

w przestrzeni
– za zakrętem

losu wpadam w islandzkie odwrócenie czasuKrystyna Konecka „Tam”Twórczość Krystyny Koneckiej zdu-miewa siłą słów i obrazów. Przysłowie mó-wił „Jeden obraz wart jest tysiąca słów.” Takwięc autorka przekazuje nam równowartośćsłów kilkudziesięciu tysięcy. To są zasady„biologiczne, symplistyczne, ulubione. Ponie-kąd prawdą jest, że życie psychiczne pełnejest zjawisk nieprzewidzianych. Pojawiają sięwydarzenia, zdające się nie mieć żadnegozwiązku z tym – co je poprzedziło – i z tym copo nich nastąpi. Możemy się jedynie zasta-nawiać – czy naruszają współrzędne światarealnego i czy dodaje do niego nowy wymiarwprowadzając magiczny porządek. Wszech-świat wciąż trwa i zakres twórczości jakamoże mieć miejsce, musi stanowić jedność.Nic to, że szybko następują zmiany prze-strzeni, czasu – czy poziomu realności. I takpo „Ogrodach Szekspira”, „Białym kruku”,„Isabelle, mon amour” – „Wspaniałe jest tonagłe z Islandią spotkanie”. Czyli nowy tomwierszy „Ultima Thule. Głosy Islandii.” Obrazwewnętrznie spójny, będący wyobrażenio-wym równoważnikiem realnego świata. Toprawda, że pożytecznie jest podróżować, towprawia w ruch wyobraźnię. Z każdej po-dróży coś pozostaje „na dnie oddychania”oddech innego świata – niepowtarzalneelementy tajemniczej całości jak spod Tolli
Morthensa pędzla – skaldów pieśni / do wtóru
harfy deszczu. / Na kamieniu nagim / znak
runiczny porostów. / Z heroicznej sagi / wi-
kingów mroczne losy, które warto prześnić.Konecka od lat posługuje się słowem (takrążka to fascynująca przygoda literacka)praca wysublimowana. Sonety to nie tylko

(Dokończenie na stronie 18)
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Rozwijanie
czasu

w przestrzeni
(Dokończenie ze strony 17)14-wierszowy utwór poetycki, złożony zdwóch strof 4-wierszowych o charakterzeopisowym – wprowadzony do Polski przez J.Kochanowskiego. To utwór czysty pozbawionyjakiegokolwiek zmanierowania. „Surrealiści”nazywali to cudownością w codzienności.Na okładce książki element pejzażu – jestzarówno elementem czasu – tak bywa zapew-ne pod każdą szerokością geograficzną. Zde-rzamy się z pejzażem – czas zderza się z pejza-żem. Czekamy na otwarcie się drogi w kuszące,groźne, nieznane. Możemy się domyślać, że zachwil' zapadnie ciemność i przemówią gwiaz-dy. W zasięgu wzroku niby tabernakulum –góry po których można odbywać wspinaczki.„Archipelag” to grupa wysp leżących „bli-sko siebie i stanowiących pewną całość to
piękno z wulkanicznym szczytem, / smokiem z
pumeksu, moim śmiechem z szamankami.Czytamy w wierszu pod tym tytułem – icokolwiek dalej: teraz w Islandię wkładam rękę
jak w płomienie, Oto mój archipelag. I czas. I
spełnienie.Zasługą poetki jest to, że potrafi osiągnąćpewien stopień uogólnienia przekazywanegoobrazu poetyckiego. W związku z podróżą doIslandii – wcale nie zdecydowała się na uciecz-kę od rzeczywistości – czy też na czysto lite-rackie eksperymentatorstwo. Jej wyobraźniainspirowana tym właśnie skrawkiem Ziemi –jest wynikiem myślowego połączenia minio-nych spostrzeżeń w nową jakość:
Nagle w tej spopielałej, bez życia przestrzeni
Śmignął Lis. Od Małego Księcia? Czy arktyczny?(„Lis”)Siłą wyobraźni czerpie autorka materiał znajdrobniejszych zdarzeń codzienności: W
Hafnarfjordur, w tym mieście na polu lawowym
/ ukryty świat huldufólk zawsze do odkrycia / z
tłumem elfów i trolli, i gnomów, i wróżek.To wszystko wiąże się z pejzażem – sły-szymy „bicie serca Islandii” o której to (dawnotemu) ironicznie i lekceważąco pisał Auden.Czytamy o licznych lodowcach, wulkanach igejzerach – dowiadujemy się o twórcachromantyzmu i poznajemy laureata NagrodyNobla H. Laxnessa.Są poeci, którzy świat poznają intelektem.Są i inni, którzy czynią to wrażliwością uczuć.Konecka na świat reaguje zmysłami – wszyst-kimi zmysłami natury człowieczej. Potrafi byćprzez chwilę bezdomnym dzieckiem natury,które milknie na widok piękna – ono jest wstanie przemówić wierszem:
Kiedy tu stoję, obca podchodzą łagodnie.
Pierwotne. Z iskrą w oku pod rozwianą grzywą.(„Islandery”)

Konie. Piękne. W nordyckich zapisane sa-

gach / na równi z wikingami. Podziwiać należy„niezmordowaną ciekawość świata” poetki zmiasta położonego nad rzeką Białą. Koneckaoddaje do rąk czytelnika tom wierszy, któryokreśla jej działalność w sposób wieloraki.W powieści Dostojewskiego: „Diabeł mówido Iwana Karamazowa: Po przebyciu kwadry-
liona kilometrów może poznam sekret? Poecitego rodzaju osobowości i życiowych losów sąszczególnie uwrażliwieni na rzeczywistośćmaterialną, dotykalną. Dlatego opis sytuacjijest wyrazisty, pełen ekspresji. Nie sądzę też,żeby Konecka pragnęła stabilnego świata –uporządkowanych rygorów, czy dobrze okre-ślonych zakazów – albo wyraźnie wytyczo-nych granic. I w rzeczy samej tego unika.„Życie jest podróżą (napisałem w 2008 r.w „Gazecie Kulturalnej”, nr 2) i tak z „OgrodówSzekspira” na Paryski bruk „z biletem metra.Na wieków rozstaju.” Dobrze by wstąpić dobiblioteki wileńskiej. Potem w Kornwalii kilkachwil zabawić. Wypić „wino na farmie z polskąduszą – z kuzynem angielskim”.Krystyna Konecka jest poetką ulotnychasocjacji schwytanych w przelocie w skon-struowaną przez siebie siatkę słów w głębi
słowa zawsze będę szukać / światełka w mroku
zdarzeń, dystansu, pokory.Przekładu sonetów podjęła się córka au-torki – Ewa Sherman. Niech żałują ci, u którychnie rozwinęła się namiętność do nauki angiel-skiego (czasem trudno to sobie uświadomić idojść do wniosku,że jest to pożałowania god-ne). Ewa Sherman mieszka w Bristolu – i jestabsolwentką Uniwersytetu Warszawskiego(filologia polska) i Uniwersytetu ZachodniejAnglii w Bristolu. Pasjonuje się skandynawskąliteraturą, pisze recenzje do Crime Review iEuro Crime. Jakże przyjemnie jest doświadczyćtego momentu – kiedy materia staje się ży-ciem. Sprawa tłumaczenia jest niezmiernietrudna. Sferą jej działania jest język. Energiąjest energia słowa.Potrzebujemy słów, by wyrazić to, co wnas tkwi: Ernesto Sabato napisał: A jeśli Platon
czynił Rozum instrumentem prawdy to dlatego,
że nie dowierzał własnym poetyckim emocjom
(...) jakże nie pragnąc wiedzy nieomylnej i po-
wszechnej?Konecka patrzy na świat z wielką uwagą idzięki swej czujności może dostrzec coś, czegonikt inny dotąd nie zauważył – jesteśmy wraz zautorką w Reykjaviku stolicy i głównym porcieIslandii –śledzimy sposób, w jaki odbierarzeczywistość – jest niepowtarzalny, własny, asłowo w wierszach jest słowem pierwszym,stwarzającym. Aby ostatecznie dowieść namrealności opisywanego świata:
Willa Hofdi jak arka. Gdzie boska Marlena
Dietrich jaśniała, i gdzie Gorbaczow z Reganem
Kończyli zimną wojnę. Teraz my w tym deszczu(„Reykjavik w deszczu”)Sonety Koneckiej przybierają wszystkiemożliwe formy poruszając się swobodnie wnieograniczonej czasoprzestrzeni (są rapor-tem z obszaru indywidualnych przeżyć). I takoto „rusza z posad bryłę świata”, a oswojonaczasoprzestrzeń jak zwykle podlega prawomwyobraźni słysząc głosy Islandii Z jakichś
przyczyn nordycki bóg poezji, Bragi / przez
nieprzewidywalność mnie powiódł natury. /

Przez ten czas wielogłosy, horyzonty nagie /
prowadził cząstkę duszy z ptakami pod chmury.
/ I byłam tam szczęśliwą wolną czarownicą.Istniejemy więc nie poprzez swą biografię,lecz ciało i jego świadomość – szkoda, że naderkruche i nietrwałe. W tej części świata nieistnieją typowe kategorie czasu fizycznego –jedynie chwile uniwersalne tchnące całą groząprzeznaczenia: popioły zamykając niebo nad
Europą. / Bardarbunga i Hekla, ta Brama do
Piekła / wrząca ognistą magmę pod skórą
gromadzą czytamy w wierszu „Sejsmicznie”.Powiało grozą. W obliczu sił przyrody – wro-gich i niszczących, bardziej jaskrawo obnażająsię przeciwieństwa natury ludzkiej: wygląda tona samotne zapasy człowieka z golemami.Człowiek w tym przypadku potrafi jedyniewykazać swoją bezradność wobec świata –może sięgnąć tej sprawy tylko wołaniem, dale-kim przemnożonym przez grozę (chyba, że jestw niej trochę nadziei).
...Przeminą katastrofy. Zmienią się epoki.
Znikną z oczu obrazy, które nas urzekły
a wyspa będzie trwały pod natury władzą.Jedyny sposób zatrzymania czasu – trzebatwórczo zarejestrować jego zmianę, własnymnowatorstwem odpowiedzieć na wyzwanieprzeistaczającej nas rzeczywistości. Punktemwyjścia „mistrzyni sonetu” jest zawsze co-dzienność – poprzez codzienność naświetla jakgdyby wszystkie sprawy. Kiedy wyrafinowa-nie i inteligencja wezmą górę, wtedy triumfujesztuka pisania wierszy (warsztat i treść sąidealnie zharmonizowane). Jaka będzie na-stępna książka Krystyny Koneckiej? Czym nasolśni? Tymczasem poszukuje czegoś takiego,żeby wysadzić świat w powietrze. Ale to jużzupełnie między nami czytelnikami...

Andrzej Gnarowski

______________________Krystyna Konecka, Ultima Thule. Głosy Islandii.Przekład na język angielski: Ewa Sherman. Wy-dawca „PRO PATRIA”, Białystok 2017.
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Antologia
pokoju –

pomost między
narodamiCiekawym przedsięwzięciem jakże po-trzebnym w dzisiejszych czasach skonflikto-wanym gospodarczo, religijnie i etnicznieświecie jest Antologia pokoju. Biorą w niejtrzy kobiety, matki i poetki. Polka Monika

Maciejczyk z Polanicy Zdroju, twórczyniSaloniku Literackiego Różany Dwór, gdziespotykają się pisarze z różnych stron Europy,prezentując swą twórczość w pomieszcze-niach staropolskiego dworu. Czeszka Vera
Kopecka – organizatorka Dni Poezji w Bro-umovie, kreująca świat literatury w pięknychsalonach benedyktyńskiego klasztoru. Tłu-maczka poezji słowiańskiej na  język czeski.Niemka Monika Taubitz budująca twórczo-ścią i działaniem mosty pomiędzy dawnąojczyzną – Dolnym Śląskiem a nową w Me-ersburgu, leżącym nad jeziorem Bodeńskim.Co łączy te trzy poetki? Przede wszystkimumiłowanie wolności, pokoju, przywiązaniedo ziemi ojców.W przedsięwzięcie zaangażowali się pro-fesorowie Edward Białek i Karol Czejarek,poeta i pisarz Antoni Matuszkiewicz. Konsul-towali  teksty niemieckie Erhard Brodner –poeta niemiecki i Helga Walter. Książkęwsparło środkami finansowymi grono ludzidobrej woli.Monika Maciejczyk w „Słowie wstęp-nym” podaje własną definicje POKOJU: Pokój
rodzi się tam, gdzie pachnący chlebem dom.
Dlaczego wstydzimy się ciepła, zwykłych słów,
prostoty uczuć. Bycia blisko. Ty obok mnie. I
proces powstawania saloniku: Przez wiele lat,
dzień po dniu, rok po roku rodziła się koncep-
cja Salonu Literackiego we dworze pobielo-
nym, wśród  róż  kwitnących w ogrodzie. Tam,
gdzie kot śpi na zapiecku, pies u nóg przy
biurku drzemie o północy. Tam, gdzie w je-
sienne wieczory świerszcz gra za kominem
swoją senną, spokojną muzykę. Tam, gdzie
powiedzenie – Gość w dom, Bóg w dom –
prawdziwe. Dzień po dniu powstawała idea w
sposób nieuświadomiony. Według jakiegoś
tajemnego scenariusza zapisanego w prze-
strzeni. I nagle, nie wiadomo którego dnia,
koncepcja rozpoczęła realizować się w sposób
świadomy. A jedno wynikało z drugiego tak
logicznie i prosto, jak z ziarna rozwija się
roślina , by zakwitnąć i wydać owoc.Ludzie swoim działaniem są w stanietworzyć nowy, dobry świat. Ale czy my tegochcemy? Dlaczego do głosu dochodzi ta małacząstka zła, która tkwi w nas głęboko. I niemożemy wyrzucić jej ze swojej świadomościi nie pozwolić działać? Pytanie zadawane odwieków. Biblijne oko za oko. Wciąż bez od-powiedzi.Monika Taubitz ma własną odpowiedź

wynikającą z balastu doświadczenia życio-wego.
Pokój bierze się
z uczciwości naszych czynów,
 z otwartego spojrzenia,
jakim obejmujemy ludzi
i wyciągamy do nich nasze dłonie.i dopowiada
Życie
pomiędzy szynami
chce pozostać
niezauważone.Ten straszliwy ból wygnania. Exodus,który i dzisiaj kaleczy miliony ludzi opuszcza-jących gniazda w straszliwym pośpiechu.Przez całe życie myślących o powrocie.
Zbuduj mi most
w nieznane,
ja zbuduję tobie.
Przez wartki nurt
pod nami
przeprawimy się
jeśli myśli nasze
 staną niczym filary.Ale jest  pełna wiary.
Gołębiowi,
gałązce oliwnej,
rzuć kotwicę.Vera Kopecka z innym bagażem do-świadczeń. Urodzona w 1951 roku w Cze-chach. Nie okaleczona cierniem wojny. Alerozumiejąca bolesną przeszłość pisze.
Kamienie nagrobne
już ukryły winę
odeszła z martwymi
do ziemi do glinyNie  ma tu owijania w bawełnę.
Odsłaniamy przeszłość
łupina za łupiną
aż  do łez w oczach.Bo Pokój to przede wszystkim przeba-czenie na podwalinach, którego budujemyrelacje dobrosąsiedzkie. Pamiętamy apelpolskich biskupów. Nie jest łatwo skrzyw-dzonemu jako pierwszemu wyciągnąć dłoń.Ale tak trzeba. Historia to potwierdza.  Bozatoczymy błędne koło.
Wciąż
po tylu świętych wojnach
w imię tego czy innego Boga
które na cmentarze wiodły
Z pól skrwawionych
wyrastają brzozy
Białe chustki matek
kochanek i żon
Krzyże Krzyże  Krzyże
i grobyInne, ale jakże ważne przesłanie Pokoju

niesie nam Monika Maciejczyk. Urodzona wWarszawie, której żyć i tworzyć przyszło natzw. ziemiach odzyskanych w PolanicyZdroju. Poetka gruntownie wykształcona.Angażująca się w działalność polityczną icharytatywną. Już w latach osiemdziesiątychinicjowała spotkania rodzin przesiedlonychza Odrę i Nysę Łużycką  z zamieszkującymiich domostwa polskimi lokatorami. Przeła-mać wzajemną nieufność było niezwykletrudno. A jednak... Były łzy i gościna. A wczasach kryzysu paczki słane z zachodu.
a ja chciałabym być niewidzialna
i matczynymi dłońmi
głowy synków tulić
po tej
i po tamtej stronie

Bo gdy umiera dziecko
to cicho szepcze
MamoCzytając Antologię Pokoju może nasiąk-niemy uniwersalnym przesłaniem, że choćbyo okruszynę staniemy się lepsi. Nie tylko dladrugiego człowieka, ale dla samych siebie.

Jerzy Stasiewicz

______________________Monika Taublitz, Věra Kopecká, Monika Ma-ciejczyk, Antologia pokoju. Pod redakcją Moni-ki Maciejczyk. Tłumaczenia: Edward Białek,Karol Czejarek, Antoni Matuszkiewicz, VěraKopecká, Irena Rogowska. Konsultacja: KarolCzejarek. Projekt okładki, projekt graficzny,fotografie: Monika Maciejczyk. Oficyna Wy-dawnicza STON2, Kielce – Polanica Zdrój –Meersburg – Broumov 2018, s. 168.
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Błyski

Odmarza ziemia,
obraca się

Ziemia
O zbiorze „Krucza Góra”

Iwony Młodawskiej-Waterson

Wiersze Iwony Młodawskiej-Waterson
składające się na jej debiutancką książkę
poetycką „Krucza Góra” to refleksje budowa-
ne oszczędnymi środkami językowymi, czyste
wizualnie i niezagracone hermetyczną frazą.
Autorka stroni od epatowania nadmiarem
odwołań (choć są one wyraźne), który mógł-
by być efektem jej silnego zakorzenienia w
kulturowych kodach. W wierszach poetka
daje wykładnię swojej wrażliwości i kulturo-
wego rozeznania, ale to drugie nie przytłacza
tu, co jakże częste nie tylko w debiutach,
autentyzmu indywidualnego przeżycia.

______________________

Anna Dominiak
_______________________Autorka nie obawia się czytelnego mó-wienia o tym, co istotnie kształtuje jej emo-cjonalny pejzaż:

znów
zaczęłam budować miasta
miniaturowe okrągłe
jak łebki szpilek
rządzi nimi
Burmistrz Nagłych Wypadków („Miasta”)Liryczna bohaterka wielokrotnie powąt-piewa w logikę świata i na tym sceptycznymstosunku do kosmosu funduje swoje poetyc-kie obrazy.To wiersze o mroku, ale mimo to pełneświatła, nie tylko w wymiarze wizualnym.Dużo tu powietrza pomiędzy kolejnymiobrazami, które nie są stłoczone ani niewywołują wrażenia niekonieczności. Poetkanie tworzy trudnych do przebycia seman-

tycznych zagęszczeń. I choć kierunki rozwa-żań są bardzo różne, czytelnik obcuje z kon-cepcją wyważoną i spójną. „Krucza Góra” toliryczny zapis dojmujących egzystencjalnychprzygód, refleksja nad koniecznością i przy-padkiem, próba zmierzenia się z doświad-czeniem pustki, pozoru, a także manifestacjaniezgody na ograniczenia i nietrwałość:
Nie dosłyszy
nie chce
aparatu
woli patrzeć na
jego usta
czytać z nich słowa
które
kiedyś wypowiadał („Cisza”)Już u progu tomu pojawia się aura pół-nocnego pejzażu, którą buduje oszczędny iskondensowany opis. Powściągliwość językawywołuje dodatkowo wrażenie obezwład-nienia mrokiem i ciszą:
gdziekolwiek pójdziesz
będziesz widział już tylko
dno
na nim niedbale
rozrzucone kości („podobno mieszkasz”)Pesymizm tomu pogłębia się i konkrety-zuje w kolejnych wierszach rozwijającychwizję świata, w którym śmierć obecna jestpośrodku życia, a egzystencjalny niepokójzakłóca najbardziej nawet idylliczny momentistnienia:
śmierć ma zapach
poziomek
miłość drażni
jak muchołówka („Botaniczny”)Wspomniane doświadczenie pustki i po-zoru przyjmuje w tych wierszach motywymasek, marionetek, luster. Życie natomiast,jak to często bywa, jawi się tu jako formauwięzienia:
Rozcinam
granat
cierpki owoc cierpienia
aż do samego wnętrza
pełnego nasion lat (…) („Persefona”)Widzenie świata jest efektem świadomo-ści pęknięcia na linii: ja i to, co poza mną.Życie to także uwierający balast tradycji,która nakłada na człowieka niechciane zo-bowiązania lub jest rytuałem, od którego niesposób się uwolnić pomimo usiłowań:
Chciałam poczuć
kwitnące drzewa
wiśni i jabłoni
ale
ścigał mnie zapach
kościelnej ławy
(…)
pianie koguta
zarżniętego

o świcie
na rosół (Niedziela)Niezbywalnym elementem istnienia jestzatem utrata złudzeń, dochodzenie do gorz-kich konkluzji, konieczność brutalnego od-dzielania jawy od snu i oswajania tego stanurzeczy. Poetka zmaga się z tym doświadcze-niem, poszukując dla niego złagodzenia wjęzyku. Widać to w wierszu, który wartoprzytoczyć w całości:
Wieża
jak szklana wróżba
żal do nikogo
nie było klucza
żeby przelać niebo z wosku i piór
a kat czekał
jasny topór
cierpliwie oddzielał
mięso od kości
jawę od snu („Echo”)Niektóre z pomieszczonych tu tekstówmożna czytać jako zakwestionowanie wiary wtranscendencję, zwątpienie w wyższy sens.Sfera metafizyczna wyraźnie zdaje się poetkęzawodzić, co wyartykułowane zostało wprost:
czy uwierzymy jeszcze raz
w Boga
którego nie można
ogarnąć
płetwą ni ogonem? („Śmierć pięknych saren”)Pobrzmiewa tu także tęsknota za ładem iharmonią, tym wyższym sensem, który danybędzie wszystkim bez wyjątku istnieniom.Może dlatego w tekstach budujących „KrucząGórę” sporo jest żywiołu wody, który natu-ralnie przywołuje skojarzenia z topiką gene-zyjską, konstytuowaniem ładu.Spaja te wiersze ich wyraźna wielo-znaczność dająca szerokie pole interpreta-cyjnym poszukiwaniom. Mimo że trudno jestpo lekturze tego tomu sformułować jegojednoznaczne przesłanie, pewnym jest, żepoetce nieobojętny jest problem poszukiwa-nia obrazu świata oraz odnalezienia własne-go w nim miejsca.

■
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Filozofia
codzienności

prof. Marii
Szyszkowskiej (145)

'PU��"OES[FK�%ʒCLPXTLJAprobata dla tego, co narodowe i ugrun-towane w naszej tradycji wymaga podstawekonomicznych i dlatego istotne znaczeniemają przepisy prawne, które by sprzyjałydrobnej wytwórczości i działalności.Pragnę podziękować Panu Jackowi Bar-tosiewiczowi, który zainspirował mnie dowyrażenia powyższego poglądu i uświadomiłmi w czasie naszych dyskusji właściwy imożliwy kierunek przemian.Powinny towarzyszyć temu starania oprzywrócenie własności spółdzielczej krze-wiącej braterstwo i osadzonej w naszejtradycji oraz szacunek dla własności pań-stwowej.

Rys. Jan Stępień
Relacje człowiek-człowiekNikt z nas nie rodzi się ani tchórzliwy, aniodważny. Skoro jesteśmy po urodzeniu sięzalążkiem człowieka, więc niezbędny jestwewnętrzny rozwój. W tym procesie nakażdego z nas, jak pisze Kazimierz Dąbrow-ski, oddziałują trzy czynniki. Po pierwsze,

cechy dziedziczne. Można i należy je prze-zwyciężać mocą siły charakteru, podobniejak przekraczać cykle biologiczne. Drugimczynnikiem oddziałującym na każdego jest
środowisko. Początkowo kształtowanijesteśmy przez rodzinę, która sugeruje namswój pogląd na świat. Potem wpływ ma nanas szkoła, lektury, znajomi, studia. Pozna-jemy inne poglądy niż te, które uchodzą za

niepodważalne w naszej rodzinie.Sprzyja wiedzy na temat różnorodnychpunktów widzenia życie związane z podró-żami, bądź poznawanie osób z rozmaitychśrodowisk. W czasach obecnych do środowi-ska należy zaliczyć także oddziaływanie kul-tury obrazkowej, a więc telewizji, reklam,bilbordów, a zwłaszcza internetu. Rzeczywi-stość wirtualna manipuluje niezmierne silnieświadomością jednostek. Zdawał sobie z tegosprawę włoski filozof Giorgio Del Vecchio,bowiem jeszcze zanim wynaleziono internet,przestrzegał przed zniewoleniem świadomo-ści, której ulega człowiek pod wpływemrozkwitu nieznanych wcześniej środkówmasowej łączności. W związku z tym uznał,że podstawowym prawem człowieka jestprawo do samotności. Idzie o to, by każdy znas przeznaczał systematycznie czas narozmowę ze sobą. Idzie o to, by zastanowićsię jakie są nasze pragnienia i cele, i umieć jeodróżniać od tych, które są sugerowaneprzez media.Trzecim czynnikiem wpływającym nakażdego jest właśnie czynnik trzeci, jak gookreśla prof. Dąbrowski. Na czynnik trzeciskłada się poznawanie siebie przez siebie,które jest procesem trwającym przez całeżycie. Kolejnym składnikiem czynnika trze-ciego jest autoafirmacja. Kazimierz Dąbrow-ski podkreśla, że nawet jeśli bardzo krytycz-nie oceniamy siebie, to jednak powinniśmy –mimo wszystko – w jakiejś mierze siebiezaaprobować. Niezawodnym punktem od-niesienia dla każdego z nas jest własne ja. Iwreszcie składnikiem czynnika trzeciego jestsamowychowywanie, inaczej samokształto-wanie. Pomocne w tym procesie jest zary-sowanie przez siebie udoskonalonej wizjiwłasnego ja. Ma ona stanowić rodzaj kierun-kowskazu w procesach wewnętrznych prze-mian.Uniezależniając się od funkcjonujących,przeciętnych poglądów osiągamy własnąautentyczność. To uniezależnianie się odświata powinno mieć zarówno wymiar inte-lektualny, jak i emocjonalny. Ten proceszespolony jest z umiejętnością bardzo trud-nej rezygnacji z aprobaty otoczenia – narzecz aprobaty siebie przez siebie.Człowiek jest rozdarty między rzeczywi-stością, która jest oraz rzeczywistością jakabyć powinna. Jest to wyższy wymiar rzeczy-wistości, którą należy tworzyć. Zdrowiepsychiczne człowieka wyraża się w zdolnoścido rozwoju. Zachodzi ten proces niezależnieod tego czy jest się przystosowanym dopoglądów i obyczajów własnego środowiska,czy też pozytywnie do niego nieprzystoso-wanym. Kazimierz Dąbrowski podważa iodrzuca funkcjonujący powszechnie nakazprzystosowania się człowieka do otoczenia.W teorii dezyntegracji pozytywnej znaj-dujemy nową koncepcję zdrowia psychicz-nego, związaną z pozytywnym nieprzysto-sowaniem. Mianowicie, zdrowie psychicznejest zdolnością do rozwoju w kierunku corazwyższej hierarchii wartości, aż do ideałuindywidualnego i do ideału grupy. Idzie tu orozwój nie tylko intelektualny, ale takżerozwój uczuć oraz troskę o ochronę własnejwrażliwości.Na tle wysokiego poziomu intelektualne-

go, mocniej uwypukla się upośledzenie uczu-ciowe. A miarą człowieczeństwa jest wysokirozwój uczuć, wrażliwość, wyobraźnia, zdol-ność do empatii. Jednostki odznaczające sięwysokim poziomem rozwoju intelektualne-go, często wykształcone, bywa że nie mająwysoko rozwiniętej sfery uczuć. W ich życiurozum pozostaje na usługach popędów. Są topsychopaci, osoby pozbawione większychskrupułów z powodu niskiej wrażliwości iuczuciowości. Zdaniem Kazimierza Dąbrow-skiego, wśród polityków rozmaitych krajówmożna odnaleźć wielu psychopatów, bowiembrak skrupułów ułatwia zdobywanie władzypolitycznej.Uczucia wraz z pragnieniami są źródłemenergii psychicznej zasilającej motywy decy-zji i działania. Idealny wzorzec własnej oso-bowości, o czym już było wspomniane, po-winien być wypracowywany samotnie.Renesans zniósł wszelkie autorytety urzę-dowe. Co więcej, ten wzorzec własnej oso-bowości powinien być rezultatem pozytyw-nego nieprzystosowania. Inaczej nie dopro-wadzi człowieka do autentycznego rozwoju.Ten zarys naszego ja udoskonalonego, po-wstaje w drodze wewnętrznego buntu iniezgody na poglądy i obyczaje zastane wdanej kulturze.W imię autentyzmu niezbędny jest pro-test wobec tego, co chce narzucić jednostceotoczenie oraz protest wobec siły mediówpragnących jednakowo nas kształtować. Tenprotest powinien być także skierowanywobec nacisków obyczajowych czy, na przy-kład, tzw. poprawnych poglądów politycz-nych.Autentyczny rozwój wewnętrzny wyma-ga oddziaływania wartości wyższych, prze-kraczających wymiar biologiczny i material-ny. Nieodzowna staje się twórcza wyobraź-nia, która sprawia, że jednostka podejmujeczyny, by zmienić świat do którego w obec-nej postaci nie chce się przystosowywać.Wyobraźnia pomaga mobilizować do czynu izarazem ułatwia przezwyciężanie zależnościod cyklów biologicznych organizmu. A wzdrowym duchu - zdrowe ciało.Człowiek powinien być. mówiąc słowamiWitolda Gombrowicza, „podszyty dzieckiem",a więc twórczo niedojrzały. Przystosowywa-nie się do społeczeństwa nie jest samo wsobie ani dobre, ani złe. Trzeba jednak od-powiedzieć sobie na zasadnicze pytanie: czyodbywa się kosztem sprzeczności z samymsobą.Poważny problem zawiera się w tym, żeedukacja europejska nastawiona jest nakształtowanie sfery intelektualnej. Dominujena naszym kontynencie racjonalizm sokra-tejsko-kartezjańsko-heglowski, co ma wpływna wychowanie. Wszechobecne w naszejpsychice uczucia powinny być także kształ-towane na wyższym poziomie, ale człowiekpozostawiony jest samemu sobie w tymwysiłku. Nie ma stanów psychicznych wol-nych od współ-obecności uczuć. Przesądzająone o wyborach życiowych.
DEO�
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Niezwykła loża
Stefana Rusina

Stefan Rusin jest artystą niepokornym.Ten koniński poeta, pieśniarz, malarz, eseista ikrytyk literacki po raz kolejny udowodnił, żejego postrzeganie świata jest niezwykle precy-zyjne. Jego przenikliwy umysł sprawia, żetematy, z którymi zamierza się zmierzyć, stająsię dla niego wielką pasją, a nie tylko kronikar-skimi zapiskami osób, miejsc i sytuacji.Ukazała się najnowsza książka Rusina pt.„Loża barbarzyńców”. Wielkie to dzieło iniezwykle interesujące. Dzisiaj mało kto maochotę i pomysły na tego typu książki, w któ-rych z tak wielką skrupulatnością pokazujenam, współczesnym, te wartości z różnychświatów życia artystycznego, naukowego ifilozoficznego. Możemy wierzyć, że chyba nicnie jest jeszcze tak do końca stracone, skoro sąludzie, którzy dbają o to, aby następnym poko-leniom Polaków pokazywać w co warto wie-rzyć, co uchronić od zapomnienia, co jest warteprzemyślenia.„Loża barbarzyńców” to czterysta stronjakże mądrych przemyśleń autora „WeselaHioba”. To dwadzieścia trzy eseje o niejedno-
rodnej tematyce – jak pisze sam autor w Słowie
wstępnym. I rzeczywiście stykamy się z nie-zwykle różnorodną paletą postaci, które Rusinnam przybliża. Jest więc i Mistyk JakubBoehme, Erazm z Rotterdamu, jest FryderykEngels i Zofia Urbanowska, jest KrzysztofKamil Baczyński i niespokojny duch CzesławaMeissnera. Dużo miejsca poświęcił autorpoetom i pisarzom: Mariannie Bocian, Józefo-wi Baranowi, Józefowi Kurylakowi, czy po-etom regionu konińskiego.Niezwykle odważnie i bezkompromisowopisze Rusin o zwichnięciu filozofii Erosa wchrześcijaństwie, a także o nienawiści i anty-semityzmie w świetle badań dotyczącychpostaw społeczeństwa polskiego wobec Holo-kaustu w książkach prof. Tomasza Grossa,autora głośnych „Sąsiadów”.Stefan Rusin stworzył książkę ważną i po-trzebną. Potrafił doskonale połączyć regiona-lizm z tym, co ponadnarodowe, uniwersalne.Dzisiaj, w dobie globalizacji, w dobie świato-wej wioski, tego typu podejście do humanisty-ki, to coś, co pięknie wyróżnia go na tle innychmyślicieli i komentatorów życia społecznego.Stara się, aby nasza wyobraźnia szybowałaznacznie dalej, do nieodgadnionych pokładówludzkiego umysłu, tam, gdzie możemy jakby nanowo odkrywać własną wrażliwość, żebyśmymogli w naszym życiu dokonywać właściwychwyborów.Bo czyż nie jesteśmy na Ziemi zaledwie
przechodniami? – pyta retorycznie już wpierwszym zdaniu swojej książki... To ważnedzieło Rusina pokazuje nam jednocześnie jakbardzo różnimy się – jako ludzie – w pojmo-waniu tajemnicy natury, Kosmosu i bytu.Koniński pisarz stara się nam wskazać nadrogi, które prowadzą ku nieznanym światom,ale które to my sami mamy sobie wybrać, wzależności od naszych indywidualnych potrzebi naszej wrażliwości.

Mądra to książka i jakże potrzeba, szcze-gólnie dzisiaj, w świecie zdominowanym przezelektroniczne środki masowego komuniko-wania. W świecie tym, kiedy jest coraz mniejmiejsca i czasu na miłość i różnego rodzajuwolności, Stefan Rusin zachęca nas do wyzwo-
lenia się z egoistycznych pobudek, pożądań i z
przywiązania się do dóbr materialnych. A po-nieważ robi to niezwykle pięknie i przekonują-co, jest nadzieja, że może znajdzie się więcejludzi, którzy zechcą te wartości w swoje życiewprowadzać. Wierzę, że tak się stanie...

Andrzej Dębkowski

Stefan Rusin, „Loża barbarzyńców”. Wydaw-nictwo SETIDAVA, Konin 2018, s. 396.
Ujrzałem czas
szeleszczącej

brzozy
(Dokończenie ze strony 13)jeszcze w antologii Z tej ziemi, razem z JanemPyszką. Po śmierci swego przyjaciela Horzykwydal czesko-polski wybór z poezji Palow-skiego, nazwany Neklid – Niepokój. Był topiękny gest, jaki w dzisiejszych czasach jestewenementem. Wybór z wierszy Palowskiegojest w swoim założeniu podobny do wcześniejpublikowanego czesko-polskiego zbiorku ztwórczości Horzyka, który jest zatytulowany
Návraty na rozcestí – Powroty na rozdroża. Wobu wypadkach tłumaczką była Ewa Sobková.Spójność tych wiekiem różnych autorów majednak bliźniaczy charakter i w pewnym stop-niu przypomina Trójkąt bermudzki Władysła-wa Sikory, Bronisława Liberdy i KazimierzaJaworskiego.W twórczym świecie Horzyka znajduje sięjeszcze jeden artysta, który mu był bliski –Stanisław Kraus. Ofiarował mu trafny wiersz
Hutniczy malarz:

I tworzył w tempie szaleńczym
by obraz sekund uchwycić

spust stali dymy i żary
twarze spotniałe i wiaręDziś już nieżyjący Stanisław Kraus tworzyłw szalonym tempie, co Piotr Horzyk doceniał,ponieważ sam jest odwrotnym typem artysty.Jest poetą tworzącym sporadycznie.Rok 2015 był dla Horzyka znaczącym –wydał dwa tomiki poezji: Poszukiwania (Hle-

dání) oraz Czas uwzględniony. W pierwszymtomiku znajdują się w środku dwa wiersze,
Czas – zero, zero (Čas – nula, nula) oraz Prze-
chadzka w czasie (Procházka časem), którezapowiadają i drugi zbiorek pt. Czas uwzględ-
niony. Tytuł ten okazuje się w rozwoju Horzy-ka (lecz nie tylko w jego ewolucji) czymśwyjątkowym, jest to niebywały, niezwykłyeksperyment. Tytuł Czas uwzględniony kore-sponduje z nazwą wcześniejszego zbiorku Czas
brzozy. Jest z nim zgodny, lecz równocześniewskazuje na rozwój, do którego doszło –przejście od zjawisk natury i zjawisk zwykłegożycia do świata rozważań oraz abstrakcjimyśli. Tytuł Czas uwzględniony jest obranywłaśnie specjalnie (nawet prowokacyjnie),ponieważ zawiera tylko jeden utwór, poematMinuta.

Piotr HorzykPiotr Horzyk, zafascynowany astronomią,udowadnia co wszystko w ciągu jednej minutyw człowieku, w społeczeństwie, w świecie, wkosmosie stanie się. Chodzi tu o wyrażanienieuchwytności, o szybkie usiłowanie wyraże-nia, wypowiedzenia niewypowiedzialnego.Eksperyment Horzyka przypomina podobnąpróbę Arnolda Schoenberga, który w utworze
Oczekiwanie (Erwartung) w roku 1909 przed-stawił w sposób naoczny powolny ruch jednejsekundy w czasie koncertu, który trwał całepół godziny. Filozof Theodor Adorno stwier-dził, iż ten muzyk „wieczność sekundy zapre-zentował w czterystu taktach”. Piotr Horzykjedną minutę przedstawił w pięciuset dzie-więtnastu pośpiesznych wierszach.Wspomniany stosunek twórczy międzyPalowskim i Horzykiem oraz stosunkiemmiędzy Czasem brzozy i Czasem uwzględnio-
nym jest też odbiciem egzystencji Horzyka –pracuje w Czeskim Cieszynie, a żyje w Polsce,w pięknym Ustroniu. I w tym uzdrowiskowymmiasteczku ma w domu małe obserwatorium itu rozważa o czasie, o trwaniu.

František Všetička
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POEZJA
Karol Bajorowicz, drama. Zdjęcie: AgnieszkaBajorowicz. Opracowanie graficzne: Z. K. Bajo-rowicz. Wydawnictwo ZEKABA, Bielsko-Biała1017. Strony nienumerowane.
Andrzej Bartyński, Benkiet metelyka. Przekładna język ukraiński: Switłana Bresławska.Wstęp: Kazimierz Burnat. Wydawnictwo MistoNW, Iwano-Frankiwsk 2018, s. 64.
Dominik Bielecki, Pawilony. Opracowaniegraficzne: Artur Skowroński. Fundacja na rzeczKultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza,Wrocław 1017, s. 52.
Cezary Maciej Dąbrowski, Dalej. Kompozycjaksiążki, projekt okładki i strony tytułowej:Cezary Maciej Dąbrowski. Wydawnictwo LTW,Łomianki 1018, s. 180.
Elżbieta Gargała, Woda pragnień/Řeka toužení.Przekład, ilustracje i opracowanie: Věra Kop-ecká. Wydawca: Věra Kopecká, Broumov 2018,s. 98.
Franciszek Haber, W labiryncie czasu. Wstęp:Elżbieta Janisławska. Nakład autorski, bezmiejsca i daty wydania, s. 64.
Renata Iwaniec, Czasem wieszam się z praniem.Redakcja serii: Rafał T. Czachorowski. Redakcja:Jarosław Jarzemski. Projekt okładki: Daria K.Kompf. Korekta: Aleksandra Kotowska. Wy-dawca: Fundacja Duży Format, Warszawa 2018,s. 50.
Krzysztof M. Kobielec, Sonety 36. Redaktor:Elżbieta Gargała-Kobielec. Projekt okładki:Krzysztof M. Kobielec. Nakład autorski, Wał-brzych 2018, s. 50.
Krzysztof M. Kobielec, Piosenki codzienne.Redaktor: Elżbieta Gargała-Kobielec. Projektokładki: Krzysztof M. Kobielec. Nakład autorski,Wałbrzych 2018, s. 142.
Walentyna Anna Kubik, Koraliki słów. Redak-cja: Janusz Olearnik. Projekt i projekt okładki:Ewa Moskała. Obrazy: Walentyna Anna Kubik.Fotografia autorki na IV stronie okładki: JagodaPiernikowska-Cichocka. Wydawnictwo Euro-system, Wrocław 2018, s. 96.
Halina Kuropatnicka-Salamon, Z własnym
kluczem. Opowiadania i wiersze. Korekta: DorotaMindewicz, Helena Jakubowska. Wydawca:Towarzystwo Muzyczne im. Edwarda Kowalika,Warszawa 2018, s. 64.
Grzegorz Marcinkowski, Letarg. Opracowaniegraficzne i typograficzne: Jakub Żabiński-Sikorski. Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin2018, s. 54.
Jolanta Michna, Metafory przestrzeni. Wstęp:Zdzisław Antolski. Redakcja i projekt okładki:Kazimierz Linda. Fotografie: Jolanta Michna.Nakład autorski, Łańcut 2018, s. 116.
Jolanta Michna, Nieświadomi procesu ścierania.Redakcja: Edward Przebieracz. Korekta:Agnieszka Pietrzykowka. Grafika na okładce:www.pixabay.com. Zdjęcie autorski na okładce:

archiwum domowe autorki. Wydawnictwo św.Macieja Apostoła, Lubliniec 2018, s. 80.
Piętnastopad. XV Międzynarodowy Festiwal
Poezji POECI BEZ GRANIC im. Andrzeja Bartyń-
skiego w Polanicy Zdroju.  Antologia. Redakcja iwybór utworów: Kazimierz Burnat. Wstęp:Andrzej Walter. Fotografia na okładce: EwaMoskała. Współpraca redakcyjna: Oksymoron.Wydawnictwo Eurosystem, Wrocław 2018, s.148.
Pod innym niebem. Almanach pokonkursowy.Wstęp: Kazimierz Burnat. Wydawnictwo Press-forum, Polanica Zdrój 2018, s. 116.
Wiesław Prastowski, Zmysły śpiewały. Wiersze
i esej. „Arkusz Poezji” pod redakcją EdwardaBiałka. Wydawnictwo Quaestio, Wrocław 2017,s. 26.
Teresa Rudowicz, In Tenebris. Ilustracje iprojekt okładki: Zofia Siwy. Zaułek WydawniczyPomyłka, Szczecin 2018, s. 74.
Leszek Szaruga, W tym samym czasie. Ilustra-cje, opracowanie graficzne i projekt okładki:Zofia Siwy. Zaułek Wydawniczy Pomyłka,Szczecin 2018, s. 74.
Andrzej Krzysztof Torbus, Obrachunki osobi-
ste. Redakcja i posłowie: Magdalena Węgrzy-nowicz-Plichta. Fotografia na okładce: FotoStudio Konaszewska-Pyla. Wydawnictwo SI-GNO, Kraków 2018, s. 72.
Leszek Żuliński, Ja, Faust. Projekt okładki,opracowanie graficzne: Konrad Kowalczyk.Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Wydanie II,Szczecin 2018, s. 158.
PROZA
Paul Auster, 4321. Przełożyła: Maria Makuch.Projekt okładki: Piotr Gidlewski. Fotografia naokładce: TheDigitalArtist / pbcabay. Wydawnic-two Znak, Kraków 2018, s. 848.
Kazimierz Ivosse, Garść nieba, garść piekła.
Powieść. Projekt okładki: Kazimierz Ivosse.Zdjęcie autora: Anna Nepelska. WydawnictwoPAPIRUS, Oldenburg/H-Jarosław 2018, s. 324.
Szymon Koprowski, Dybuk z ulicy Piotrkow-
skiej. Redakcja: Paweł Kuligowski. Korekta: EmilWojtaszek. Na podstawie zdjęcia Iwony Pilar-czyk projekt okładki wykonał Bartosz Harlen-der. DTP: Alicja Rulewicz. Oficyna WydawniczaATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe,Wrocław 2018, s. 266.
Żyta Rudzka, Krótka wymiana ognia. Projektokładki i stron tytułowych: Tomasz Majewski.Fotografia na I stronie okładki: Andreas-Joachim Lins / EyeEm Getty Images. Projekttypograficzny: Robert Oleś / d2d.pl. Seria archi-
pelagi. Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2018, s.200.
Rafał Wojasiński, Olanda. Projekt graficzny irysunki: Ryszard Kajzer. Wydawnictwo Nisza,Warszawa 1018, s. 122.

NAUKA, SZTUKA
KULTURA
Leigh Calvez, Rzecz o sowach. Przełożył: MichałRadziszewski. Projekt okładki: &visual/www.andvisual.pl. MUZA, Warszawa 2018, s. 256.
Krystyna Cel, Portret literacki Stanisława
Nyczaja. Redaktor: Stefan Jurkowski. Opraco-wanie typograficzne: Irena Nyczaj. Korekta:Zespół. Oficyna Wydawnicza STON 2, Kielce2018, s. 192.
Anita Czupryn, Dorota Kowalska, Ostatni
samuraj. Rozmowy o generale Petelickim. Opra-cowanie redakcyjne: Mirosław Grabowski.Projekt okładki: Magda Kuc. Zdjęcie na okładce:PAP/Leszek Szymański. Korekta: MAciej Korba-siński. DTP: Marcin Labus. Wydawnictwo Czar-na Owca, Warszawa 2018, s. 408+24 nlb.
Krystyna Duniec, Dwudziestolecie. Przedsta-
wienia. Opracowanie graficzne: Grzegorz La-szuk. Wybór ilustracji: Ewa Hevelke. Na okład-ce: Tola Mańkiewiczówna, w filmie MichałaWaszyńskiego Parada rezerwistów, 1934. Seria
Teatr Publiczny. Przedstawienia 1765-2015.Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego,Instytut Sztuki PAN, SWPS Uniwersytet Huma-nistyczno-społeczny, Warszawa 2017, s. 580.
Witold Palak, Wigilia wśród łowców głów.Redakcja: Anna Mędrzycka, Małgorzata Zaręb-ska. Projekt okładki i elementów graficznych:Łukasz Ciepłowski. Mapy: Agnieszka Rajczak-Kucińska. Dobór i opracowanie zdjęć: ŁukaszCiepłowski. Kierownictwo artystyczne i mery-toryczne: Wojciech Cekrowski. Korekta: AnnaMędrzycka, Małgorzata Zarębska, Piotr Koper-ski. Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o.,Pelplin 2018, s. 378.
Pilecki. Śladami mojego taty. Z Andrzejem Pilce-
kim rozmawiają Mirosław Krzyszkowski i Bog-
dan Wasztyl. Projekt okładki: Adam Pietrzyk.Fotografie na I stronie okładki: Paulina Wą-drzyk, Domena publiczna. Opracowanie redak-cyjne i adjustacja: Magdalena Knapowska-Niziołek, Andrzej Niziołek. Opieka redakcyjna:Krzysztof Chaba. Wybór ilustracji: KrzysztofChaba, Małgorzata Urszula Fortuna, MirosławKrzyszkowski. Korekta: Irena Gubernat. Kalen-darium: Małgorzata Urszula Fortuna. Indeks:Tomasz Babnis. Wydawnictwo Znak, Kraków2015, s. 316.
Jerzy M. Roszkowski, „Zapomniane Kresy”.
Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działal-
ności Polaków 1895-1925. Recenzenci: AndrzejEssen, Ewa Orlof. Korekta: Arleta Garbień.Projekt okładki: Arkadiusz Morawski. Tłuma-czenia streszczeń: Andrzej Butra, WojciechPieńkowski. Fotografia na I stronie okładki:Delegacja Spiszu i Orawy na konferencję poko-jową z hr. Ksawerym Orłowskim. Paryż 1919,fot. ze zbiorów MT. Fotografia autora na IVstronie okładki: Danuta Płygawko. Wydawca:Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu,Nowy Targ 2018, s. 476.

www.pixabay.com
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Dwudziestka
„LiryDramu”Wiedza o współczesnym świecie docierado nas za pośrednictwem różnych mediów,głównie poprzez telewizję, radio, internet. Sątakże gazety i czasopisma, ale współczesnyświat to przede wszystkim media elektro-niczne. Jednak to prasa jest uważana za jedenze zwiastunów współczesnej kultury. A jeśliprzyjmiemy, że są to czasopisma z bardzoszeroko rozumianej humanistyki i kultury, tookaże się, że każda nowa inicjatywa mającana celu upowszechnianie wartości nieprze-mijalnych jest jak najbardziej potrzebna.

Ukazał się dwudziesty numer Kwartalni-ka Literacko-Kulturalnego „LiryDram”. Wczasach pilota telewizyjnego i smartfona tojuż dość długi okres. Długi, bo w końcu oddwudziestu kwartałów udaje się Marlenie
Zynger, pomysłodawczyni i redaktor naczel-nej zarazem, wydawać pismo, które nie jestprzeznaczone dla przeciętnego odbiorcy.Trudne to zadanie, bo przecież większośćspołeczeństwa gustuje dzisiaj w prasie ła-twej, lekkiej, przyjemnej i najczęściej głupiej.Byłem przy narodzinach pisma, ba, na-wet podczas jego poczęcia. Wiele godzinprzegadaliśmy z Marleną Zygner o tym, jaktakie pismo założyć, jak je potem „robić”.Muszę przyznać, że warto było, bo dzisiaj popięciu latach jest to pismo, które z powodze-niem może konkurować z najlepszymi tegotypu pismami w kraju. Zadziwia szerokiwachlarz tematyczny zawarty w każdymnumerze. Oprócz literatury znaleźć możnapraktycznie wszystkie tematy szeroko rozu-

mianej kultury. Są wywiady, relacje, reporta-że, krytyka, teatr, sztuki plastyczne.Ciszę się, że „LiryDram” przetrwał tenpierwszy, najważniejszy dla tego typu pismokres i za dwadzieścia lat będziemy mogliświętować naprawdę piękny jubileusz tegojakże potrzebnego periodyku.
Andrzej Dębkowski

Pytanie o los poezji?

Czy metafora
przeżyje?W ostatnim dniu Międzynarodowej Kon-ferencji Poetyckiej w Poznaniu, którą zorga-nizował Wielkopolski Oddział Związku Lite-ratów Polskich, pojawiły się pytania o lospoezji. Zasadniczą kwestią rozważań stała sięrelacja twórca-odbiorca czy może bardziejrelacja wiersz – odbiorca. Gdyby sformuło-wać kwestię powyższej zależności w formiepytania, mogłoby ono brzmieć następująco:Czy współczesna poezja skazana jest nakonieczność dostosowania się do potrzeb ioczekiwań odbiorcy, czy ma szansę na pozo-stanie niezależną i mądrze niezwykłą dzie-dziną literatury pięknej, bez koniecznościdryfowania w kierunku orientacji schlebianiagustom odbiorcy, oscylującym z kolei wkierunku czynienia ze sztuki wartości popu-larnej.Rozważania i dyskusje wywołał wykładfrancuskiej poetki, wiceprzewodniczącejZwiązku Pisarzy Rhône Alpes we FrancjiAichy Vesin Cherif na temat tendencji rozwo-ju współczesnej poezji we Francji i zagadnie-nia roli Internetu jako medium rozpo-wszechniającego i propagującego sztukę, wtym również poezję. Spostrzeżenia AichyVesin Cherif nie zaskoczyły słuchaczy, zwró-ciły uwagę na zależność między masowościąi nieograniczonymi niczym możliwościamipopularyzacji wszelkich tworów poetyckichna stronach internetowych a kształtowaniemsię modelu jakości sztuki. Jak przez to nie-pewnym i chybotliwym, nawet zagrażającymdla wartości sztuki, źródłem rozpowszech-niania i poznawania poezji jest Internet.W obliczu pojawiającego się w całej Eu-ropie zjawiska pauperyzacji duchowej społe-czeństw, zagadnienie to staje się ważnym.Księgarskie półki w znakomitej większościzapełniają nie dzieła klasyków literaturypięknej czy nowa oceniana przez krytykówjako wartościowa, poezja, lecz pozycje kon-kurujące z sobą o zainteresowanie odbiorcy

ciekawością banału, zwykłością lub niezwy-kłością codzienności, karmiącej się plotką,współczesnym lub zamierzchłym skandalemobyczajowym, politycznym, społecznym,tudzież poradnikami wspierającymi lanso-wany przez media globalny model, oczeki-wany wzór postaw dotyczący wszystkichdziedzin życia i wielu aspektów zachowaniaczłowieka.Literatura to marginalna nisza (Aicha na-zwała nawet komercyjne twory współcze-snego księgarstwa i wydawnictw literaturą).Naturalną konsekwencją tego stanu jest fakt,iż plany- plony literackie znajdują swojegomasowego odbiorcę w Internecie. W interne-towym sposobie propagowania sztuki tkwijednak pułapka. Zastawia ją i autor, i odbior-ca. Bowiem Internet w obliczu powszechno-ści nie kontroluje ni jakości, ni ilości, każdytwór znajdzie swojego odbiorcę, pozostawia-jącego znak akceptacji w postaci odsłony zpowodów kuriozalnie różnych – od zachwytupo niechęć, od sympatii do antypatii, odzrozumienia po zupełny jego brak. Pomijająckwestię gustu, erudycji czy oczekiwanychprzeżyć w aspekcie percepcji poezji, jakikol-wiek utwór zamieści jakikolwiek autor,jakikolwiek poziom estetyczno-filozoficznyjego dzieło reprezentuje, otrzyma potwier-dzenie jakości w postaci akceptacji przezodwiedzającą go grupę ludzi (tak, ludzi, boczasem nawet nie czytelników), znajomych,przypadkowych surferów, okolicznościo-wych poszukiwaczy wierszy czy wreszcieświadomych odbiorców sztuki. Ciężar warto-ści i sensowności tworzenia przenosi się naodbiorcę, na jego wymierną ilość.Poeta czy pseudopoeta w tych warun-kach istnieją na takich samych prawach, bezwzględu na wartość stworzonego dzieła.Geniusz i grafoman. Artysta i wierszokleta.Dzieła sztuki i absurdalne wynaturzeniapopkultury karmią się akceptacją odbiorcy wpostaci ilości odsłon. Odbiorca staje się twór-cą weryfikującym sens istnienia utworu.Ponieważ Internet jest popularny i po-wszechny, sztuka tam obecna traci wymiarwyjątkowości i jedyności, wchodzi w wymiarpopularności, poddaje się zatem kwalifikato-rom popularności. Jaka zatem przyszłośćczeka poezję? Jaka przyszłość czeka poetę?Czy ona zdoła oprzeć się mechanizmomspołecznej potrzeby wchłaniania tego, cołatwe i proste, by tylko być i móc się sprze-dać? Czy on zdoła ustrzec się przed losem,który priorytetowy sens istnienia sztukiprzekłada bardziej na twórcę niż dzieło,które może w ogóle nie istnieć a być tylkosposobem prezentowania popkulturowegoartysty. Pytania te są tak samo bezradne, jakpytania o wartości najwyższe czy ostateczne.Pozostaje dla nich najcudowniejsza najwspa-nialsza na świecie idea wiary.
Edyta Kulczak
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