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Powszechny gniew na ustawę ACTA,która zapowiadała uczciwy, honorującyprawo autorskie i własność intelektualną,dostęp do Internetu, dał posmak, jakmocno Sieć nas pochwyciła i z jakąnatomiast energią odsącza szanowanewzorce, probierze jakości. Internetrozsądniej uznać za przestrzeń nie tylenorm, co uniesień; posługujemy się tutajczasownikami lubić albo nienawidzić.Jednak opis tego zjawiska będzie chybionyw terminach ustrojowych, tak przy-datnych do objaśnienia licznych uwikłańrzeczywistości totalitarnej. Mówiąc owładzy nad informacją, o zarządzaniukryteriami ocen, modelowaniu świa-domości, względnie o wartościowaniuinformacji stopniem emocji, jakie mogąwzbudzić, przeoczyłoby się, tak jak 30 lattemu, uwikłanie kluczowe: brak spo-łeczeństwa.„Wprowadzenie socjalizmu równa sięobaleniu społeczeństwa”, adresata zmian,w tej sytuacji obojętne już, czy narzu-conych w drodze rewolucji, czy w tokujakiegoś spowolnionego procesu, gdyżniezmiennie jest to dzielenie przez zero.(...) – .pisze Urszula M. Benka na stronach
10-11.

(Wydana 27 grudnia 1887 roku powieść Studium wszkarłacie Arthura Conan Doyle'a uważana jest zapierwszy, w pełni realizujący założenia formalnepowieści detektywistycznejutwór. Jemu również za-wdzięczamy stworzenie jed-nej z najbardziej rozpozna-walnych i popularnych takżedziś postaci detektywa. Mowaoczywiście o Sherlocku Hol-mesie.Genialny brytyjski detek-tyw od początku dał siępoznać jako nieco ekscen-tryczny dżentelmen rozwiązujący zagadki kryminalne, zktórymi nie radziły sobie największe mózgi ScotlandYardu. Holmes szybko zaskarbił sobie sympatięczytelników, którzy uważnie śledzili jego poczynania ażdo 1927 roku, w kolejnych powieściach i opowia-daniach,choć sam autor zamierał się z nim rozstać znaczniewcześniej. Jego popularność nie słabnie także i dziś.Świadczą o tym choćby kolejne, tłumaczone na ponad 60języków, wydania utworów Doyle'a, dostępna winternecie twórczość fanowska, a także liczne ekranizacjejego przygód – od 1905 roku powstały łącznie 72produkcje opowiadające o losach tej postaci.  (...) – pisze
Ilona Warpas-Świderska na stronach 8-9 i 24.
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W numerze:

Twórczość poetycka Stanisława Nyczaja jest sferą najbardziej złożoną, tajemniczą, intymną.Tu wyraża poeta, co czuje najgłębiej i do czego skłania go intuicja. Liryce tej nieobce jest teżnapięcie dramatyczne, dzięki któremu w oparciu o jeden z jej głównych nurtów mogły powstaćdla celów inscenizacyjnych poematy Puls i Pojedynek z Losem. Nie jest to ekspresja zamkniętaw sobie, lecz dzięki ironii, grotesce, elementom żartu autor osiąga dystans rozładowującyzbytnią powagę i zbyt wysokie napięcie. W tym sensie, spajając ze sobą różne postawypodmiotu, nawiązuje do tradycji romantycznej, w której bez kolizji czy sprzecznościwystępowały np. tragizm i komizm. Równowaga tonacji serio i tonacji groteskowej sprawiają, żew refleksji nad współczesnością i tradycją każdego odbiorcę skłoni do zadumy i mądregokrytycyzmu. Znamienne, że ta synchronizacja w warstwie artystycznej objawia sięwyważeniem proporcji między obrazem (metaforą) a refleksją (dyskursem). Przy tym czytelnikczy słuchacz wyczuwa, że nic tu nie jest wykalkulowane, a rozwija się na fali autentycznychemocji, z podszeptu natchnienia, z potrzeby wyrażenia swojej postawy (światopoglądu)językiem poezji. (...) – pisze Krystyna Cel na stronach 4 i 12.
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Zmarł Jacek Kajtoch13 stycznia 2019 roku zmarł Jacek Kajtoch– polski eseista i krytyk literacki, doktor naukhumanistycznych. Urodził się 7 lipca 1933 rokuw Wadowicach.Ukończył filologię polską na UniwersytecieJagiellońskim. W 1967 roku uzyskał stopieńdoktora za rozprawę pt. Studia nad poezją
polską na Śląsku w XIX wieku (Norbert Bonczyk i
Konstanty Damrot) obronioną na dzisiejszejAkademii Pedagogicznej w Krakowie. W latach1955–1961 był pracownikiem naukowym naUniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1955–1998 był sekretarzem redakcji miesięcznika„Ruch Literacki”. W latach 1961–1972 pracowałnaukowo w Instytucie Badań Literackich Pol-skiej Akademii Nauk w Krakowie. Od 1972 rokuponownie powrócił na Uniwersytet Jagielloński.Debiutował w 1956 roku na łamach tygodnika„Życie Literackie” jako krytyk. Jest autorembądź współautorem licznych antologii poetyc-kich i prozatorskich. Recenzował utwory lite-rackie, zwłaszcza debiutantów oraz brał czynnyudział w życiu literackim Krakowa (zorganizo-wał m.in. „Krakowskie Dni Poezji” czy „Krakow-ską Noc Poetów”).Od 1970 roku należał do Związku LiteratówPolskich. Pełnił funkcję wiceprezesa ZarząduGłównego. W latach 1981–1988 był członkiemgrupy literackiej Nadskawie, której był współ-założycielem.Był mężem poetki Anny Kajtochowej.

Fot. Andrzej Dębkowski
Anna i Jacek Kajtochowie

Nowe władze w ZLP:
w Poznaniu...5 stycznia 2019 roku podczas Walnego Ze-brania Członków Związku Literatów PolskichOddział w Poznaniu wybrano nowy zarząd. Najego czele stanął Zbigniew Gordziej.Skład Zarządu Związku Literatów PolskichOddział w Poznaniu: Zbigniew Gordziej – pre-zes; Jerzy Beniamin Zimny – I wiceprezes; MariaMagdalena Pocgaj – II wiceprezes; Anna An-drych – sekretarz; Elżbieta Gałęzewska-Krasińska – skarbnik; Zofia Grabowska-Andrijew – członek; Hanna Szeląg – członek.

w Krakowie...12 stycznia 2019 roku podczas WalnegoZebrania Członków Związku Literatów PolskichOddział w Krakowie wybrano nowy zarząd.Prezesem została Anna Pituch-Noworolska.Skład Zarządu Związku Literatów PolskichOddział w Poznaniu: Anna Pituch-Noworolska –prezes; Andrzej Walter i Danuta Sułkowska –wiceprezesi; Jan Masłyk – sekretarz; PawełKuzora – skarbnik; Alicja Sikora-Żebracka,Alicja Tanew, Danuta Perier-Berska, DorotaLorenowicz – członkowie zarządu.
Konkursy

Nagroda imienia
Kazimiery IłłakowiczównyPoznański Oddział Związku Literatów Pol-skich ogłasza konkurs o Nagrodę im. KazimieryIłłakowiczówny za Najlepszy Debiut PoetyckiRoku 2018.Konkurs od prawie 40 lat promuje miastoPoznań w kraju i poza jego granicami. Inspirujeludzi młodych do rozwijania artystycznej pasji,zdolności i możliwości poetyckiej wypowiedzi.Popularyzuje twórczość Patronki Nagrody –Kazimiery Iłłakowiczówny. Była ona jedną znajważniejszych poetek polskich. Z Poznaniemzwiązała swoje życie, a wiele lat z poznańskimoddziałem ZLP.Serdecznie zapraszamy wydawnictwa, sto-warzyszenia twórcze, osoby reprezentująceinstytucje kulturalne i media o charakterzeliterackim do nadsyłania zauważonych, intere-sujących debiutów poetyckich – książek, wyda-nych w 2018 roku.Tomy poetyckie mogą zgłaszać wydawnic-twa, stowarzyszenia twórcze, osoby, reprezen-tujące instytucje kultury i media o charakterzeliterackim.Książki autorów, pisane w języku polskim,wydane w 2018 roku, należy wysłać na adresOrganizatora Konkursu w 3 egzemplarzach, zpodaniem adresu, e-maila, nr telefonu autora.Termin nadsyłania tomów poetyckich –

31.03.2019 (decyduje data stempla pocztowe-go). Nadesłanie książek jest równoznaczne z ak-ceptacją regulaminu i stanowi deklarację,że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnejksiążki noszącej cechy poetyckiego debiutu (znumerem ISBN).Nadesłane książki oceni Komisja Konkur-sowa, powołana przez Organizatora.Oficjalne ogłoszenie nazwiska Laureata iwręczenie Nagrody nastąpi w II kwartale 2019roku.Laureat zostanie powiadomiony o dokład-nym terminie i miejscu wręczenia Nagrody.Wiersze z nagrodzonego tomu poetyckiegozostaną zaprezentowane na witryniepoznańskiego oddziału Związku LiteratówPolskich – www.zlp.poznan.plOrganizator nie zwraca książek, nadesła-nych na konkurs.Książki na konkurs należy nadsyłać na ad-res: Jerzy Beniamin Zimny, ul. Worcella 9, 61-419 Poznań.

Niewiersze
Henryka Gały

Od głowyWiem, że sprawa przedrostków w polsz-czyźnie jest mało zajmująca. Zwłaszcza przeczą-cych. Zawsze można, a wielu uznaje, że trzebaużyć słowa wprost. Zamiast nieśmiały – gamoń,dupek, za niemądry – głupek, dureń, debil. Tozrównuje wszystkich, w dół, do nieistnienia. Aprzecież idzie o to, żeby stopniować negację,spróbować nazwać, dać treść zaprzeczeniu.Jakiś czas temu, na swojej stronie w Face-booku pisałem o nawiści, czyli nienawiści zodjętym nie, wycofanym zaprzeczeniem. Nie-wiele było lajków pod tym wpisem, choć suge-rowałem, że nawidzieć znaczy świadomieprzyznawać istnienie komuś, czemuś. Tylkotyle, ale pozytywnie.Tak działa słowo, wszystkosiecznie. Jego in-ternetowy potop, uwolniony przez demonaAnonima, zalewa nas, zatapia, od głowy. Każde-go. Wszystkich.
Mgły zimoweŚwiat pociemniały, niewidoczny na kilkakroków. Nie wiadomo kiedy dzień się zacząłani kiedy skończy. Mija tak szybko, że niepo-strzeżenie.Chłopiec, którego wciąż spotykam w so-bie, w takie dni był ciekaw, czy jak mgła znik-nie, świat się zmieni i odkryje przed nim inny,nieznany widok. Bał się, ale czekał.Dzisiaj, ten który to pisze wie, że świat,niezależnie od pogody jest w ciągłym prze-pływie. Im większy, tym bardziej nieznany,więc ten najbliższy chce zatrzymać przy sobie,poznać, zobaczyć, zapamiętać i zdobyć. Zmie-niając nie do poznania.Przyjaciel w telefonie pyta:– U ciebie też taka mgła?– Też – mówię.A on: – I takie krótkie dni.– Szybciej się starzejemy – pocieszam jakumiem.A potem przyłapuję na tym, że nie jestempewny co jadłem przed chwilą, kolację czyśniadanie. Taki krótki dzień.Czy życie – mruczę w myślach i śmieję sięz siebie. █

Rys. Barbara Medajska

www.zlp.poznan.pl
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Andrzej Walter

Gdzie by tu zrobić
kupę za darmo

Niezwykle rzadko zdarza się w prze-strzeni polskiej poezji, że jakiś tom docze-kuje się swojego drugiego wydania. Doko-nał tego między innymi Piotr Macierzyń-
ski – świetny poeta z Łodzi, można rzeczryzykownie określić – wciąż jeszcze młode-go pokolenia (1971). Jego debiutancki tom zroku 2001 wydany nakładem krakowskiegoWydawnictwa Zielona Sowa zatytułowany
Danse macabre i inne sposoby spędzania
wolnego czasu doczekał się w ubiegłymroku wznowienia przez białostocką Funda-cję Sąsiedzi. Natrafiłem na niego w war-szawskiej księgarni Uniwersytetu War-szawskiego – jaskiniowym relikcie zaopa-trzonym wciąż, aczkolwiek przyznajmy –nieco chaotycznie, w tomy współczesnejpolskiej poezji...Polecam go szczerze i serdecznie, gdyżmuszę przyznać, że już dawno tak się nieubawiłem czytając wiersze Piotra, którekorzystając z przystępnego, wyrafinowane-go i zrozumiałego języka prowadzą nas wbardzo bogaty i pełen metafor kosmossamotności współczesnego człowieka,obywatela tego wielkiego świata pozba-wionego jednakowoż jakiegokolwiek sen-sownego obywatelstwa poza własną pokru-szoną świadomością doświadczaną zawiło-ściami i potwornościami tego jakże mocnopokręconego dziś świata. Mieszanina zdro-wego i ożywczego sarkazmu, albo nawetcynizmu wręcz, z bardzo trafną pointą, zogromną dozą humoru, ale i z przyczyn-kiem do refleksji oraz z pewnością z wiel-kim bogactwem treści, tej jakże niezwykłejtreści naszego życia, które wypełniamy dziśUlissesowym zagubieniem oraz poszukiwa-niem czegoś, czego już dziś odnaleźć naj-zwyczajniej nie sposób. Świat bowiem uległtak głębokiej deformacji, że wszelkim,niekontrolowanym odkształceniom uległateż i nasza dusza, co do której istnieniaposiadamy odwieczne wątpliwości, a co doktórej bytu toczy się jakże determinującyrzeczywistość spór jednych z drugimi...Tom Piotra uwypukla to, co w tym życiujest najważniejsze, a kpi z całej tej maszy-nerii współczesnego świata, który wciąganas beznamiętnie w wir szaleństwa i wa-riactw wszelakich. Jako lekarstwo, czy teżpanaceum na owo szaleństwo proponującwysublimowaną kpinę ukrytą właśnie wpoezji, gdyż to kpina nie dla każdego, to niekpina dla wszystkich, nie dla mas i ujścieznalazła właśnie we właściwym dlań miej-scu będącym tomem poezji o znamiennymtytule... „Danse macabre i inne sposobyspędzania wolnego czasu”. Tytuł jest tu

równie ważny. Nasz świat powoli staje sięwłaśnie coraz rzadziej kwestionowanąprzez resztki jego elit intelektualnych jaw-nie rozpowszechnianą makabrą... (mam namyśli prawdziwe elity, popierające swąedukację obficie czytelnictwem oraz rozwo-jem duchowym, a nie cielesnym)...Drugi człon tytułu jest jakby społecznąodpowiedzią na tę makabrę – jedynymcelem ludzkości (tej za oknem) jest bowiemskuteczne zabicie nudy, podstawowejtraumy współczesności, a kiedy spaliło sięjuż na stosie książki, posmakowało sięwszelkiej perwersji oraz spróbowało do-słownie wszystkiego, to pozostało już nie-wiele sposobów na zabicie wolnego czasu.Wtedy pozostaje być może kompulsywnakopulacja metodą każdy z każdym, albowymyślanie coraz to nowych rozrywekzwiązanych z przełamywaniem tabu, alboteż szukanie coraz wymyślniejszych próbobłaskawienia ... przemijania. Tak, brzydkiesłowo – wykreślane przez współczesnychteleidiotów – przemijanie, starość, brzydo-ta, ułomność, słabość, pokora – słowa istany chowane „pod dywan”, pojęcia zaka-zane, antykonsumpcyjne i źle widzianeprzez lewackich piewców postępu i szczę-śliwości powszechnej nowego wspaniałegoświata...Jak pisze Piotr w jednym z wierszy oprowokacyjnym tytule – „Czy Bóg napraw-dę się o nas troszczy”:
wyślizgnąłem się z rozmowy
nakryłem twarz „Extassy” i zasnąłem
śniły mi się ciepłe ogłoszenia gejowskie
a później gdy zaczęło padać
śniła mi się Vicki z cycami jak parasol

rano wymieniłem majowy „Peep Show” na
herbatę

i obmyślałem gdzie by tu zrobić kupę za darmo
a potem przyszła Justyna i zaprosiła mnie na

kupę u siebie
i tak już u niej zostałemPiotr Macierzyński – jak widzimy –przyjął bodaj najwłaściwszą postawę wo-bec paranoi naszej rzeczywistości korpora-cyjnego niewolnictwa oraz ewolucji spo-łecznych środków produkcji... a jest niąodważna kpina. Jednakowoż w tych ostrozarysowanych wierszach odnajdziemy dośćproste recepty na ten świat...
tyle tylko mam ci do powiedzenia w ten

wigilijny wieczór
że razem jakoś łatwiej sikać na to wszystko

To wszystko. Co wszystko? No właśnieto jak nas wszystkich potraktowano. Jeste-śmy: przypadkiem, złudzeniem, mało waż-nym konsumentem, jesteśmy trybem wmachinerii, ostatnim ogniwem teorii ewo-lucji, przypadkiem, snem, niepotrzebnymzakłóceniem procesów sprzedaży i po-wszechnych prób wycenienia i przewarto-ściowania... wszystkiego. To wszystko... jestpróbą zaprogramowania świata, jest próbąuszlachetnienia tego świata ( jakże specy-ficznymi metodami), uczynienia zeń plasti-kowej i przewidywalnej papki, w którejkilku cwaniaków będzie żyło pięknie idostatnio, a całe rzesze frajerów będą na towszystko ponad siły pracować. Fascynuje-my się i zadziwiamy na taką efemerydę jakąstanowi dziś Północna Korea, a sami podda-jemy się procesom, które nas do niej pro-wadzą, nawet nie czując i nie zdając sobie ztego sprawy. Perpetum mobile ekspery-mentu społecznego...Potrzebujemy dziś takich wierszy i ta-kiej poezji bardziej niż powietrza. Jakiejwagi są te wiersze przekonamy się jeszczenie raz. Będą po nie sięgać wciąż nowe,coraz bardziej oplatane siecią wynaturzeń ikłamstw pokolenia, będą po nie sięgaćcoraz ściślej zniewalane społeczeństwa,coraz bardziej rozumiejąc ... to wszystko. Towszystko, co dla naszego dobra chce sięnam uczynić.Macierzyński nie patyczkuje się z nami,a jednocześnie jego żonglerka słowna wy-daje się bliska perfekcji. Przedstawionesytuacje, iluminacje przypadków, dokonanearanżacje wydarzeń, czy w końcu wywoła-ne na scenę literackie postacie zdają się byći zarazem nie być nami. Kreuje się pewiendystans, jakby dysonans poznawczy, nigdytu nie zaciera się granica pomiędzy do-słownością, naszymi realiami oraz wytwa-rzaniem atmosfery przestrogi... Doprawdynie jest łatwo tak pisać, aby być zarazemblisko, jak najbliżej czytelnika, a jednocze-śnie zachować wystarczającą odległość odnas, aby dać nam do myślenia. To się wła-śnie Macierzyńskiemu udało i sądzę, że wtym tkwi przyczyna, że ten tom po 16 latachwraca na poetyckie salony. Wraca, gdyż jestważny. Wraca, gdyż ten manifest pokoleniajest nam potrzebny. Nadal aktualny. Możewręcz coraz bardziej „na czasie”...Oczywiście wartość tej poezji przejdziejeszcze swoją próbę czasu, jak każda po-ezja... Jestem jednak pewien, że największąszansą poezji jest młodość, a młodość dziś
(Dokończenie na stronie 4)
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Gdzie by tu
zrobić kupę
za darmo

(Dokończenie ze strony 3)znalazła się na poważnym zakręcie. Weszławręcz w wiraż  współczesności. Młodośćodarło się dziś z tajemnicy, z wyczekiwania, zniejednoznaczności, niepewności, z roman-tyzmu i ideałów, ze świeżości i ze snów.Młodość dziś jest wyrachowana i stabilna.Jest namiastką tego, czym była w przeszłości.Na całe szczęście ten stan jest bardzo rozpo-wszechniony, lecz nie dotyczy jednakwszystkich. I tutaj widać szansę, światełko wtunelu. Co nas nie zabije, to nas wzmocni...„Danse macabre i inne sposoby spędza-nia wolnego czasu” Piotra Macierzyńskiegojest tomem poezji, który porywa od pierw-szego do ostatniego wiersza. Dosłownie i wprzenośni. Ten tom „się (po prostu) dobrzeczyta”. Czyta się go z zaciekawieniem i zogromną dozą refleksji. To powoduje, że nieda się wobec tych wierszy absolutnie przejśćobojętnie... Już od pierwszego wierszastwierdzamy, ależ on ma słuszność, tak, takto właśnie wygląda... szkopuł w tym... Macie-rzyński nazywa to, czego może nawet mysami przed sobą nie chcieliśmy tak właśnienazwać...
czuję się trochę oszukany przez pana na bazarze
który sprzedał mi pięć butelek wody po cenie

ukraińskiego spirytusu

czuję się też oszukany przez Anglię i Francję
które sześćdziesiąt lat temu obiecywały bronić

mojego dziadka
a dziadek od faszystowskich bomb miał

prawdziwe urwanie głowy

czuję się oszukany przez sportowca
któremu biłem brawo w piątek
a w sobotę brawa musiałem odwołać bo

wysikał całą prawdę

wydaje się jakbym całe życie grał w ruletkę
którą krupier trzyma pod stołem

lecz wszystkie próby oszukania mnie
traktuję jako zainteresowanie moją osobąTak oto poeta zaczyna naszą wspólnąpodróż przez wyżej opisaną Współczesność.Jak kończy? W przedostatnim wierszuradzi nam...
###

niebo wisi na włosku
kto wie czy nie na ostatnim

kto ma oczy – niech patrzy
kto ma uszy – niech słucha
kto ma rozum – niech uciekaNo tak. Uciekać... Tylko dokąd... A możenajważniejszym, niewypowiedzianym do-

słownie najprostszym pytaniem tego tomujest pytanie z kim?...

______________________Piotr Macierzyński, „Danse macabre i inne sposo-by spędzania wolnego czasu”. WydawnictwoFundacji Sąsiedzi, Wydanie II, Białystok 2017, s.56.

Portret
literacki

Stanisława
NyczajaTwórczość poetycka Stanisława Nyczajajest sferą najbardziej złożoną, tajemniczą,intymną. Tu wyraża poeta, co czuje najgłębieji do czego skłania go intuicja. Liryce tej nie-obce jest też napięcie dramatyczne, dziękiktóremu w oparciu o jeden z jej głównychnurtów mogły powstać dla celów insceniza-cyjnych poematy Puls i Pojedynek z Losem.Nie jest to ekspresja zamknięta w sobie, leczdzięki ironii, grotesce, elementom żartuautor osiąga dystans rozładowujący zbytniąpowagę i zbyt wysokie napięcie. W tymsensie, spajając ze sobą różne postawy pod-miotu, nawiązuje do tradycji romantycznej,w której bez kolizji czy sprzeczności wystę-powały np. tragizm i komizm. Równowagatonacji serio i tonacji groteskowej sprawiają,że w refleksji nad współczesnością i tradycjąkażdego odbiorcę skłoni do zadumy i mądre-go krytycyzmu. Znamienne, że ta synchroni-zacja w warstwie artystycznej objawia sięwyważeniem proporcji między obrazem(metaforą) a refleksją (dyskursem). Przy tymczytelnik czy słuchacz wyczuwa, że nic tu niejest wykalkulowane, a rozwija się na faliautentycznych emocji, z podszeptu natchnie-nia, z potrzeby wyrażenia swojej postawy(światopoglądu) językiem poezji.Nie chcąc łamać równowagi wspomnia-nych przemiennych elementów, korzysta zinnych form, gdy chce wypowiedzieć się wkonwencji żartu czy drwiny. I trzeba tu do-dać, że doskonale i z wielką swobodą porusza

się w każdym z wybranych gatunków. Stani-sław Żak tak pisze o tej poezji: „Jest to bezwątpienia poezja znacząca w dorobkuwspółczesnej literatury polskiej – mieści sięona doskonale wśród takich osiągnięć, jakpoezja Zbigniewa Herberta, Wisławy Szym-borskiej czy Ewy Lipskiej. Stanisław Nyczajoperuje znakomicie przypowieścią, afory-zmem, anegdotą; operuje także ironią, para-doksem na granicy groteski. […] wielowąt-kowość refleksji, ujęta w różne formy wypo-wiedzi poetyckiej i osadzona w przystającychdo sytuacji emocjach, stanowi niezaprzeczal-ny walor wierszy Stanisława Nyczaja”1.Na podkreślenie zasługuje aforystyka au-tora Żartów na stół; osiągnęła ona swoistączystość gatunkową, wyraźnie odróżniającsię od formy sentencji czy maksymy. Walo-rem tej aforystyki jest m.in. to, że przezwy-cięża ona w każdym konkretnym przypadkuoczywistość i banał. Ciekawe, że część fra-szek poety to ujęte w formy krótkiego wier-sza aforyzmy. Natomiast fraszki dłuższenawiązują do klasycznej postaci tego gatun-ku. Teksty krytycznoliterackie S. Nyczaja torozległe pole wnikliwych obserwacji, ale iwzruszeń lekturą różnych autorów. Nyczajjako krytyk wyczulony jest na kompozycjęutworów, styl, stosunek autora do języka;mniej zajmuje go ogląd fabuły, zawartośćtreściowa, bardziej koncentruje się nadogólniejszym sensem, symboliką i warszta-tem pisarskim. Konsekwencją tego spojrze-nia był prowadzony w miesięczniku „IKAR”cykl Tajemnice warsztatu pisarskiego, copóźniej zaowocowało w tomach eseistycz-nych: Metafizyka tworzenia i Wśród pisarzy t.1-2.Spotkania i dyskusje w środowisku lite-rackim, jakie S. Nyczaj chętnie organizuje,inspirują go do publikacji rozmów z pisarza-mi, a więc to, co rozgrywa się bezpośredniow środowisku literackim, nie ulega zapo-mnieniu, nie ginie. Zatem praca animatorskama także wartość i sens. Tym bardziej ma toznaczenie, że twórcy w kręgu literackimbardzo niechętnie się otwierają. Nic dziwne-go, że i do spraw edytorskich podchodzipoeta z wielkim sercem, a nie jako do dzia-łalności komercyjnej. I w tej dziedzinie wy-żywa się pełen coraz to nowych twórczychpomysłów na kolejne serie wydawnicze,coraz to nowe formy opracowania, wydoby-wające indywidualne właściwości autorów.Wielostronność możliwości twórczych Stani-sława Nyczaja, wyeksponowanych w miaręwewnętrznej potrzeby, jest siłą jego arty-stycznej postawy. Poeta wypełnia sobą miej-sca, w których się znajduje i naznacza jewartością swojej bogatej osobowości.Mam nadzieję, że w moim portretowymstudium pokazałam Stanisława Nyczaja wsposób możliwie wszechstronny, choć zdajęsobie sprawę, że każda z jego twórczych pasjimogłaby stać się tematem odrębnym i żesama w sobie stanowiłaby ciekawy materiał.Wyeksponowałam twórczość poetycką i jej wstudium dałam prymat, bo dla mnie autor
Płonącego wodospadu jest przede wszystkimznakomitym poetą.

(Dokończenie na stronie 12)
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Mniej Więcej (168)

'PUP��;PGJB�.JLV�B

Poezja
z garbem
starości

Czytam na plecach okładki: Kazimierz
Sopuch, dr. hab., emerytowany profesor Uni-
wersytetu Gdańskiego (…) z zakresu socjologii
wartości, socjologii religii i regionalizmu… I –oczywiście – autor prac naukowych. Ale nastutaj interesuje bardziej dorobek literackitego autora, bowiem wydał on 14 zbiorówwierszy i inne książki, oprócz naukowych.Gdyby cały ten dorobek wsypać do jednegoworka, to byłoby imponujące (miewał zresz-tą swoje sukcesy, np. jest laureatem NagrodyCzerwonej Róży). Dzisiaj ten 86-latek nadalżyje literaturą, o czym chociażby świadczyjego najnowszy tomik i to bynajmniej nie„staromodny”. Panie Kazimierzu: tak trzy-mać!

_______________________

Leszek Żuliński
_______________________Nie po raz pierwszy posłowie do tomikuzałączył Karol Samsel. I nie przez przypadek:obaj Panowie byli przez sporo lat związani zOstrołęką, dopóki nie wyjechali w „wielkiświat” – Sopuch do Gdańska, Karol do War-szawy. Zapewne poznali się już w czasachswojej „emigracji”.Ja przez wiele lat o twórczości Sopuchaniewiele wiedziałem; zwróciłem na jegopisanie uwagę na spotkaniu autorskim przyulicy Studziennej w Ostrołęce. Potem, wtymże roku 2012, Iza Fietkiewicz-Paszekrecenzowała jego tom pt. Ku nieznanemu. Idzięki temu podczytywałem tu i tam jegowiersze. No i tak – powolutku bo powolutku– doszło do tej tutaj recenzyjki.Starszej daty poeci mają tę zaletę, że sąkomunikatywni, a ponadto tzw. ciężar życiajest mocnym „paliwem” ich wierszy. Boomnowych roczników w większości przypad-ków dopiero dorasta do siły i mądrości prze-kazu. Ja wciąż im sekunduję, ale potem czy-tam sobie Iwaszkiewicza, Nowaka, Miłosza…

U Sopucha znajduję tę mądrość żywota.Niemal wszystkie wiersze nie posiadajątytułów – są po prostu zaanonsowane trze-ma gwiazdkami. Oto pierwszy z nich, którywpadł mi w oko: Stary orangutan umiera //
Był przywódcą stada // Wszystkie samice /
lizały go po łapach / błagały o rozkosz //
Teraz na wzgórzu / leży wyliniały / łapy w
bezsilnej złości / ryją ziemię // Widzi tę jedyną
/ którą wybrał na starość / jak pasie się spo-
kojnie / i nie patrzy w jego stronę // Liże łapy
temu / którego wielokrotnie / powalał na
ziemię // Rosa / obmywa mu oczy / i ucisza
serce… / Na dole / wśród zieleni i kwiatów /
zaczyna się czas rui.Hmm, odbieram ten wiersz jako curricu-lum traconej młodości. Wszyscy kiedyśbędziemy „orangutanami w stanie spoczyn-ku”. Kiedyś coś znaczyliśmy, teraz stoimy zboku i już nie dla nas to wszystko.Oto inny wiersz: Którzy żyją w rozpaczy /
niech spojrzą na mrówkę / jak idzie spokojnie
/ ścieżką wydeptaną przez lata / by umrzeć //
Widzi zamglonymi oczami / pracowite siostry
– / mijają ją bez żalu / skazaną na pożywienie
/ dla mrówkojada // A przecież kochała je /
wypełniając swój los / była w Państwie Mró-
wek / szczęśliwa // Dlaczego nie widzą / że
umiera / nie mówią / o mrocznych krainach /
i kopcach pełnych pożywienia? // Mrówkojad
/ wyłania się z mroku.No więc tak: wszystko, co żyje, umiera.Te orangutany, te mrówki – to my! Parabolajest prosta, a nawet stara jak świat, ale So-puch opowiada „swój stan egzystencjalny”(młody poeto, ty też – gdy przyjdzie taki czas– mniej więcej takie wiersze będziesz pisał).W tym zbiorze prostota konstatacji jestznakomita.Ale ten zbiór nie sprowadza się tylko dotego. Jest on podzielony na dwanaście roz-dzialików. Każdy rozdzialik ma swój osobnytytuł. Dla przykładu: Zamknięci w obłoku,
Przemilczenia, Abelard i Heloiza, Z mojego
obserwatorium… Nie mam tu miejsca, bywszystko to omówić, ale posłuchajcie tenwiersz: Poetę / trzeba wygnać z kraju / wtedy
coś znaczy // Nie doznałem  / uczucia wypę-
dzenia z kraju // Wielokrotnie / wyganiano
mnie z wielu serc / lub sam odchodziłem /
zostawiając / fałszywe rozpacze // Parę razy
/ łapałem Boga za nogi / ale mi się wymykał
// Dotychczas nie mogę go dopaść.W tym wszystkim mamy do czynienia zrzadkim fenomenem: w niesłychanej prosto-cie przekazu jest niesłychana mądrość. KarolSamsel napisał – jak to on – znakomite po-słowie. Odwołuje się on do pojęcia senilizmu(senilizm to rozmaite odmiany starości – lż).Między innymi Karol konstatuje: Dionizyj-
skość zatem, czyli witalizm, energetyzm i
młodzieńczość to we „Mgle” język niewypo-
wiedzianej opresji, prąd śmiercionośny dla
eligijnego, letargicznego snu, w który w XX i
XXI wieku chce zapaść. Podmiot czynności
twórczych Sopucha wie doskonale, że przed
wylewającą się zewsząd seksualnością świata
młodych nie znajdzie ucieczki w jakichś jaski-
niach Iwaszkiewicza czy Miłosza. Wyjście jest
więc jedno. Należy na powrót mówić językiem
takim jak oni. Językiem miłości ziemskiej,
językiem ludzi, nie aniołów.Tak więc nie po raz pierwszy sobie my-

ślę, że „starzy poeci” mają nam wciąż cośważnego do powiedzenia. Mapa pogodynaszego żywota zawiśnie nad nami – wtedystarych poetów należy pytać o dalszą drogę.

_____________________Kazimierz Sopuch, Mgła. Towarzystwo PrzyjaciółOstrołęki 2018, s. 142.
Kazimierz

Sopuch

VIKaruzela czasuwije sięzanikaŻeby przed nią uciectrzeba wypaść z torubez lękuKręcąc się za sobąboimy się siebieNawet nie możemyspojrzeć sobie w oczydogłębnie –wir wokół naszamyka je niewidzialnie* * *Niebo jest dla mnie– robaka co pełza –widzeniem orłaktóry się zrywado lotuby mnie mocno chwycići zanieść przed Trony
■
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Marzena
Dąbrowa-

Szatko
Zasłonaoderwane nogi posągusiedzą na kamiennymkrześlenikt ich nie dotykanie pragnienie rozsuwa pieszczotąi wiatr nie uchylarąbka chitonupowyżej kamiennychsandałównic żadnego poruszeniakamienny spokój marmurukolana i stopy nie zdradząkto użyczył im kształtudraperie nie ujawniąręki która wiodła dłutoskamieniała zasłonadwudziestu pięciu wiekówszczelnie zakrywaniecierpliwą ulotnośćciała
Portret Eleny Vecchi
na motywach obrazu V. Corosa, Sogni, 1896Vittorio czy pan czasami marzy?ale tak do samej głębi duszy do głębi trzewi?żeby się oderwać od ziemiżeby się rozsnuć myślą jakąś wielkążeby zniknąć stąd z tego światagdzie podstępnie zabija naskażda jesieńVittorio czy pan mnie słyszy?jesień idzie chłód ciągnie od kamieniliście butwieją już na gałęziachmy butwiejemy od środkaniech pan spojrzyostatni kwiat róży rozsypał sięi zmieszał z wiatrem pod ławkąa pan wciąż maluje i malujei patrzy pan na mnie jak na obraza ja mam przecież wciążżywe usta i ciałopod sukiennym kostiumemw kolorze bladej oliwkiVittorio nie jestem żadnym symbolempan coś sobie uroiłi proszę mnie stąd wypuścićnatychmiastnie myślę siedziećna tej ławce pod oknemprzez całą wieczność

uwięziona w złotej ramiejesienigałązka pnącej róży nad głowążółty mur pełen zacieków i pęknięćmłoda kobieta założyła nogę na nogępodparła podbródek na zwiniętych palcachi patrzy ci uważnie w oczyjakby właśnie o tobie marzyłanikt nie wieco się stało z Eleną
Jednym dotknięciemnasze dzieciobsługują światjak ekran telefonumałymi paluszkamirysują po szybachzdaje się imże wszystko mogąprzybliżyć oddalićprzewinąći wtedy kotstanie się koteczkiempiesek obronnym psema szerszeń odlecijedno dotknięcieoczyszcza polewidzeniazamykaoczy strachuw oczachprzenosi górynasze dzieciczynią sobieziemię poddanąna obrazkuza szkłem
Artefakt z neolitukrzemienny nożykma plus minussiedem tysięcy latmożna nim kroićskrobać i obieraćalbo przebić skórędobrze się trzymadłoniziemia oddała gocałkiem niedawnoprzy kopaniu grządekpod rzodkiewkęw podmiejskim ogródkuczasem jeszczeziemia jest łaskawaczasem jeszczerozmawiamy z ziemiąprzez tamten ogród

biegnie dziś autostradado przyszłości
Pokój Erazma w Bazyleizłoty kubek mistrzaklepsydra z czasemnóż i kawałki trumnywszystko zamkniętew niewielkiej gablotcepod szkłemjak relikwieoderwane od ciałasprzed pięciuset lattymczasem klepsydrarozdarta między wiekamiciąży ku przyszłościmłodszą kasetką na piaseka i kubkowi wybitopieczęć na wieczkucudzą i pośmiertnąnic pewnego nicpamiątki po Erazmiez czasów po Erazmietylko zbutwiałe drewnodaje niewzruszoną pewność
Podaruneknigdy nie kupiłam cizamkuz klocków legosynkuteraz jesteśduży i mądryale wciąż ukradkiemocierasz łzy zawodutamtemu chłopcuktóry właśnie rozchyliłzaczarowany papierw złote gwiazdkijuż za późnona ten podaruneknigdzie nie sprzedajątakich zamkówdzieci mają dziś innebajki do wybudowaniawięc weź z sobąw dalekie stronyten kamieńnosiłam go długona szyiblisko sercakiedy przyjdzie czaswzniesiesz na nimzamekjak na skalnym wzgórzubezpieczny i mocnyz gwiaździstym niebemponad wieżą
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Eliza Segiet
SiećBezinternetowy czasmiał inny wymiar.Skazani na samotność w siecipróbująznaleźć zrozumienieu ludzi
− czasem nawet bez twarzy.Wystarczy kilka miłych zdańjuż wzrasta ufność do
− kobiety?
− mężczyzny?
− do zapisanych słów?Skazani na samotność w sieci,wierzą w to, co widzą na ekranie.Kliknięcie –
nie jestem robotem– to jedyne sprawdzenie tożsamości.Gdzie te chwile,gdzie bez maszyn
− Człowiek rozumiał Człowieka?
ProtezaKiedyś było inaczej.
Lepiej?Ciekawiej!Były twarze,nie awatary.Rozmowa
− nie litery na ekranie.Słowa miały barwę głosualbo zapach druku.Na wyciągnięcie ręki nie byliśmypołączeni ze światem.
Dziadku, o czym mówisz?Źle powiedziałem
− dzisiaj przedłużeniem ręki jest telefon
− proteza współczesności.
PrzeznaczenieSłowemnie można zatrzymać czasu.Ulotny momentma szansęna pozorne zastopowanie.On istnieje

− pomiędzy moralnością i jej brakiem,
− dobrem i złem,
− mną a nami.Póki jest
− jesteśmy.Życie otaczazwykła – niezwykła relacja.To nie może się przytrafić
− jest.Ludziomi wszystkim innymczasemprzydarzają sięniespodziewane sytuacje.
 Na przykład jakie, dziadku?Wojna, wypadek…Żałuję jednego −nigdy nie można kupić biletu,by uciec od przeznaczenia.
ŻalStarośćnigdy nie może się przydarzyć,ma szansę nadejść.W czasachgdzie tempo życiajest coraz szybszemłodość może zostaćprzepracowanazamiast przeżyta.Wymknie się,zostawiając niedosyti żal.Tak, wiele,tak bardzo wielestraconych chwil.
Chcę mojej poezjiW zaklętych liniachkilka skalistych znaków.Nieożywiona sfera słówmoże być żywaw nas,a może tylko we mnie?Pozostawi nieuchwytny,a jednak trwały,zalążek słów i niedopowiedzeń.W mojej poezjichcę uchwycićcząstkę świata zastanego,tego z opowiadań,ale też iluzji o tym,że wszyscy sąrozumni i tolerancyjni.Może poezjapomoże poruszyćkamienne serca− nieczułoczujących

− głuchosłyszących− niewidomowidzących?Takich,którzy mogą zrobić coś,a robią− Nic!
Stanisław

Nyczaj
Pod moją batutąZ Nowym Rokiem,gdy brzask podchodzi pod domi rozbudzona rześkim przywiewemośmiela się w sercu radość –otwieram szeroko okno na światufnie i zdobywczo.To jakbym świat jeszcze raz stwarzałz nieposkromionej niczym nadziei.Jakby na nowo pokochała nas młodość.Patrzę, unoszę ręce,d y r y g u j ę:Rozlega się świergot na dachach i drzewach,bardziej donośny niż flet, obój, fagot…Wśród taktów pomiędzy chmur barwnesplotywstępuje z mych roztańczonych dłoninajczystsza pieśń Słońca.

Kazimiera
Szczykutowicz

PodglądaczW pełni nasycony światłem zaglądał wnasze okna. Powodował bezsenność. Wresz-cie wszedł na iglicę wieży, pozując na lizaka.Wysunął języki cieni na ulice miasta. Ocieka-ły rosą jak ślinką, ostrząc sobie kubki sma-kowe.Wreszcie uwolnił się i wpadł do parku.Gramolił swoją krągłość, poruszał gałęziami,wzniecił wiatr.Powoli wylazł na granat. Jak srebrny ufo-talerz płynął po czaszy, przygwożdżonejgwiazdkowo do nieba.Na moment zatrzymał się na wzgórzu, zaktórym zszedł w dolinkę. W cieniu zostawiłsen.Co jakiś czas odwiedza nasze okna.Wścibsko lepi się do szyb.Jest jak srebrny medal za wspólne lata.
■
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Ilona Warpas-Świderska

Między tradycją a nowoczesnością
Powieściowy Sherlock Holmes

a jego najnowsze wcielenia filmowe i telewizyjneWydana 27 grudnia 1887 roku powieść
Studium w szkarłacie Arthura Conan Doyle’auważana jest za pierwszy, w pełni realizu-jący założenia formalne powieści detekty-wistycznej utwór.1 Jemu również zawdzię-czamy stworzenie jednej z najbardziejrozpoznawalnych i popularnych także dziśpostaci detektywa. Mowa oczywiście oSherlocku Holmesie.Genialny brytyjski detektyw od począt-ku dał się poznać jako nieco ekscentrycznydżentelmen rozwiązujący zagadki krymi-nalne, z którymi nie radziły sobie najwięk-sze mózgi Scotland Yardu. Holmes szybkozaskarbił sobie sympatię czytelników,którzy uważnie śledzili jego poczynania ażdo 19272 roku, w kolejnych powieściach iopowiadaniach, choć sam autor zamierałsię z nim rozstać znacznie wcześniej.3 Jegopopularność nie słabnie także i dziś. Świad-czą o tym choćby kolejne, tłumaczone naponad 60 języków, wydania utworów Doy-le’a, dostępna w internecie twórczość fa-nowska, a także liczne ekranizacje jegoprzygód – od 1905 roku powstały łącznie72 produkcje opowiadające o losach tejpostaci.Kim jest powieściowy Holmes? Jak wy-gląda? Doktor John Watson, były lekarz wDepartamencie Medycznym KrólewskiejArmii, weteran wojskowy i późniejszynieodłączny kompan Sherlocka, opisuje gonastępująco:

Wzrostu miał ponad metr osiemdziesiąt,
był jednak tak chudy, że wydawał się jeszcze
wyższy. Wzrok miał bystry i przenikliwy, jeśli
nie liczyć […] okresów apatii, zaś wąski, orli nos
całej twarzy nadawał wyraz czujności i zdecy-
dowania. Także długa, kwadratowa broda
znamionowała człowieka rzutkiego i pewnego
siebie. Na rękach stale miał plamy po atramen-
cie i odczynnikach, jego dotyk jednak charakte-
ryzował się niezwykła delikatnością.4Sherlock choć fizycznie dość niepozor-ny, był dużo silniejszy niż wyglądał. Posia-dał także umiejętność walki na kije, pięści iszable, bo wydawały mu się najbardziejużyteczne. Na co dzień nie rozstawał się zeszkłem powiększającym i taśmą mierniczą,które stały się jego znakami rozpoznaw-czymi, podobnie jak czapka myśliwska(deerstalker). Charakterystyczne nakryciegłowy detektyw zawdzięcza jednak nieDoyle’owi, a Sidneyowi Pagetowi, współ-pracującemu z magazynem „The Strand”ilustratorowi, który nadał detektywowirealny kształt, wzorując się przy tym nasylwetce swojego brata, Waltera.5Wygląd zewnętrzny i zachowanie Hol-mesa sprawiły, że opowiadającemu o nim

Stamfordowi, pielęgniarzowi ze szpitalaBarts jawił się jako osoba tajemnicza, wy-kazująca się dużą wiedzą, choć często wy-korzystująca ją w sposób niekonwencjonal-ny. To właśnie z jego relacji dowiadujemysię, że pracuje on w szpitalnym laborato-rium chemicznym oraz jako konsultantdetektywistyczny. Jest doskonałym chemi-kiem i anatomem, choć nigdy nie kształciłsię w tym kierunku. Jego zainteresowania,choć rozległe, są rozproszone i chaotyczne.Zaskakujący jest przy tym niemal zupełnybrak wiedzy o świecie mu współczesnym. Zdrugiej strony, gdy coś go zainteresujeoddaje się temu bez reszty, niemal kipienergią. By rozwiązać zagadkę nie musizresztą nawet wychodzić z domu. Oględzindokonuje tylko przy najbardziej osobliwychsprawach. Zwykle wystarczają mu fakty,własna wiedza, intuicja i dedukcja. Holmeswidzi bowiem świat jako system elemen-tów ściśle ze sobą połączonych, z którychkażdy mówi coś o pozostałych. Warto za-tem zwracać uwagę nawet na błahostki,gdyż zawierają informację co dana osobamyśli, jak postępuje.6 Nic dziwnego, że potak wnikliwych analizach Sherlock bywawyczerpany i zwyczajnie wyleguje się nasofie. Jego skrupulatność widoczna jesttakże w sposobie funkcjonowania – co-dziennie kładzie się spać przed dziesiąta, arano po śniadaniu wychodzi do laborato-rium, prosektorium lub na spacer. W wol-nym czasie grywa na skrzypcach. Pozamuzyką, pozwala sobie także na inne przy-jemności. Przez wzgląd na upodobanie domocnego tytoniu, także w filmowych itelewizyjnych adaptacjach ukazywany jestczęsto z fajką. Nie stroni też od kokainy,której siedmioprocentowy roztwór stosuje,by odświeżyć umysł i stymulować go trans-cendentalnie. Jak nietrudno się domyślićnie wszystkie jego poglądy i postawy spo-tykają się ze zrozumieniem i akceptacją, bo:
jest ten pan Holmes odrobinę zbyt naukowy, do
wszystkiego podchodzi z przesadnie zimną
krwią. Bez trudu mogę sobie wyobrazić, że
ukradkiem podsuwa przyjacielowi dawkę
świeżo wydobytego z jakiejś rośliny alkaloidu,
nie ze złośliwości, rzecz jasna, lecz wiedziony
ciekawością badacza, jakie też będą tego efekty.
Aby być wobec niego sprawiedliwym, dodam, że
nie wahałby się zaaplikować taką substancję
sobie samemu. Jego pasją jest wiedza dokładna
i ścisła.

– To mu się chwali.
– A jeśli przybiera to przesadną postać?

Moim zdaniem pasja owa w dziwacznej wystę-
puje formie, jeśli popycha do okładania kijem
zwłok w prosektorium.

– Bije martwe ciała?!
– Tak, aby sprawdzić, jak długo po śmierci

można wywołać plamy opadowe. Na własne
oczy widziałem jak to czynił.

– Przecież mówił pan, że nie ma za sobą
medycznych studiów.

– Bo nie ma. Bóg jeden wie, czym on się do-
kładnie zajmuje, ów pan Holmes.7Sam zainteresowany nie rozwiewawątpliwości narastających wokół swojejosoby. Rzadko mówi o sobie, swojej prze-szłości czy zamiarach. Nie jest zresztą łatwowyciągnąć z niego jakiekolwiek informacje.Obcy wydaje się mu także być świat emocji.Holmes jest jednak przy tym osobą towa-rzyską, ma wielu znajomych, być możedlatego, że „wydaje się przyzwoitym czło-wiekiem”.8 Na pierwszym miejscu stawiajednak naukę. Bardziej niż chociażby randkiinteresują go dane. Świat, w którym egzy-stuje nie sprzyja też nawiązywaniu bliż-szych damsko-męskich relacji. Jest to światzdominowany przez mężczyzn – Watsona,Lestrade’a, Moriarty’ego. Stąd też zapewnepóźniejsze wykorzystanie postaci na po-trzeby utworów o tematyce homoerotycz-nej, jej echa widoczne są zresztą także wnajnowszych filmowych i telewizyjnychadaptacjach utworów Doyle’a.9

Warto wspomnieć, że od 1905 rokuzrealizowano w sumie aż siedemdziesiątdwie produkcje filmowe i telewizyjne po-święcone postaci Holmesa. Od roku 2000powstało ich aż piętnaście.10 Wśród nichznalazły się: Pies Baskerwilów (2000), Kró-
lewski skandal (2001), Znak czterech(2001), Sprawa wampira z Białej Kaplicy(2002) wszystkie wyreżyserowane przezRodney’a Gibbonsa, a także Pies Baskerwi-
lów (2002) w reżyserii Davida Attwooda,
Sherlock. Walka ze złem (2002) w reżyseriiGrahama Theakstona, Sherlock Holmes i
sprawa jedwabnej pończochy (2005) wreżyserii Simona Cellana Jonesa, Sherlock
Holmes i urwisy z Baker Street (2007) wreżyserii Juliana Kempa, steampunkowy
Sherlock Holmes (2010) w reżyserii Rachel
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Lee Goldenberg, Sherlock Holmes (2009)oraz Sherlock Holmes. Gra cieni (2011) obaw reżyserii Guya Ritchie, oraz seriale Sher-
lock (2010), którego twórcami są StevenMoffat i Mark Gatiss oraz Elementary(2012) stworzony przez Roberta Doher-ty’ego. Większość z wymienionych filmówmocno osadzona jest w powieściowychrealiach11, a wykreowane na ich potrzebypostacie w niewielkim stopniu odbiegają odksiążkowego pierwowzoru. Dlatego Sher-lock jawi się w nich przeważnie jako dojrza-ły, poważny jegomość, rozwiązujący zagad-ki.12

Na tym tle wyróżniają się jednak filmyze wspaniałymi kreacjami Roberta DowneyJr. i Jude’a Lawa, a także seriale – brytyjskize znakomitą rolą Benedicta Cumberba-tcha13 oraz amerykańska produkcja z Jon-nym Lee Millerem i Lucy Liu w rolachgłównych. Produkcje te łączy tendencja doluźnego traktowania twórczości Doyle’aoraz tchnięcie nowego, współczesnegoducha w postać głównego bohatera, codzieje się niezależnie od tego czy akcjaosadzona jest we współczesnych czy XIX-wiecznych realiach. W filmach tych wyko-rzystane są co prawda imiona i nazwiskapojawiających się na kartach powieścibohaterów, czy istotne fakty dotyczące ichżycia, pochodzenia. Twórcy pokusili sięjednak o stworzenie własnych zagadekkryminalnych, które niekiedy tylko nawią-zują do tych zawartych w opowiadaniach ipowieściach. Samemu bohaterowi też nie-raz daleko jest do pierwowzoru. Dla wspo-mnianych produkcji telewizyjnych wspólnyjest zasób rekwizytów, dalece inny niż tenw bazujących na książkach adaptacjach.Należą do nich zwłaszcza zawiązany na szyiszalik i telefon, zastępujący zapewne nie-gdysiejsze szkło powiększające. Obydwaserialowe duety pracują też w podobnysposób, tworząc mapy myślowe na wszel-kich dostępnych powierzchniach. Rozmowao sprawie pochłania ich przy tym bez resz-ty, tak, że zapominają o otaczającym ichświecie.14Guy Richie umieścił akcję wspomnia-

nych wyżej filmów w XIX-wieczny Londy-nie, nadał jej przy tym charakter gotyckiejopowieści awanturniczej, cechującej sięwartką akcją, licznymi scenami walki czypościgów. Stworzony przez niego detektywpoza rozwiązywaniem zagadek kryminal-nych jest także wynalazcą, co doskonalewpisuje się w specyfikę ówczesnej rzeczy-wistości. Swoje atuty, takie jak spostrze-gawczość, Sherlock wykorzystuje pozamiejscami zbrodni, podczas walki na ringuczy walki wręcz, skrupulatnie planująckażdy ruch i przewidując jego efekt. Mniejskrupulatny jest w życiu prywatnym –mieszka w chaosie, jeśli nie wychodzi niedba o wygląd ani o higienę. Nie sprawia muteż problemu przeprowadzanie ekspery-mentów na mieszkającym z nim psie, czystrzelanie do ścian. W przeciwieństwie dopierwowzoru cechuje się także specyficz-nym poczuciem humoru. Płata figle Watso-nowi nasyłając na niego fałszywą wróżkęczy symulując samobójstwo przez powie-szenie. Wydaje się niewzruszony, jednakbardzo przeżywa wszelkie zawody, w tymmiłosne. Ma bowiem słabość do pięknych iniebezpiecznych kobiet. Jest też zazdrosnyo narzeczoną Watsona. Wątki o podteściehomoerotycznym są tu jednak dość subtel-ne. Szybko zresztą odcina się od nich Wat-son.Nieco inaczej rzecz ma się w Brytyjskiejrealizacji przygód najsłynniejszego detek-tywa, która umieszczona została w świecienam współczesnym. Mimo to, bardzo silnienawiązuje do treści opowiadań Doyle’a,zarówno na poziomie fabuły, jak i dialogów.Tu podteksty homoerotyczne widoczne sąniemal na każdym kroku. Początkowozresztą każdy kolejny bohater traktujeSherlocka i Watsona jak parę (pani Hudsontylko na wszelki wypadek oferuje im drugąsypialnię; barman stawia im na stole świe-cę, żeby było bardziej romantycznie; nie-którzy pytają nawet o ślub). Sherlocka takistan rzeczy zdaje się bawić. Watsonowijednak wyznaje, że poślubił pracę, a związkigo zwyczajnie nie interesują. Zwykle zresz-tą stroni od ludzi i związanych z nimi emo-cji. Tych mających do niego słabość, jakMolly Hooper, wykorzystuje by mieć dostępdo prosektorium. Jedynym, czym cieszy sięjak dziecko, są zagadki kryminalne. Traktu-je je jak intelektualną grę, dlatego konsulta-cji detektywistycznych dokonuje nieod-płatnie. Stykający się z nim ludzie poprzezjego ekscentryzm i bezpośredniość mają goza wariata, nazywają psychopatą. On z koleiokreśla siebie mianem wysoko funkcjonu-jącego socjopaty, któremu zaburzenia oso-bowości pomagają w dostrzeganiu tego, copomijają inni. Postrzega bowiem miejscezbrodni przez pryzmat drobnych szczegó-łów i na ich podstawie wyciąga wnioski.Świat stanowi dla niego Jest przy tym nar-cystyczny, zdaje się dbać tylko o siebie.Potrzebę popularności zaspokaja z koleiprowadząc bloga „Sztuka Dedukcji”. Wprzeciwieństwie do poprzedniej produkcjitę cechuje mniej dynamiczna akcja, choćpojawiają się także sceny pościgów i walki.Postacie częściej działają jednak samo-dzielnie, wspólnym doprowadzając osta-

tecznie do rozwiązania zagadki, nad którąpracują.

Amerykański Sherlock, podobnie jak je-go poprzednicy, jest postacią barwną. Ma znimi także więcej wspólnego, niż można byprzypuszczać. Opuścił Londyn z powodukobiety i przeniósł się do Nowego Yorku.Od tamtej pory nie angażuje się w relacjedamsko-męskie. Podobnie jak wcześniej wScotland Yardzie pracuje jako konsultant uboku komisarza Gregorsona. Nie ma zna-czenia, że jest alkoholikiem i narkomanem.Decyduje się na terapię, jedynie dlatego bynie stracić mieszkania. Ostatecznie, poucieczce z kliniki odwykowej, która spowo-dowana była panującą tam nudą, Holmeso-wi zostaje przydzielony opiekun, który ma znim zamieszkać na sześć tygodni, by pomócmu wytrwać w trzeźwości. Osobą tą jest niekto inny, jak Joan Watson – była chirurg,której nałóg alkoholowy doprowadził dośmierci pacjenta. Watson jest pod wraże-niem pracy Holmesa, ale nie chce tegootwarcie przyznać. Cieszy się, że może mutowarzyszyć. Jak się później okaże, onarównież w pracy konsultanta odnajdziezawodowe spełnienie. Fakt ten łączy jejkreację z propozycją brytyjską, gdzie Wat-son pozbawiony pacy u boku Holmesapopada niemal w depresję.Od powieściowego Sherlocka, ten seria-lowy różni się fascynacją dla kultury współ-czesnej – lubi na przykład odgrywać scenkiz seriali, używać zaczerpniętych z nichdialogów w codziennych rozmowach. Zzapałem maniaka śledzi też programyinformacyjne z całego świata, bo lubi być nabieżąco. Nie obce są mu też osobliwe za-chowania, jak obwąchiwanie dywanu. Służąone jednak rozwiązaniu zagadki. Jego do-meną jest dedukcja, jednak w przeciwień-stwie do pierwowzoru jest bardziej aktyw-ny i  bada wszystkie miejsca zbrodni. Bywaprzy tym impulsywny, co jest pewnymnovum. Podobnie jak w powieści, jest fa-scynatem różnych dziedzin – obserwujemiędzy innymi zachowania pszczół, bo dająmu one ogląd relacji charakterystycznychdla świata ludzi.Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, w za-sadzie nie wyróżnia się on niczym szcze-
(Dokończenie na stronie 24)
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Urszula M. Benka

Piskliwa ścieżka
(1)Powszechny gniew na ustawę ACTA, któ-ra zapowiadała uczciwy, honorujący prawoautorskie i własność intelektualną, dostęp doInternetu, dał posmak, jak mocno Sieć naspochwyciła i z jaką natomiast energią odsą-cza szanowane wzorce, probierze jakości.Internet rozsądniej uznać za przestrzeń nietyle norm, co uniesień; posługujemy się tutajczasownikami lubić albo nienawidzić. Jednakopis tego zjawiska będzie chybiony w termi-nach ustrojowych, tak przydatnych do obja-śnienia licznych uwikłań rzeczywistościtotalitarnej. Mówiąc o władzy nad informa-cją, o zarządzaniu kryteriami ocen, modelo-waniu świadomości, względnie o wartościo-waniu informacji stopniem emocji, jakiemogą wzbudzić, przeoczyłoby się, tak jak 30lat temu, uwikłanie kluczowe: brak społe-

czeństwa.„Wprowadzenie socjalizmu równa sięobaleniu społeczeństwa”1, adresata zmian, wtej sytuacji obojętne już, czy narzuconych wdrodze rewolucji, czy w toku jakiegoś spo-wolnionego procesu, gdyż niezmiennie jestto dzielenie przez zero. Jeśli przyjąć powyż-szą diagnozę, zauważymy, że socjalizm niewyczerpuje sprawy. Do obalenia społeczeń-stwa, rozbicia go na koterie, wiedzie oczywi-ście każda faszyzacja; istota faszyzacji polegana uśmieciowieniu międzyludzkich powin-ności i zobowiązań. Grupy ludzi zaczynająprzypominać rozebrane na części auto. Roz-łożone na plandece części mogą mieć świetnąmarkę jak radziecki balet, jak raporty klima-tologów na katowickim szczycie COP242018; mogą być tedy sprawne, zgadza się ichliczbowy stan, ale całość nie spełnia swojejfunkcji. Internet zatem, zjawisko postkomu-nistyczne, posttotalitarne, od samych naro-dzin rozporządza wysypiskiem gruzu.To znaczy, że nie mamy kultury. Już Si-mone Weil, „mistyczka-buntowniczka”, „taszalona! ta wariatka!”, jak nazywał ją JózefCzapski, odkrywała (z konsternacją, ponie-waż przyszło jej żyć w epoce kultu masowo-ści i jednomyślności – zmarła w 1943): nie
ma sztuki poza społeczeństwem. Ale niema też kultury bez sztuki. Sztuka nie jesttylko zbiorem dzieł: Kafki, Manna, Babla,Strzemińskiego, Prokofiewa, Brunona Schul-za. Osławione twarde, oparte na strachuwięzi społeczne chroniły wyłącznie sam(anarchiczny, bo śmieciowość faszyzmu toanarachia) proces produkcji.Zamiast odtwarzać społeczeństwo, po1989 odtworzyliśmy zaledwie skromną ilośćinstytucji dobra publicznego. Miały na celuochronę jednostki, w praktyce jednostki jużpotężnej, wpływowej, okopanej na swoim, anie jakość więzi międzyludzkich w pracy,kościele, mediach, banku, szkole i sklepie,które stały się prawie natychmiast ponownie

uśmieciowione i niech za przykład wystarczykredyt na papierosy, jakim kioskarz służyłmałoletniej córce swojej stałej, lubianejklientki. Żałosną społeczną ruinę puściliśmyna przemiał w tryby wolnego rynku. Rynekzaś stał się faszystowski z momentem połą-czenia śmieciowości oraz fascynacji. Wyklu-czał kopniakami całe grupy, całe środowiska,przerzucał się na sfery trwożnie dotąd chro-nione, przykładowo miłość i świętość. Za-miast społeczeństw reanimowaliśmy bo-wiem państwa. Stały się znów podmiotamina politycznej mapie; wymieniono w nichaparat przemocy na mniej dolegliwy; wPolsce upaństwowiony został nawet naj-większy związek wyznaniowy, państwo wrazz nim wessało i mieli naszą moralność. Popółwieczu desocjalizacji upaństwowionamoralność nie wyklucza się z przestępczo-ścią, chciwością, mściwością, podejrzliwo-ścią, rozpadem rodzin, znieczulicą, nałogami.Lecz powtórzę, chodzi o ludność, jaka przeddesocjalizacją komunistyczną i na skutekwypędzeń, przeszła desocjalizację w postaciII wojny światowej z jej składową, a miano-wicie zagładą Żydów. O tej wyrwanej dziurzenie było jak myśleć, bo na to, co się stało, nieistniała żadna nazwa. A jednocześnie, jakskonstatował Theodor Adorno, rozrostsłownika o neologizmy w rodzaju holokaust,czy, w sensie już ściśle prawniczym, ludobój-
stwo, dał początek „uwspółmiernienia”,przyswojenia, ustawienia „tego” w jednymrzędzie obok innych zbrodni. Tyle, że ludo-bójstwo nie jest zbrodnią w tradycyjnymznaczeniu występku przeciw powszechnieuznawanemu systemowi wartości, i dlategopopełnianą przez margines. Ono wynika zpowszechnego systemu wartości; tylko
margines mu się przeciwstawia.Z drugiej strony, przy ogromie tej dziurybyło nam łatwiej o uniki. Na gruncie filozofiiuniwersyteckiej, oczywiście każdy potrafiłzdyskredytować tezy ludobójczej ideologii,zwłaszcza upadłej już, jak nazizm, atoli fe-nomen nietykalności Heideggera pozostawałnietykalny. Punktowe skupienie na błędachlogicznych, na naruszeniach standardówmyślenia i aksjomatów światopoglądowych,wygłuszyło głębinowe emocje zupełnie tak,jak u korektora naukowego artykułu, po-chłoniętego poprawnością interpunkcji,spacjami, dysgrafią – lecz nie treścią. Powo-duje też znudzenie w wypadku zbyt odle-głych, zbyt swobodnych ekstrapolacji, jakiemogłyby zaintrygować. Uniknęliśmy więcprzez długie 50 lat namysłu nad faktem, żepoza Czechami, w całej środkowo-wschodniej Europie już przedtem doszły dowładzy zabójcze dla więzi społecznych sys-temy albo wręcz oddolnie organizowaneformy współpracy z totalitaryzmem, że

pewnymi fluidami wniknęły nawet do my-ślenia o psychice czyniąc ją śmieciową, bądźteż teorii artyzmu, czyniąc go śmieciowym.Zanik społeczeństwa oznacza porwanie nastrzępy więzi już rozpaczliwie zasuplonych.Owszem, są one wciąż między-ludzkie, ale unikogo nie prowadzą do pokładów auten-tyczności. U jednostek, które straciły kontaktz własnym ja, więzi z innymi dostarczająokazji do pozerstwa, kłamstwa, manipulacji.Tak więc do Sieci wpadł gruz, a wraz z nimczłowiek, wszakże tylko jako obywatel,konsument oraz towar.Jednostka zmienia się w niepochwytnymzgoła kierunku. Kultura, nawet w ujęciustrukturalizmów, nie da się wyobrazić bezjednostki. Społeczeństwo istnieje tylko takdługo, jak długo konkretny człowiek jestdrożny psychicznie, jak długo to szanuje itedy godzi się na własną tożsamość. Roląspołeczeństwa jest  mu to zapewnić. Kulturaustala formę zbiorowej zgody na drożność;jest ową formą.Sztuka odpowiadałaby ujawnianiu kon-testatorskich „wrażeń” doznawanych pod-czas przechadzek po psychicznych wnętrz-nościach, niczym podziemnymi kanałami.Sztuka obrazowa i literacka pozwoli tu nadystans niemożliwy w wypadku sztuk operu-jących takimi zmysłami jak dotyk, smak,węch i równowaga. Jednak „wszystkie wra-żenia zmysłowe odebrane od rzeczy światamaterialnego, budzą najpierw w człowiekuuśpione władze duszy i wprawiają je wczynność, a będąc początkiem wszystkichdziałań umysłu, są zarazem początkiemwszystkich działań i myśli” – powtórzę zaRyszardem Przybylskim słowa Jana Śniadec-kiego, oświeceniowego matematyka i astro-noma, skasowanego jedną pseudoballadą
Romantyczność przez nasz zadufany, obra-żalski romantyzm. O tym za chwilę, bo jeślichodzi o dziurę wyrwanego żydowstwa, ijeśli je wolno tutaj wstępnie potraktowaćjako nieco inne wzorce społeczne i ludzkieniż kultywowane wokół, jako mianowicieimplanty mikro społeczeństw2, to sztuka po1945 uniknęła ukazywania stanów duchakata oraz świadka, choćby ich gotowości dotworzenia nazizmu „z ludzką twarzą”, choćbymiał on polegać na urządzaniu sobie nocykryształwych bez płacenia za to wielodnio-wym kuleniem się w schronach przeciwlot-niczych.To, o czym teraz mowa, pozostawiłouśpione „władze duszy”. trwało ukryte zaupozowanym choć szczerym oburzeniem,ukryte za słowem-kluczem „och, to jest nie-ludzkie”, podczas kiedy było jak najbardziejludzkie, doświadczane wcale nie tylko podprzymusem, niekoniecznie ze względu naczyjeś osobiste konflikty, prawdopodobnie
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wysoce skomplikowane, ze skazanymi naśmierć. Pisałam kiedyś w „Notatniku Te-atralnym”, że istnieje aspekt Auschwitz jakoohydnego spektaklu toczącego się w body
language: każdy niuans odkłada się w ciele(widza też, ma się rozumieć!) wyrazem oczu,zmianami cery, ubywaniem wagi, mimowol-nymi reakcjami na huk, na krzyk blisko ucha,na pewne potrawy, zmianą potrzeb seksual-nych i, osobno, zachowań seksualnych, pro-blemami z pamięcią, snem i koncentracją.Chodzi o to, że nie da się oddać inaczejwydarzenia, ponieważ każde odstępstwo„plastyki” wypacza treść spektaklu. Czyliwglądu we własne ja.Otóż doświadczenie demolki psychiczneji społecznej ujmowano artystycznie językiem„sprzed”, a publikowano wyłącznie jakodoświadczenie ofiar, a nie katów, takżebiernych – bierność otoczenia to przecieżbierna agresja. Zresztą, przytłaczała skalatego doświadczenia. Adorno zadał pytanie,czy aby w ogóle po Auschwitz jeszcze jestmożliwa poezja; być może przedwcześnie,pochopnie Adorno wycofał się i ostateczniezbagatelizował swe przesłanki, jakkolwiekgdzieś właśnie w tym czasie poezja faktycz-nie utraci impet twórczej radości profanato-ra-odkrywcy, traci frenetyczną moc. Filozofzdobywa się raczej na stwierdzenia w rodza-ju „poezja stanowi zawsze w pewnym sensieprzeciwieństwo poezji”.3 Nikt już nie tworzywysokiej liryki wyśmiewającej jak BertoltBrecht, trupy na pobojowisku. Ani porywają-cej w bój o cokolwiek. Po I wojnie światowejartyści krzyczeli, że wojna jest idiotyzmem,Bertolt Brecht wyśmiewał trupy na pobojo-wisku. Po II wojnie błazen nie może już byćbardem. Błazen staje się intelektualistą.Prawda duszy i wysokie C absurdu będąodtąd domeną muzyki. Dla Paula Celana,ocalałego rumuńskiego Żyda, błyski genial-nych poetyckich skojarzeń były bynajmniejnie metaforami, a raczej przełamywaniemoddechu w trwającym jeszcze szoku, były
faktem wyksztuszonym „przez kraty słów”.

Internauta protestuje znacznie zacieklejniż opozycjonista końca lat 80., lecz przed-stawia sobą nieomal dowolne zlepki osobi-stych pragnień oraz potrzeb – z zachowa-niami. Upostaciawia deprymującą jednocze-sność bycia na niby i naprawdę, bycia sygna-turą, buchalteryjnym numerem kontawzględnie hasełkiem, z byciem najdosłow-niej – każdym z nas. Zwycięski w tym sporze,wciąż wolny internauta (będę mówić o pol-skim) w obu swoich wcieleniach, mianowiciekonesera zasłuchanego w podkradane pio-senki Hołdysa, oraz abnegata, który chromolizarobki „elyty”, nie znał szczegółów ustawy, zjaką walczył. Wierzy do dzisiaj, iż po to upu-bliczniono wersję oficjalną ACTA czyli Anti-
Counterfeiting Trade Agreement, aby ukryćtajne klauzule. Aż dygoce na myśl o naiwnymsprowadzaniu mocodawców ACTA do na-zwisk pod cyrografem, skoro są labiryntalni,są wielkimi korporacjami, hakerami w służ-bie zbrojących się po zęby generałów Pań-stwa Środka, trollami Putina i jego sobowtó-rów, siatką dżihadu, zachodnimi bankamialbo Opus Dei, Greenpeace i zarazem lożąmasońską, i zamieszczają swoje fotografie

wyłącznie w celu kodowania podłych in-strukcji w pliku graficznym. Fotka to tylkozbiór pikseli, które, przełożone na językcyfrowy, pozwalają utworzyć ze 300 000znaków, 150 stron maszynopisu. Dla inter-nauty to najlepszy dowód, że pokonał zmowęmrocznych sił. Pokonał ją, ponieważ odważasię odrzucać normy etyczne, religijne, języ-kowe, dyscyplinę interesów, dobrego smakuoraz tzw. wiedzy ogólnokształcącej. Na por-talach powiada, że nie ma pieniędzy na kul-turę. Jedyne, co ma, to perspektywa bezrobo-cia wobec najwyższego w Unii uśmieciowie-nia rynku pracy. Trudno w takiej sytuacjioczekiwać, by stanął do światowych zawo-dów palenia fajki jak Bronisław Geremek i wprzerwie nienaganną francuszczyzną roz-mawiał o Quattrocento.Znowu cofnę się w czasie. Ludzie opozy-cji lat 80. poznawali przepisy, kodeksy, atakże konkretnych polityków „systemu”.Pisali do nich listy otwarte, wypijali bruder-szaft. Popatrzmy: panował iście jaspersowskipersonalizm na poziomie konferencyjnym. Wwypadku internauty nie wiem, czy jest mło-dy, czy siwowłosy, czy jest skinem, bisku-pem, goprowcem czy galerianką. Czy pójdziena wybory, czy też od komputerowej gry,polegającej na snajperskim strzelaniu dowłasnego prezydenta, zbyt się uzależnił, abypodnieść tyłek ze stołka, wyrysować krzyżyki wrzucić kartę do urny. Hejtuje dziennikarzy,skutkiem czego Polska spadła na 58 miejscew Rankingu Wolności Prasy, opracowanymw 2018 roku przez organizację ReporterzyBez Granic. Przy pozorach wszechwiedzyczerpanej z Sieci jego kontakt z rzeczywistymświatem bywa wątlutki, bo nawet obiadmatka stawia mu pod zamkniętymi drzwiamipokoju. Nie wiem tedy, czy on istnieje, czy niejest sztuczką speców od technologii cyfro-wych, zwidem swojej matki. Tak czy inaczej,nikt nie ma pojęcia, kim jest ktoś, czyj nickbrzmi na przykład klaps, Yiorg 14 albo banan
w soczku.Internet wymknął się spod kontroli, cointernauta czuje. Chce więc labiryntalności.Chce błyskawicznych rekonstrukcji siebie-składaka, operuje fikcyjnymi tożsamościami.Internetowe „wszystko” właśnie dziękichaosowi oraz anonimowości oddaje, bardzoprecyzyjnie, nasz rzeczywisty świat.

Internet jest na wskroś rzeczywisty, po-nieważ jest magiczny. Jakie to dziecinne? Ba,Internet jest dziecinny. Klikasz, jak na descesurfingowej wnikasz do Wikipedii, pobieraszwiedzę o czym chcesz, o Dwurniku czy por-nolach, Babie Jadze i UFO, nie musisz łamaćsobie głowy, gdzie jest biblioteka i opera, anidlaczego przytulne dzielnicowe kino za 2złote znikło i mam Multiplex za 24 złote, wnim na szczęście Wenus w futrze. Osobno, niełamiesz sobie głowy tym, co dzieje się zezłotowłosym chłopczykiem, aktorem wPasoliniego Salo czyli 120 dni Sodomy. Inter-nautka mówi mi, że to bezprawne wścibstwo,skoro żyjemy w epoce, gdzie na codzieńspotyka nas najmniej przemocy i nie wolnojej stosować nawet wobec zwierząt. Toprawda, aczkolwiek sam Pier Paolo „zostałrano 2 listopada 1975 znaleziony na plaży wOstii. Zginął w noc Wszystkich Świętych. Miał

zgniecioną klatkę piersiową, połamane żebra,twarz czarną od sińców, zmiażdżony nos iszczękę. Palce rąk były połamane albo obcię-te”, podawały gazety. Internautka: „bez aluzjido księdza Popiełuszki!”Tworzą się niemniej pokłady wiedzy fik-cyjnej, po części magazynowanej poza mó-zgiem, gdzie z kolei krąży ona trochę analo-gicznie do zjawisk zachodzących w atmosfe-rze, bo dochodzi do skupisk pewnych drobin,do ich miękkich lub gwałtownych przemiesz-czeń, tornad, śnieżycy, jaka zasypuje namekrany monitora wbijanymi głęboko, samąswoją piktograficznością, memami w rodzajuzdjęcia Józefa Stalina z 1902 roku; ukazujesię ono bardzo często z patriotycznym podpi-sem jako młodego Piłsudskiego. Setki laj-ków!4 Tu przypomnę cechę myślenia opozy-cjonistów lat 80’, których moralny sukcesotworzył na oścież bramę Internetu: uznalimit za zbiorową ułudę, za celowo aplikowanąmasom fake-prawdę i w takim znaczeniutermin mityczności króluje w polszczyźnie.Paradoksalnie, masowy odbiorca przyjmujefake-prawdę za własny najprawdziwszy mit,wszakże w znaczeniu nadanym mu w etnolo-gii, mianowicie – trafiający w sedno, jak mitsmoleński – że polskie elity zdolne są dowszystkiego. Ale mit nie ma nic z ogólniko-wości. Jest precyzyjny, rzetelny. Mówi oproblemie, którego usunięcie wymagałobyzmiany paradygmatu kultury. Mit diagnozujemiejsca, gdzie kultura się sypie i gdzie nara-sta problem ze śmieciowym społeczeń-stwem: państwa takich społeczeństw sąniebezpieczne, napytują jedynie kłopotów iprzysparzają wstydu. Dodam, że koterii, najakie atomizuje się społeczeństwo, nie należymylić z antagonizmem klas; klasy posiadająjakiś wspólny interes i dlatego mogą istniećw symbiozie z resztą populacji. Koterie sąpasożytnicze. Właśnie dlatego mit przema-wia językiem magicznym; tylko w takimośmielamy się na prawdomówność.
Powtórzę, nie wyśmiewam galerianki inudnego gimnazjalisty wciągającego dymek zdopalacza, są bowiem owocem szlachetnychopozycjonistów tańczących na ruinie MuruBerlińskiego. Próbuję sobie odtworzyć doj-rzewanie tego owocu. Kulturę kształtuje jejsztuka. Doktryny edukacyjne mogły mamićprzyjaznym tonem, ale sztuka ery Solidarno-ści była niemiłosiernie hieratyczna. Byłaniezdolna do zabawy jako źródła kultury.Wartości. Przybijany do krzyża Zbawiciel anad nim rozkraczony zomowiec. Czerń i biel.Negacja prawomocności absurdu. Negacjauroku absurdu. cdn.______________DS53EDS 1  https//mises.pl/blog/2016/03/31/mccafrey M.MacCaffrey, Kłopotliwy socjalizm

Oscara Wilde’a, przeł. A. Sugier.2 Przynajmniej do nastania kapitalizmu, wgminach żydowskich właśnie środowo iwschodnioeuropejskich, gdzie asymilacja prze-biegała wolniej.3 G. Bataille, Literatura a zło, s. 42.4 Za listem do „Gazety Wyborczej”, 26 XI 2018.
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Zamyślenia

Złoty róg
Paderewskiego

część IIMomentami Paderewski zatrzymywałsię, jakby rozpoznawał w ławach znajomych,pochylając się nad nimi siedzącymi w ławce.Wydawało mi  się, że słyszę brawa i oklaski, apotem zabrzmiały też organy i poniósł sięśpiew, cichy, jakby przytulny: „Boże, cośPolskę przez tak liczne wieki, otaczał bla-skiem potęgi i chwały”... Chór głosów wyraź-nie  potężniał i widziałem teraz, jak mistrz,przeciskając  się wyraźnie w niewidzialnymtłoku, zajął miejsce w drugiej ławce. W pew-nej chwili wstał i odwracając się do tyłu,skinął w moją stronę ręką. Ruszyłem wolnopośród grzmotu tej pieśni i czując bliskośćjakichś osób, kiedy się przeciskałem, zająłemmiejsce obok mistrza. Pieśń się skończyła iod strony  zakrystii usłyszałem dźwiękdzwonków oznaczających wejście celebran-sów. Słyszałem wyraźnie ich kroki przedołtarzem, na którym paliły się przed chwilązapalone świece. Rozpoczęła się msza, cicha iniema. Stałem obok mistrza i w jakimś mo-mencie, pochylając się w jego stronę, szepną-łem coś o pustym kościele. Na te słowa Pade-rewski odparł z naciskiem w głosie, że niejest pusty, albowiem są tu wszyscy, którzyzłożyli swe życie na ołtarzu ojczyzny w walceo niepodległość ojczyzny. Nieautentycznośćtej sytuacji była wyższego rzędu. Poczułemsię nagle, że moje ja nie jest moim ciałem, żeoto stałem się niewidocznym dla mnie same-go. Czy wszystko  jest więc nieprawdziwe,jest tylko snem? Od pewnego  czasu miałemsny o wodzie i teraz chciałem odpłynąć,wrócić do siebie, być sobą. Czy zatem wiara,ta moja wiara, może być sprzeczna z poczu-ciem bezsensu swojego istnienia? Może tonasze istnienie istotnie nie ma sensu dla nassamych, ale winno mieć sens dla innych, wtym wypadku dla mistrza i tych niewidzial-nych ludzi zajmujących miejsca w kościel-nych ławkach. Zrobiło się poruszenie, mszadobiegła końca. Szedłem obok mistrza Pade-rewskiego w gąszczu niewidzialnego tłumu.Na pograniczu snu i jawy widziałem go stoją-cego na najwyższym stopniu schodów ispoglądającego przed siebie, dumnego iwyprostowanego jak struna, choć czas wy-raźnie go pochylił. Patrzył na tłum zmierzają-cy do kościoła. Stojąc u jego boku czułem

wyraźnie, że mógłbym się oderwać od  siebiesamego i ulecieć, ale chciałem zobaczyć wtym tłumie uczestników tej literackiej biesia-dy. Nie było żadnego. Paderewski jakbyczytał w moich myślach, w pewnej chwilipowiedział, poklepując mnie po plecach:– Cóż, młody człowieku! Bóg bywa zaw-sze dla nas, tylko my nie  zawsze jesteśmy dlaBoga.I znowu we śnie woda... I bicie serca, booto rzeka z mojego snu szła ciężko się toczącwstecz do swoich źródeł jako znak, że niepowierzy się głębiom morza. W dzwonachsygnaturki głos mistrza lekko zadrżał. Wie-działem, że był zawsze  osobą skromną, niekreująca siebie. W swoich publicznych wy-stąpieniach w kraju jak i tymi zagranicznymibył sobą, kiedy inni się popisywali jak Wil-son, Lloyd George i inni. Teraz też zdjąwszykapelusz, którym pomachał zgromadzonym ustóp schodów, zawołał donośnym głosem:– Pozwólcie mi zacząć od radosnego ok-rzyku: Ojczyzna nasza wolna jest nareszcie,patrząc na wasze zatroskane miny. Kiedy wnaszej umiłowanej ojczyźnie nastała jasnośćwielka, gdy nawet wróg nasz odwiecznyuznał niepodległość, godząc się na oddanieznacznych części łupu, naród miast się cie-szyć, miast przystroić domy w zieleń wesel-ną, przystroić w chorągwie zwycięstwa iodprawić modły dziękczynne, śpiewać hym-ny radosne, wy idziecie ponurzy, niczym zapogrzebem, a zwiesiwszy swe zatroskanegłowy, szepczecie po kątach: ten Polskęzaprzedał, tamten ją zdradził, ten sprawy niedopilnował, tamten nie umiał jej bronić, tenbył ustępliwy... Ocknijcie się ze snu schorzali,otrząśnijcie się z odrętwienia, nie sięgajcie poten sznur rozpaczy, ale bierzcie śmiało tenróg złoty, który opatrzność kładzie nam wręce. I niech raz zabrzmi ta pieśń radości iwesela, pieśń zwycięstwa i triumfu, bo wiel-kie to nas spotkało szczęście. Ocknijcie się,otrząśnijcie, bo w tym całym i długim dniszeregu, nie masz daty szczęśliwszej i pięk-niejszej niż ten dzień...Był w tym, co mówił wielki. Na dwóch si-łach woli i pragnieniu chciałem go w tejchwili uścisnąć, lecz są rzeczy, które spełnięsię nie mogą, nawet we śnie. W jego końco-wej fazie tuż przed obudzeniem na tymkrześle, z którego o mało nie spadłem zoba-czyłem znów wodę rozlana, wzburzoną i tymrazem nie ciemną, ale krystalicznie jasną, wktórej rodziły się iskierki słonecznego blaskupadającego od okna. Na ścianie wisiał portretPaderewskigo. W pewnej chwili zdawało misię, że mistrz uśmiecha się do mnie. I w tymuśmiechu był taki piękny, młodzieńczy ipromienny, że długo jeszcze nie spuszczałemoczu z  jego twarzy...KONIEC
Kazimierz Ivosse

Portret literacki...
(Dokończenie ze strony 4)Ale ostatnio wydane tomy eseistyczne
Metafizyka tworzenia i Taniec z Pamięciąpokazały jeszcze inną stronę jego przeboga-tych możliwości twórczych. Prześledzeniedrogi poety od Przerwanego snu aż po ów
Taniec z Pamięcią to wspaniała intelektualnapodróż pełna zadumy i refleksji.W książce starałam się przedstawić gorównież jako człowieka o niezwykłej osobo-wości, twórczej pasji i – co więcej – człowie-ka posiadającego niebywały dar zjednywanialudzi, budzenia drzemiących w nich twór-czych możliwości.

Krystyna Cel_______________Krystyna Cel, Portret literacki Stanisława Nyczaja.Red. Stefan Jurkowski. Kielce 2018, Oficyna Wy-dawnicza „STON 2”, s. 191 (w tym liczne zdjęcia).
1 Stanisław Żak: Serce nieskrywanych niepokojów (O
poezji Stanisława Nyczaja [w:] Bolesław Garboś,Stanisław Nyczaj, Stanisław Rogala: W zawikłanym
krajobrazie świata. Laureaci „Świętokrzyskiej
Premiery Literackiej”. Kielce 1997, OW „STON 2”, s.106.

Glosa do portretu
literackiego

Stanisława NyczajaTwórczość Stanisława Nyczaja – autorawielu zbiorów wierszyy, np. Przedążyć pęd
Ziemi (2009), Arcymiara (2014), jak równieżksiążek eseistycznych, tomów aforyzmów ifraszek – wyróżnia się estetyczno-formalnympięknem, czego źródłem jest bogactwo wer-syfikacji i swoista rytmika.„Ja” w jego poezji ujawnia się jako znakzespolenia z innymi ludźmi, ich emocjami,lękami egzystencjalnymi, ale i doznaniami wsferze erosu. Człowiek umieszczony jest wczasie i przestrzeni; jego byt zakreśla krąg,którego nie można przekroczyć, aby niedoznał cierpienia. Światło wiersza, zagęsz-czając elementy realności, tworzy jedenswego rodzaju „ponadczasowy czas”, wktórym znika odległość przestrzeni obsza-rów świadomości. Jeden czas wiecznościporusza materię utworów, a formy wrastająw siebie, tworząc wiersz-witraż.Twórczość Stanisława Nyczaja jest więcciekawą propozycją ontologiczną. W krótkichmgnieniach wyładowuje się rzeczywistość zpotęgowania w antynomiach, pozornychparadoksach, a świat wyobraźni staje sięświatem wieczności. Wymowny pod tymwzględem jest fragment wiersza W zbliżo-
nych do oddali kręgach:

I czuję,
jakbym całym sobą wstępował
w mrożącą krew to znów duszną
zapierającą dech niemą otchłań.

Alicja Patey-Grabowska
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Kozetka (43)

Des humores.
Zawsze coś

Przepis na babkę z XX–go wieku:
„Kobieta powinna mieć:
– trzy rzeczy białe: skórę, zęby, ręce;
– trzy czarne: oczy, brwi, rzęsy;
– trzy czerwone: wargi, policzki i paznokcie;
– trzy długie: ciało, włosy, ręce;
– trzy krótkie: zęby, uszy i stopy;
– trzy wąskie: usta, talię i kostkę;
– trzy tłuste: ramiona, uda i łydki;
– trzy delikatne: palce, włosy i wargi;
– trzy małe: głowę, podbródek i nos”.Gisele d`Assailly
_________________________

Joanna Friedrich
_________________________W stosie zaległych, tak zwanych „kolo-rowych” gazet, bardzo spodobała mi sięhistoria przytoczona w wywiadzie przezMariannę Zydek.O jej babce, hrabinie, która prowadziłapamiętnik, a w nim pewien dzień z życia wswoim dworku opisała w skrócie „des humo-res”, czyli humory. Obraz ten pobudził nietylko wyobraźnię wnuczki-aktorki, ale także imoją.W dobie powracającego w wielkim stylu„storytellingu” istotom o wybujałej wyobraź-ni naprawdę niewiele trzeba do szczęścia.Humory były i będą.To na ich kanwie powstają historie życia.Często wiele zależy od kaprysu kobiety.Tylko my – kobiety – wiemy – ile naprawdę.I ile, bywa, nas to kosztuje. Nie tylko otocze-nie, o nie!A propos otoczenia, to w świecie, tejwielkiej Sztuce na jeszcze większej Scenie,ważne role odgrywają nie tylko ludzie, ale iarchitektura.

W debiucie filmowym („Kamerdyner”)panny Marianny, główną rolę odegrał pałac.Tak to odebrałam, i jako fanka pałacyków ipałaców, jeszcze podkolorowałam.Humory także odgrywają swoją rolę, ikolory, i światło, i deszcz.Moje wnuczki po przeczytaniu tego, cozdarzyło mi się napisać, pewnie domyślą się,że nie byłam spolegliwą babcią. No cóż.Zawsze coś. Ostatnio zgłębiałam badaniasocjologiczne współczesnych ról kobiecych(rola pani domu powraca do łask). To niewszystko, jest tego więcej.Podobno mamy do czynienia z pokole-niem kobiet, które jest odpowiednikiem„Piotrusiów Panów”. Egoistki, jak najdłużejchcą mieć życie tylko dla siebie. To się dziejepod moim nosem, a ja tego nie zauważyłam.Zauważyłam za to projekt „Less is more”realizowany m.in. przez Lidię Popiel i JagęHupałło. Lidię mam w gronie tzw. „znajo-mych” na fb, więc nawet zamieniłyśmy najego temat kilka słów.Otóż chodzi o to, żeby przekonać kobiety,żeby zamiast masek pozwoliły swoim twa-rzom zostać mapami życia.Tak powstało dwadzieścia portretów ko-biet bez makijażu i bez photoshopa.

Idea „less is more” to szczerość, odwaga iwyzwolenie. Podróż w głąb siebie. Obnosze-nie się ze siłą i doświadczeniem. Niewpada-nie w ręce chirurgów plastyków. Wolność iswoboda.Jeśli jeszcze istniałyby klasy społeczne –to tak „nosiłyby się” inteligentki.Natomiast estetki, jak co roku o tej porze,buszują w zbożu konsumeryzmu. Jedno niewyklucza drugiego, więc obie grupy ubrała-bym w Dolce & Gabbana.Bo jest jedno, czego jednakowo nie lubiąwszystkie kobiety. Nie może być nudno.To klucz do mapy naszych humorów.Może odświętność będzie kiedyś co-dziennością?Drogowskaz na rok 2019, spring ready towear (D&G).

Jerzy Utkin
dusze w ogniu

Pamięci ofiar pożaru escape roomu w Koszalinietrochę piekła na ziemi gdy grzech zaniedbaniaprzyczyną nagłej śmierci kiedy czas konaniasplótł się z czasem zabawy tak tragicznymw skutkinie było narkotyków nie było też wódkibyła niefrasobliwość bo to nie przypadekże zamknięte w pułapce pokoju zagadeknie mogły się wydostać z klatki pełnej ogniaskoro wyjścia nie było była za to zbrodniaz głupoty lub z chciwości a ta śmierćw płomieniachponiewczasie porusza serca i sumieniaobłudne deklaracje spóźnione kontrolektoś powinien dać głowę prawda w oczy kolepozostał żal do Boga do ludzi do światanie da się go ukoić bo nawet po latachwyciśnie spod powieki łzę jak piołun gorzkąktóra każe otoczyć jeszcze większą troskątych którzy nadal żyją by się nie powtórzyłdramat który poraża i krew w żyłach burzy

Teatr, którego
nie było

Rzadko sięgam po poezję współczesną,wolę starych mistrzów. Dość przypadkowowpadł mi w ręce tomik Kazimierza Groch-
malskiego „Teatr, którego nie było”. Zaczą-łem czytać i nie potrafiłem się oderwać. Nieznam autora, ale myślę, że to bardzo wrażliwyczłowiek. W tomiku przewija się motyw te-atru, cyrku. Autor sytuuje się w pozycji widza,ale jednocześnie bardzo głęboko przeżywa to,co widzi na scenie czy na arenie. On to czuje. Iz wierszy bije zagubienie. Bo mimo tego „czu-cia” poeta nie zgadza się na to, że jest właśnietak. Z wierszy bije tęsknota za czymś, cobezpowrotnie utracone. A może nigdy tego niebyło? Może to tylko złudzenia, zawodna pa-mięć? Z wierszy bije niezgoda na zastany stanrzeczy, ale poeta nie podsuwa lekarstwa.Musimy je znaleźć sami.Otoczony przedmiotami takimi czy inny-mi, otoczony takimi czy innymi ludźmi taknaprawdę jest sam. Zupełnie sam.Nie wiem, który z wierszy podobał mi sięnajbardziej. Może „Uczniacy”, a może „Kolejnapróba spektaklu”, ale wiem, że ta poezja niepozostawi nikogo obojętnym.

Roman Dłużniewski
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Listy do Pani A. (127)

Perły i kamykiDroga Pani!Święta oraz początek Nowego Roku spę-dziłem w znakomitym towarzystwie. Otóżdostałem na Gwiazdkę książkę „Boniecki”. Towywiad-rzeka, który przeprowadziła z ks.Adamem Bonieckim Anna Goc, dziennikarka,redaktorka „Tygodnika Powszechnego”. Tęksiążkę, liczącą ponad trzysta stron, czyta sięjednym tchem. Tak więc byłem w towarzy-stwie i pod wrażeniem osobowości tegowybitnego marianina.W jego wypowiedziach nie ma żadnegomoralizatorstwa, konwencjonalnego sosureligijnego. Jest mowa o zaufaniu, wyrozu-miałości, analizowaniu własnego postępo-wania. Wreszcie o swobodzie, wolności,eliminowaniu w sobie magicznego traktowa-nia religii, tendencji do wykluczania kogo-kolwiek, nadmiernego trzymania się różnychprzepisów i zwyczajów, zakazów i nakazów,jeśli za tym wszystkim nie idzie nasze indy-widualne, autentyczne doświadczenie reli-gijne. Powiada ksiądz Boniecki: „Zawszemiałem poczucie, że jestem księdzem, by byćprzyjacielem, powiernikiem...”. I dalej, jakżetrafnie zauważa: „Myślę, że jednym z księ-żowskich grzechów jest to, że zamiast iść zaChrystusem, zachowujemy się jak pracowni-cy instytucji, która obsługuje klientów. Dba-my o zachowanie przepisów, lecz czasem sięwydaje, że naszym celem  jest rozwój insty-tucji, a nie szukanie jednej zagubionej owcy.”Droga do wiary polega także na przeczu-ciu intuicyjnym, na „poznaniu ponad pozna-niem”. To są sprawy tajemnicze, bardzoindywidualne, niedające się zamknąć wschematach. I tu często mamy do czynienianiejako z wkraczaniem w obszar psychologiiwiary.Boniecki sytuuje się na pozycjach obser-watora relacjonującego pewien stan faktycz-ny. W jego wypowiedziach nie ma cieniakrytyki, moralizatorstwa. Jest zaznaczonadroga, którą podąża on sam; droga, w miaręewangeliczna, o  ile to w ogóle jest możliwe,bo przecież człowiek nie jest w stanie trwaćw jednym miejscu bez cienia wątpliwości.Dodajmy: człowiek myślący.Wiele jest tutaj szczegółów z dzieciństwai młodości Księdza, nawiązań rodzinnych,migawek z dawnego życia ziemiańskiego,

wspomnień, refleksji na temat naszej współ-czesności. Cały ten wywiad stanowi pasjonu-jącą lekturę. Już na samym początku lekturypomyślałem, że jest to rzecz, którą każdyobowiązkowo powinien przeczytać, wierzą-cy, niewierzący, młody czy stary. Gorąco„Bonieckiego” Pani polecam!Poprzednio pisałem Pani o moim sto-sunku do młodej literatury. Byliśmy z Anią napromocji Dolnośląskiego Rocznika Literac-kiego „Pomosty” wydawanego przez Stowa-rzyszenie Pisarzy Polskich Oddział we Wro-cławiu. Pismo ciekawe, poświęcone poezji iprozie, nakierowane na młodych. Tu nie będęsię Pani zwierzał szczegółowo ze swoichsubiektywnych odczuć, powiem tylko, że –poza nielicznymi wyjątkami – podtrzymujęswój stosunek do młodej twórczości. Dopieroczas pokaże, kto miał rację. Z drugiej stronyjest rzeczą normalną, iż w młodej literaturzejest (i zawsze tak bywało) mniej pereł niżutytłanych w błocie przeciętnych kamyków.Jedna rzecz przykra: ani jednym słowem niewspomniano tu o Jerzym Bogdanie Kosie,pierwszym redaktorze „Pomostów”, długo-letnim prezesie wrocławskiego SPP, świet-nym poecie lekarzu-społeczniku, autorzewielu zbiorów wierszy, opowiadań, opraco-wań, który zmarł na jesieni 2018 roku. Takjuż jest, że młoda, wzburzona fala zatapiadawne lądy. Ale one i tak prędzej czy późniejsię odsłonią. W każdym razie przykro, że takłatwo zapomina się o zasłużonych ludziach.Znowu poprzez lekturę uciekałem od na-szych czasów. Bardzo zaciekawiła mniepowieść Sylwii Ziętek  z cyklu „Hotel Varso-wie” – „Klątwa lutnisty” oraz „Bunt chimery”.Czekam teraz na trzecią część tego cyklu,będącego wielopokoleniową sagą rodu war-szawskich hotelarzy. Mamy tutaj wydarzeniasięgające XVII wieku, aż po XIX i XXI wiek.Bardzo ciekawa fabuła, pełna zwrotów isensacyjnych wydarzeń przykuwa uwagę.Poza tym świetnie pokazana topografiarozwijającej się na przestrzeni wieków War-szawy, tło historyczne i obyczajowe, składająsię na panoramiczny obraz dziejów miastabogaty w wiele szczegółów, co stanowiświetne dopełnienie całej fabuły.Zaczynam się zastanawiać, dlaczego taklubię powracać w przeszłość. Może to zmę-czenia otaczającą mnie rzeczywistością? Zdrugiej strony jestem zakorzeniony „tu iteraz”, jest we mnie ciekawość tego, co siędzieje, co będzie w przyszłości. Ale jednak...Dzisiejsze i nadchodzące czasy wydają mi sięniekiedy przerażające, absurdalne, ubogie.Obawiam się, że jednak społeczeństwa ewo-luują w stronę prymitywizmu, niewiedzy,dyktatury analfabetów majstrujących przypoprawności języka, obniżenia kryteriównauki, sztuki, literatury, filozofii. Jakiś postę-pujący regres. Może chichot historii... Podczasgdy kiedyś elity chadzały do teatrów, czytałynajnowsze dzieła literatury, to poczciwyludek wspinał się na słupy po leżące na ichszczytach fanty, przesiadywał w szynkach,czy urządzał burdy – bo to wszystko byłodlań zrozumiałą rozrywką.A tymczasem we wrocławskim MuzeumPana Tadeusza Janusz Drzewucki opowiadało Tadeuszu Różewiczu. Było niewiele osób,nie licząc uczniów jakiegoś technikum przy-

prowadzonych przez nauczycielkę. Podej-rzewam, że tak naprawdę zainteresowanychRóżewiczem było tych kilka osób dorosłych.Młodzież występowała raczej w roli krasnaligipsowych czyli wypełniacza sali. Obym sięmylił!Drzewucki mówił bardzo ciekawie o po-ecie, o jego twórczości, o własnych z nimrelacjach. Tadeusz Różewicz był człowiekiembardzo skromnym, jakby nie zdawał sobie wpełni sprawy z kalibru własnej poezji i jejzasięgu. Kiedyś poeta rozmawiając z Jaro-sławem Iwaszkiewiczem powiedział: „panmnie chyba nie lubi”. Iwaszkiewicz wykrzyk-nął: „ależ skąd, ja nawet panem już piszę”! Inie przeszkadzała tu różnica pokoleń i do-świadczeń. Owa anegdota pokazuje, jakważna była (i mam nadzieję, że jest nadal)twórczość autora „Kartoteki”. A dla Pani?Proszę raz jeszcze zagłębić się w tę poezję,czytając choćby na wyrywki po kilka tychwspaniałych wierszy dziennie.Dostałem od Staszka Nyczaja najnowszy„Kwartalnik Świętokrzyski” z naszymi wier-szami. Periodyk otwarty, nie ograniczającysię do prezentowania pisarzy wyłączniekieleckich. Oczywiście, występują tam wwiększości, ale są też liczni reprezentanciinnych środowisk literackich, np. Krakowa,Warszawy, Lublina, Wrocławia... „Kwartal-nik” różni się od innych tego rodzaju pism.Nie jest bowiem organem towarzystwawzajemnej adoracji, nie preferuje tylko jed-nej poetyki bliskiej redaktorom, ale ma sze-roko zakrojony profil. Polecam Pani „Kwar-talnik Świętokrzyski”.Skoro jesteśmy przy Staszku Nyczajutrzeba wspomnieć, że Krystyna Cel, znanapoetka, eseistka i krytyk literacki, napisałaobszerną książkę „Portret literacki Stanisła-wa Nyczaja”. Wiele tam szczegółów biogra-ficznych, zdjęć, cytatów z „całokształtu”.Proszę zdobyć tę książkę, z której dowie sięPani o bogactwie nurtów i form literackichuprawianych przez tego poetę. Od poezjipoprzez  eseistykę, satyrę, aż do wierszy dladzieci, opowiadań, książek biograficznych –to wszystko ujęła Krystyna Cel w swojejświetnie napisanej książce. Tak. Staszek na toze wszech miar zasługuje.Wszystkie te lektury gorąco Pani pole-cam i życzę wielu wzruszeń –
Stefan Jurkowski

Rys. Barbara Medajska
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Rozmyślania

Antyelitaryzm
Niemal przez całe moje dorosłe ży-

cie szukam jakichkolwiek śladów, okru-
chów wieści o normalności, o dobroci
jednego człowieka dla drugiego, o po-
mocy codziennej – w najprostszy spo-
sób, bez gadania. Ale obecnie coraz
bardziej męczy mnie lęk przy pacierzu.
Chodzi o słowa „jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom”, bo coraz częściej
staje się to niemożliwością...

___________________________

Andrzej Dębkowski
____________________________Znany filozof, a obecnie polityk, profesorRyszard Legutko tak pisał kiedyś o wpływiedemokracji na kulturę, o upadku elit i powro-cie „człowieka masowego”: Antyelitaryzm

współczesnej demokracji nie powinien nas
dziwić. Gdy sięgniemy do starych tekstów tych
filozofów, którzy rozmyślali nad demokracją i
starali się propagować jej zasady, dostrzeże-
my, iż elitaryzm był im też obcy i żaden z nich
nie uważał, by wszechstronny rozwój kultu-
ralny powinien być celem polityki edukacyjnej.
Wszyscy oni – od Locke'a i Rousseau po Dewy-
ea – wypowiadali się raczej kąśliwie w wiedzy
książkowej, o wyrafinowaniu intelektualnym i
estetycznym, o arystokratyzmie kulturowym
czy o roli obyczaju.Według nich należy uczyć rzeczy pro-stych i praktycznych, dostarczać człowiekowiwyłącznie tego, co w życiu dorosłym możesam wykorzystać w działaniu dla państwalub w życiu prywatnym.Jednakże   nasze   doświadczenia są zu-pełnie inne. Polska jest być może dobrymmiejscem na obserwowanie tego zjawiska,gdyż w ciągu kilkunastu lat demokratyzacjidokonały się u nas zmiany, jakie w społe-czeństwach zachodnich przebiegały przezkilka dekad. Rewolucja demokratyczna, apoprzez to kapitalistyczna doprowadziła dotego, iż świadomość dzisiejszego Polaka jest

zagospodarowana przez dwa typy wyobra-żeń: jeden wywodzi się z kapitalistycznegomarzenia o szybkim sukcesie, bogactwie,sławie, awansie cywilizacyjnym i technolo-gicznym; drugi ma swoje źródło w demokra-tycznym pragnieniu dostosowania się doobyczaju większości. W świecie reklam,telewizji, w prasie kolorowej oraz w wieluinnych miejscach oglądamy więc mode-lowego współczesnego Polaka, u któregonowoczesny i elegancki wizerunek, koja-rzony z rynkowym sukcesem, sąsiaduje zogólnym prymitywizmem i wrażliwościąwyznaczoną   przez   przynależność   dostada. A sytuacje dotyczą – niestety – wszyst-kich grup społecznych: od prostych, szarychludzi, po elity intelektualne, artystyczne,duchowieństwo itp.

SokratesDążenie za wszelką cenę do ogromnychpieniędzy, nie licząc się z faktami rzeczywi-stości, spowodowało, że dotychczasowe„elity” nowej władzy rzuciły się na państ-wową kasę, jak głodny wilk na biednegobarana. Rozliczne afery gospodarcze i finan-sowe, w które uwikłani byli lub są przed-stawiciele poszczególnych ugrupowań par-tyjnych i koleżeńskich (z lewa i z prawa)spowodowały, że rozgrabiono ten biedny idotknięty historią kraj. Dotychczasowaprywatyzacja, to po prostu wyprzedaż nie-spotykana w żadnym innym cywilizowanymkraju. Wszelkie afery, niebotyczne pensje idochody decydentów, prezesów, dyrektorów,radnych, parlamentarzystów – przy jed-noczesnych głodowych dochodach więk-szości społeczeństwa, które na dodatek niema żadnych perspektyw na przyszłość pew-nie jemu przyjdzie spłacać wszystkie dawnedługi socjalizmu, a teraz ogromną dziurębudżetową kapitalizmu.Wszystko to jest wynikiem schamieniaspołeczeństwa nieedukowanego, społeczeń-stwa, które aby w ogóle funkcjonować musiokradać, któremu wydaje się, że teraz jestmoja kolej przy żłobie, więc inni mogą sobietrochę pogłodować.Ale coraz częściej zdarzają się afery, któ-re mają podłoże intelektualne i które wyzna-

czają obecny kierunek rozwoju gospodarcze-go, społecznego, a przede wszystkim moral-nego narodu.

Źródło: Wikipedia
Intelektualista i antyintelektualista

na rycinie Thomasa NastaWiele pisano o polskich klasach: przed-siębiorców, polityków, intelektualistów,wyrażając rozczarowanie z powodu jej ni-skiego poziomu kulturowego oraz brakuaspiracji innej niż finanse i „sława”. Dzisiaj wwielu środowiskach zaczynają funkcjonowaćopinie, że nic nie czytać, czy żyć w enklawiepewnego rodzaju schamienia, oszukiwaćpaństwo i swoich bliźnich, kraść – to „wielkachwała”.Cóż zatem należy robić, aby ustrzegać sięzachowań niegodnych, takich które – nieste-ty – zaczynają funkcjonować w naszymspołeczeństwie, jako jedynie słuszne i waż-ne? Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja!Ale kto ma to robić? Z powodu wszechobec-ności masowych wyobrażeń trudno znaleźćinstytucje, które można by obarczyć takimzadaniem. Wydaje się raczej, iż spoczywa onadzisiaj na konkretnych ludziach, a nie nainstytucjach. Zadania tego nie zrealizująszkoły, a co najwyżej pojedynczy nauczyciele;nie rodziny, ale pojedynczy rodzice; nieuczelnie, a co najwyżej pojedynczy profeso-rowie. Ale kiedy to nastąpi?... I ile jeszczezostanie zmarnowanych charakterów?... █

Dionizos trzymający czarę do picia wina
(waza z VI w. p.n.e.)
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Józef Baran

Spadając, patrzeć
w gwiazdy (35)

 (fragmenty)

Stary listWśród listów do Rybowicza zaplątał sięteż mój, odesłany mi w stanie wojennym zOśrodka dla Internowanych w Załężu kołoRzeszowa i prawdopodobnie ze względówcenzuralnych niedostarczony do rąk Janka.Przepisuję go, bo oddaje atmosferę tamtychlat. Rybowicz był internowany ja nie. Niektó-re zdania listu są formułowane w językuezopowym, mimo to nie dotarły do rąk adre-sata, może chodziło o dobre wiadomości natemat Wałęsy?:„Kochany Jasiu!Nie denerwuj się, bo na razie mało kto zpisarzy drukuje. »Kultura« i tym podobnepisma literackie jeszcze nie zostały odwie-szone. Moje »Wieści« ruszyły wczoraj, pew-nie w tych dniach ruszy też »Tygodnik Kultu-ralny«. Wierszy Ci na razie nie dam, bo mamtylko 2 czy 3, a ja chciałbym Ci zrobić całąkolumnę, jak przystało na pisarza całą gębą,jakim jesteś. Do diabła! – nie ubliżaj mi, botakim tchórzem to ja znów nie jestem, o czymchyba wiesz. Myślę, że wyjdziesz niedługo nawolność i wtedy będziemy mogli więcej iszczerzej pogadać (chyba że zamierzaszbryknąć na Zachód jak Hłasko czy Pastuszek,ale o to Cię nie podejrzewam), także o ewen-tualnych drukach czy o stypendium; musiszto sobie raczej sam osobiście załatwić.Na razie żyjesz na wikcie państwowym iczego Ci więcej trzeba!? A ja tu muszę naCiebie pracować. Tak w ogóle to zapowiadasię socrealizm w literaturze. Może jednak dotego nie dojdzie, Bóg jeden wie... Etos walkinależy zastąpić etosem pracy, romantyzm –pozytywizmem, ot co...A Ty, Jasiu, w swoich opowiadaniach nieszanujesz ludzi pracy; raczej podobają Ci sięniebieskie ptaki spod kiosku z browarem.Więc będziesz musiał zmienić bohatera; nieżadni tam pijaczkowie, lecz AndrzejowieRadkowie. Jasne!?

»Wieści« są trochę większe i nowocze-śniejsze graficznie. W 2. numerze zamierzampuścić swoje tłumaczenie wierszy poetykomunistycznego Bertolda Brechta i to bę-dzie mój – nie mój debiut »poetycko-wojenny« (wiersze miały wymowę antytota-litarną i antywojenną, w domyśle były aluzjądo działań generała Jaruzelskiego – dlategododałem ironicznie, że chodzi o poetę »ko-munistycznego« – przypisek po latach – J.B.).Pisał prosto jak gwóźdź i niektóre rzeczy naten czas znakomite. Nie wiem jednak, ile miich opublikują. Jeśli do miesiąca Cię nie pusz-czą z Zalęża, to zrobię Ci ze starych wierszy(z tomiku) kolumnę. Napisałem do paruludzi, między innymi do Sandauera, z prośbąo tłumaczenia Rilkego, do Białoszewskiego, zktórym się lubimy, do Kamieńskiej (niewiem, czy przyśle), do księdza Twardow-skiego.To byłyby moje zamierzenia na przy-szłość. Jasiu, nie obawiaj się, nie myśl, że jakTy siedzisz wśród klawiszy, to my wszyscy»niesiedzący«– siedzimy przy maszynie iklepiemy w klawisze. I że strasznie dużoprzez ten czas wyklepiemy. Nie gorączkuj się– pewnie na Twoim miejscu by mnie jeszczewiększa cholera brała. Wałęsa, słyszałem, wdobrej formie, zadowolony, coś wreszciezaczyna czytać; gra w karty i w ping-ponga zestrażnikami. Zresztą on był zawsze w po-rządku; to genialny samorodek, tylko książeknie czyta, ale i to mu trzeba wybaczyć, choćdla nas literatów nieprzydatny i gdyby więcejbyło takich facetów, to byśmy nie sprzedaliani jednego egzemplarza.Otrzymałem Twoje dwa listy. Z Twoimojcem w Lisiej Górze wypiłem pół »wora«(postawił!). Za to z tobą ani grama, ale mamnadzieję, że jeszcze nadrobimy. Myślę, żeprzez parę lat napisałeś tyle (tak dużo!), żenależy Ci się zasłużony urlop. A nawet prze-rwy w pisaniach są higieniczne i konieczne,bo w przeciwnym razie »zliteracisz się«. Pozatym, podejrzane, gdy człowiek tak pisze bezprzerwy. Oczywiście piję do Ciebie, jak siędomyślasz, pewnie trochę z zazdrości. No ichcę Cię trochę podenerwować, bo nie uwa-żam, że jak jesteś internowany, to i »niety–kalny«. Pewnie już niezadługo się spotkamy,jak co, to zaraz przyjedź do Krakowa, bę-dziesz mi mógł wtedy odpłacić za te głupieżarciki i przytyki.Ściskam Cię: Józef Baran, Kraków-Rze-szów, 3 marca 1982”.
10-15 wrześniaDruga edycja Harasymiady w Bieszcza-dach. Wdowa po poecie zaprosiła do „Biesia-dy wspomnień” Adama Ziemianina, słowac-kiego poetę i tłumacza... i zwierzynieckiegobarda Aleksandra Kobylińskiego (ksywaMakino). Przeczytałem napisany na tę okazjętekst: „Harasymowicz w czyśćcu”.Mówiłem, że dziś ten najwybitniejszypowojenny poeta nurtu wyobraźniowego,którego nazwisko wymieniano jednymtchem obok Białoszewskiego, Szymborskiej,Herberta, księdza Twardowskiego, Różewi-cza – znajduje się wciąż w literackim czyśćcu

i nie wiadomo, czy jego wspaniałe wiersze,szczególnie te z naturą i przyrodą w tle,wychyną stamtąd, czy będą powoli pogrążaćsię w niepamięci. Moim zdaniem, gdy ruchyekologiczno-naturystyczne urosną w siłę,Harasymowicz ma szansę stać się ich poetyc-kim sztandarem...Dzięki staraniom Marysi Harasymowi-czowej właśnie na Przełęczy Wyżnej podPołoniną Wetlińską stanął pomnik upamięt-niający barda Beskidów, Karpat i Biesz-czadów: dwa głazy tworzące symbolicznąbramę. W ubiegłym roku, w dziesiątą roczni-cę śmierci „Harasyma” biblioteki w Komań-czy i w Mikowie ufundowały kamiennetablice. Na jednej z tych tablic wyryto frag-ment wiersza Jurka:
Kiedy jak buki na mróz serce mi pęknie
Połóżcie mnie na wóz z widokiem na Bieszczady
Na wielki pożar gór, na wielką jesień
Którą sam roznieciłem pisaniem
Niech ten wóz sam jedzie w zawieję liści Niech
tam na wieki zostanie

U ZielonkówTrzy dni pobytu u Zielonków w Habko-wicach, w samym sercu Bieszczad, gdziejakoś „wyszły” ze mnie dolegliwości żołąd-kowe, w czym zapewne dopomógł mi sokjagodowy Tereski i pieprzowo-jałowcowenalewki Romana. Był też Adam Ziemianin,który nazbierał i ususzył mnóstwo praw-dziwków. Dwa dni przepięknej pogody,świerszcze na połoninach, karpie w stawie,wyprawy do Sinych Wirów, cerkiewki wŁopience oraz zarośnięte grabami wsiepołemkowskie. Wieczorami ognisko napolanie, miliony gwiazd nad głową. Romanjest zastępcą nadleśniczego w Cisnej, więcuciął nam przy ognisku interesujący wykłado polityce ochrony lasów oraz zasadachłowieckich. Mogę teraz na myśliwych patrzećmniej krytycznym okiem. Długie kilkukilo-metrowe wycieczki w góry. Rozmowy oBieszczadach i „bieszczadnikach”. Zielonko-wie mieszkają tu jak u Pana Boga za piecem,wychowali czwórkę dzieci. Nadzwyczajgościnni, przez ich dom w dolince otoczonylasami i górami przewija się mnóstwo gości zgitarami, bo piosenka i poezja jest tu w cenie.Roman sam pisze i wydał nawet tomik.Tereska za to dużo czyta i jest dobrze zorien-towana w literaturze.Z Adamem, który robi się coraz cięższy,choć gdy sobie wypije i ma dobry humor, postaremu potrafi unieść się lekko nad swoimbytem – mieliśmy znowu okazje pobyć iskonfrontować tak nieraz różne poglądy naróżne sprawy. Bez względu na te różnice,zawsze ceniłem go za wspaniały talent li-ryczny. cdn.
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Niepokoje
poetkiNiepokój zawsze towarzyszy artyście ijest podstawą jego inspiracji twórczych.Jednak są liczne źródła niepokoju, szczegól-nie w społeczeństwie ponowoczesnym, kiedyinterakcje społeczne ludzi, nawet w najbliż-szych związkach, zostają prawie zupełnieusieciowione, a kontakty „twarzą w twarz”stają się faktycznie zepchnięte na drugi plan,choć przez wieki tworzyły osobistą kulturęduchową każdego człowieka. Dzisiaj niewiadomo co z nimi zrobić, bo przecież sąźródłem wielu naturalnych pragnień i nie-spełnionych związków emocjonalnych ludzi.Ta ostatnia sytuacji wydaje się budzić ówniepokój inspirujący wiersze zamieszczone wtomiku Joanny Bąk pt. „36 wierszy o niepo-koju”. Autorka właściwie większość swojegożycia zawodowego oraz rodzinnego spędzaw sieci i często jest jej trudno odnaleźć się wświecie rzeczywistym, a tym bardziej zrozu-mieć sens naturalnych pragnień oraz zwią-zanych z nimi oczekiwań.W wierszu pt. „pokolenie” poetka pisze:

na każde pokolenie / czeka jakaś apokalipsa –
/ przepalona lampa słońca // wojna z sąsia-
dem zza kontynentu / upadły liść lodowca /
jakiś cyklon czasu // mała-wielka katastrofa /
zwyczajna kolej niespiesznego losu // niedo-
kończony posiłek / przerwany świst powietrza
// cisza na której najlepiej / rosną sztuczne
kwiaty / i pali się pamięć.Nie trudno zauważyć, że poetka podnositu dylemat B. Pascala: człowieka w makroko-smosie, który sam jest mikrokosmosem i wieo swojej śmiertelności (kruchości przysło-wiowej trzciny targanej huraganami dzie-jów). Bąk jednak ma ten dylemat w makro-skali, bo otaczający ją świat wirtualny ulegaw nieskończoność multiplikacji, a powrót dorealności jest tym bardziej przepełnionyszokiem po zetknięciu się z naturalnymipragnieniami i oczekiwaniami, które „paląpamięć” i stawiają znak zapytania: czy po-trzeby te są jeszcze aktualne; czy można jejakoś spełnić? To wszystko musi więc budzićtotalny niepokój: niepokój nowego typumający na uwadze aktualną kondycję czło-wieka w świeci hybryd wirtualno-realnych,gdzie ginie intymność człowieka a zagospo-darowuje go totalna „kultura obnażania”.Poezja ta nasączana jest również duchemkatastrofizmu, a w wierszu pt. „prawdziwawolność od wszystkiego” autorka pisze: kiedy
już wszyscy umarli / było tak cicho i spokojnie
– / bo nie trzeba wracać / do pracy domu
dzieci psa kota / bo nie trzeba śledzić tropów
/zostawionych na skórze ubrania? (...) // (...)
mogłem czuć się wolny od wszystkiego / ale
nikomu to już było potrzebne (...) // (...) i
wtedy strasznie się nudziłem.Widać więc, że autorka traci tu nawet po-czucie własnej płciowości w absolutnej wizjiwolności. Również rozmywa się jej pojęcieBoga i przekazu ewangelicznego. Stygnierównież małżeńskie poczucie miłości i wyja-śnia, że ludzie kiedy chodzą do łóżka: (...)

trzeba w końcu to powiedzieć / ściany ich
domu niedługo zamarzną / a oni śpią ze sobą
/ aby oszczędzać na ogrzewaniu.Budzi w niej odrazę nieustanne komuni-kowania się przez komputer, w którympochlebstwa i podlizywanie się stanowiantidotum na głębokie poczucie jednostko-wego osamotnienia. Także doskwiera poetcekrążąca wokół niej chęci „pójścia za mąż”, cokomentuje tak”: (...) a ja się tam nie wybieram
/ za żadne skarby jej ciała / za żadne zwierzę-
ta dzieci / czy inne zmartwienia // wole prze-
czekać na zewnątrz / aż jej przejdzie ten dom
/ i wrócimy do siebie.Bo przecież dzisiejsza miłość ma swojąspecyfikę, a w wierszu – „na odległość” czy-tamy: uprawiają miłość / na odległość głosu
// muszle ucha nazywają domem // głos w
domu / on w domu oddalonym // a dzieci się
cieszą / w podświadomości matek / bo nie
trzeba ich mieć.Ten splot doświadczeń budzi w poetceskrajne emocje, które dobrze oddaje utwórpt. „cisza”, w którym pisze: trzeba przyznać
że się kończymy – // nie pomoże ani internet /
pełen wierszy na tę okazję // ani ckliwy łoskot
serca // ani nawet cisza którą się upijam / by
jej nie znosić.Kolejne wiersze w tym zbiorze przepeł-nione są podobnymi klimatami zwątpienia ikatastrofizmu, ukazując dramat naszego napozór „wspaniałego istnienia” w świeciezdominowanym przez kolejne generacjenowych technologii informacyjnych i zwią-zanych z nimi wygód codziennego bytowa-nia, w których naturalne potrzeby stają siędziwadłami, napełniającymi nas niekończą-cymi się niepokojami. W wierszu zamykają-cym tomik – „co przyjdzie” poetka deklaruje,że miejmy już za sobą – / te obowiązkowe
spacery nad Wisłą / to picie długich kaw / w
bardzo romantycznych miejscach / te wszyst-
kie byłe dziewczyny / z którymi uprawiałeś
seks / bez obowiązku wynoszenia śmieci / (...)
// miejmy za sobą tę naszą bardzo świetlaną /
przyszłość i te dwa fotele bujane / siłą rozpędu
// i tę samotność tuż po Tobie // miejmy te
chwile za sobą / i siebie na to co przyjdzie /
potem.Niewątpliwie autorka wpisuje w tenświat swoją osobę, bo przecież należy dopokolenia, które całe swoje życie wyrastałow tej ideologii „najwspanialszego z możli-wych świata”, a które daje upowszechnieniesię globalnie dzięki kolejnym nowym techno-logiom cyfrowym, z którymi obcuje od dziec-ka. Jednak z chwilą dojrzewania do życiaodpowiedzialnego budzą się w niej instynktyoraz duchowość, które trudno zaspokoić wramach oferowanej obecnie istoty człowie-czeństwa, co zasadnie budzi niepokój zarów-no o teraźniejszość, ale i przyszłość.

prof. Ignacy S. Fiut______________Joanna Bąk, „36 wierszy o niepokoju”. Redakcja:Krzysztof Lisowski. Ilustracja i animacja: DorotaTylka. Muzyka i dźwięk: Sebastian Perłowski,Ireneusz Boczek, Darek Grela. Wydawca Agen-cja Artystyczna Kameny, Kraków 2017, s. 40 +płytka CD.

Spóźniony
debiut, czyli

rozmowa
z historiąPopularny pisarz SF i wybitny wydawcadebiutował późno tym poetyckim tomem.Wtajemniczeni wiedzieli, iż wiersze pisze „odzawsze”, i że kilkakrotnie publikował je wprasie literackiej, np. w „Poezji dzisiaj”. Dlaniewtajemniczonych to niespodzianka. Dla-tego należy uważnie przyjrzeć się tomikowipt. Białe źrenice, którego autorem jest To-

masz Kołodziejczak. Otóż tom wyróżnia:brak  ISBN-u, objaśnienie, że wydano go „naprawach rękopisu” oraz dedykacja: „Dlamojej kochanej żony, Joanny, dla którejnapisałem wiele z tych wierszy”.Zatem, czy ów zbiór to tzw. spóźnionydebiut, czy raczej liryczna wprawka na pisar-skiej drodze? Wszystko to, co publikujemypublicznie odłącza się niejako od autora, ipodlega społecznej ocenie. Dlatego poetyckidebiut Kołodziejczaka traktujemy jak najbar-dziej poważnie.Można rzec, iż najogólniej to tomik „her-bertowski”, czego autor nie ukrywa. Twórcą
Rovigo Kołodziejczak jest niejako zafascyno-wany od młodych lat. Zbigniew Herbert jest zrocznika 1924, Kołodziejczak urodził się w1967 roku. Kiedy Herbert „uwiódł” 15 czy też16-nastoletniego młodzieńca miał za sobątakie tomy poezji jak: Hermes, pies i gwiazda;
Studium przedmiotu; Pan Cogito; Raport z
oblężonego Miasta… Ważną w jego dorobkuksiążką był także zbiór esejów pt. Barbarzyń-
ca w ogrodzie (1962). Łakomy na lekturymłody człowiek z pewnością ich nie prze-oczył, podobnie jak ogromnej masy tekstówkrytycznych o swoim idolu. Niejednemuzawróciłoby to w głowie. Na dodatek posłu-giwanie się przez Herberta w poezji tzw.czwartym systemem wersyfikacyjnym, na-zywanym też różewiczowskim, pozornieniby łatwym, też mogło być zachętą dlamłodzieńca z pisarskimi ambicjami. Jak byłotak było. W każdym razie wpływy i naślado-wania są wyraźne. W końcu mistrz nie jestzły. Wielu podążało jego tropem, np. kolegaKołodziejczaka, Mikołaj J. Wachowicz, wktórego twórczości odniesień do antyku ażnadto.

Białe źrenice otwiera utwór pt. Lament
archeologa, który kończy się tak: „nie możemy
się porozumieć, więc/ rozmawiam z historią”.To dość „świeży” wiersz w dorobku Koło-dziejczaka, bo powstał w 2011 roku. Jednakta rozmowa z historią, jak świadczą daty podinnymi wierszami, sięga u poety początkówlat osiemdziesiątych. Należy więc przy okazjipodkreślić, i wytrwałość autora, i jego kon-sekwencję wyboru idola.Możemy prześledzić antyczne motywy w

(Dokończenie na stronie 18)



 18 Recenzje

Gazeta Kulturalna Poezja  Proza  Krytyka  H is tor ia  Sztuka  Muzyka Numer 2(270) luty  2019

Spóźniony
debiut, czyli

rozmowa
z historią

(Dokończenie ze strony 17)tej poezji, a jest ich co niemiara, ale ważniej-sza jest chyba przesłanie, jakie ze sobą niosą,aluzje do współczesności. Antyczny sztafażnie może nam przecież przesłonić proble-mów dnia dzisiejszego, tego uporczywegoszukania czegóż to, zaprezentowanego nietylko w Lamencie archeologa:
Z mojej ziemi warstwa po warstwie
wyjmuję kamienie jak twarze.
Zmielony popiół.

Strzępy lampasów, rdzę i lament.
Czasami trafia się kawałek materiału
z głową orła.Z kolei, w drugim wierszu pt. Przypisy zomawianego tomiku znajdujemy takie wy-znanie:

Często łapię się na tym, że łatwiej czytać Tacyta,
niż zrozumieć współczesnych. Mówią tak dużo.Wprowadźmy się więc do świata Koło-dziejczaka, to cały słownik kultury antycznej.Zadanie do wypełnienia ma więc poeta i dlaMeduzy, i dla Perseusza, Hektora, Achillesa,Antygony, Kronosa, Tezeusza, Minotaura,Odyseusza, Syzyfa, czy Midasa.Ale pojawia się i Ozyrys z zupełnie innejbajki. Są jeszcze miasta: Troja, Teby, Chero-nea…Postaci z mitów wpojonych nam poprzezlektury m.in. Parandowskiego, mieszają się ztymi autentycznymi, zapisanymi w starożyt-nych księgach, wyrytymi na cmentarnychpłytach, na zachowanych łukach tryumfal-nych, czyli z  Maurycjuszem, Spartakusem,Leonidasem, Sofoklesem, Demokrytem,Homerem (niepewny), Lwem Asyrii (Aszur-banipalem), Ajschylosem. Wielcy w przeszło-ści, najwięksi, bo przecież tylko tacy mogliprzetrwać w pamięci dziesiątków pokoleń,dziś:
Jesteście zbiorem czarnych znaków w księgach,
rozdziałem, salą w muzeum.Ale czy te wszystkie postaci, które wyżejwymieniłem, nie są dla współczesnych jedy-nie przebrzmiałą legendą, mitem? Czy poko-lenie Kołodziejczaka nie jest ostatnim takmocno obcującym z Antykiem, wyznającym,iż są to nasze korzenie, że nie możemy zrezy-gnować z kultury, której podłożem jest grec-ka filozofia, grecka dramaturgia, greckademokracja… Starożytne mity są nieśmier-telne, to nasze „szkiełko i oko”, fundamentnaszego bytu. Czy możemy od tego uciec?

O córce poety, przedstawicielce, było niebyło, najmłodszego pokolenia, czytamy wwierszu Co z tym Hektorem?:
[…] obawiam się, że w jej myślach
więcej zdań zajmuje kot, niż człowiek.
Niż Troja. Niż Mykeny. Niż Hektor.W mojej recenzji wskazuję tylko na swo-iste zafascynowanie Herbertem, jego świa-tem, na herbertowski trop. Nie jest oczywi-ście jedyny. Nie chciałbym jednak pisać owszystkim. To zadanie zostawmy nie recen-zentowi lecz eseiście, krytykowi wybitnemu,np. prof. Gronczewskiemu. Profesor nie piszekrótkich tekstów. Białe źrenice świetnie sięnadają na długi komentarz. Zasygnalizowaćmuszę jedynie, iż drugi wielki temat Białych

źrenic to pytania o polską tożsamość, wsłu-chiwanie się w „szepty spod korzeni”, pamięćo nie byle jakich przyjaciołach, czego dowo-dem nie tylko wiersz Przyjaciele:
Moim przyjacielem jest Waśka. Właściwie –

profesor
Wasilij Aristow […]
Codziennie umiera z zimna i głodu, ale

ostatecznie
zgaśnie od kuli strażnika.
Na razie siedzi skulony na krawędzi nor
obok innych takich jak on
I dają sobie wykłady o fizyce, o Puszkinie,

o Cezarze.
Mają jeden koc, więc okrywają się nim na zmianę.Jeszcze tylko wyjaśnijmy tytuł książki.Może nie wszyscy wiedzą, że w starożytnościgreckie posągi, ale nie tylko, były malowanew okropne kolory. Ponoć starożytni malar-czykowie źrenice malowali na czarno, infor-mację o tym można znaleźć, zdaje się, wdidaskaliach do antycznych tragedii. Dopierowieki wybieliły posągi, także greckie kolum-ny, czy resztki zachowanych świątyń, przyda-ły im szlachetności, nadały jakby nowychznaczeń. Czyż to właśnie białe źrenice niemogły zafascynować np. odkrywcę Troi,Heinricha Schliemanna?Książka jest prawdziwym cackiem edy-torskim, a to za sprawą Kasi Trzeszczkow-skiej, absolwentki ASP, która „żyje w teraź-niejszości, ale czerpie inspiracje z historii –dlatego z przyjemnością zilustrowała wierszezebrane w tomie Białe źrenice”.

Stanisław Grabowski

___________________________Tomasz Kołodziejczak, Białe źrenice. Nakładautorski, Warszawa 2018.

Vademecum
osobliwości

Warszawa jest płaskim miastem i wschód
słońca zaczyna się nad nią z daleka,
latem pastelowo przejrzysty, różowy
i siny, zimą pomarańczowy i ostry.A. ŻuławskiLektura trzeciej książki Jadwigi Śmigiery„Moje warszawskie zwariowanie” uświada-mia nam, że autorka posiadła wiedzę histo-ryczną, której te stronice zawdzięczają wia-rygodność do jakiej powinny predystynować.A może anioł stróż prowadził ją – jak anioło-wie prowadzili proroków. Sytuacja (nawetniepełnej) informacji wymaga dużej przeni-kliwości, daru obserwacji nawet drugorzęd-nych zdawałoby się szczegółów i zarazemdobrej pamięci. Tylko w taki sposób możnaprzeniknąć do tajemniczych zakamarkówsumienia i świadomości czytelników.Tytuły poprzednich książek „Zwariowa-łam” i „Nadal wariuję” (na pierwszy rzut okamogą wydać się niecę enigmatyczne) słow-nik wyrazów bliskoznacznych wymieniacechy charakterystyczne słowa „zwariowa-nie” – w piętkę gonić. Mieć bzika, ćwieka,młynka, fioła, chysia. Mieć kręćka, fiksumdyrdum. Nie pytajmy – czy w tym zwariowa-niu jest metoda? Tworzenie jest sprawąszaleńczo subiektywną – osobną. Teza ta jestjednym z podstawowych wyznacznikówdzieła i otwiera przed nami perspektywyinterpretacyjne. Dlatego, że zapewnia piszą-cemu tzw. „zinstytucjonalizowane współist-nienie”.Nad autorką tej książki spoczywał obo-wiązek przekazania faktów – i, że z jednejstrony chroni ją przeszłość, a z drugiej przy-szłość. A więc może poczuć się bezpieczną –nie strząsając z siebie teraźniejszości jakkropli wrzącej wody. Z duchem epoki ruszaw dalszą drogę. Poznajemy sekrety miasta –a zwłaszcza damskie sekrety, które mająskłonność do poetyckości. To one przycho-dzą jako informacje. Nie my je stwarzamy –one po prostu są. Wyłaniają się ze światadzieciństwa: „Tu się urodziłam i tu całe życiemieszkam”. O Warszawie wiemy jeszcze, żejej tajemnica leży w nieodwołalności wyroku,gdzieś, kiedyś, wszak orzeczonego. W okresieKsięstwa Warszawskiego (1807-15) nastą-piło wielkie ożywienie – wtedy podjętoszersze plany urbanistyczne. Dzisiaj o Księ-stwie Warszawskim mówi się często z szy-derstwem i pogardą „rosyjski komunizmzapanował nad pobitym, wykrwawionymmiastem europejskim”. Trzeba się nauczyćtak właśnie patrzeć na miasto, żeby wzboga-cić jego perspektywę o nasze najprawdziw-sze i najgłębsze uczucia. Dostrzegać poszcze-gólne ulice, obrazy i widoki, które będą namprzywoływać na myśl różne stany duszy.Może się zdarzyć, że kochamy swoje miasto(jak zdarzyło się autorce) jak kocha się ro-dzinę. Portret miasta posiada już określonewłasne miejsce w ogromnym ciągu poezji iprozy płynącym przez stulecia.Czasem tylko, spoza tych rzeczy bliskich
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i bezspornych wyłania się twarz naszychczasów – wysmukłe drzewo, księżyc pomię-dzy kwadrą a pełnią, plaster chmury i ko-ścielna wieża. Śmigiera potwierdza regułę, żepisarze to istoty wrażliwe – całą jej uwagępochłania miasto, które jest jej Małą Ojczy-zną. Myślę, że bez wahania dostrzeże różnicępomiędzy wiosenną burzą – a starotesta-mentowym potopem. A to oznacza, że niewpatruje się w przestrzeń (nazwijmy toprzestrzenią wewnętrzną) bez potrzeby – niewidząc tej drugiej strony i mając mnóstwoinformacji do przetworzenia, którą trzebapochwycić samej, bo nikt jej nie przekaże.Rzetelna informacja polega na niewyobra-żalnym stopniu autentyzmu i namacalności.Kobiety wysyłają wyobraźnię w przeszłość iumiejscawiają ją w konkretnych punktach –autorka ma jakieś swoje miejsce w życiu,które jest jej .oknem na świat. Obecne i nie-zbędne, które zdolne jest uczynić zeń suge-stywną egzemplifikację niepowtarzalnychwrażeń i doznań np. „Park Łazienkowski,czyli Łazienki Królewskie, uważany jest zanajszczęśliwsze miejsce w Warszawie”. Tojedna z osobliwości, która tworzyła z naszy-mi poprzednikami przeszłość, tak jak współ-tworzy z nami teraźniejszość. Druga osobli-wość to „Pałacyk Szustra, który znajduje sięw Parku Morskie Oko (byłem przed laty naślubie wybitnego poety R. Śliwonika, którywspominam z rozrzewnieniem).Do którego ze światów przenikającychsię nawzajem w wielowymiarowej rzeczywi-stości powinniśmy zaliczyć Stare Miasto – októrym autorka wspomina w rozdziałach:„Ten drugi rynek”, „Poszłam na Stare Mia-sto”, „Jak to było z odbudową warszawskiegoStarego Miasta”. Potem „Tajemnice PlacuZamkowego” z Kolumną Zygmunta (wznie-sioną w 1644 r.) i oczywiście Zamek Królew-ski powstały z ruin. Na wyciągnięcie rękiKrakowskie Przedmieście – fasady domów,odbudowanych podług siedemnasto-wiecznego, osiemnastowiecznego i dziewięt-nastowiecznego stylu...Autorka postanowiła nie pogrążać nasczytelników widokami (które pamiętam zmłodości) czyli dzikiej, nożowniczej i lum-penproletariackiej Warszawy. Z nieporząd-kiem płyt chodnikowych ułożonych niechlu-jnie i wysterczających się tu i ówdzie – psującwrażenie europejskiego ładu.„Salonem Warszawy” autorka-varsavianistka (cokolwiek to znaczy) nazwa-ła tę część miasta: „To wyjątkowa przestrzeń,a właściwie ciąg kilku ulic – KrakowskiePrzedmieście, Nowy Świat i Aleje Ujazdow-skie – zwana jest też Traktem Królewskim,bo tędy jeździli królowie z Zamku do Łazie-nek i dalej do Wilanowa”. Idąc TraktemKrólewskim napotykamy na swej drodzem.in. „Pałac Prezydencki”, „Hotel Bristol”,„Uniwersytet Warszawski”, „Kościół św.Krzyża z sercem Chopina”, „Polską AkademięNauk”. Za Świętokrzyską wchodzimy wNowy Świat (o którym wiadomo, że całyświat był zawsze Nowym Światem) za ka-wiarnią wpisującą się wówczas w życiekulturalne miasta (czego przykładem był sły-nny kabaret „Dudek”). Nieopodal sklepumuzycznego dostrzeżemy tablicę upamięt-

niającą grupę poetycką „Skamander” z J.Iwaszkiewiczem w roli głównej. Pod nume-rem 35. mieści się Najstarsza CukierniaBliklego (otwarta w 1869 roku) – o słynnychpączkach i tortach Bliklego autorka piszeciepło i ze smakiem. Może właśnie trzeba iśćza głosem natury, głosem emocji i trochę(lekce sobie ważąc) pułapki cywilizacji.Lewobrzeżna część Warszawy czyli Pra-ga w rozdziale „Obrzydliwa” – mamy zarów-no efektowną wycieczkę w krainę „wszech-możliwości” – jak również powrót w gigan-tyczne ludzkie mrowisko pod dachem świataz odległej przeszłości: „o Pradze myślałamjak o siedlisku prostytutek i złodziei, z po-dwórkami pełnymi pijaków. Ironia losuspowodowała, że zamieszkałam niedalekoniej i mieszkam tu do dziś (...) „Ci, którzymieszkają na Pradze (perłą tej dzielnicy jestsłynny Bazar Różyckiego) od urodzenia i „zdziada pradziada” twierdzą, że ta dzielnicama swoje „genius loci”. Uznajmy to – zaswoisty reportaż krajoznawczy, który spełniarolę przewodnika turystycznego (opracowa-ny szczegółowo). W świadomości mieszkań-ców Praga pełni zapewne rolę medium,poprzez które dokonuje się projekcja prze-szłości na wydarzenia współczesne (należydodać, że jest ich wiele).Jadwiga Śmigiera świadoma wagi tematuposiada niekłamany dar poruszania czytelni-czej wrażliwości. Unika skrajności – jestjakby pośrodku, w samym centrum życia –żywioły kłębią się i przenikają. Świat (a wnim Warszawa) jest jedną nieustającą eks-plozją. Jedni uważają, że nie była i nie jestpiękniejsza od Pragi Czeskiej, Budapesztu,Wiednia, Paryża czy Rzymu. Drudzy sądzą, żejest najpiękniejszym miastem świata. Sądzę,że czas miłowania – w naszej epoce przeglą-da się w czasie nienawiści, a czas pokoju wczasie wojny. Na stronie 189 czytamy: „Niemożna zrozumieć Warszawy, nie wczuwającsię w jej historię poprzez pryzmat najbar-dziej tragicznego i „bohaterskiego zrywumieszkańców stolicy, który przeszedł dohistorii pod nazwą Powstania War-szawskiego”. W związku z tym wydarzeniem(bez precedensu) powinno się wspomnieć opokoleniu, które wierzyło w sprawdzone,patriotyczne „sensy i chrześcijańskie odnie-sienia”. Poeci tamtego czasu jak: Czechowicz,Gajcy – a zwłaszcza Baczyński. Świadekhistorii, którą chcąc czy nie chcąc współtwo-rzył. Przed śmiercią napisał wiersz „Warsza-wa” oto fragment: „Miasto groźne jak obrywtrumny. / Czasem głuchym jak burz maczugą/ zawalone w przepaść i dumne / jak lewczarny, co kona długo.” Znaleźliśmy się jakbyza progiem cywilizacji – wygnani w obszaryzupełnie nas nie pragnące. Jak w „WielkimTygodniu” Jerzego Andrzejewskiego, „gdziewiosennie ubrani warszawiacy zbierali się naplacu Krasińskich u muru getta (...) i patrzylina skaczące ze złotych okien ludzkie ciężkieciała bojowców żydowskich przypartychpożarem (...) i kobiet wyskakujących abyzabić siebie i dziecko trzymane na sobie”.Muszę przyznać, że moją „ciekawość” rozbu-dził fakt, że ojcem autorki był artysta rzeź-biarz Leon Machowski. W poprzedniej książ-ce autorka zamieściła kilkanaście czarno-

białych zdjęć rzeźb, które są jej własnością.To jednak nie jest pełny obraz, żeby zrozu-mieć jak artysta budował swój światoobraz zelementów najbardziej typowych, z tworzy-wa, które najbardziej przystaje do rzeczywi-stości. Nie ma tu przesadnej prostoty, ale niema również nadzwyczajnego bogactwa. Jestto, co być powinno. Ekspresja kształtu rzeź-biarskiego zawsze gwarantuje niespodziankitwórcze. W książce, o której mowa (obecnie)czytamy o jeszcze jednej osobliwości – onagrobku książąt Mazowieckich: „Zniszczonynagrobek (w katedrze św. Jana) został zre-konstruowany i umieszczony w prawejnawie katedry, podstawą rekonstrukcji byłodlew gipsowy nagrobka, dokonany w okre-sie międzywojennym. Przetrwał on wojnę iznajdował się w Muzeum Historycznymmiasta stołecznego Warszawy. Wedługznawców rekonstrukcja została dokonana wsposób mistrzowski. Podjął się jej w 1966roku mój ojciec”. Ze wspomnianego „epizo-du” wrażliwy czytelnik wybierze ten motyw,który jest mu najbliższy – jeśli autor odsuniego na drugi plan albo nie wykrystalizuje go wpełni – w czytającym wytwarza się stanoczekiwania. Może autorka rozszerzy tentemat?PS. W odzie do miłości własnej – do mi-łości bliźniego (do miejsc, w których sięprzebywa – uczestnictwem w twardychrealiach życia codziennego – w takim, a nieinnym miejscu) uświadamiamy sobie (wraz zautorką) psychologiczny ciężar genetycznegodziedzictwa, w którym to najbardziej nie-szczęśliwi odnajdują szczęście, dające poczu-cie mocy i bezpieczeństwa...
Andrzej Gnarowski

_____________________Jadwiga Śmigiera, „Moje warszawskie zwario-wanie”. Wydawnictwo Literackie Białe Pióro,Warszawa 2017.
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Kolęda
popłynęła

z wysokości...
13 stycznia br. w wypełnionej po brzegi

sali widowiskowej Domu Kultury w Zelowie,
odbył się kolejny koncert kolęd i pastorałek pt.
„Kolęda płynie z wysokości” w wykonaniu
zespołu LAUDATE DOMINUM oraz scholi
PROWADŹ NAS z Parafii M.B. Częstochowskiej
w Zelowie. Mogą tylko żałować ci wszyscy,
którzy tego dnia nie dotarli do Domu Kultury,
bo noworoczne koncerty kolęd stały się już
tradycją i naprawdę dużym wydarzeniem
artystycznym w naszej gminie.Tegoroczne kolędowanie rozpoczęłaschola PROWADŹ NAS. Trzydziestoosobowyzespół dzieci pod kierownictwem artystycz-nym Jacka Wodzińskiego przygotował izaprezentował tradycyjne polskie kolędy.Mali artyści z wielką swadą i emocjami wy-konywali kolejne kolędy. Na ich twarzachrysowało się ogromne przejęcie i zaangażo-wanie. Pewnie wpłynęła na to liczba widzów,którzy przybyli na niedzielny koncert. Salawidowiskowa Domu Kultury wypełnionabyła po brzegi publicznością, dla której bra-kło miejsc.

Zespół Laudate DominumNastępnie zaprezentował się zespółLAUDATE DOMINUM. Tegoroczny koncertudowodnił po raz kolejny, że zespół jestwartością samą w sobie. Wysoki poziomartystyczny i doskonałe aranżacje sprawiły,że koncertu słuchało się z zapartym tchem.Oprócz tradycyjnych polskich kolęd, zespółzaprezentował pastorałki, a także piosenkibożonarodzeniowe.Wiele jest koncertów kolęd, ale ten ze-lowski, wyróżnia się na tle innych. A dziejesię tak, ponieważ zespół ciągle poszukujenowych form interpretacyjnych i jednocze-śnie czerpie z bogatej tradycji kolędowania zróżnych źródeł. Artystki poszukując repertu-aru wybrały utwory te najbardziej niezwy-kłe, powodujące u odbiorcy silne wrażeniaestetyczne. Pastorałki i kolędy pięknie za-brzmiały w autorskich opracowaniach: odwysmakowanych klasycznych wersji, przezfolkowe klimaty, do żywiołowych, jazzowycharanżacji.Scenę i salę widowiskową Domu Kultury

w Zelowie wypełniła wyczarowana głosaminiezwykła atmosfera. Dzięki temu mogliśmypoczuć jeszcze świąteczną atmosferę bożo-narodzeniowego okresu.

Zespół Laudate Dominum
i schola Prowadź nas po koncercieWielką atrakcją koncertu był wspólnywystęp obu zespołów, a „Cicha noc” na dobrewzruszyła zebraną publiczność, która grom-kimi brawami i bisami zachęcała wykonaw-ców do dalszego, wspólnego kolędowania.Koncert był też przykładem wartości, ja-kie niesie rodzina. Bo Laudate Dominum, totaka muzyczna rodzina połączona wiarą wmoc muzyki oraz wspólną pasją i szacunkiemdla polskiej tradycji. Rodzina, która dajeświadectwo wierności wartościom naszejkultury i tego, co możemy wnosić do przy-szłości...

Andrzej Dębkowski

Dziki Zachód
w poezjiDziałalność literacka Adama Lizakow-

skiego łączy dwie kultury pisarskie – polską iamerykańską. Również przełożył on utworyamerykańskich poetów na język rodzimy: W.Whitmana, W. C. Williamsa, A. Ginsberga, L.Hughesa, C. Sandburga i B. Dylana, ale i zangielskiego wiersze Lao Tse i perskiegopoety z XII wieku – Rumiego.Zbiór poezji i poematów – „Jak zdobytoDziki Zachód” opisuje okres po 1945 roku,kiedy Polacy zajmowali i zagospodarowywaliziemie odzyskane i jak te nowe społecznościz różnych regionów przedwojennej Polski,ale i centralnej, odnosiły się do siebie. Już 50lat po wojnie aktualna ideologia nie podnositej kwestii, uważając, że do roku 1989 żyli-śmy w kraju okupowanym przez ZSRR, aprzejęcie ziem zachodnich było rezultatemJałty, w który ludzie zostali uwikłani.Książka Lizakowskiego świetnie opisujeten świat podboju, ale i licznych szabrów,które miały tam miejsce, stosunki międzyludźmi z różnych regionów Polski międzywo-

jennej, których różnice kulturowe, odmienneakcenty językowe, zwyczaje i obyczaje moc-no różniły się od siebie, co prowadziło dolicznych konfliktów, ich koegzystencja postę-powała wolno, a w wielu przypadkach dopie-ro kolejne pokolenia emigrantów zaczynałyżyć z sobą w zgodzie.W wierszu pt. „Szli na zachód osadnicy”autor pisze: „jedzą nas wszy my jemy tylko to/ co ukradniemy z pól / jedziemy już ponadmiesiąc / końca nie widać / nikt z tych ludzinie uwierzy / że Polska nie może zaopieko-wać się / nimi tylko z powodu braku wago-nów / że potężny ZSRR nie jest w stanie /tych wagonów i ma dać / słowa powtarzaneprzez tych ludzi brzmią: „Kto uciekł spod[banderowskiej] siekiery – / niech zdycha zgłodu”/ wagonów było mało były brud-ne/uszkodzone niektóre / jechali na lorach –odkrytych platformach / – albo węglarkachniedających ochrony / przed deszczem śnie-giem i wiatrem / Podróż trwała wiele dni //obowiązywała zasada / że ludność Wileńsz-czyzny Grodzieńszczyzny / Polesia i Podlasiatrafi / na Warmie i Pomorze Zachodnie / i wPoznańskie / Wołyniacy i mieszkańcy GalicjiWschodniej – / na Górny i Dolny Śląsk orazziemie lubuską / (...)”.Autor nawiązuje tu do twórczości WaltaWhitmana, by pokazać podobieństwa i różni-ce w zdobywaniu Dzikiego Zachodu w Ame-ryce i Polsce. W wielu utworach poeta opisu-je holocaust, zbrodnie wojenne, ale i odra-dzanie się po przesiedleniach wspólnot zróżnych części Polski, ale i wspólnot żydow-skich, greckich, czy ukraińskich. W utworzept. „Powrót nad Odrę Nysę i Bałtyk ZiemieOdzyskane. Rok 1945” poeta tak opisuje tezmiany: „Wiersz syn marnotrawny co sięwstydzi /powrotu do domu ojca swegopodejmuje się / trudu bierze siebie za towa-rzysza Żyda / którego przez cała wojnęgryzły wszy / a po wojnie on sam się gryzł –/ wszystko co zostało po spalonej wsi / poludziach. – dwie lipy i studnia // (...) Powrótna Ziemie Odzyskane Dziki Zachód / ty mojaziemio / ty moja wodo / ty mój lesie / wieleubóstwa i wyrzeczeń nim powstanie mapa /własnego wszechświata z sadem czereśnio-wym i / pokrzywą pod płotem”.Świat ten był okrutny, szczególnie dlakobiet niemieckich, gwałconych przez Angli-ków, Amerykanów, Polaków i Rosjan, a: „(...)Kobiety w bólach nie tylko porodowych /wydają na świat „owoc” zwycięskich armii /rodzi się nowe pokolenie Niemców / które-mu ojcowie nadają swoje nazwiska / wzamian za nie branie w obronę / matek icórek / honor większości niemieckich męż-czyzn / umył ręce bez mydła ale mydlił oczy(…)” //. Ale i równocześnie „Materiał budow-lany płynie strumieniem / z WrocławiaŚwidnicy Szczecina – / Dziki Zachód odbu-dowuje stolice – / stolica rozbiera DzikiZachód / Z gotyckiej cegły dachówki progów/ z piaskowca płyt posadzkowych szerokich/ szumiący strumień wpada do stolicy – /metamorfoza staje się pieśnią // Budujemynowy dom / Jeszcze jeden nowy dom / Na-szym przyszłym lepszym dniom / Warsza-wo!”.
(Dokończenie na stronie 22)
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Filozofia
codzienności

prof. Marii
Szyszkowskiej (147)
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Przezwyciężanie egocentryzmu pozwalazrozumieć, że każdy ma problemy i kłopoty,ale od nas zależy czy przyjmiemy czynnąpostawę w życiu.Mijamy się, w małym stopniu dostrzega-jąc drugiego człowieka, bowiem koncentracjauwagi wiąże się nadmiernie ze zdarzeniamigłównie w świecie wirtualnym. Dominującyu nas liberalizm ekonomiczny uprawnia domyślenia o sobie i własnych interesach.Oczywiście, funkcjonuje również etykachrześcijańska. Miłość bliźniego jest jednymz nakazów, ale w postawach ludzkich zbytrzadko dochodzi do głosu, mimo deklaracji okatolicyzmie.Mijamy się. Zdarzają się spotkania, nie-oczekiwane poznanie kogoś o podobnymrodzaju wrażliwości i uczuciowości. Zdarzająsię poznania osób, których żarliwa postawapełna pasji bliska jest naszej. Ale potemnastępują lata niezrozumiałych przerw wkontaktach, które – zdawało się – miałymocne fundamenty.I znów przypadek, spotkanie po latachwraz z poczuciem, że pożegnaliśmy się wczo-raj, a nie przed laty. Znów rozstanie, zupełnietak, jakby wystarczała świadomość istnieniabratniej duszy w odległej przestrzeni i bezkontaktu innego niż wyobrażeniowy.Czyżby trwałe, systematyczne więzi wy-twarzały się głównie w miejscach pracy orazw domach rodzinnych? Jeśli tak, to znaczy, żejesteśmy skłonni wchodzić we wspólnotyuwarunkowane pewnym przymusem.Mijamy się, a moglibyśmy być o wielemniej osamotnieni niż faktycznie jesteśmy.Odmienne są jednak nasze oczekiwania.Mijamy się, bo nie umiemy być tu i teraz bezreszty. Poruszamy się w świecie rzeczywi-stym, ale w słuchawce przy uchu, wpatrzeniw smartfony. W każdej chwili, gdy kończymyjakąś rozmowę, radośnie odpowiadamy nakolejną – nigdzie nie będąc w pełni. Kłopotteż jest z sentymentami, a raczej ich brakiem.Wiele osób pozbawionych jest takich wzru-szeń. A sentymenty wiążą nas z człowiekiem,ze zwierzętami, z przedmiotami, z tradycjąkulturową. One sprawiają, że tęsknimy dostron rodzinnych, do miast w których przeży-liśmy głębokie wzruszenia i do osób, które

lubimy. Sentymenty nie skierowują naszejuwagi ku przyszłości lecz wywołują chęćpowrotu do czegoś, co minęło.Mijamy się, ale nawet te ułamkoweprzejrzenie się w oczach nieznajomej osoby,miewa znaczenie jako rodzaj lustra. Przeglą-damy się w innych, bowiem na ogół niewystarcza nam aprobata siebie przez siebie.Nawet aprobata, gdy się jest kobietą, dlaswojej zewnętrzności ujrzana w mijającychnas przechodniach dodaje wiary w siebie.W lustrach lubią się przeglądać kobiety imężczyźni. Pytanie czy widzą w nich siebie.Lustra przynoszą często wyobrażone własneodbicie. A może ukazują nam nasze twarzenieco inaczej niż oczekujemy? Lustra pokazu-ją nam siebie w zbliżeniu, zdarza się, żepowiększają i nie można też zapominać okrzywych zwierciadłach.Lustrem może być również twórczość ar-tystyczna oraz twórczość literacka. Jakżewiele bowiem dowiadują się biografowietwórców o ich psychice poprzez analizę dzieł,które po sobie pozostawiają. Dla wielu kobietlustrem staje się mężczyzna. Przypuszczam,że jest to jedna z zasadniczych różnic międzypłciami. Nie wyobrażam sobie mężczyzny,który w kobiecie odnajduje lustro ukierun-kowujące go. Częsta, niewolnicza zależnośćkobiet, to stan troski wyrażającej się w pyta-niu: czy mu się jeszcze podobam? Niepokójten przytłacza, niszczy i deprymuje.Mijamy się – brzmi to nostalgicznie, alezawiera się w tym mijaniu brak uwagi wobecdrugiego człowieka. Nie powinniśmy do-puszczać do tego, by utrwalać więzi intere-sowne, a pozostawiać mocną nutę niespeł-nienia w relacjach ocenianych jako nieważne,a przynoszące impulsy rozwoju duchowego.W miarę rozkwitu cywilizacji wzmaga sięu wielu stan nudy. Ona również rozkwita.Jednym z czynników jest wygoda, bowiemwielu czynności możemy nie wykonywać.Wyręczają je rozmaite wynalazki, by wymie-nić szybkowary, niezdrowe kuchenki mikro-falowe, pralki, kaloryfery. Nie nosi się węgla,nie łupie się drewna, można nie gotować leczżywić się półproduktami. Innymi słowy,zaoszczędza się wiele czasu zwłaszcza jeśliżyje się, na przykład, w Japonii i poziommaterialny pozwala na korzystanie z robo-tów.Co robić z wolnym czasem? Rozwiąza-niem stał się wynalazek: telewizja i w ostat-nich latach – internet. Rzeczywistość wirtu-alna też może jednak nudzić mimo, że decy-denci programów nasycają przekazywanetreści sensacjami. Zdarzenia z pozoru po-zbawione większego znaczenia łatwo jestzamienić w wydarzenia pobudzające emocje.I oto grzęźniemy w świecie banalnym, małoprawdziwym.Oglądałam niedawno w nocy film o„bramkarzach” chroniących dyskoteki idecydujących o możliwości wejścia do nich.Wynikało z tego dokumentu, że jest to spo-sób pozwalający znakomicie intensyfikowaćwłasne życie. Również stali bywalcy dysko-tek stają się zależni od tej formy spędzaniaczasu. Ogłuszający hałas, tłum sobie podob-nych osób oraz rytm sprawiają, że nuda tunie grozi. Zwłaszcza, że są łatwo dostępnenarkotyki, seks i alkohol.

Każdy doświadcza nudy nieinteresującejpracy, obowiązków i kołowrotu zajęć zaczy-nających się codziennie od początku. Nudadręczących pytań fundamentalnych na którenie można znaleźć odpowiedzi. Nuda sprze-ciwu wobec rzeczywistości, której słusznienie chce się zaaprobować z powodu niedo-statku wolności, sprawiedliwości oraz wpły-wu na nią mądrych ludzi.Nuda o charakterze egzystencjalnym do-prowadziła Obłomowa, bohatera powieściIwana Gonczarowa pod tym tytułem, dostanu w którym nie widział sensu, by wsta-wać z łóżka i podejmować codziennie nanowo wysiłek ubierania się, by potem wie-czorem znów przebierać się do snu.Nuda pojawia się wtedy, gdy zanika żar-liwość w wykonywaniu pracy bądź, gdy naprzykład, następuje stan ostrego przemęcze-nia. Nuda pojawia się wtedy, gdy nasze bez-owocne usiłowania przekraczają granicewytrzymałości psychicznej. Ten stan rodzisię także, gdy bariera cierpień o charakterzeuczuciowym prowadzi do refleksji, że po-winniśmy zaprzestać wiary w ziszczenie sięnaszych” marzeń i tęsknot.Przyjął się pogląd zgodnie z którymczłowiek inteligentny się nie nudzi. Dodanina marginesie, że funkcjonuje pogląd wedługktórego nie wypada się nudzić. Widzę tękwestię zupełnie inaczej. Moim zdaniem,nuda nie ma nic wspólnego z poziomeminteligencji.Wiąże się ona bowiem nie z brakiem za-interesowań lecz dotyczy stanu emocjonal-nego. Człowiek wybitnie inteligentny możesię tak samo nudzić, jak człowiek o niskimilorazie inteligencji. Nie o to bowiem chodzi,że brakuje komuś zainteresowań.W międzywojennej Polsce, w środowiskuinteligencji funkcjonował angielski terminspleen. Należało nawet do dobrego tonupoddawać się takiemu nastrojowi. Myślę, żeRóżyc, jeden z bohaterów powieści „NadNiemnem”, doznawał spleenu. Być może wnie tak odległej przyszłości w megamiastach,w których przyjdzie nam żyć, rządzący niedopuszczą do tego, by pojawiał się spleen,bowiem będziemy bez przerwy atakowaniinformacjami i sensacjami. Świat wirtualnyzapanuje niepodzielnie.Przezwycięża nudę zrodzoną z poczuciabezsilności braterstwo. Dochodzi ono dogłosu we wspólnotach zarówno tych, którezwykło się oceniać pozytywnie, jak i tych,ocenianych w kategoriach negatywnych.Chcę przez to powiedzieć, że braterstwo jestjedną z tych wartości, które leżą poza grani-cami dobra i zła. W naszych czasach – wyłą-czając poglądy filozofów chrześcijańskich –stało się jasne dla przedstawicieli innychnurtów filozoficznych Europy, że FryderykNietzsche dokonał przewrotu w sposobiemyślenia. Mianowicie wykazał, że kategoriedobra i zła mają swoje granice i nie powinnosię ich rozciągać na całość przejawówistnienia człowieka. Nie znaczy to, że w tychsferach niepodlegających ocenom moralnym,żyjemy w sposób z nimi sprzeczny.
DEO�
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Dziki Zachód
w poezji

(Dokończenie ze strony 20)Końcowa partia książki została poświe-cona przez autora ukochanej przez niegoKalifornii. W wierszu pt. „Moja Kalifornia”poeta tak oto opisuje jej uroki: „(...) MojaKalifornia – biega na fali przez Atlantyk /prerie na krawędzi plaży policzka Ameryki /wyrasta miasto świętego Franciszka a ten /kalifornijskie niebieskie ptaki karmi ziarnamitraw / – wyrosłe za drzwiami do lasu migda-łowego – / w mój słowiański dziób wkładatrzy kapelusze / grzybów halucynogennychmówiąc masz żuj (...).Książka Lizakowskiego jest zapewne cie-kawą lekturą, która przywraca realia dlanaszej wyobraźni i ukazuje ów mit, ale iklimat Dzikiego Zachodu, który jest doświad-czeniem nie tylko Amerykanów, ale i Pola-ków, stanowiąc podłoże naszej indywidual-nej oraz zbiorowej świadomości. Jej lekturajest pod wieloma względami fascynująca dlastarszego pokolenia, bo budzi wspomnienia,ale i młodszy czytelnik może tu znaleźć tropydo zrozumienia współczesnej literaturyrodzimej.
prof. Ignacy S. Fiut

______________________Adam Lizakowski, „Jak zdobyto Dziki Zachód.Wiersze i poematy”. Wydawnictwo Wojewódz-kiej Biblioteki Publicznej i Centrum AnimacjiKultury w Poznaniu, Biblioteka Poezji Współ-czesnej, tom 150, Poznań  2017, s. 82.

Poszukiwacz
panaceumKażdy poeta tworzy w swojej poezji swójwłasny świat. Niektórzy poeci zadowalają sięrodzinnymi stronami, innym zaś nasz światnie wystarcza i muszą sięgać po odległeprzestrzenie kosmiczne. Jan Szczurek (rocz-nik 1949) należy do tej pierwszej grupy –jego świat jest ograniczony zarówno prze-strzennie jak i emocjonalnie. W jego debiucie„W poszukiwaniu panaceum” (2017) znaj-dziemy co prawda wiersz zatytułowany„Między Kopą Biskupią a Wawelem”, ale niepowinniśmy z tego wyciągać zbyt pochop-nych wniosków – ten świat jest w rzeczywi-stości znacznie węższy, bo też królewskiWawel znajduje się od niego daleko. Szero-kość tego świata dobrze wyznacza początekwiersza „Testament”:
Z doliny
między Górą św. Anny
a Kopą Biskupią
zbroczeni atramentem
rycerze słowa
złożą jego dar
jak dobre wino
w piwnicy Franciszkanów.W wierszu „O Śląsku” mówi co prawda oKatyniu, Tobruku, Narwiku i Monte Cassino,ale jest to w zasadzie tylko wyliczenie –własny świat poety ogranicza się do prze-strzeni pomiędzy Górą św. Anny a KopąBiskupią.Ta przestrzeń to między innymi świat pa-łaców, a nawet bardziej jeszcze zamkowych ipałacowych ruin, które na Śląsku pozostałypo odejściu niemieckiej szlachty. Szczurekjest tą pałacową i zamkową kulturą zaintere-sowany i oczarowany. Im ruina bardziejzniszczona i zaniedbana, tym bardziej przy-ciąga do siebie poetę. Dobrym tego przykła-dem jest stosunek poety do ruin pałacuDobra. W jej wypadku poeta brał nawetaktywny udział w odbudowie pałacu. Zarów-no o samej ruinie jak i o nieszczęśliwej hra-biance Marylin White Seherr-Thoss mowajest w wierszach kilkakrotnie. Początekjednego z nich brzmi następująco:
Z pałacowych komnat
zniknęły drzewa
niekiedy tylko słychać
muzykę i ptaki.I my odwiedziliśmy zamek w Dobrej imusieliśmy z jego dobroczyńcą obejść całyteren pałacowy wliczając w to wysoką wieżę.Była wówczas wczesna wiosna, wiał jeszczemroźny wiatr, a zapalony obrońca pałacuopowiadał nam o hrabiance Marylin, którazobaczywszy podjeżdżające pod pałac gesta-po zdecydowała się zakończyć swoje życieskacząc z okna. I chociaż sama opowieśćmroziła krew w żyłach, a my sami byliśmyprzemarznięci od wiatru, to darczyńca pałacuczuł już nadchodzącą wiosnę.

„Panaceum” Szczurka zawiera też czeskierealia związane z terenami wokół Broumova,konkretnie zaś do Křinic u Broumova, którezwiązane są z poetką Věrą Kopecką – organi-zatorką czesko-polskich spotkań poetyckich.Obszarowi temu poświęcone są trzy wiersze,które sugerują swoiste ciążenie Szczurka wkierunku świata czeskiego. Najkrótszy z tychwierszy, przypominający swą formą haikuzatytułowany jest „Věra”:
Powraca pamięć
poranek z Broumova
daje owoce.Pod względem techniki pisarskiej Szczu-rek jest poetą obrazowym. W wierszu „Piel-grzym” stara się szczególnie o wizualizację:
Jest taki kraj
gdzie nawet cmentarz
zapłonie życiem umarłych.Czasem jednak Szczurek jawi się też jakopoeta mający inklinacje do aforystyki, czegodobrym przykładem może być początekwiersza „Sobą być”:
Wrogości doświadczysz
od tych
którym błędy wskazujesz.Podobnie rzecz się ma w wypadku wier-sza „Gniazda”.Fakt, że poeta mieszka w Łączniku narówninnej Opolszczyźnie sprawia, że ma onrozległe widoki. Podobno przy dobrej pogo-dzie poeta może widzieć nawet czeski Prad-ěd. Pewnego razu, kiedy siedzieliśmy wspól-nie na werandzie, Szczurek pokazywał namnajwyższą górę Jeseników. Ja nie widziałemjej nawet przez lornetkę. Jan Szczurek wi-dział ją jednak, bo też jest jednym z tychpoetów, którzy rządzą swoim widzeniem.

František Všetička

_______________Jan Szczurek, „W poszukiwaniu panaceum”.Wydawnictwo Komograf, Warszawa 2017, s.104.
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POEZJA
Be Haiku. Koncepcja książki: Beata Jewiarz.Tłumaczenie: Agnieszka Żuławska-Umeda.Ilustracje, projekt graficzny: Ryszard Kajzer.Wydawnictwo Blue Bird, Warszawa 2017.Strony nienumerowane.
Wojciech Hieronymus Borkowski, List z
detencji. Ilustracje: Weronika Tadaj-Królikiewicz. Projekt okładki i stron tytuło-wych: Jakub Rakusa-Suszczewski, Anna Maty-siak. Seria Tangere. CONVIVO, Warszawa 1018, s.94, w tym ilustracje.
Jevren Brković, Poezje. Wybór wierszy, prze-kład i posłowie: Grzegorz Łatuszyński. Projektokładki i strony tytułowej: Agnieszka Sych.
Biblioteka Poetycka. Oficyna Wydawnicza „Aga-wa”, Warszawa 2017, s. 202.
Viktor Fischl (Avigdor Dagan), Praskie prze-
chadzki. W sto piątą rocznicę urodzin pisarza.Wybór i przekłady Katarzyna Boruń-Jagodzińska. Okładka i fotografie: Piotr Życień-ski. Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2017, s.62.
Anna Maria Golawska, Marek Danielkiewicz,
Magdalena Jankowska, Waldemar Michalski,
Wacław Oszajca, Bohdan Zadura, Linie światla
/ Lines o/Light / Linien des Lichts / Lignes de
lumiere / Sviesos Hnijos / Sviesos linijos / Afeny
vonalai /Aimi ceinua. Opracowanie graficzne iprojekt okładki: Zofia Kopel-Szulc. Fotografieautorów: Arkadiusz Derecki, Agnieszka Goław-ska, Andrzej Rożek, Joanna K. Wysocka, MarekZadura. Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”,Lublin 2017, s. 412.
Witold Graboś, Układanie tęczy. Rysunki: AnitaGraboś. Zdjęcia: Maciej Wróbel. TowarzystwoPrzyjaciół Ziemi Włodawskiej, Włodawa 2017,s. 120.
Jerzy Grupiński, Sposób na motyle. Rysunki:Grażyna Strykowska. Korekta: Barbara Kęciń-ska-Lempka. Zdjęcie autora: Anna Kokot. Eksli-bris i logo Salonu: Lech Siejakowski. Posłowie:Jerzy Grupiński. Wydawca: Salon Artystycznyim. Jackowskich, Poznań 2018, s. 48.
Józef Stanisław Kmieciak, Na dwudziestym
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Między tradycją a
nowocześnością

(Dokończenie ze strony 9)gólnym. Ubiera się z niedbałą elegancją, codoskonale przenosi na styl domu, w którymmieszka. To jego towarzyszka podąża zanajnowszymi trendami. On w każdej dzie-dzinie stawia raczej na użyteczność. Uważa,że mózg jest czymś w rodzaju strychu ipowinniśmy w nim umniejszać tylko terzeczy, które nas ulepszają. To co ze-wnętrzne, ma znaczenie drugorzędne. Niepoddaje przy tym ocenie moralnej nagro-madzonych przez każdego człowieka rze-czy. Sam bowiem jest jednostką daleką odideału, której zdarza się działanie na grani-cy prawa. Najważniejsze jest dla niegorozwiązanie sprawy – uczucia i emocjeinnych, jakie temu towarzyszą, czy sposobydo tego prowadzące nie mają dla niegoznaczenia.

Biorąc pod uwagę ekscentryzm tej po-staci, jej specyficzne podejście do świata,ludzi, własnej pracy zadziwia jego  niega-snąca popularność. Poza wspomnianą jużmnogością telewizyjnych i filmowych uka-zań świadczy o niej również tworzenie sięspołeczności, określającej siebie mianemSherlockian. Są oni kimś więcej niż zwy-kłymi fanami. Ich celem jest badanie histo-rii o Sherlocku Holmesie, publikowanieartykułów dotyczących tematyki związanejz twórczością Doyle’a, a także uczestnictwoi organizowanie wydarzeń wiązanych zosobą słynnego detektywa, związanych z jejpromowaniem. Zwracają oni również uwa-gę na jej wpływ na współczesną kulturę,widoczny m.in. w kreacjach bohaterów

utworów i produkcji bezpośrednio niezwią-zanych z Holmesem. Zwłaszcza we współ-czesnych, inspirowanych opowiadaniami oHolmesie serialach (wspomnieć tu możnachoćby o produkcjach takich jak: Dr House,
Bones, Psych, Criminal Minds, CSI) mamybowiem do czynienia z jednostkami niecoekscentrycznymi, ale wybitnymi w upra-wianej przez siebie dziedzinie, które do-skonale łącza fakty by rozwiązać sprawy, zpozoru niemożliwe do rozwiązania.15 Wzo-rzec osobowy pozostaje jednak niezmiennyniezależnie od tego jakiej płci jest wzoro-wany na Holmesie bohater.16 Ludzie bo-wiem nadal chcą wierzyć, że zagadkazbrodni zawsze zostaje rozwiązana, asprawca ujęty i ukarany, a dokonać możetego nie kto inny, jak osoba oddana swojejpracy i wierząca, że jeśli wykluczy sięwszystkie niemożliwe rozwiązania, to którepozostanie, choćby wydawało się małowiarygodne, będzie tym właściwym. Wy-starczy tylko znaleźć dla niego wytłuma-czenie.

Ilona Warpas-Świderska
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