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Wojciech Dąbrowski wydał
ostatnio kilka ważnych książek, które
chwalił nie tylko Jacek Fedorowicz.
Otrzymaliśmy właśnie jego nową
książkę pt. „Obłoczek” 2017.
Magazyn autorski. Zbiór wierszy,
piosenek satyr 1951-2017, w której
autor na ogół słowem rymowanym
zdaje nam relację ze swego żywota.
Jest po siedemdziesiątce, ma więc
chyba prawo do próby życiowego
bilansu. Najogólniej, od wczesnych
lat młodzieńczych dwie wielkie pasje
nim kierowały:  harcerstwo i
matematyka. I to już wystarczałoby,
żeby wypełnić niejeden życiorys. Ale
nie z Dąbrowskim te numery!
Dąbrowski ciągle przekracza kolejne
granice, nieustannie wyznacza sobie
nowe cele i nowe obowiązki, na ogół
o charakterze ogólnopolskim. (...) –
pisze Stanisław Grabowski na
stronie 10.

Obserwując tę parę
znajduję wiele analogii z
Simone de Beavoir i Jeana
Paula Sartre. Otóż nomi-
n o wa n a  d o  Po ko j o we j
Nagrody Nobla prof. dr hab.
Maria Szyszkowska i Jan
Stępień niosą w sobie wiele
podobieństw. Z tą różnicą, iż
Stępniowie są małżeństwem
a Sartrowie nie. Nigdy nie
byli, chociaż w świadomości
społecznej funkcjonowali
właśnie jako wieloletnie
stadło małżeńskie doskonale
zintegrowane i promieniujące na innych przykładem
wielkiej więzi i wzajemnej pomocy. Zupełnie jak Stępniowie.
Jednak nikt ich tak nie nazywa, ale jeśli już ktoś chce
podkreślić spójność jaką na zewnątrz promieniują – nazywa
ich: Szyszkowscy. Od nazwiska żony, Marii – właściwie tego
już nie muszę dodawać. To czasem brzmi jak zapowiedź
Wielkiego Matriarchatu, jaki ma rozwinąć się – według
prognoz nie tylko astrologicznych – na przestrzeni XXI
wieku. (...) – pisze Felicja Borzyszkowska-Sękowska na
stronach 8-9.

„Obłoczek”
redivivus!
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(...) Żywię przekonanie, że podróżowanie na inne kontynenty, mam na myśli cele turystyczne,
jest wyłącznie jeszcze jednym sposobem na zapełnienie wolnego czasu. Takim samym jak czytanie
dla czytania, chodzenie do teatru dla chodzenia, oglądanie telewizji dla telewizji (w
przeciwieństwie do czytania dla dowiedzenia się Czegoś; oglądnięcia sztuki teatralnej, aby Coś z
Czymś skonfrontować...; włączenia telewizora dla konkretnego programu poświęconego np.
robieniu bigosu). Z tym, że podróżowanie, w przeciwieństwie do pozostałych wymienionych
sposobów zagospodarowania indywidualnego czasu, wymaga poświęcenia na ten cel, nie godzin,
ale dni, tygodni... Wymaga także dysponowania zdecydowanie większymi środkami finansowymi.
To znaczy takimi, aby gwarantowały wygodę. A ta jest niezwykle ważna. Bo czyż w ciągu kilku
ostatnich dziesięcioleci, przynajmniej na Zachodzie, potrzeba życia w wygodzie, wręcz w
komforcie, nie stała się tak silna, że zastąpiła pragnienie szczęścia? Moim zdaniem – zastąpiła.
Nakłada się na to jeszcze potrzeba doznawania ustawicznych wrażeń. I to wciąż nowych. (...) – pisze
Dariusz Pawlicki  na stronach 3-4.
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Kronika

Nowe władze w ZLP:
w Bydgoszczy...Podczas Walnego Zebrania Członków Od-działu Bydgosko-Toruńskiego Związku LiteratówPolskich wybrano nowy zarząd. Ponownie najego czele stanął Dariusz Tomasz Lebioda.Wiceprezesem został Marek Żelkowski, Maria

Jolanta Kowalska – skarbnikiem, a Anna Alina
Lebioda – sekretarzem.

w Kielcach...Nowe władze wybrano także w Międzyre-gionalnym Kieleckim Oddziale Związku Litera-tów Polskich. Po raz kolejny na prezesa wybrano
Stanisława Nyczaja. Wiceprezesami zostali:
Benedykt Kozieł i Jan Lechicki. Na skarbnikawybrano Krystynę Cel, a prof. Bogusław
Wiłkomirski został sekretarzem oddziału.

Konkursy

Złota Róża po raz szóstyFundacja ARKONA już po raz szósty ogłaszakonkurs o Złotą Różę, Nagrodę literacką im.Jarosława Zielińskiego (1971-2012). Konkursjest przeznaczony dla autorów, którzy w ubie-głym roku, wydając tomik poetycki, nie prze-kroczyli 41. roku życia. Laureat otrzymujenagrodę pieniężną, obraz znanego malarza orazpamiątkowy dyplom.W składzie Kapituły przyznającej nagrodę:Aleksander Nawrocki (przewodniczący), Stani-sław Grabowski (sekretarz), dr Lam Quang My,Andrzej Walter i Mikołaj J. Wachowicz (człon-kowie).Autorzy ubiegający się o nagrodę, takżewydawnictwa i instytucje, tomiki poetyckiewydane w 2018 roku powinni nadsyłać do 15czerwca br. na adres: Stanisław Grabowski, ul.
Koński Jar 2/27, 02-785 Warszawa, z zazna-
czeniem na kopercie „Konkurs Literacki im.
Jarosława Zielińskiego” wraz z danymi adre-sowymi, telefonem.Ogłoszenie wyników nastąpi w lipcu. Lau-reat zostanie powiadomiony o przyznaniunagrody oraz miejscu i terminie jej uroczystegowręczenia (wrzesień br.)Telefony kontaktowe: 22 641 96 28 oraz691 458 087.

XV Międzynarodowy
Konkurs Poetycki

,,O Laur Sarbiewskiego''Konkurs jest organizowany w dwóch kate-goriach: a) poezji w języku polskim związanej zpostacią i twórczością Macieja KazimierzaSarbiewskiego, b) poezji w języku łacińskim.Celem konkursu jest promocja spuściznyMacieja Kazimierza Sarbiewskiego za pośred-

nictwem żywej twórczości poetyckiej orazmiędzynarodowa konfrontacja poezji tworzonejobecnie w językach polskim i łacińskim.Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie naadres wskazany przez organizatorów maszyno-pisu trzech utworów poetyckich, nigdzie wcze-śniej niepublikowanych i nienagradzanych, wtrzech egzemplarzach.Utwory w kategorii a) muszą być związanetematycznie z postacią lub twórczością MaciejaKazimierza Sarbiewskiego lub jednoznacznienawiązywać formą i treścią do jego twórczości;tematyka i struktura formalna utworów wkategorii b) jest dowolna.Prace w kategorii a) należy nadesłać do 12kwietnia 2019 roku z dopiskiem „O Laur Sar-biewskiego” na adres: Miejskie Centrum Kultu-ry, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk – decyduje datastempla pocztowego; prace w kategorii b)należy wysyłać drogą elektroniczną (jako za-łącznik zapisany w formacie DOC, zatytułowanywedług schematu: kowalski.jan.doc) na adres:certamen.sarbievianum@gmail.comDodatkowo (w kategorii A) można nadesłaćjeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej zPłońskiem i spośród tych wierszy, najlepszyzostanie nagrodzony wyróżnieniem specjalnym.W kategorii a) każdy utwór lub zestaw utwo-rów należy opatrzyć godłem, czyli pseudoni-mem. Do zestawu należy dołączyć zamkniętąkopertę opatrzoną takim samym godłem zawie-rającą dane o autorze: imię i nazwisko, dokład-ny adres i telefon kontaktowy oraz adres e-mail.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastą-pi 10 maja 2019 roku podczas Inauguracji XVMiędzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K.Sarbiewskiego.O przyznaniu i wręczeniu nagród zostanąpowiadomione, spośród uczestników konkursu,tylko osoby nagrodzone. Powołane przez orga-nizatorów komisje decydują o przyznaniunagród w obydwu kategoriach. Prace niespeł-niające wymogów regulaminu nie będąuwzględniane w konkursie. Organizatorzy niezwracają nadesłanych prac. Organizatorzy niewysyłają nagród, należy je odebrać osobiście.Organizatorzy pokrywają laureatom kosztynoclegów i wyżywienia w czasie XV Międzyna-rodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiew-skiego, ale nie zwracają kosztów przejazdu.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dopublikacji wybranych utworów w zbiorzepokonkursowym. Udział w konkursie jest,zatem równoznaczny z wyrażeniem zgody nanieodpłatną publikację nadesłanych utworów.Dodatkowe informacje: telefon: 23 662 27 02mail: mck_plonsk@poczta.onet.pl

Maciej Kazimierz Sarbiewski

Taka poezja

Jerzy
Stasiewicz

Pieta wygnanychBiało po horyzont. Drogi w zaspachskute lodem. Cisza martwa wokół.Czarno. Znów pijana hycli wartamierzy w niebo bo przefruwa sokół.Ciepło. Błogo. Krew  śnieg kroplą brudzi.Ktoś przemyka w mroku – lud wygnany.Kwitną wiśni sady pełne ludzi.
Eli, Eli lamma sabahtani.Cisza. Tylko kur spłoszony pieje.Głuche tępe kroki i szczęk broni.Strach i zimny pot na mokrej skroni.Świta. Od Zadymnych pól wiatr wieje.Przeraźliwe jak nóż suki wycie.Matka syna tuli. Młodo oddał życie.

Niewiersze
Henryka Gały

JasnośćZauważyłem, że zmienia mi się charakterpisma. Nieznacznie, ale dla kogoś, kto czyta tegryzmoły, zauważalnie. Kształt liter ten sam,jedynie akcentowanie niektórych inne, jak wde, które piszę z francuska, z laseczką wycią-gniętą na lewo w łuk, co ma oznaczać skłon-ność do ekstrawagancji. Przekreślenie te taksamo długie i mocne, jak zawsze. Grafolodzymówią, że tak piszą osoby o zdecydowanychpoglądach.Pismo stało się bardziej linearne, ciągłe,wyrazy nie porozrywane, pisane bez przerw,w równych odstępach, po dawnemu do same-go dołu kartki.I lewej strony, bo piszę na prawych, lewesą do poprawek, więc na lewych, nawet przywierszach więcej niezapisanego papieru. Przykartkowaniu zeszytu jaśniej. Przy odczytywa-niu też. Jasność pod koniec, to dobrze czy źle.A może to tylko krótszy oddech myśli, drepta-nie emocji, sknerstwo osądzania? Grzecznystaruszek czyli niebyt. A grzeszny staruszek?Da się wymyślić, jest niejeden w literackichkawałkach, ale w życiu, wśród ludzi czylidzisiaj w Sieci, nie ma szans na złamaniejakiegokolwiek przykazania, zasady, normy,która nie byłaby już unicestwiona. To Sieć jestgrzeszna, głosi wielu wyznawców jedynejprawdy, każdy własnej. Co więc pozostajegrzesznemu staruszkowi? Grzeszyć przeciwkostarości. W jaki sposób? Każda stara i każdystary po swojemu, chociaż wszyscy podobnie.Próby odbywają się bez przerwy.Bądźcie wyrozumiali.

mailto:mck_plonsk@poczta.onet
mailto:sarbievianum@gmail.com
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Dariusz Pawlicki

Przeciw imperatywowi
odbywania egzotycznych podróży

(1)
Cóż z tego, że wielu rzeczy nie zobaczę.
Wystarczy, że one są. Zygmunt KubiakNie przejawiam, i to choćby w minimal-nym stopniu, ochoty do odbywania dalekichpodróży, do miejsc nazywanych egzotyczny-mi. To znaczy do opuszczania obszaru kultu-rowego, do którego przynależę. W niniej-szym eseju przedstawię racje, moje racjestojące za nieprzejawianiem takowych chęci.I uczynię to także dlatego, aby namówićinnych do tego samego. A ponieważ jedną zcech eseju, którym niniejszy tekst ma być,jest ujęcie określonego tematu w sposóbsubiektywny, będę nawet bardzo subiektyw-ny. * * *Żywię przekonanie, że podróżowanie nainne kontynenty, mam na myśli cele tury-styczne, jest wyłącznie jeszcze jednym spo-sobem na zapełnienie wolnego czasu. Takimsamym jak czytanie dla czytania, chodzeniedo teatru dla chodzenia, oglądanie telewizjidla telewizji (w przeciwieństwie do czytaniadla dowiedzenia się Czegoś; oglądnięciasztuki teatralnej, aby Coś z Czymś skonfron-tować...; włączenia telewizora dla konkretne-go programu poświęconego np. robieniubigosu). Z tym, że podróżowanie, w przeci-wieństwie do pozostałych wymienionychsposobów zagospodarowania indywidualne-go czasu, wymaga poświęcenia na ten cel, niegodzin, ale dni, tygodni... Wymaga takżedysponowania zdecydowanie większymiśrodkami finansowymi. To znaczy takimi,aby gwarantowały wygodę. A ta jest niezwy-kle ważna. Bo czyż w ciągu kilku ostatnichdziesięcioleci, przynajmniej na Zachodzie,potrzeba życia w wygodzie, wręcz w komfor-cie, nie stała się tak silna, że zastąpiła pra-gnienie szczęścia? Moim zdaniem – zastąpiła.Nakłada się na to jeszcze potrzeba doznawa-nia ustawicznych wrażeń. I to wciąż nowych.W to pragnienie wpisuje się, wręcz idealnie,imperatyw odbywania dalekich podróży.Najlepiej w takie miejsca, w jakie nie udał sięjeszcze nikt z rodziny bądź pracy. Owe po-dróże, obok łączącego się z nimi prestiżu, dlawielu stanowią też rodzaj znieczulenia. Atym, co chcą znieczulić, są problemy. I niemuszą to być wyłącznie kłopoty zawodowe,rodzinne. Problemy mają bowiem to dosiebie, że gdy przebywa się setki, tysiącekilometrów od miejsc, w których one „po-wstają”, zdają się być mniejszymi, mniejdoskwierającymi. To znieczulenie potrwajednak tylko tak długo, jak pozwoli na to stan

konta, Kodeks pracy i, ewentualna, dobrawola pracodawcy.Ale obok wymienionych powyżej, powódodbywania owych podróży może być jeszczejeden – nuda, zwykła nuda. Jeśli powodemwyjazdów w odległe zakątki Ziemi, jest jedenz tych, o których wspomniałem powyżej,niech chętni jadą gdziekolwiek, choćby naWyspę Wielkanocną.* * *Podróż do innych miejsc może jednaksłużyć również pogłębieniu indywidualnejwiedzy na ich temat. I w tym momencienależy przypomnieć istniejący w Europie,przed epoką masowego przemieszczania się,której początki sięgają połowy XIX w., pe-wien obyczaj, wręcz swoistą instytucję.Nazywał się on z francuska Grand Tour.Władysław Kopaliński w jednej ze swychnieocenionych publikacji, a konkretnie w
Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcoję-
zycznych*, podał następujące tłumaczenietego terminu: Wielki Objazd bądź WielkaPrzejażdżka (pierwsze określenie jest, moimzdaniem, bliższe istoty zjawiska). A chodzi orodzaj podróży trwającej rok-dwa lata, jakąodbywali młodzi europejscy arystokraci iintelektualiści. Ci pierwsi czynili to obowiąz-kowo w towarzystwie guwernera i pocho-dzącego z poznawanego kraju sługi-przewodnika. Grand Tour będący podróżąedukacyjną, miał na celu poszerzenie hory-zontów przez uzupełnienie wiedzy o kulturzei cywilizacji, a także wyrobienie gustu arty-stycznego, nabranie dobrych manier. Nie-zmiernie ważną rolę odgrywały w owychpodróżach listy polecające umożliwiającenawiązanie kontaktu z ważnymi, z różnychpowodów, osobistościami.

Widok placu Navona w Rzymie,rycina Giovanniego Battisty Piranesiego, ok. 1750Owa forma uzupełniania edukacji naro-dziła się w Anglii. A za jej ojca uważa sięThomasa Coryata (1577-1617), który w 1608roku przemierzył pieszo wiele państw wło-

skich (także część Francji). Nie był wpraw-dzie pierwszym, który odbył Wielki Objazd,ale pierwszym, który w książce swego autor-stwa Coryat’s Crudities hastily gobbled up in
Five Months Travels in France, Italy, & c(1611), uwzględnił elementy, które złożyłysię następnie na powstanie pojęcia Grand
Tour. Wymienił, chociażby, obiekty architek-toniczne, dzieła sztuki, którym należy przyj-rzeć się na trasie podróży. I choć wspomniało Francji, to jednak szczególną uwagę po-święcił Włochom. Bo też one przyciągałynajbardziej, przede wszystkim na początku.Zwłaszcza takie ośrodki miejskie jak Rzym,Florencja, Padwa, Lukka czy Wenecja. W IIpołowie XVII wieku zaczęto zwracać bacz-niejszą uwagę na Francję, ze szczególnymuwzględnieniem Paryża i Wersalu. Zaś wXVIII wieku obszar, którego dotyczył Grand
Tour, wzbogacił się o kraje przodujące wrozwoju przemysłu i rolnictwa – Anglię iHolandię. Z kolei w II połowie XVIII wiekudużym zainteresowaniem zaczęły cieszyć sięniektóre miasta niemieckie. A to ze względuna pełnioną rolę ośrodka władzy (Berlin,Wiedeń, Drezno), kultury (Weimar, Jena,Getynga, Heidelberg, Lipsk), albo też funkcjęuzdrowiskową (Baden-Baden, Marienbad).Wielki Objazd, jeśli chodzi o wizyty weWłoszech, a były one modne przez cały tenczas, miał ewidentny wpływ na rozwój kultu-ry północnej Europy. Chociażby jeśli chodzi omuzykę. Do czego przyczynił się Grand Tourodbyty przez takich wybitnych kompozyto-rów pochodzących z Cesarstwa RzymskiegoNarodu Niemieckiego jak np. HeinrichSchütz, Johann Georg Pisendel, Georg Fried-rich Händel, Wolfgang Amadeusz Mozart.Wielki Objazd odbywał się w kręguspraw, które młodemu Europejczykowinależącemu do tej czy innej warstwy uprzy-wilejowanej, były już nieco znane. Składałysię nań bowiem nazwiska twórców, którychutwory przeczytał bądź, w przypadku dziełsztuki i budowli, o których słyszał np. nastudiach. Znane były mu także podstawywiedzy historycznej obejmującej zwłaszcza,co wówczas uważano za podstawę, starożyt-ną Grecję i Rzym. Bogaty zestaw nazwisk,pojęć, nazw geograficznych, faktów histo-rycznych, którymi operowali wykształceniówcześni Europejczycy, był bowiem wspól-ny. Powszechna była też wśród nich, choć naróżnym poziomie, znajomość dwóch języ-ków: łacińskiego i francuskiego. Przynależ-ność do tej kulturowej wspólnoty miałamiejsce niezależnie od tego, którego państwabyło się mieszkańcem.

(Dokończenie na stronie 4)
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Przeciw
imperatywowi...

(Dokończenie ze strony 3)Więzi owe spajało także chrześcijaństwo(choć różne składające się na nie wyznania,mogły być w pewnym sytuacjach źródłemproblemów). A wszystko to stanowiło, wsumie, określony kod kulturowy.Powszechnie przy tym akceptowanyKres Grand Tour, zjawiska zdecydowanieelitarnego, przyniósł rozwój kolejnictwa,który spowodował umasowienie podróżo-wania. Ów masowy podróżny przybywającnp. do Włoch zainteresowany był patrzeniem(czy również widzeniem?), przebywaniem wkonkretnych miejscach – ich zaliczaniem.
* * *Zjawisko określane  jako Wielki Objazdnie istnieje (gdyby je reaktywować, winnoono obejmować całą Europę, jak też, zewzględu na pokrewieństwo kulturowe, USA iKanadę, ewentualnie – Australię i NowąZelandię). Rozwija się bowiem, i to w najlep-sze, to, co sprawiło, że Grand Tour przeszedłdo historii. To znaczy, wspomniana masowaturystyka, której cechą charakterystycznąjest wycieczka najczęściej trwająca dwatygodnie. A cóż można zobaczyć w tak krót-kim czasie np. w  ogromnej Kanadzie? Comożna pamiętać, po powrocie do domu, ztakiej wycieczki? W przypadku podróżyautobusem – przede wszystkim stan moteli,toalet, autostrad; a jeśli chodzi o przemiesz-czanie się samolotami – poziom obsługi nadworcach lotniczych, ich funkcjonalność. Niemyślę jednak, aby uzyskanie takich informa-cji było czymś cennym, wartym odbyciapodróży. Ale one i tak będą dawały jakiśjednorodny obraz kraju. Nie tak jak w przy-padku Amerykanina odbywającego tury-styczny, czternastodniowy objazd, z użyciemautokaru, po Europie. Jeśli chodzi o ten drugiprzykład celu podróży, to kłania się amery-kańska komedia pod znamiennych, gdyżbardzo wiele mówiącym, tytułem: Jeśli dziś

wtorek - jesteśmy w Belgii. Z takiego wojażueuropejskiego pozostanie jedynie zestawzdjęć i filmów wideo, na których zostałyzarejestrowane rozmaite obiekty. Nie powią-zane jednak z konkretnymi miejscami, niepołączone wiedzą np. historyczną. Owopodróżowanie, z postojami na użycie kamerwideo i aparatów fotograficznych (to, cozostało dzięki nim zarejestrowane, będzieobejrzane po powrocie do domu), odbywasię bowiem na zasadzie: szybko, szybko, jużjesteśmy spóźnieni! Równie dobrze, zamiastodbywać taką podróż, Amerykanin możeprzejrzeć różnotematyczne albumy dotyczą-ce Europy, z uwzględnieniem jej kultury.Chyba, że... pojedzie do Europy z zamiaremspędzenia w niej nie dwóch tygodni, ale rokulub dwóch lat (pewna bliskość kulturowabędzie sprzyjała poznaniu i zrozumieniu). Ito nie ograniczając tego kontaktu do zapo-

znania się z  Londynem czy Paryżem.Marzeniem ściętej głowy przy podróżo-waniu w pośpiechu, jest kontemplacja. A dotego nie ma ona, wręcz sensu. Żeby bowiemkontemplować, nie trzeba nigdzie wyruszać,nie trzeba nawet opuszczać, nie tyle przy-słowiowych, co wręcz dosłownych, czterechścian. Poza tym podróżowanie nie sprzyjakontemplowaniu. Mało tego, jest jego zaprze-czeniem. O spokoju mającym źródło w nie-podróżowanie, mówią, przytoczone poniżej,myśli sformułowane przez Rosjanina i Chiń-czyka. Pierwszą z nich, ojca Germana, zakon-nika z Wysp Sołowieckich, przytacza MariuszWilk w Odlocie dzikich gęsi. Brzmi ona nastę-pująco:
(...)
czy nie szkoda trwonić czasu na ciągłe wojaże,
skoro można wędrować po
świecie, nie wychodząc z celi? Zatrzymaj się,
(...), a zobaczysz, jak daleko dojdziesz...Żyjący wiele wieków wcześniej Lao Tsy,w podobnej kwestii, w Drodze** wypowie-dział się oto tak:

Możesz poznać świat,
Nie wychodząc z domu,
Możesz ujrzeć swoją Drogę,
Wyglądając przez okno.
Im dalej pójdziesz,
Tym mniej będziesz rozumiał.

Posągi Memnona, akwarela Dawida Robertsa, 1838.Natłok wrażeń nie sprzyja zrozumieniu;wręcz mu szkodzi. Tymczasem żądza wrażeń,wciąż nowych wrażeń, jak wspomniałem,dominuje współcześnie. Stanowi po prostuimperatyw. Do tego, po pewnym czasie,poszukiwane są wrażenia jeszcze mocniej-sze/intensywniejsze. Na te doznawane do-tychczas zostało się bowiem uodpornionym.Podróżowanie też jest przykładem poszuki-wania wrażeń. A te, zgodnie z panującymstylem życia, wymagają również wzmacnia-nia; jeśli było się w Egipcie (czytaj: w Gizie iDolinie Królów tudzież Dolinie Królowych),to następne wakacje (maksymalnie – 2 tygo-dnie) należy spędzić na Seszelach.
* * *Na moją negatywną opinię co do podróżyodbywanych do odległych zakątków Ziemi,obok natłoku wrażeń zlewających się wnijaką całość, wpływ ma, w tym samymstopniu, to, że ich celem są kraje/krainy

należące do innych, obcych kultur. Innych iobcych dla, w tym wypadku, Europejczyka,człowieka, ogólnie rozumianego, Zachodu.Bezcelowość takich podróży zauważał PawełHertz, który w szkicu O podróży*** tak napi-sał na ten temat:
Nie wyobrażam sobie, żebym miał ochotę

pojechać do Chin, Indii czy Japonii. Myślę, że to
byłoby daremne, że nic się z tego nie zrozumie.
Europejczyk musiałby poświęcić życie, aby
poznać religie, obyczaje, zasadę etyczną tam-
tego świata, jego historię i literaturę. Ja nie
jestem ich ciekawy.To fakt, że Hertz napisał to z pozycjiczłowieka przekonanego, że z owej innościnic bądź niewiele zrozumie, jak też, wprost,stwierdzającego, że nie jest jej ciekawy.Podobnie jest ze mną. Tymczasem od czło-wieka współczesnego oczekuje się chłonno-ści, tego, aby interesował się, dosłownie,wszystkim. Rzecz jasna taki jest ideał. Ale jeston nagłaśniany, reklamowany. Do tego niesłychać o żadnej alternatywie w tym wzglę-dzie. Rezultatem tego jest to, że ów ideał jestprzyswajany, w swych założeniach, przezbardzo wielu ludzi.Pobieżne zaznajamianie się z odrębnąkulturą (dogłębne niezmiernie rzadko mamiejsce) np. chińską, może zaowocowaćużyciem, co najwyżej, cytatów z pism jejprzedstawicieli, aby zobrazować głoszonypogląd. A przykładami takich wyimków możebyć ten przywołany już na stronach tegoeseju, z Lao-Tsy’ego, jak też taki oto pocho-dzący z Wielkiej przedmowy do Księgi pieśni(dzieło powstawało od XI do VI w. p.n.e.)****:

Poezja/pieśń jest wyrazem ludzkich dążeń.Za każdym razem, w przypadku odle-głych kultur, zabraknie jednak wiedzy grun-townej, przynajmniej w jakiejś jej dziedzinie.Takową posiadają bowiem bardzo nieliczni.Dla pozostałych, jakże licznych (w tym auto-ra niniejszego tekstu), pozostają cytaty.Ci którzy zachwycają się tym, co oferująinne kultury, w pierwszym rzędzie stykająsię z najbardziej spektakularnymi ich „wy-tworami” (gdyby z takowymi nie zetknęli się,najpewniej nie mówiliby o zachwycie). A nakultury składają się nie tylko wspaniałe,wręcz genialne osiągnięcia, ale i te jak naj-bardziej przeciętne, zresztą zdecydowaniedominujące. Na gruntowne ich poznanie, naprzyjrzenie się temu, co znajduje się zawspaniałą fasadą, decyduje się jednak bardzoniewielu. cdn.________________* W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów
obcojęzycznych; Wiedza Powszechna, Warszawa1988.** Lao Tsy, Droga; przeł. Michał Fostowicz-Zahorski; Rękodzielnia „Arhat”, Wrocław 1992.*** O podróży. Rozmowa z Januszem Majcherkiem i
Markiem Zagańczykiem, w: Paweł Hertz, Patrzę się
inaczej; Pavo, Warszawa 1994.**** Adina Zemanek, Wprowadzenie do Estetyki
chińskiej. Antologii, red. Edyta Podolska-Frej;Universitas, Kraków 2007.
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Mniej Więcej (170)
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Apocalypsis
cum figurisJuż tytułowy wiersz tego tomiku za-powiada, co było wcześniej i będzie dalej.Oto on: budzik z opóźnionym zapłonem

wciąż tyka. nie śpię / czuwam. W pokoju
obok ktoś nerwowo szura / łapciami. też nie
śpi. kto z nas pierwszy odnajdzie / zapalnik.
kto uruchomi kto zgasi? / słyszę kroki / pod
drzewami na ulicy. jedni czekają drudzy się
kryją / zdezorientowani jeźdźcy apokalipsy
zatrzymali na chwilę / rumaki. Podchodzą
do nich i karmią je / suchym chlebem trzy-
manym na wszelki wypadek. może // to
właśnie ten moment...

_______________________

Leszek Żuliński
_______________________Jeszcze nie wiemy, o co chodzi, ale ta au-ra będzie się panoszyć we wcześniejszych ipóźniejszych wierszach.Niby w tych wierszach dzieją się kon-kretne wydarzenia, ale one są poniekądsomnambuliczne, wyjmowane ze snów. Aleprzede wszystkim wsiąkamy w tej lekturze wdestrukcję życia, w jakiś spleen rodem zapokalipsy, jakby Kafka lub Bunuel opowia-dali swój świat. Głęboko introwertyczny,brany z głębi jakiejś tajemnej studni. Czy jesttu lęk? Raczej zakleszczenie się we własnympejzażu, który rozwijał się latami.Podczas lektury zastanawiałem się, jakbyte wiersze skomentował psycholog. Aleprzecież Zawadowski żyje na co dzień nor-malnie w realu, więc cała ta sceneria bierzesię z głębokiego dna jego obaw. Mniejsza oto, czy wymyślonych, czy jednak przeżywa-nych – tak czy owak ten cykl jest refleksjąpotencjalnie ostrzegawczą dla nas wszyst-kich.Posłuchajcie jeszcze jednego wiersza pt.

widok na pokój: kiedyś sądziłem że pokój jest
jak powietrze. można / nim oddychać i cieszyć
się do syta. któregoś dnia / jednak pod drzwia-
mi pojawili się zamaskowani / żołnierze bez
mundurów z karabinami załadowanymi /
nienawiścią. wtedy zrozumiałem co to strach i

że nic / nie jest darowane na wieczność. w
niedalekich miastach / zaczęli ginąć ludzie.
wychodzili na ulice młodzi chłopcy / i wyra-
stały im siwe brody a z minuty na minutę
wypadały / włosy. kobiety chowały dzieci do
łożysk i kurczyły się / na odgłos kroków na
schodach. stałem w drzwiach // i patrzyłem
jak rozpada się pokój.I tak pobrzmiewa cały ten tomik. Przej-mujący, traumatyczny, w sumie ponury,mielący w interiorze wewnętrznym ze-wnętrzność świata. Jak to się ma do realu?Ha!, nonsensowne pytanie, bo autor żyje nietyle realem konkretnym, co po prostu quasi-psychicznym. A wtedy, jak wiecie, błyskawicena ziemi i niebie biją innymi uderzeniami. Jabyłem podczas lektury zafascynowany tymdoznawanym przez Tadeusza pejzażem. Izaniepokojony. Ale to już jego musielibyśmyspytać, czy to wszystko jest jego alter-ego,czy po prostu literacko skomponowanasceneria.Tak czy owak drugiego takiego zbioru nieznajdziecie. Miejmy nadzieję, że ten mrok sięrozpyla, kiedy wstaje słońce. Znalazłem tujednak także inny wiersz, pocieszający, de-dykowany nieznanej nam Ewie, a zatytuło-wany czas wyjścia. Oto on: bardziej od śmierci
boli świadomość / rozłąki z tobą. wprawdzie
tylko na chwilę / zwaną wiecznością ale prze-
cież każda minuta / bez ciebie staje się zapo-
wiedzią nieskończoności. / pocieszam się
nadzieją że po drugiej stronie skreślono / czas
z listy wymiarów. póki co zbieram / każdą
kreskę twojego uśmiechu i buduję z nich /
labirynty aby oddalić moment // wyjścia.No więc wciąż jeszcze zdarzają się Eury-dyki, które towarzyszą Orfeuszom. W oso-bliwej ponurości tych wierszy ten jest ponie-kąd erotykiem i jakimś promieniem w tychmrocznych pejzażach.Powtarzam: nie znajdziecie drugiej takiejopowieści o mroczności życia, jaką opisałTadeusz Zawadowski. Nie znajdziecie drugiejtakiej dykcji. Ja bez euforii oświadczam, żeprzeczytałem wiersze, jakich dotąd nie spo-tkałem. Kłaniam ci się, Tadziu, do ziemi zaten tomik.

_______________Tadeusz Zawadowski, Budzik z opóźnionym zapło-
nem, Fundacja Duży Format, Warszawa 2019, s. 70.

Tadeusz
Zawadowski

Widok bez lustrapróbuję zbudować lustro. zbieram małekawałki kryształu i sklejam śliną – takanietrwałakonstrukcja – przecież wszystko się zmieniaulega destrukcji. moja twarz w bruzdachzmarszczekrozpada się na zachodzące na siebie  twarzestarcai dziecka. trudno je rozdzielić. przenikają sięwzajemnie jak czerń z bielą. patrzę poprzezpustąramę od lustra na krajobrazbeze mnie. w ogrodzie kwitną bzy.
nie mów mi o jutrzenie mów mi o jutrze, to taka umowna datawymyślona na potrzeby chwili, wciąż trwadzisiaj, jeszczeciągle mogę nie oglądać telewizji i liczyćspadającez drzew liście, mam czas do zimy czyli kilkamiesięcy.później mogą odłączyć prąd. elektroencefalo-grafii pokaże prostąpo której należy przebiec na drugą stronę.a co jeśli jutra nie będzie i pozostanę wielkimznakiem zapytaniaz wiecznie otwartymi z przerażenia ustami?teraz mów do mnie jeszczeoczyma dotykiem dłoni muśnięciem włosówpo policzku, słowa tetmajeramieszają się z kroplami potu na czole, corazbliżejdo zimy. liście przykryje biała niepamięć wktórąskryję się razem z moją mrówką, noszę ją wsercujak talizman chroniący mnie przed sobą.o północy zatrzymał się zegar i nie wiem poktórej jestem stronie.
budzik z opóźnionym
zapłonembudzik z opóźnionym zapłonem wciąż tyka.nie śpię.czuwam, w pokoju obok ktoś nerwowo szurałapciami, też nie śpi. kto z nas pierwszyodnajdziezapalnik, kto uruchomi kto zgasi? słyszę krokipod drzwiami na ulicy, jedni czekają drudzysię kryją.zdezorientowani jeźdźcy apokalipsyzatrzymali na chwilęrumaki, podchodzę do nich i karmię jesuchym chlebem trzymanym na wszelkiwypadek, możeto właśnie ten moment...

■
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Barbara
Gajewska

Wyłoniła się z czekaniatego dnia nie stało się nicnieco zaskoczyła nas pogodatak pięknie wirowały płatki śniegutak cicho pękały sople rąkwtedy z mojego czekaniawyłoniła siętaka jednanie czas było pytaćwiedziałam że gdy pada śniegklaksony i uliczne lampywprowadzają wieczór do innego wymiarutaka jedna istniała bez aplauzuczas bezszelestnie rozwijał przed nią drganietamtego światłatak też możnabez głębszego oddechubez rąk i bez zarzucania siecitylko po co wtedy patrzeć na chmurnośćumieraniai udawać że się widzi srebrną poświatę słowataka jednamiała ciepłe ręce
Furor Poeticusoddech miastawlewa się przez otwarte oknojest jak powódźwypełnia szczeliny między ciałem a dusząoddech takiej jednejtonie w oddechu miastasen przywoływany codziennym rytuałemzgubił troptaka jednabędzie dryfować po odmętach nocnych godzinmoże poniosą jąna wyspy szczęśliwe pierwszej miłościa może na kamienisty brzegpierwszej śmiercitaka jednazapala żagiew wierszachce widzieć drogęnad ranemodnajdujebursztyny swoich słów
Świętanie odpędza złego znakiem krzyżanie przywołuje Bożej łaski jak wiernego psa

nie zsypuje przed obrazy różańcowych zaklęćnie zgarnia z ołtarzy dumnego ukojenia niezakrywa hosanną dylematówzagrzebana po uszy w dniu wielostrunnymotoczona sforą niezadanych pytańwidzi jak gną się wytykane palcami racjewie że palce nie są po to by wytykaćumie trzymać swoje palce w ryzachby nie robiły dziur w cudzym niebieczuje jak uwierają koniecznościsłyszy jak umierają zadziwieniazbiera trele i zgrzytykwilenia i grzmotyna przedwieczorne pragnieniana przedwieczorny niepokójnocązatrzaskuje w sobienagość dniataka jednabrzoza z popękaną korą wiarytrwa
Nocąw noc wpada się czasemjak w wąwózna dnie kłębowisko myśliszorstkie jęzory zdzierają sen z ciałaboleśniejak skórętaka jedna nie śpipotknięcia kopnięcianiedomówienia przejęzyczeniabłędyosiadają na ścianach pamięcijak natrętne muchyjak zbudować choćby niewielkie czółnożeby dotrzeć do zrozumieniataka jedna wietylko drugi człowiek może być bezpiecznymczółnemtylko drugi człowiek może wywrócić czółnow najbardziej niebezpiecznym nurciejak dobrze byłoby nie wiedziećmyśliobokw kłębku beztroskidrzemie kot
Taka jedna przed nocątaka jednaprzeszła przez kolejny dzieńsuchą stopąprzed nią kolejna nocdo pokonaniai wołanie białej lokomotywytaka jedna nosiła już tyle czasu na miarę

tyle miary na czasieznosiła płaszcz podrzucony jej przez Godotai mogłaby nosić wysoko głowęśmiać się w twarz lękom i obawomwieże można usiąść pod dowolnym drzewemi nie czekaćtylko nie rozumiedlaczego kolejna nocjest jak jaskinia Polifema
Wolontariuszkawsiąkała w tę noc powolichrapliwym oddechemcoraz dłuższym bezdechemchwytała powietrzejak rzucona na piasek rybaotwierała wyschnięte ustaby wiedziećże nie ma słówczasem poruszyła nogąby wiedziećże nie ma drogitaka jednaoddawała się śmierciw dziewiczym akcie akceptacjii tylko gdy wolontariuszkazmieniała mokre prześcieradłosłabnąca rękawciąż kurczowo trzymałażycie
Pełna łaskinie wyrzeźbił jej żaden Pigmalionnie wygładzał zachwytem piersi i udnie stawała się bytem doskonałymw jego pożądaniużaden Orfeusz nie biegł za nią na oślepi nie gubił pieśniby przywołać choćby jedno dotknięciena rozstaju światówżaden Odys nie wracał do niejprzez wzburzoną obcośćnie wlókł za sobą zapachu domuby pamiętaćnie miała swojego Tristanaby mógł chronić ją przed trędowatymiktórym została rzuconana pożarciea przecież była pełna łaskitaka jednaumiała dogadać się z Cerberemby nie warczał na cienie umarłych pragnieńzgarniała nadejścia i odejściaw piramidy trwania

■
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Jolanta
Michna

Zmartwychwstał Pan
To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości,
która wydaje się czasem zagubiona
i zdominowana
przez siłę zła, egoizmu i strachu.

Jan Paweł IIwe mnie w tobiew naswbił gwoździem miłośćmiłość w krwistym kolorzeznak Miłosiernego Bogapojednania i przebaczenias(pokoju)otworzył wnętrzewtapiając zalążek nadzieiniechaj dotrze do każdego człowiekanowinadobra nowinaniechaj rozleje się jak morzez wiatrem niczym liść poszybujespadnie deszczemna wszystkie krańce ziemiby słońce otuliło niebiańskim ciepłemskrępowaną ludzką egzystencjęMiłość nawraca zagubione sercai pokój ściele niekończącym dywanema tya twojegdzie jest serce* * *
Krzyż - kiedy miłość idzie za daleko.ks. Jan Twardowskigubi śladypali niewidzialne mostystąpa nierozważnienie czuje bólujak bezbronna biedronkaunosi siędoświadcza daru lataniasłuchawypowiada słowagdy przestanie mówićmilkniekamień zaklęty na wiekina ramionach krwawy krzyżopamiętania* * *popiół na głowieto tylko symbolktóry uświadamia przemijaniepokazuje że wszystko to comaterialne doczesnektóregoś dnia zgaśnie

jak płomień świecypopiół na głowieto tylko znakdo nawrócenia do pokutydo wiary że Bóg jest wiecznyże dał nam nieśmiertelną duszęutwierdził w przekonaniuo wiecznym szczęściu w niebie
Zanurzył sięzanurzył się w rzece Jordanw rzece ludzkich grzechówzmagał ze złem i dobremdoświadczał pokusjak ja czy tykuszony na pustyniprzez czterdzieści dniaż do śmierci na krzyżuzwyciężyłpokazał możliwe niemożliwegootworzył nieborzucając się wprost w przepaśćgrzechupo co?by nas słabych ludziwyratować wyciągnąćz otaczającego zewsząd brudu
Krzyżkrzyż ma wiele gałęziwydawałby sięże wygląda jak rozłożyste drzewoz wystającymi korzeniamidotykając niejednegoa niezliczoną ilość serckrzyż ma wiele drzwikażdego dnia otwiera innew innym czasie miejscujest jak pieńod którego nie można się oderwaći bez którego nie da się żyćbo w nim jak w złotym lustrzewolno dostrzec i zrozumiećsens istnienia* * *weź chustę otrzyj twarznie to nie Weronikato janiby czystaniby bezgrzesznaniby prawdziwaz sercem wyrytym na dłoniweź chustę otrzyj twarzniech wsiąkniepurpurą zabarwii odbije miłości obliczenaznaczone drogą krzyżowąnie to nie Weronika

to ja Panie codzienniepodaję porozrywany welonniekiedynie do zszycia
W dzień środy popielcowejPanie przychodzę do Ciebiew zadumiez opuszczonymi powiekamiklękam w zamyśleniupatrzę oczyma duszyjestem jak krucha gałąźktórą można złamaćskruszyć na popiółsymbol przemijaniadoczesności i materializmuzatapiam serce w pokuciebłądząc myślamibezradnie i bezsilniewyciągam dłonieku wiecznościku nieśmiertelnościby móc oglądać Twoje oblicze
JezuJezu Twoje ranyotworzyły bramęnieśmiertelnościwbiły drzazgę w sercemoje i twojeuświadomiły siłęzmartwychwstaniaJezu Twoje ranyzadane grzechemludzkościkrwawią każdego dniai każdej nocyzatopione w męceodnoszą ponadczasowezwycięstwo
Co czujesz kiedy patrzyszco czujeszkiedy patrzysz na krzyżpo którymkrew spływa strugamiwsiąka w ziemięi barwi niejedne stopyco czujeszwspółczesny człowiekugdy wtapiasz wzrok w ciałoprzeszyte na wskroś ranamidrżysza może przechodzisz obojętniejak ci którzy ukrzyżowali niewinneżycie

■
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Felicja Borzyszkowska-Sękowska

Polski Sartre i Jego Simone
Maria Szyszkowska i Jan Stępień (1)Obserwując tę parę znajduję wiele analo-gii z Simone de Beavoir i Jeana Paula Sartre.Otóż nominowana do Pokojowej NagrodyNobla prof. dr hab. Maria Szyszkowska i JanStępień niosą w sobie wiele podobieństw. Ztą różnicą, iż Stępniowie są małżeństwem aSartrowie nie. Nigdy nie byli, chociaż wświadomości społecznej funkcjonowaliwłaśnie jako wieloletnie stadło małżeńskiedoskonale zintegrowane i promieniujące nainnych przykładem wielkiej więzi i wzajem-nej pomocy. Zupełnie jak Stępniowie. Jednaknikt ich tak nie nazywa, ale jeśli już ktoś chcepodkreślić spójność jaką na zewnątrz pro-mieniują – nazywa ich: Szyszkowscy. Odnazwiska żony, Marii – właściwie tego już niemuszę dodawać. To czasem brzmi jak zapo-wiedź Wielkiego Matriarchatu, jaki ma roz-winąć się – według prognoz nie tylko astro-logicznych – na przestrzeni XXI wieku.U Sartrów dominował filozof – Jean Paul.Natomiast Simone de B. przeszła do historiiliteratury jako pisarka. Wzajemny wpływ nasiebie mieli ogromny.„U Szyszkowskich” dominuje filozof –Maria. Jan przejdzie – miejmy nadzieję (inacisk na wydawców, bo to teraz sprawanajważniejsza!) przejdzie do historii literatu-ry jako pisarz.Ich wzajemny wpływ jest ogromny. Obo-je bardzo sobie pomagają. Jednak w kwestii,kto komu więcej niechże wypowiedzą sięsami, jak sami wypowiadali się Sartrowie. Arobić to musieli często, zwłaszcza gdy czytel-nicy twierdzili, że gdyby nie pomoc mężaksiążki Simony nie powstałyby lub nie zosta-łyby wydane, a tym bardziej nagradzane (np.Nagroda Goncourtów itd.).Ponieważ byli wolni w każdym calu –wybaczali sobie wzajemne zdrady, którychwcale zdradami nie nazywali. Zainteresowa-ni innymi członkami płci odmiennej było dlanich jedynie poszerzaniem wiedzy o drugimczłowieku, uspołecznianiem.Stępniowie są moim zdaniem jakby pre-kursorami nowego ładu w stadłach interper-sonalnych, co wcale nie znaczy odwróceniaról, jakby to nazwali tradycjonaliści. Chociażna zewnątrz można by i na coś takiego wska-zać. Tu dominuje kobieta! Ta autorka ponad40 książek wydała w roku 2008 „Dziejefilozofii”. Nie miejsce tu na omówienie tegodzieła, lecz muszę podkreślić jego wielkieznaczenie wskutek ukazania rozwoju filozofiiw Polsce, gdzie ma być przewodniczą życiajednostek i narodów. I choć polska oryginal-na myśl filozoficzna powstała dopiero wdrugiej połowie XIX wieku jest ona znacznana tyle, że jest w niej dążność życiowa, prak-tyczna. Tylko że my tego nie doceniamy! Ichoć uświadamiamy sobie, iż nie mamy

osiągnięć cywilizacyjnych, którymi mogliby-śmy zaimponować światu – mamy przecieżduży dorobek kulturalny! Ten właśnie mógł-by „wnieść twórczy ferment w rozwój du-chowy Zachodu” podkreśla autorka wskazu-jąc też, iż „charakterystyczne jest dla polskiejfilozofii podkreślanie wartości czynu”. Ubo-lewać tedy możemy, iż nasza filozofia jestmało znana własnemu narodowi, dlatego teżwiele książek tej filozofki napisane jest tak,że potrafi trafić do szerokich mas.Pisarka ubolewa też nad faktem, iż towłaśnie nieznajomość polskiego dorobkukulturowego wytwarza postawy mikromaniinarodowej. Ta mikromania to owo dręczącenas, nieuzasadnione poczucie, iż Polacy sągorsi od innych narodów. Ileż w tym mieścisię bólu, tzw. kompleksów niższości, usłuż-ności, zwłaszcza względem krajów zachod-nich, ślepego naśladownictwa, dążnościdorównania nie zawsze do najlepszychwzorców. To właśnie owa mikromaniasprawia, iż na owym poczuciu niższościzasadza się antysemityzm, zazdrość i zawiśćwzględem czyichś wyższych osiągnięć.Tymczasem Polska ma nie lada osiągnię-cia i właśnie prof. Szyszkowska nam touświadamia. W swym dziele historycznymwiele miejsca poświęcając właśnie charakte-rystyce polskiej filozofii odsłania nam tajnikiosobowości i tego czym promieniowali nawspółczesnych takie osobistości, jak znanedotąd tylko w literaturze czy innych dziedzi-nach nauk jak Franciszek Fiszer, Lutosławski,Trzebuchowski, Chojnacki, Czeżowski, że oTatarkiewiczu czy Kotarbińskim nie wspo-mnę, bo akurat ci dwaj są znani wszystkimwykształconym w Polsce, natomiast nazwi-ska Juliana Aleskandrowicza czy KazimierzaDąbrowskiego już nie. A szkoda i chwałaSzyszkowskiej, że wyłania te osoby z mgiełzapomnienia. Bo np. Aleksandrowicz znanyjest w świecie medycyny, gdzie był profeso-rem. Tymczasem – co sama mogę stwierdzićpoznawszy go dzięki Irenie Gumowskiej, zktórą nawet pospołu napisał bestseller nietylko kulinarny zatytułowany „Kuchnia imedycyna” – swoje poglądy potrafił przeku-wać w rzeczywistość i wierzyć w ostatecznezwycięstwo słusznych idei. Toteż sformuło-wał nawet jedenaste przykazanie: „Nie traćnadziei”. Osobiście dodałabym jeszcze dwu-naste: „Bądź odpowiedzialny”, bo za kata-strofy ekologiczne odpowiedzialność ponosiczłowiek. Zarówno za te wielkie jak i małeczy te w... kuchni. Dlatego pewnie ten lekarz ifilozof tak cenił pisarstwo niedoścignionejdotąd pomimo zalewu kolorowej pracy iksiążek kulinarnych – Ireny Gumowskiej.Chwała Szyszkowskiej za to, że do rangifilozofii podnosi teorię dezyntegracji pozy-tywnej Kazimierza Dąbrowskiego. I znów

wynurza się tu polskie: „Cudze chwalicie,swego nie znacie, sami nie wiecie co posiada-cie” – jakie usłyszałam w odniesieniu do tegopsychiatry, kiedy z M/S Batory dobiłam dokanadyjskiego wybrzeża Atlantyku, bo cho-ciaż już od lat wykładałam studentom peda-gogiki pryncypia psychologii wynikające zjego badań i przemyśleń, iż psychonerwica tonie choroba, lecz wyższy stopień rozwojupsychiki człowieka i jego możliwości twór-czych – u nas badacz ten i twórca tej teoriinie znalazł nawet należytych warunków dorozwoju swej nauki. Znalazł je dopiero wKanadzie i – że pozwolę sobie na osobistewspomnienie, gdy z patriotyczną dumąprzedstawiałam się naukowcom w Kanadzie,iż przybywam z ojczyzny Dąbrowskiego,miast spodziewanego miłego powitaniausłyszałam: „Zabiliście nam tego psychologa!Bo umarł ze zgryzoty, bo nie miał warunkówrozwoju, jeno zawiść niszczącą”. Ale jegonauka przetrwała i pomaga psychonerwi-cowcom w wykorzystywaniu swych zdolno-ści twórczych.Czytelnicy tomiku wierszy „Echa lat”zwrócili się do mnie, iż „trzymają mnie zasłowo” bym napisała zapowiedziane tam„Siedem duchów wielkich polskich Marii”. Ichoć pierwotnie miałam na myśli duchazmarłych Marii tj. Marii Skłodowskiej-Curie,Marysieńki Sobieskiej, Marii Dąbrowskiej,Marii Szymanowskiej czy Kalergis – czytelni-cy przyzwyczajeni do tego, iż zwykłam pre-zentować bohaterów naszych współczesnychdopytują się o publikację zwartą, ukazującądokonania nam współczesnych Marii. Szy-manowskiej i Kalergis poświęciłam nawetmonodramy i choć nagrodzone w konkursieliterackim nie doczekały się jeszcze wysta-wienia na scenie.Opublikowałam już sylwetki Marii Foł-tyn, Marii Burzyńskiej znanej bardziej jakoMira Zimińska-Sygietyńska, szpalty książek zcyklu „Być...” zdobi też Maria Szyszkowska.Ta bohaterka jaśnieje tyloma blaskami nałamach książek i kolumnach gazet, przepro-wadzono z Nią tyle wywiadów, że nie chcącsię powtarzać, a byłoby to chyba nieuniknio-ne w prezentowaniu tego filozofa – wybra-łam formę listów pisanych do Marii i Jej mężapisarza, poety, rzeźbiarza i rysownika JanaStępnia. Ukazuję w nich m.in. meandry per-cepcji ich książek przez przedstawicieliróżnych środowisk. Nie miejsce tu na omó-wienie kilkudziesięciu książek tej poczytnejautorki, uczonej i artystki też, tym bardziej żenieustająca, wielce aktywna działalność tejheroiny polskiej sceny społecznej stale zdajesię poszerzać i jednocześnie zadziwiać rozle-głością nie tylko wiedzy, ale też zaintereso-wań.
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Zasadnicza działalność nauczyciela aka-demickiego mieści w sobie cały konglomeratzainteresowań i sposobów oddziaływania naszerokie rzesze społeczeństwa nie tylko namłodzież uniwersytecką.Pytana o młodzieńcze fascynacje wspo-mina, iż wprawdzie zaczęła studiować geo-grafię, ale rychło zainteresowania poszybo-wały gdzieś hen w inne dziedziny wiedzy.Jednak nie pozostała tylko przy studiowaniuprawa, która wprawdzie ukończyła, aleukończyła też filozofię, której poświęciła siędo dziś tworząc zręby nowego działu filozofiicodzienności, którą wprawdzie przypisywa-no już twórczości Stanisława Dygata, jednakzręby naukowości nadaje jej dopiero PaniProfesor. Stworzyła też i wiele lat nauczałafilozofię polityki. Ale o tym napisano już b.wiele.Warto podkreślić fakt, iż MS niejako uto-rowała drogę kobietom – filozofom. Ta naukabowiem przez wieki już od starożytnościzarezerwowana była dla mężczyzn. Dlategojuż niejednokrotnie podkreślałam, iż nazwaćJą można Pierwszą Gwiazdą jasno świecącąna firmamencie filozofii. Dopiero za niąposzły inne. Ale żadna nie napisała tyleksiążek! A jeszcze... polityka.Ta dziedzina pochłonęła filozofkę całko-wicie na przełomie wieków. Została wybranasenatorem RP. Jej rezydencję na SaskiejKępie zaczęli odwiedzać ludzie, którzy nigdydotąd nie wierzyli w pomoc parlamentarzy-stów. I nie byli to tylko odmieńcy. Szyszkow-ska zawsze pod prąd. Odznaczając się nie-zwykłą odwagą cywilną zawsze podejmowa-ła tematy niepopularne. Zasłynęła projektemustawy mającej na celu obronę i równeprawa dla osób homoseksualnych. Jest toteren niezwykle śliski, a defekty osobowo-ściowe osób dotkniętych, kochających inaczejnie zawsze pomagają w tym, aby im poma-gać. Przerysowanie niektórych form manife-stowania swej odmienności zaszkodziły tejskądinąd bardzo nobliwej damie. Homosek-sualiści po prostu nie potrafili docenić tego,co się dla nich robi. To właśnie ogromniewrażliwe serce – a nie na odwrót, jak chcieli-by niektórzy – sprawiło, iż Pani Senatorprzygotowała projekt ustawy o możliwościzastosowania eutanazji względem osóbnieuleczalnie chorych, jak również nie mogą-cych znieść głębokich cierpień psychicznych.Oczywiście na ich własną prośbę. To osoby wswej własnej świadomości dopuszczającenadużycia w tym względzie dopatrują sięmożliwości zabójstw czy naśladownictwahitlerowców, a przecież ci stosowali ekster-minację. Łączenie eutanazji jest przejawemzłej woli, bowiem Hitler zabijał tych, którzychcieli żyć. Osoby, które już w życiu napraw-dę cierpiały, wiedzą co znaczy możliwośćuzyskania ulgi czy końca cierpień, które i takcałkowicie paraliżują życie człowieka.Aż dziw, że ktoś mógł podejrzewać tęwrażliwą kobietę o chęć mordowania ludzi.Powodzenie jakim cieszyła się na fotelusenatorskim wynikało niewątpliwie z czuło-ści na problemy szarego człowieka, na po-trzeby ludzi przeciętnych, zagubionych wcodzienności, zawiodło ją do chęci zasiadaniana fotelu prezydenckim. Przyjaciele nama-wiali antycypując wielkie powodzenie wśród

szerokich mas. Niestety, zawiedli ci, którzynajwięcej zawdzięczali i choć zbierając pod-pisy mogliśmy przekonać się o wielkiej miło-ści tych, którzy doceniali działalność, tojednak niektórzy członkowie komitetu wy-borczego kradnąc listy z podpisami zapewnekomuś się przysłużyli, bo znaleźli się nalistach wyborczych do parlamentu.Wyznała mi kiedyś, iż jej dziecięcym ma-rzeniem było pisanie powieści. Ci, którzyczytają jej książki, wiedzą, że płyną z nich nietylko naukowe treści, że wrażliwość kobiecapomaga Jej w trafianiu nie tylko do umysłówale też serc czytelników. Natomiast fakt, iżwyposażona jest też w męskie komponentyumysłowości, promienieje nie tylko na moż-liwości wszechstronnego rozwoju osobowo-ści, ale też uprawianie męskiej dotąd dzie-dziny, filozofii. Z utęsknieniem więc czekamyna zmniejszenie (bo przecież nie ustanie)aktywności na niwie profesjonalnej aby swązadziwiającą empirię życiową przelała nastrony beletrystyki ubarwiając adekwatniedo swych nieograniczonych możliwościwynikających z prawdziwych i wielce rozle-głych talentów.Szczególną dziedziną działalności prof.Szyszkowskiej jest organizacja konferencjinaukowych. Było ich już bardzo wiele. Tema-tyka zadziwia różnorodnością, a także odwa-gą sformułowań tematów np. „O braku wol-ności światopoglądowej w Polsce”. Tytułjednoznacznie sugerujący o tym, jak napraw-dę manifestuje się w naszym życiu społecz-nym i politycznym ów brak, czytelnik całko-wicie może się przekonać przeczytawszyreferaty wygłaszane na konferencji, a potem– jak zawsze opublikowane w specjalnymwydaniu książkowym w Domu wydawni-czym tCHu.Wszystkie konferencje odznaczają sięciekawym doborem referentów i bardzozaangażowanymi uczestnikami. Dyskusje sązawsze ożywione i co należy podkreślićbardzo swobodne, bo atmosfera stworzonapodczas obrad, a także w kuluarach sprawia,iż każdy może naprawdę odsłonić swe po-glądy i podzielić się przemyśleniami zyskującprzy tym możliwość weryfikacji swych są-dów. Konferencje odbywają się nie tylko wWarszawie. Do tradycji już przeszły zjazdymające miejsce aż na „polskich antypodach”czyli na Półwyspie Helskim. Kiedy już milk-nie gwar letnich wczasowiczów, gdy pusto-szeją plaże nawet na sławetnym piaskuChałup do gościnnego Gryfu w Kuźnicy zjeż-dżają uczestnicy filozoficznych konferencji iobradując kumulują przerwy w taki sposób,aby znaleźć czas na głębszy oddech nadmorzem. Wspólne spacery u stóp fal mor-skich w końcu października 2008 roku prze-sycone były dyskusjami na temat demokracji.Innym tradycyjnym miejscem konfero-wania naukowców jest uzdrowisko Nałę-czów. Kurort ten zachwycił pisarkę przedlaty, kiedy los rzucił Ją tam wraz z matką,która potrzebowała intensywnego leczenia.Coroczne wakacje przekształciły się w trady-cję, a miasto to ma jeszcze jeden powód dodumy, bowiem obok zaszczytów jakimiobdarzyły Nałęczów osoby Stefana Żerom-skiego i Bolesława Prusa, czy arystokratycz-nego Rodu Małachowskich – Maria Szysz-

kowska i Jan Stępień już zapisali się złotymizgłoskami w historii tegoż regionu. Obydoceniły to także władze miasta. Mieszkańcydoceniają i nie bez dumy opowiadają wcza-sowiczom o wyborach pisarzy przyjeżdżają-cych tu, aby nie tylko korzystać z genius loccitego osławionego miejsca, ale także aby móczetknąć się z kontynuatorami idei Żerom-skiego czy Prusa, ale także Stachia i EwySzelburg-Zarembiny, która również wybrałato magiczne miejsce.Niektórzy z mieszkańców Nałęczowapamiętają nawet wielce piękną kartę z życiaWielkiej Marii, otóż kiedy matka była bardzochora i potrzebowała drogie leki, a córkaakurat była w niszy swego życia – nie zawa-hała się podjęcia pracy fizycznej jako kelner-ka. Pamiętają także kuracjusze jak z wdzię-kiem obsługiwała gości Pensjonatu Ewelina.Pensjonat ten dziś – (chociaż jego właściciel-ka Pani Ewelina już 11 lat leży złożona cho-robą, a odwiedza ją głównie MS) bywa takżesiedzibą nałęczowskich konferencji. Uczest-nicy cieszą się z możliwości dyskutowania „uwód” jak to tu drzewiej bywało.W czerwcu 2009 roku Nałęczów, gdziemieszkają od 10 lat „Sartrowie” znów gościłuczonych w historycznej Ewelinie na ogól-nopolskiej konferencji. Temat wielce chwy-tliwy „Wolność indywidualna i obywatelska”.Toteż nawet już po obradach uczestnicysnując się ścieżynkami, gdzie oczyma duszydojrzeć można ślady stóp wybierających touzdrowisko wielkich z poprzednich epok:Żeromskiego, Prusa, Szelburg-Zarembiny i in.nadal kontynuowali dysputy o kategoriachwolności.Nałęczowianie ubolewają, iż ich miej-scowa duma, czyli prof. Sz., a także Jan zamało korzystają z uroków parku zdrojowego,że MS tylko przyjeżdża i odjeżdża do pobli-skich Strzelc lub szybko bieży na piechotę doswej chatki. A jest to istotnie chatka. Prze-piękna, ale chata, bo mylą się ci niezoriento-wani, którzy w świat ślą informację, iż profe-sor willę wielką i piękną sobie zbudowała(nie wiadomo za co). Tak twierdzą wrogowiei to w dodatku niezorientowani. Że piękną, tofakt. Bo Maria jest estetką i wszystko wokółNiej jest piękne. Wnętrze chatki też. I takwiele w niej zrobione jest rękami Jana Stęp-nia. Domek ten już ma znamiona muzeumregionalnego, biblioteki naukowej i beletry-stycznej też. Powstają tu Ich książki. Zjeżdża-ją tu Ich przyjaciele. Tu odbywały się teżspotkania Klubu Don Kichotów. Któż to taki?Ot, to jeszcze jedna dziedzina działalnościMarii. Powołała do życia Klub Don Kichotów.Ideą Klubu jest wzajemne wzmacnianie siępsychiczne tych, którzy są istotami twórczy-mi i nie znajdują dla siebie zrozumienia wewłasnych środowiskach.Po stolicy, półwyspie helskim i Nałęczo-wie ekspansja Marii sięgnęła Małopolski. Wmarcu 2009 roku zorganizowała konferencjęw zabytkowym Tarnowie. Gospodarze regio-nalni stanęli na wysokości zadania.cdn.
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Stanisław Grabowski

„Obłoczek” redivivus!
Niezwykła żywotność i pomysłowość,wielka wyobraźnia doprawiona znajomościąkultury, ale i życia, wyczulona na każdy fałsz,świetny warsztat poetycki, wszystko tokumuluje się w poecie i satyryku WojciechuDąbrowskim, ograniczam się w tej recenzjitylko do tej jednej jego roli, bo gdybym chciałnapisać o wszystkich! Ponadto trudno dziś osatyryka z większym poczuciem humoru,bardziej wyczulonego na to, co się u nasdzieje w społecznej przestrzeni. Gdy spotykasię z głupotą urzędniczą i każdą inną, gdywidzi jak pycha kroczy przed upadkiem, aarogancja ściga się z niewiedzą, nie ma litościbez względu na odzienie mniej czy bardziejfioletowe i hierarchię. To współczesny Stań-czyk, który jednak nie jest na utrzymaniukróla. Dziś Stańczycy są demodé. Dziś potrze-ba pochlebców, wazeliniarzy, cynicznychgraczy, którzy zgrywają się do szczętu, za-pomniawszy o… honorze. W wielkim skrócie,to właśnie honoru broni i stale o nim przy-pomina satyryk. Jemu podporządkowujeswoje kąśliwe pióro. „Kończ waść, wstyduoszczędź”, zdaje się mówić każdym swoimtekstem. Niestety, na królewskim dworze –mówiąc aluzyjnie – udają, że nie widzą, iżwładca jest nagusieńki.Wojciech Dąbrowski wydał ostatnio kilkaważnych książek, które chwalił nie tylkoJacek Fedorowicz. Otrzymaliśmy właśniejego nową książkę pt. „Obłoczek” 2017. Maga-

zyn autorski. Zbiór wierszy, piosenek satyr
1951-2017, w której autor na ogół słowemrymowanym zdaje nam relację ze swegożywota. Jest po siedemdziesiątce, ma więcchyba prawo do próby życiowego bilansu.Najogólniej, od wczesnych lat młodzieńczychdwie wielkie pasje nim kierowały: harcer-stwo i matematyka. I to już wystarczałoby,żeby wypełnić niejeden życiorys. Ale nie zDąbrowskim te numery! Dąbrowski ciągleprzekracza kolejne granice, nieustanniewyznacza sobie nowe cele i nowe obowiązki,na ogół o charakterze ogólnopolskim. Ocenićzatem to, co u niego jest najważniejsze, za-klasyfikować twórczość, wielkie prace orga-nizacyjne, które wykonuje, spisać podróże,spotkania autorskie, koncerty czy recitale, totrudne zadanie.W omawianej książce, władając z ma-estrią rymem i rytmem, sypie dowcipami,sypie anegdotami, wspomnieniami tak boga-tymi, tak związanymi z naszą rzeczywisto-ścią, że tylko pozazdrościć, albo też zasłuchaćsię, zapatrzeć, czyli brać wzór, marudząc, iżto niemożliwe, by jeden człowiek tyle prze-żył, tyle doznał i dokonał. I na dodatek zo-stawia nam tego poetyckie świadectwa,nadto dowody przeróżne – dyplomy, zdjęcia,plakaty, czyli „cięższą podajcie mi zbroję”,zdaje się mówić nieustannie, na przekór tymwszystkim, którzy życzą sobie zbroi, jaknajlżejszej i jak najlichszej.

Dobrze, że ukazała się ta książka, to zjednej strony prezentacja świata osobistego,intymnego Dąbrowskiego, nadto jego twór-czości podzielonej na stosowne rozdziały; zdrugiej to ogromne spektrum polskich wyda-rzeń z lat 1951-2017. To ogromna przestrzeńwypełniona historią, sztuką, festiwalami,rocznicami... To rodzaj rocznika, w którymzmieściło się dwanaście numerów „Obłocz-ka”, wydawanych regularnie, co miesiąc, w2017 roku. Ileż tu przypomnianych np. na-zwisk o światowym charakterze, legendprzemysłu rozrywkowego, ale nie tylkomożemy przeczytać pastisze ich wykonań,wczytawszy się w niego widać, iż autor niezapomina o tych, których miał przyjemnośćedukować, śpiewać z nimi przy ognisku,wspólnie szukać różnych życiowych smaków,bywać w górach i nad morzem, i w setkachinnych miejsc, jeśli tylko nadawały się podharcerskie obozowisko.To, chciałoby się rzec, wielkoformatoweżycie poety widzimy właśnie poprzez pismoo nazwie „Obłoczek”. Otóż niewtajemniczenimuszą wiedzieć, że pisemko o takim właśnietytule Wojtek wydawał własnym sumptem wlatach1951-1955. Panował wtedy kult Stali-na, natomiast Wojtuś uprawiał… kult „Ob-łoczka”, na dodatek na tyle pomysłowego iniecodziennego, iż zachwycił samego Maria-na Eile, czyli redaktora naczelnego ówcze-snego „Przekroju” wychodzącego w Krako-wie, bo też w tym mieście mieszkał z rodzi-cami i siostrą mały Wojtek (ur. 1945).„Przekrój” był jedynym czasopismem ilu-strowanym, które na różne sposoby sprzeci-wiało się ówczesnej oficjalnej propagandzie,czy też polemizowało z nią, próbowało dodaćnieco blasku szarej, siermiężnej codzienno-ści. Instynktownie, na wpół świadomie, małychłopiec znakomicie odbierał te fluidy, któreco tydzień pismo wysyłało tysiącom czytel-ników. I stąd zażyły kontakt z „Przekrojem”,wreszcie wysłanie „Obłoczka” do redakcji, zczym wiązała się później korespondencja zMarianem Eile i wizyty w redakcyjnychprogach. A były to czasy znakomite dla tegotygodnika, który wśród współpracownikówmógł się wówczas poszczycić takim poetą,jak Konstanty Ildefons Gałczyński. To jegoduch przenikał redakcyjne pokoje, to nimmógł oddychać mały Wojtek. Po latach oka-zało się, iż tego „ducha” Wojtkowi wystarczy-ło na długie lata. Można rzec, iż uścisk Mi-strza stał się dla niego rodzajem błogosła-wieństwa, swoistym namaszczeniem natwórcę. Długo się z nim ukrywał lub raczejnie był doceniany (czy Dąbrowski publiko-wał np. w „Szpilkach”, oto jest pytanie).W końcu nastąpiła jednak erupcja saty-rycznego wulkanu. Strumyki i strumyczkipoezji wezbrały w jedną wielką lirycznąrzekę i czytając Dąbrowskiego „Obłoczek”
2017…  można się tylko cieszyć, iż to domo-

we pisemko zostało reaktywowane po 62latach. „Obłoczek” redivivus! Brawa dlaautora i dla redaktora, nadto dla tego, doktórego należy także skład i łamanie pisem-ka, jego korekta i druk. Wojciech Dąbrowski,jak np. Andrzej Mleczko, powinien miećswoje stałe miejsce w jakimś ogólnopolskim icenionym czasopiśmie. Czy ktoś z możnychżurnalistów mu to zaproponował, dostrzegłostrość i finezję jego satyry, szybkość reakcjina zło świata tego, jego poetycki refleks,wagę riposty?Dąbrowski publikuje swoje utwory róż-nej proweniencji w lokalnym ursynowskimtygodniku „Passa”. Znam ludzi, którzy czytajątylko „Dąbrowskiego”, tylko jego tekstywycinają i kolekcjonują. Pamiętam też w„Passie” „atak” jednego z czytelników naautora. Była to raczej rozpaczliwa żabka,wściekłość człowieka, któremu solidniedopieczono. Jednak psy szczekają, karawanajedzie dalej. Oto miara sukcesu. Nie każdysatyryk może się tym pochwalić.Dąbrowski ma wielkich antenatów: Ko-chanowski, Krasicki, Potocki, Niemcewicz,Boy-Żeleński, Nowaczyński, ze współcze-snych: Mrożek, Brzechwa, Tuwim, Gałczyń-ski, Paczkowski… Doprawdy, nie chciałbymwymieniać wszystkich nazwisk. Ograniczamsię tylko do kilku tych największych, którzyw „krzywym zwierciadle” pokazywali wady iprzywary ludzkie, absurdy społeczne i poli-tyczne, ośmieszali butnych i zadufanych,piętnowali wszelkie zło, wypalali je wręcz„gorącym żelazem”.Wojciech Dąbrowski dorównuje im wswoich najlepszych tekstach, umie nawiązaćdialog z wczorajszym, podtrzymywać duchaprzekory i chłostać bez litości tych wszyst-kich, którzy zasługują na karę, na piętno. Nieżałuję ich. A autorowi życzę, by nigdy się niezawahał, gdy ogarnia go satyryczna pasja, bydalej tępił wszelkie idiotyzmy i absurdy wnaszym życiu, których tak obficie dostarczająnam np. politycy. Sprzeciw wobec głupoty,korupcji, chamstwa, wazeliniarstwa i cyni-zmu w czterech ścianach własnego domu niejest trudny. Sprzeciw, ogłaszany publicznie iz nazwiskiem, jest trudniejszy. Przed II wojnąświatową, a i po wojnie, byli tacy twórcy,którzy zapłacili ciężkim pobiciem lub nawetwięzieniem, że widzieli więcej i, że w saty-rycznym świetle pragnęli pokazać prawdzi-wą, nieuszminkowaną twarz władzy, polity-ki, określonych grup społecznych… Jednaknie od dziś wiadomo, że „prawdziwa cnotakrytyk się nie boi”.
■_________________________Wojciech Dąbrowski, „Obłoczek” 2017. Magazynautorski. Zbiór wierszy, piosenek i satyr 1951-2017, Warszawa 2018.
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Adam Lizakowski

Jak zostałem „Noblistą”?
Jesień roku 1988 była dla mnie bardzopracowita, wcześniej złożyłem podanie oamerykańskie obywatelstwo do UrzęduImigracyjnego, dlatego musiałem przygoto-wywać się do egzaminu ustnego i pisemnego.Dużo czasu spędzałem na czytaniu różnegorodzaju skryptów, książek, broszur dotyczą-cych konstytucji i historii stanu Kalifornia, wktórej mieszkałem, i Ameryki. Tej najnowszeji tej najstarszej historii z czasów wojny zAnglikami. Egzaminy zdałem bezbłędnie ipowstała możliwość, że zanim zostanę ofi-cjalnie zaproszony na przysięgę, otrzymamcertyfikat stwierdzający, że jestem obywate-lem amerykańskim, oraz paszport mogęzmienić swoje polskie nazwisko na jakieśamerykańskie. Na przysięgę czekało sięwtedy kilka miesięcy, ale ja nie mogłem sięzdecydować, czy zostać przy swoim nazwi-sku, czy wymyślać sobie coś amerykańskie-go. Sugerowali mi urzędnicy imigracyjni, anawet zachęcali, bo będzie im łatwiej wy-mawiać moje nowe nazwisko, poza tymbędzie o wiele mniej kłopotów w życiu co-dziennym. Sam wiele razy miałem ochotęzmieć Lizakowski na amerykańskie np. Lick-man lub Litopon. Nowe życie w nowymkraju, dobrze byłoby rozpocząć z nowymnazwiskiem. Tak robiło przede mną milionyPolaków, miliony emigrantów ze wszystkichkątów świata.  Długo o tym myślałem, ależadne mi się nie podobało, ani też żadneoryginalne nie przychodziło mi do głowy. Ztłumaczem Richardem razem bardzo dużotłumaczyliśmy mojej poezji na angielski, boRichard  sam, beze mnie nie tłumaczył zasta-nawialiśmy się, co by tu wybrać, aby nazwi-sko było i piękne i poetyckie. Sporo też wysy-łałem wierszy do amerykańskich pism lite-rackich i miałem wrażenie, że miałbymwięcej publikacji, gdybym miał amerykańskienazwisko. Po co komu taki poeta, któregonazwiska nawet nie można wymówić. Przyokazji zacząłem z ciekawości w miejskiejbibliotece doszukiwać się czy są jacyś Liza-kowscy w Ameryce i okazało się że są, i tosporo ich. Najwięcej przybyło w drugiejpołowie XIX wieku i to z Kaszub, a osiedlalisię głównie w stanach bardzo zimnych Wi-sconsin, Minnesota, Dakota.W październiku tegoż roku też odbyła sięw śródmieściu w Berkeley w  siedzibie YMCApromocja najnowszego numeru poetyckiegopisma The Galley Sail Review, w którym byłazamieszczona moja twórczość poetycka.Prasa lokalna dużo o tym pisała, a w komu-nikatach prasowych obok nazwisk miejsco-wych poetów  było zamieszczone także moje.Szczęśliwy zadzwoniłem do pana Czesławaaby się pochwalić, że będę czytał swojewiersze podczas promocji pisma z wielomagwiazdami lokalnej sceny poetyckiej z SanFrancisco, Oakland, czy Berkeley m.in.: zJaimes Alsop, Jack Mueller. Mary Rudge, H.D.

Moe, Robert Sward, Morton Felix, oraz beat-nikiem Jackiem Muellerem. Pan Czesław jużwiedział o tym spotkaniu, pogratulował mi,ale ja nie miałem odwagi zaprosić go na nie,chciałem tylko się przed nim pochwalić. Jakiebyło moje zdziwienie, gdy podczas mojegowłaśnie czytania wierszy w drzwiach YMCApokazał się kosmita pan Czesław z przyszłążoną Carol. Kosmita ubrany jak zawsze wmarynarce, wełniany krawat, wygolony,wyczyszczone buty, jasna wyprasowanakoszula i spodnie. Popatrzył na mnie spodkrzaczastych brwi, jakoś chłodne, ale się nieprzestraszyłem jego wzroku.Powstało poruszenie,  gdybym nie czytał,to bym wstał, podszedł do niego i zaprosił,aby usiadł w pierwszym rzędzie, a tak panCzesław usiadł sobie skromnie na końcu sali.Oczywiście poeci amerykańscy, beatnicy,albo w kręgów beatników tak samo bylizdziwieni jego obecnością jak ja sam. Oni byliubrani w stare jeansy, przetarte  na tyłkach ikolanach, w rozciągniętych swetrach lub wkoszulach flanelowych wypuszczonych naspodnie. Z pierścieniami po kilka na każdejręce, z indiańskimi wisiorkami na szyjach.Polski poeta wszystkim im był znany z na-zwiska, ale tylko niektórzy go widzieli nawłasne oczy, potrafili rozpoznać w tłumie.Miłosz był akademickim poetą, a oni bylipoetami ulicznymi tzw. street poets.  Nic ichnie łączyło ze światem Miłosza i odwrotnie.Oni czytali wiersze w pubach i kawiarniach,na skrzyżowaniu ulic i w parkach, a on nacampusie uniwersyteckim lub uznanych„biznesowych księgarniach”, które raczej niemiały na swoich półkach tomików wierszypoetów ulicznych. On sprzedawał w księgar-niach swoje tomy wierszy po 20, 30 dolarów,a oni po 3 lub 5 dolarów w  barach. Częstooddawali swoje tomiki za filiżankę kawy,piwo lub lampkę wina.Nie natrafiłem na obecność polskiegopoety w życiu literacko-poetyckim u poetówulicznych mieszkających nad Zatoką SanFrancisco, łącznie z będącymi u szczytusławy poetów z beat generation. Co wcale nieoznacza, że o Miłoszu nie słyszeli, albo go nieznali. Jak już wyżej napisałem słyszeli i tobardzo dużo, ale jego poezja i to, co robił,była im zupełnie obca. Natomiast ku mojemucałkowitemu zdziwieniu na licznych spotka-niach poetyckich, w których uczestniczyłem,gdy powiedziałem, że jestem z Polski, popro-szono mnie kilka razy o recytację wierszaTadeusza Różewicza pt. W środku życia. Znalitłumaczenie Miłosza tego wiersza na angiel-ski, ale chcieli usłyszeć go polsku było to dlanich ważne. Hippisi-poeci w San Francisconie znali twórczości Herberta czy Miłosza, aleuczyli się na pamięć wierszy Różewicza.Uwielbiali tę zwrotkę:
siedziałem na progu domu
ta staruszka która

ciągnie na powrozie kozę
jest potrzebniejsza
i cenniejsza
niż siedem cudów świata
kto myśli i czuje
że ona jest niepotrzebna
ten jest ludobójcąWiersza tego nie znałem, ale w San Fran-cisco Public Library było kilka półek z książ-kami polskimi. Było sporo Mrożka, polskiejklasyki i tomiki wierszy Różewicza. Piszę todla tych osób, które z błyskiem w oku pytająsię mnie o popularność Miłosza w Ameryceprzed i po Noblu.  Także dla tych, co w życiunie kupili tomiku wierszy, nie byli na spotka-niu poetyckim, ale zadają takie i podobnepytania, myślą, że popularność poety wAmeryce, w świecie jest równa popularnościgwiazd filmowych. Dostał Nobla, to musiałbyć znany – tak wciąż wielu myśli – sławnyprzede wszystkim zbił majątek na poezji, itp.Aby podeprzeć się mocnym argumentemzacytuję samego poetę, który tak pisze osobie: O tak, nie cały zginę, zostanie po mnie

wzmianka w czterdziestym tomie encyklopedii
w pobliżu setki Millerów i Mickey Mouse. Jakwidać poeta dobrze wiedział o małej rolipoezji, zdawał sobie sprawę ze swojej sytu-acji i poezji w świecie współczesnym.Ale wracajmy do  spotkania poetyckiego,moja koleżanka Mary Rudge, która byłamoim przewodnikiem po scenie poetyckiej wS.F. Bay Area wtedy zaniemówiła. Po spotka-niu  poszliśmy na piwo, tak jak to było wzwyczaju. W pubie po dwóch piwach Maryodzyskała głos, przy wszystkich obecnychoznajmiła, że poeta Czesław Miłosz Noblistaprzyszedł specjalnie na to spotkanie dlamnie, a dlaczego, bo moja twórczość bardzomu się podoba. Pochwaliła mój amerykańskiakcent, mówiąc, że prawie wszystko zrozu-miała co przeczytałem, a po chwili dodała,kto wie, czy nie słuchaliśmy wierszy następ-nego polskiego noblisty, wznosząc wysoko wgórę rękę z butelką piwa, patrząc w mojąstronę. I stało się, od tego czasu zostałemnoblistą, nikt nie mówił mi po imieniu, tylkonoblista. Pół biedy było, gdy przedstawiałamnie Amerykanom, ale gdy w towarzystwiebyli Polacy na przykład w Cafe la Boheme, tobył dla mnie koniec świata. Przypomniałemsobie tę historię przy szukaniu  nazwiskaamerykańskiego, nawet przez moment po-myślałem, czy nie nazwać się Adam Nobel.Skończyło się jednak na tym,  że zostałemprzy nazwisku swojego ojca i przodków,którzy na Kaszuby przybyli w połowie XVIIIwieku z Holandii, (teraz wiem, że jest toudokumentowane w księgach parafialnychna Kaszubach) i głupio bym się czuł, gdybympo dwustu latach, wielu generacjach Liza-kowskich zaparł się siebie.

■
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Zamyślenia
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Goethe
w Piwnicy
Auerbacha

(1)W tym mieście przy ulicy Neumarkt, wzwalistym gmachu byłego Domu Handlowe-go „Madler-Passage” w części piwnicznej,znajduje się słynna winiarnia Auerbacha.Przypomina mi ona nieco Jamę Michalikowąw Krakowie, która też obrosła legendą. Spę-dziłem w „Piwnicy Auerbaeha” całe popołu-dnie, nie chcąc błąkać się po mieście. Lipsknie podobał mi się od pierwszego wejrzenia,szary, ponury i brudny. Jeszcze nie dotarł tuoddech Zachodu, było zresztą na to za wcze-śnie. Parę razy wstawałem od stolika, dzwo-niąc z automatu do mieszkania Wolfganga,ale telefon nie odpowiadał. Delektując sięwybornym winem, przeglądałem stertęwierszy, za tłumaczenie których miał się za-brać Wolfgang. Winiarnia roiła się od gości,wszystkie stoliki były zajęte. Byli to prze-ważnie turyści zwabieni w to urocze miejsceimionami niegdysiejszych bywalców tegoprzybytku Goethego i Fausta. Stara lektura,która wyleciała mi już z głowy, ale pamiętamjedną scenę, kiedy to Mefistofeles wiedzieuczonego doktora właśnie w czeluście tejpiwnicy, w gwar mocno wstawionego jużtowarzystwa, które przyjmuje obecnośćMefista drwinami. Ułomność ludzka zawszezbywana była drwiną i naigrywaniem. Chcącprzypodobać się gawiedzi, diabeł śpiewapieśń o królu i pchle. Mefisto nie chce byćgorszy, usiłuje olśnić prostaczków sztukamiczarnoksięskimi. Oto wierci w stole otwory,potem zatyka je lanym woskiem i każe roz-bawionej publiczności wydłubać wosk. Iwówczas zaczyna tryskać wino ku zaskocze-niu wszystkich. Ale to tylko jeszcze bardziejbudzi w nich złość. Rzucają się w jego stronęz pięściami, a Mefisto rzuca na nich czar...Zaraz, jak to brzmiało... „Parszywy obraz,słowa zmyślone odmienią umysł, przestrzeńi stronę – bądźcie tu i tam!”. Słowa zmyśloneodmienią umysł... Czy Mefisto mógł przewi-dzieć Hitlera?Nie, to bzdura, chociaż... Sceny z „Fausta”zdobią ściany sal, zaś Mefistofeles i Faust,dwa posągi, jakby strzegli wejścia do sławnej

piwnicy. Turyści chętnie fotografują się wtym miejscu, obejmując ramionami zaklęte wkamień literackie postacie. Wspinają się teżna wielką beczkę, na której lekarz-magik icudotwórca, wyjeżdżał z czeluści piwnicz-nych na ulicę po skończonym występie.Wspaniały Goethe! Kiedy byliśmy z Brygitte iManfredem w Krakowie, pokazaliśmy imInstytut im. Goethego w Rynku Głównym.„Das gefällt mir sehr!” – powiedział Manfred,kładąc mi rękę na ramieniu w serdecznymgeście. Powiedziałem mu, że według legendy,doktor Faust studiował teologię właśnie wAkademii Krakowskiej, a do Lipska zawitał w1525 roku, na co Manfred pokręcił głową.Jako fizyk i matematyk znał inną legendę,wedle której dr Jan Faust jako już teolog,dotarł do Lipska z racji odbywających się wtym mieście sławnych targów, a jeżeli miałjuż cokolwiek tu demonstrować, to właśnielot na beczce wzdłuż jednej z uliczek i był tozatem pierwszy w świecie wyczyn aeuronau-tyczny. Mogło być i tak. W każdym razie wsto lat później – właściciel winiarni wziął tosobie do serca i wynająwszy artystów-malarzy, kazał im wymalować, za sowitymwynagrodzeniem, na ścianach i sklepieniachsceny z dziejących się w piwnicach wydarze-niach i rzeczywiście artyści wywiązali się ztego zadania znakomicie. Sam Goethe prze-bywał w Lipsku w charakterze studenta wlatach 1763-1768 i bywał niewątpliwie wsławnej winiarni Auerbacha. Oto tkwiąc przyszklanicy wina, patrzył na obrazy i jegowyobraźnia pracowała intensywnie, w czympomaga poetom między innymi wino. I pew-nie wówczas, w jeden taki wieczór jak ten, wjego głowie zrodził się zamysł napisaniapoematu.I mnie szumiało porządnie w głowie pokilku lampkach wina i wszelkie usiłowaniaskupienia się na treści własnych wierszy,okazały się teraz daremne. Zawiązałemwstążkę w papierowej teczce i oddałem sięcały studiom nad malowidłami. Oto brodatyFaust kroczący dostojnie pośród tłumu ludzi.Jego akademicka toga zdaje się falować, akłęby papierosowego dymu jakby urucho-miały pozostałe postacie, kłębiące się wokółmistrza. Przetarłem z wrażenia oczy, alezjawisko ruchu, nie zastygło w miejscu. W tejchwili rozległ się jakiś szmer ludzkich gło-sów. Obcojęzyczny gwar panujący dotądjakby zamarł, przestały błyskać flesze apara-tów, aby w chwilę potem przejść w istnąfeerię błysków. Poprzez snujący się dymdostrzegłem zbliżającą się do mojego stolikapostać... Goethego. Niech to diabli, pomyśla-łem. W tym młynie ludzkich twarzy z malo-wideł Molitora, Rentscha, Horsta-Schulze iHansa Besta wszystko może się zdarzyć,chociaż pośród tej plejady postaci nie zauwa-żyłem Goethego. Teraz stał przede mną,jakby żywcem wyjęty ze słynnego obrazuJ.H.W. Tischbeina: Goethe in ltalien, vor denRuinen des alten Rom. Długa, powłóczastaszata, szerokie rondo wielkiego kapelusza.Jakby schwytanie poety na gorącym uczynkubycia. Wkroczył w tę tłumną obecność wi-niarni, jakby nigdy nic i teraz wszystkie oczyskierowały się w nasza stronę, nadal błyska-ły flesze aparatów. Doskonałość tego ubioru,rysy twarzy, w których po chwili dopiero

rozpoznałem Wolfganga sprawiły, że posercu rozlała mi się nagle wielka tkliwość, alenie potrafiłem wyrazić mu swego uznania iaprobaty. To był dopiero numer!– Aby poznać człowieka – trzeba go po-kochać! To św. Augustyn... – powiedziałWolfgang, wyciągając w moją stronę prze-pastne ramiona. Oczywiście natychmiast muwybaczyłem ponad dwugodzinne spóźnienie.Usiadł, zamaszystym gestem poprawiając fał-dy sukmany i zaginając rondo kapelusza.Wokoło dzwoniły dzwoneczki podekscyto-wanych rozmów. Zrobił swoją osobą praw-dziwą furorę i rozpierała go teraz energia.Natychmiast pojawił się kelner z dwomabutelkami wina. To na koszt szefa – powie-dział, poklepując Wolfganga po ramieniu.Zawisła nad nami kopuła słów jakbyśmychcieli sobie natychmiast wszystko powie-dzieć. Kłębiły się w tej naszej głośnej roz-mowie strzępy jakichś znanych mu wierszy,jeszcze Goethego, a potem zanurzyliśmy sięw moich wierszydłach. Wolfgang czytającgłośno wiersze, mówił coś o słowach, którebywają często jakby źródłem nieporozumie-nia, choć są przecież środkiem porozumienia.„Może właśnie dlatego związujemy je wzamknięte układy wierszy, związujemykonopnym sznurkiem właśnie po to, aby niemiały siły siać zamętu i nieporozumienia”.Wolfgang rzucił okiem na przyniesioneprzez kelnera flaszki z winem. Mrużąc oczy,doszukiwał się na etykiecie roku produkcji,potem nagle wstał i wrzasnął na cały głos:Ich habe es gern, venn Besuch zu uns kommt!Ich möchte, daẞ sich die Gäste bei uns wohlfühlen!”. Bardzo lubię, kiedy przychodzą donas goście! Chciałbym, żeby goście dobrze sięu nas czuli! I tu nakazał utoczyć z beczkitrunku i zabrać ze stolika flaszki, które byłyomszałe z długiego leżakowania.– To wszystko fałsz, mistyfikacja, mójprzyjacielu! – powiedział, spotkawszy mójzawiedziony wzrok. – Wszystko w tym krajubyło mistyfikacją i długo jeszcze tak pozosta-nie. Pomyśl, minęło ponad dwieście lat odczasu, kiedy mój imiennik Goethe przestąpiłprogi tej winiarni i oni chcą to stłamsić,zgnoić. Wszystko tu utonęłoby, ugrzęzło wbagnisku, na którym wybłyskują po dziśdzień czerwone języki. Trzeba będzie jedługo gasić, osuszyć teren, przekopać mózgi.To komunistyczne bagno chłonęło wszelkiewartości, aby je zemleć, unicestwić, zeżreć!Cały czas krzyczał, a wokół nas kłębił sięten cały towarzyski młyn, turyści nadalfotografowali nasz stolik, niektórzy usiłowalisię dosiąść ze swoją czarką wina, a Wolfgangodpychał ich swoim, kapeluszem, pod któ-rym pieniła się przyczepiona peruka. Tęgoszumiało nam w głowach, ale to było  lekar-stwo na nasze rozkołatane myśli. Wierszeodeszły gdzieś od nas i w przystępie jakiejśtrzeźwej myśli pomyślałem sobie, że nigdynie będą przetłumaczone przez Wolfganga idobrze im tak. Za dużo miał zobowiązańwobec innych poetów, także z mojego kraju.Upił się na smutno, ja także. A smutek to nicinnego, tylko trąd duszy. A ludzie uciekają odtrędowatych.
Kazimierz Ivosse
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Kozetka (45)

Wiosna.
Strzały Amora

Flirt to akwarela miłości.Paul Bourget
_________________________

Joanna Friedrich
_________________________Czasem rozmowa z duszą artystyczną, opodobnym zabarwieniu estetycznym, coTwoje, obfituje w nowe przemyślenia.– Nie mam w sobie aż tyle awangardy.– Na nic nigdy nie jest za późno.– Zapamiętam.– A czego człowiek nie odważył założyćza życia, zawsze można sobie przygotowaćdo trumny.– Jakoś w ogóle, jak się zastanowię, toczęściej w życiu wyobrażałam sobie po-grzeb niż ślub, większa swoboda dresscodu.Itd. itp.Niekoniecznie pociąg seksualny zmuszanas do najbardziej wyrafinowanej gimna-styki, są jeszcze inne pociągi, np. estetycz-ny, które prowokują całkiem interesującągimnastykę umysłową.Za takimi relacjami jestem. W dzień, bow nocy...Dla jednych tafta to przesada, dla in-nych przesadą są już fałdy w tafcie. O fał-dach w mózgu nie wspominając. Chociażmózg budzi moją ciekawość już od wcze-snego dzieciństwa.Świetna, zaskakująca maszyneria. Osercu nie wspomnę, z popularnej reklamywiemy, co je różni.Jeśli już jesteśmy przy reklamach,wzorce miłości, zakochania i rodziny zmie-niają się. Wystarczy spojrzeć na kampanięreklamową Gucci, z parą prosiąt w dziecię-

cym wózku lub szeroko komentowaną,najnowszą kampanię Reserved.Żyjemy w czasach Wielkiego Wyboru.Rodzina może być wszystkim. Model 2+2homo sapiens to relikt przeszłości.Tym bardziej zaskakująca jest powracającahomogenizacja. Panowie narzekają, żepanie upodabniają się do siebie tak bardzo,że nie sposób ich od siebie odróżnić.Panie również mają problemy, aby od-naleźć „tego jedynego” w gąszczu podobnieprzyciętych bród.Chociaż brody wychodzą z mody. Bę-dzie lepsza widoczność.Widoczność nigdy nie wychodzi z mody.Przejrzystość jasnego widzenia sprzyjasamcom i samicom alfa. Zapewnia pierw-szeństwo wyboru. Refleks na tym poziomiepiramidy Masłowa zawsze był w cenie.Co nas czeka? To, na co się odważymy.Odległość od dziecięcego łóżeczka dowiecznego łóżeczka – trumny, jak się głę-biej zastanowić, jest zdecydowanie niewiel-ka. Nie tylko w naszym sercu i mózgu leżynasza przyszłość, najwięcej zależy od rąk.Co stworzymy, kogo przytulimy?

Jeśli chodzi o „gotowe recepty” znala-złam dwie godne uwagi:1. Kto kocha, niechże zdrów będzie.Niech zdechnie, kto kochać nie umie.Po dwakroć niechaj zdechnie, ktokolwiekkochać zabrania.Źródło: napis na murze w starożytnymRzymie.2. Miłość najłatwiej złowić w sieć rado-ści. Autor: Ali ibn Abi Talib.Na okoliczność uwodzenia i zmysłowo-ści nie przychodzi mi do głowy nic lepszego,niż najnowsza kolekcja Ermanno Scervino:Pre-fall 2019.W niej wszystko powinno się udać, Ku-pidyn jej nie przeoczy.Powodzenia!
■

Radovan Brenkus

WyboryAni jeden z lekarzy nie zabiegał o życzli-wość dzięki wpływowym, znajomościom, nieprezentował się na bilbordach, niczym towargodny najrozmaitszych superlatyw. W końcużaden krezus nie finansował kampanii, abyjego oblubieniec, który z kolegami-aktoramiw świetle reflektorów roztrząsa prywatneplotki, wygrał w ringu i zabezpieczył mu naprzyszłość zamówień. Prawdziwi reżyserzyw czasach, kiedy określano ich jako niewi-dzialnych nieprzyjaciół, którzy wprowadzilinowy światowy porządek, a konspiracyjnebaje mnożyły się niczym grzyby po deszczu,mieli zbyt daleko od państwowej niemocy,drobne w państwowej kasie ich nie intere-sowały.Kandydatów, dokładnie chirurgów, któ-rzy mieli podjąć się poważnej operacji za-proponowali spośród zgromadzonych.– Demokracja ma swoje zasady, którychtrzeba dotrzymywać. Jeśli je zaniedbamy,społeczeństwo się rozpadnie – wyjaśniałprzewodniczący komisji. Zakreślcie wyłącz-nie jednego kandydata z pięciu, inaczej głosbędzie nieważny. Podchodźcie pojedynczo dourny, abyśmy widzieli, czy nie wrzucaciewięcej niż jedną kartę do głosowania.Nie wiadomo jaką, a więc czyją demokra-cję miał na myśli, jednak obecni na sali utwo-rzyli długaśny rząd i rozpoczęli głosowanie.Komisja udała się do przyległego po-mieszczenia i policzyła głosy. Dla skonkrety-zowania trzeba dodać, że wyniki komisjikontrolnej zgadzały się z wynikami komisjiwyborczej, także do manipulacji głosami niedoszło. W skrócie, uczciwie zdecydowaławiększość.– Chcemy wam ogłosić, że wybory wy-grał pan Criterium Favoris – uroczyścieogłosił przewodniczący komisji. Lekarzspontanicznie wstał i się ukłonił, tłum zakla-skał. – Należy pomiędzy uznawanych świa-towych specjalistów i również moim skrom-nym zdaniem najbardziej nadaje się do prze-prowadzenia operacji pacjentki, której grozigangrena. Dziękujemy wszystkim uczestni-czącym w głosowaniu stronom i wierzymy,że wybraliście odpowiednio.Gdy pacjentka obudziła się na sali poope-racyjnej, przerażona zaczęła wrzeszczeć.– Na Boga, co się stało? – przybiegła sio-stra.– To nie lewa, ale prawa noga – zakwiliła.
Tłumaczenie: Marta Pelinko
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Listy do Pani A. (129)

Ludu
zmartwienieDroga Pani!Ostatnie tygodnie obfitowały w najroz-maitsze wydarzenia. Najciekawsze zewszystkich było spotkanie z prof. JanuszemDeglerem, który opowiadał o TadeuszuRóżewiczu i o Witkacym. Profesor, jak zwy-kle ze swadą i dowcipnie, mówił o swoichkontaktach z Różewiczem, o wspólnychspacerach do wrocławskiego Parku Połu-dniowego. Były to opowieści niezwykleciekawe, w których poeta jawił się przedewszystkim jako człowiek. Takie było bowiemzałożenie tej prelekcji: przybliżenie żywejpostaci, nie zaś „pomnikowej” sylwety arty-sty, czy kolejne udowodnienie, że Różewicz„wielkim poetą był”.Wspominał Janusz Degler pierwsze swo-je spotkanie z wierszem Różewicza. Był toutwór „Ocalony”. Miało to miejsce jeszczeprzed osobistym poznaniem poety. ProfesorDegler poznał poetę w październiku 1969roku na Festiwalu Teatrów Studenckich, i taksię zaczęła ich przyjaźń.Różewicz mieszkał wówczas przy ulicyJanuszowickiej 13. Była to cicha, spokojnauliczka. Jedyny hałas sprawiały tam śmie-ciarki przyjeżdżające na pobliskie wysypisko.Wtedy Różewicz razem z fotoreporteremAdamem Hawałejem poszli na wysypisko.Poeta grzebał w śmieciach i pozował dozdjęć. W tym swoistym happeningu chodziłoo to, by pokazać, iż rzeczy wartościowemożna odnaleźć wśród odpadów. Potem tesceny wykorzystał poeta w dramacie „Starakobieta wysiaduje”.Regularnie spotykali się w Parku Połu-dniowym. Degler okrążał staw, wraz zeswoim psem, zgodnie ze wskazówkamizegara. A Różewicz w przeciwnym, co wywo-ływało konsternację i sprzeciw u psa.Na stawie była wysepka. Poeta mówił, żechciałby tam zamieszkać, niczym na bezlud-nej wyspie. Nie lubił tłumów, zgiełku, bez-myślnej gawiedzi.Tuż po wojnie Różewicz kupił sobie wwarszawskim antykwariacie przy Wilczej„Nowe formy w malarstwie” Witkacego.Kiedy po latach przeprowadzał się we Wro-

cławiu z Januszowickiej na Biskupin ze zdzi-wieniem znalazł tę książkę, bo myślał, że jejnie ma. Było w niej dużo notatek poczynio-nych przez niego we wczesnych latach. Dużopodobnych anegdot przytaczał prof. Degler,przybliżając w ten sposób „prywatną” syl-wetkę poety.Na spotkaniu byli w przeważającej licz-bie starsi, nobliwi ludzie. Młodych jak nalekarstwo. Widocznie wysoka literatura wpojęciu młodzieży jest dla wapniaków. Sie-działem jak zahipnotyzowany.Potem, już w domu, przypomniałem so-bie film z udziałem Wisławy Szymborskiej.Urzeka mnie jej oryginalne poczucie humoru,ironia, dowcip, a jednocześnie skromność ibezpretensjonalność wielkiej poetki, któranie musiała się maskować ani udawać kogośinnego. Miała po prostu klasę. Z przyjemno-ścią jej słuchałem, obserwowałem reakcje nazupełnie codzienne sytuacje. Nie był to film opoetce, ale przede wszystkim o człowiekuobdarzonym nietuzinkową wyobraźnią.Szymborska lubiła szokować swoimi nie-konwencjonalnymi zachowaniami, powie-dzeniami, reakcjami. To jest mi bardzo bli-skie, bo niekiedy zachowuję się podobnie.Niech Pani tylko nie myśli, że się porównuję iw ten sposób chcę się dowartościować. Jestmi tylko przyjemnie, że nie jestem odosob-niony. Lubię niekiedy szokować i sprawdzaćpoczucie humoru u innych, choć w zasadzienie powinienem się wiele po ludziach spo-dziewać. Kiedyś chciałem sprawdzić poziominteligencji ekspedientki w sklepie ze słody-czami. Zamiast o raczki poprosiłem o piętna-ście deka nowotworków. Baba za nic niemogła skumać, o co mi chodzi. Szkoda, żePani nie widziała wzroku, jakim mnie obrzu-ciła.W sklepie mięsnym zobaczyłem raz wie-przowe ogony. Zacząłem się dopytywać, czysą same dziurki. W zasadzie też bez zrozu-mienia. Obserwuję też reakcję kolejki. Stojąposępni, „straszni mieszczanie”. Naród zło-żony ze smutasów. Staliśmy w sklepie, Aniapomyliła się i powiedziała, zamiast wyjmijreklamówkę, wyjmij parówkę. Na to ja grom-ko: „tak przy ludziach?”Tylko raz jeden sprzedawczyni się roze-śmiała. Widząc jak się niezdarnie pakuję,przypomniała: „niech pan nie zapomni jajek”.Na to ja z całą powagą: „o jajach nigdy niezapominam”.Niekiedy same nazwy artykułów prowo-kują do skojarzeń. Kiedyś w sklepie z kosme-tykami zauważyłem szampon „Słodkiecappucino”. Nie mogłem się powstrzymać, byna cały głos nie powiedzieć do Ani: „kup mipreparat do mycia słodkiego kapucyna”.Ciekawe, czy Pani miałaby ochotę chodzić zemną do sklepów?Aby uciec od rzeczywistości posłuchałemsobie piosenek w wykonaniu MieczysławaFogga. Zawsze mnie wzruszały, a sam wyko-nawca urzekał dystynkcją, elegancją, wielkąkulturą osobistą, która wprost z niego ema-nowała. Był dla mnie kwintesencją prawdzi-wego warszawiaka, warszawskiej atmosfery.Tej dawnej, kiedy nie było jeszcze różnychmordorów, lemingów, krawacików, korpu-siów, słoików; tej, którą zamieszkiwali nor-malni ludzie, a nie jakieś homunkulusy wy-

hodowane na modłę amerykańską. Ale możejestem wstecznikiem, świat się zmienia, więcpora go opuścić?Opuszczam go poprzez lektury. Z wielkimzainteresowaniem czytałem biografię Wy-spiańskiego napisaną przez Monikę Śliwiń-ską. Wchodziłem tam w świat krakowskiprzełomu dziewiętnastego i dwudziestegowieku; w ówczesne środowisko artystyczne,a także mieszczańskie oraz ich ówczesnąobyczajowość. Świetna książka, dobrzeudokumentowana, przedstawiająca fakty zżycia Wyspiańskiego, jego dramaty twórcze iżyciowe.Zaraz potem przeniosłem się do epokituwimowskiej za sprawą książki MariuszaUrbanka „Tuwim. Wylękniony bluźnierca”.Mariusz Urbanek jest wybitnym biografem.Rzecz o Tuwimie jest pasjonująca. W końcusama postać poety była niesłychanie barwna.Wielki poeta, autor znakomitych tekstówkabaretowych, piosenek wykonywanych dodziś... Zawsze mnie interesowało dwudzie-stolecie międzywojenne, epoka skamandry-tów, zresztą życie literackie tamtych czasóww szerokim pojęciu. Od książki Urbanka niemogłem się oderwać. Jestem przekonany, żePani podzieliłaby moje zdanie. Tym goręcejobie pozycje polecam.Czytając książki Śliwińskiej i Urbankautwierdzałem się w przekonaniu o istnieniudaleko idących analogii pomiędzy dawnymżyciem artystycznym i dzisiejszym. Te samezawiści, podobne intrygi, bezczelność grafo-manów pchających się na pierwsze miejsca,wykorzystywanie innych, aby wjechać na ichplecach do panteonu... Jednak trzeba przy-znać, że wtedy działo się to wszystko z więk-szą klasą. Tamci pomimo wszystko byliartystycznymi „włamywaczami-dżentelme-nami”, którzy różnili się od chmary dzisiej-szych drobnych złodziejaszków włażących natak zwany rympał; różnili się przede wszyst-kim klasą. Ale trudno. Świata nie zmienimy, atak zwana „ludzkość” coraz bardziej siędegraduje. Może to i z drugiej strony dobrze?Jest przeciwko czemu protestować. A pozatym chyba nigdy nie było tak dobrze, ażebywszystko było idealne. Człowiek to jednakstraszne zwierzę, dla którego szkoda zabie-gać o jakiekolwiek zbawienie.Ostatnio brałem udział w pewnej huc-piarskiej parodii promocyjnego spotkanialiterackiego. Szkoda o tym pisać. To było„ludu zmartwienie”. Taki przyszedł mi dogłowy kalambur – szarada. Myślę, że Panirozszyfruje, co to znaczy, a przynajmniej takąmam nadzieję.Mamy kwiecień, będzie prima aprilis,czas wesołości, potem radosnych Świąt.Trwajmy więc raczej w optymistycznych,wiosennych nadziejach, czego Pani serdecz-nie życzę –
Stefan Jurkowski
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Rozmyślania

Wiosennie,
prawie letnio

i optymistycznie
Na wiosnę życie budzi się na nowo.

Niektórzy mówią, że chce się żyć. Na
wiosnę mówimy sobie, że trzeba rozpo-
cząć coś od początku. Tej wiosny jest
nadspodziewanie dużo nadziei. Więk-
szość wierzy, że będzie ona przełomem
– oby tak było.

___________________________

Andrzej Dębkowski
____________________________Siła natury jest zadziwiająca. Czasamiwydaje się, że znowu zabraknie czasu nadojrzewanie wiosennych posiewów, żesłońce wypali resztki wilgoci z zeschłej ziemi,a tu nagłe deszcze przywracają nadzieję...Potem znowu słońce i kolejne deszcze, i...wszystko wraca do normy. Życie małomia-steczkowe ma tę dobrą stronę, że wszystkowidać jak na dłoni. Mieszkańcy z okolic, gdziestoi mój stary, ale jakże kochany dom, wktórym coraz bardziej chce mi się mieszkać,nawet ci najbardziej trzeźwi, rozsądni,umiarkowani, niepijący i niepalący dali sięwciągnąć do dyskusji na temat przyszłościnaszego kraju. Większość jest oczywiście zanaszym trwaniem w Unii Europejskiej, alejest to raczej efekt tego, co usłyszą lub prze-czytają, niż samodzielnie dokonanego wy-boru. Niemniej jednak już sam fakt podjęciaprzez moich sąsiadów dyskusji na ten tematjest wydarzeniem wyjątkowym i, muszę toprzyznać, napawającym optymizmem.Pamiętam jeszcze rok temu, równieżpróbowano dyskutować na ten temat, alebyło to wszystko jakieś takie nudne, pod-szyte strachem przed ośmieszeniem, bądźmożliwością wytykania przez innych palca-

mi. Dzisiaj nie ma śladu po strachu. Myślę, żejest objaw zdroworozsądkowego podejściado sprawy i dojrzałości ludzi, którzy doszli downiosku, że w końcu trzeba wziąć swojeżycie w swoje ręce oraz to, że nikt nic za nichnie zrobi. Oczywiście wiem, na kogo będągłosować, ale w Unii chcą podobno być.Podobał mi się również sposób w jakidyskutowano. Choć większość jest za tym,żeby podróżować po Europie bez paszpor-tów, to jednak nikt nie przejawił zbytniegohurraoptymizmu – każdy zdawał sobiesprawę, że Polska w Unii to raczej dobrasprawa dla Polski, ale były też i obawy.Muszę przyznać, że to zachowanie przy-wróciło mi na moment wiarę w to, że możejeszcze nie jest aż tak źle z naszym społe-czeństwem. Może to jednak efekt ogromnejsamotności wielu ludzi, bezustannej gonitwyw celu zdobycia pieniędzy. Może w końcuzaczynamy dostrzegać, że w życiu liczą sięrównież i inne wartości. Może potrzebujemywięcej spokoju i przewidywalności. A tomoże nam zagwarantować bycie w rodziniepaństw europejskich.

Rys. Barbara MedajskaMyślę, że powoli dojrzewamy do tego,abyśmy stawali się społeczeństwem rozum-nym – z jednej strony oczekującym od swo-ich elit przykładnego postępowania, a zdrugiej – eliminującym te wszystkie patolo-gie, zagrażające naszemu krajowi. Ludziezaczynają dostrzegać wagę i siłę kartki dogłosowania, wierzą, że od nich samych zależybardzo wiele. Przykładem jest rozmowa zjednym z sąsiadów, który „dorwał” mnie naulicy i pyta:– Panie Andrzeju, pan tak ciągle jeździ poświecie, czyta i pisze te mądre książki, to jakto ma być. Opłaca nam się to bycie w Eu-ropie?Ja mu na to odpowiadam, że do końcanigdy nic nie wiadomo, ale czy wolałby, żebybyło tak, jak w czasach sprzed 1989 roku –kłopoty z wyjazdami za granicę, puste sklepy,brak perspektyw dla jego dzieci i wnuków, wkońcu czy chciałby żyć w kraju takim, jakBiałoruś.– Ano, nie bardzo. Tam to dopiero musibyć straszna bieda... – odpowiedział z trwogą

w głosie.– No właśnie – dopowiedziałem.Następnego dnia spotykają mnie dwajinni sąsiedzi, już po konsultacjach w tymrozmawiającym ze mną dzień wcześniej.– Panie Andrzeju,  pan to tak mądrzetłumaczył wczoraj Gienkowi, niech nam panteż opowie o tej Europie – jak tam jest? A natej Ukrainie, Białorusi, na Litwie to naprawdęjest gorzej niż u nas, w Polsce?– No, widzicie, jest źle, ale najgorsze jestto, że na takiej Białorusi czy Ukrainie niezanosi się na razie, że będzie lepiej. Na Litwiejest już poprawa, ale te setki tysięcy hekta-rów ziemi leżącej  odłogiem...  To robi wra-żenie...Sąsiedzi zamyślili się, pokiwali głowami,poklepali mnie po ramieniu i poszli w swojąstronę...Nazajutrz, w sklepie z pieczywem, o krokod mojego domu, mówiło się tylko o UniiEuropejskiej. Dominowały argumenty, że myw tej Europie to musimy być i nawet ci, którynie byli dotąd zdecydowani, stali się gorący-mi orędownikami naszej dalszej integracji zpaństwami Zachodu. Przestrzegano niezde-cydowanych, zachęcano przeciwników.Wracam więc do domu, w torbie niosęgorący jeszcze i pachnący chleb. W uszachsłyszę, te wszystkie rozmowy, może trochęnieudolne i bardzo rozentuzjazmowane, aleniezwykle szczere. Słońce pięknie przygrze-wa, ludzie spokojnie podążają do swoichobowiązków, a ja myślę, że siła literatury jestogromna. Przecież dzięki niej zdołałemprzekonać i rozbudzić w tych ludziach po-trzebę dyskusji, potrzebę rozmowy. Przecieżbez niej nie moglibyśmy się dogadać, a idącrano do sklepu, nie zapytalibyśmy:– Co tam dobrego, sąsiedzie?I tym momencie obudziłem się!... █

Rys. Barbara Medajska
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Józef Baran

Spadając, patrzeć
w gwiazdy (36)

 (fragmenty)

Właściwie jest bardziej tragikiem niż saty-rykiem. Gdy opowiada o sobie, wręcz opuszczago wielkoduszny humor. Może dlatego, że jakopisarz i rysownik wyczulony na śmieszności isłabostki innych – staje się do przesadyostrożny modelując własne zachowanie, żebyprzypadkiem samemu nie okazać się w oczachinnych komicznym, co w efekcie krępuje iparaliżuje jego spontaniczność.Mrożek maszerujący ulicami Krakowa towręcz chodząca (na szczudłach) powaga, zerospontaniczności, każdy krok, gest, ruch ciaławystudiowany do przesady.Potrafi zaskoczyć, gdy pisze o sobie: „Całemoje życie utwierdza mnie w przekonaniu, żejestem gnojkiem”. To już wielki Mrożek, bokogóż przeciętnego stać na taką samokrytykę!?Pamiętam, że gdy po raz pierwszy po wy-mianie wielu listów spotkaliśmy się w Paryżuw 1977 (była to moja pierwsza podróż naZachód), zastanowiła mnie jego ironicznareakcja, gdy powiedziałem mu o kimś, że jakoprzyjaciółka mojej przyjaciółki powinna mipomóc w załatwieniu czegoś (nie pamiętamjuż czego).„Przyjaciółka twojej przyjaciółki... więcpowinna ci pomóc?”. Nie, to nie mieściło musię w głowie, jakby nie rozumiał tego, co wmoim przekonaniu było oczywiste i elemen-tarne...W sferze uczuć wydawał się zawsze z innejplanety. W ogóle – najtrudniejszy rozmówcaświata, co mogłem stwierdzić na własnejskórze, gdy po wymianie długich listów spo-tkaliśmy się na paryskim, a w parę lat późniejna krakowskim rynku.Niesłychanie surowy wobec własnej oso-by, własnego pisarstwa – co zaświadcza każdąstronicą dziennika, jest też wymagający wobecnajbliższego otoczenia, dlatego bardzo ostroż-nie i z trudem dobiera sobie przyjaciół (chodzio mężczyzn, bo kobiety fascynują go swojąodmiennością, o czym dyskretnie tu i tamsygnalizuje).Temat kobiet unikany raczej przez Mrożka(wyjątek – paręnaście znakomitych stron

poświęconych śmierci pierwszej żony MariiObremby) zasługuje na osobne omówieniewłaśnie dlatego, że tak skąpo dozowany.W 1978 pisał mi w liście: „Wyjść z siebie,spojrzeć na siebie z zewnątrz (piszesz o tejpotrzebie). No tak. Ale przypominam ci Twójwiersz o sobie, swoim najlepszym przyjacielu.Wyjść, owszem, ale tylko pod warunkiem, żebyzachować podwójność widzenia. Wyjść, alejednocześnie siedzieć w środku. Porównać to,co się czuje w środku, z tym, co się widziałobyna zewnątrz. Zjeść jajecznicę, ale nie rozbićjajka. Bo opuścić siebie naprawdę, to przecieżnic innego, jak własna śmierć.Poza tym: z zewnątrz widać każdego z nasjako zamkniętą, obrysowaną całość. Czy towidzenie prawdziwe? Podczas gdy my odczu-wamy siebie, od środka, jako coś bez wyraź-nych granic i konturów. Czy to widzenie praw-dziwe?Może ta tęsknota, żeby wyjść z siebie i zo-baczyć siebie, z zewnątrz, a jednocześnie nietracić siebie w środku siebie, to tęsknota zajedynym pełnym, prawdziwym widzeniem”.Gdy czyta się dziennik Mrożka, odczuwasię ten dylemat, bliski zresztą innym autoromdzienników, także mnie, jaką chytrą sztuczkęzastosować, żeby „zjeść jajecznicę, ale nierozbić jajka”, czyli opisać siebie od wewnątrz –ale z zewnątrz, obiektywnie; wyjść z siebie iobserwować z wysoka, z daleka, a jednocze-śnie pozostawać cały czas w środku.„Dziennik” Mrożka jest więc również przy-kładem tej swoistej schizofrenii pisarskiej.Autor zaserwował nam jajecznicę z „jaizmu”przyrządzoną według specyficznie własnejliterackiej receptury. Jednych czytelnikówmoże rozczarował, że za mało osobisty, a zabardzo uniwersalny, czyli opisujący siebie zzewnątrz, z wysoka. Innych może zachwyciłową umiejętnością uogólniania i uniwersali-zowania wszystkiego, co napotykał w łatach1962–1969. Po czym, jak to on – statecznymkrokiem, lekko przygarbiony i jednak wciążpowleczony nierozbitą twardą tajemnicząskorupą – udał się po paru dniach na lotniskow Balicach, by odlecieć na powrót do Nicei...
Tomek Sobieraj,

rak i Tiziano TerzaniPoznałem, na razie elektronicznie, TomkaSobieraja (lat 46), zdolnego krytyka, interesu-jącego pisarza z Łodzi, który udał się paręmiesięcy temu na kolonoskopię, po czymdowiedział się, że ma raka jelita. Ponieważprzechodziłem to samo osiem lat temu, mojewiersze i zapiski dziennikowe były dla niegoliną ratunkową – zanim sam sobie nie uplótłwłasnej, więc zaprzyjaźniliśmy się.Teraz Tomek przechodzi chemioterapię,mocniejszą niż ja, ale imponuje mi wa-lecznością i wiarą w ostateczny sukces. Ba, toteraz on podtrzymuje mnie na duchu, gdy odponad miesiąca dokucza mi żołądek i takzwany zespół jelita drażliwego, co nie tylkojest męczące, ale wpędza mnie w panikę, że toznowu nawrót tamtego. W chwilach pogrąża-jącej mnie i świat za oknem szarzyzny jesien-nej czytam książki niespożytego Tiziano Te-rzaniego, wybitnego włoskiego reportażysty

którego przez wiele lat ciekawość gnała przezwszystkie kontynenty, a w ostatnim okresiezachorował na raka, przeszedł wszystkiestopnie wtajemniczenia w tę chorobę, leczyłsię tradycyjnymi i alternatywnymi metodami(w Ameryce, Indiach, Tajlandii), po czym złożyłliterackie sprawozdanie z tego traumatyczne-go i tragicznego doświadczenia (bo jednak posiedmiu latach zmarł) w dwu opasłych, liczą-cych po 700 stron księgach: „Koniec jest moimpoczątkiem” (Zysk i S-ka) i „Nic nie zdarza sięprzypadkiem” (Świat Książki). Przykład nie-zwykłego hartu ducha, żeby wisieć na szubie-nicy i opisywać to.Nie było na to stać na przykład filozofaksiędza Józefa Tischnera. Chyba, że uważał, iżśmierć to nic wielkiego w obliczu chrześcijań-skiej wizji nieśmiertelności, więc nie warto jejpoświęcać za wiele uwagi.Terzani, którego bardzo cenił nasz Kapu-ściński, to jeden z najmądrzejszych facetów, zjakimi zetknąłem się poprzez druk. Piszeprosto, jasno o skomplikowanych sprawach,ma ogromną reporterską wiedzę o ludziach iświecie, własną wizję świata. W odróżnieniuod większości europejskich myślicieli zanu-rzonych po głowę w kulturze i myśli europej-skiej – poznał filozofię, wierzenia i życie prak-tyczne Dalekiego Wschodu i potrafi skonfron-tować różne światy, różne postawy i poglądy.Ma krytyczny stosunek do współczesnej cywi-lizacji, co udaje mu się nieraz celnie wyrazić:Wschód i Zachód. Kiedyś bardziej niż o różnejtożsamości geograficznej – można było mówićo dwu różnych wizjach świata. Pierwsza opie-rała się na eksploracji świata wewnętrznego, zniewielką albo żadną dbałością o zewnętrzny,druga w całości nastawiła się na dominacjęświata na zewnątrz, całkowicie ignorując tenw środku. Od końca XIX wieku nadzieją wieluludzi Zachodu była możliwość uzupełnianiajednej wizji drugą, ocalając obie z nich i pozwa-lając tym samym całej rasie ludzkiej na po-ważny skok jakościowy. Złudna nadzieja.Materialna siła wizji zachodniej pokonaławizję wschodnią i Azja, której zawdzięczamybogów i idee, straciła spokój, goniąc za takimsamym typem szczęścia, które nas już uniesz-częśliwiło”.Od siebie mogę dodać, że widziałem takąAzję całkowicie zmaterializowaną w Singapu-rze, gdzie ma się wrażenie, że człowiek znalazłsię w środku społeczeństwa termitów-robotów prawie całkowicie wyzbytych wyż-szych potrzeb duchowych czy kulturalnych.Terzani wie, że probierzem postępu cywi-lizacyjnego powinno być szczęście ludzi. Tym-czasem są oni mniej szczęśliwi nawet odpierwotnych ludów: „choroba, na którą cierpiteraz duża część ludzkości, jest nieuchwytna,nieokreślona. Wszyscy czują się mniej lubbardziej wykorzystywani, smutni, przygnębie-ni, ale nie mają obiektu, na którym moglibywyładować złość albo ku któremu zwrócićnadzieję (...). Gdzie znajduje się ośrodek wła-dzy, który zuboża życie? (...) Być może ośrodekten znajduje się w nas samych i tylko wielkawewnętrzna rewolucja może zmienić ten stanrzeczy, zważywszy, że wszystkie rewolucjezewnętrzne zdziałały niewiele”.cdn.
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Poezja
publicystycznaTermin imponderabilia należy rozumiećjako rzeczy nieuchwytne, nie dające sięzauważać bezpośrednio, zmierzyć, dokładnieokreślić, mogące mieć jednak znaczenie i np.wpływać na losy ludzkiej egzystencji. Takiteż tytuł nosi tom wierszy wydany przez

Magdalenę Węgrzynowicz-Plichtę napoczątku 2018 roku, składający się z trzechczęści: „imponderabilia”, „spod prasy” i„(nie)cierpliwe naręcza rumianków”. Całośćzamyka posłowie napisane również przezautorkę – internetowe silva rerum, w którymzostają ukazane mechanizmy psychologiczneoraz technologiczne powstawania tej książki.Przypomina ona poniekąd swą formą trady-cyjny pamiętnik, choć jest to sprawa wtórna,gdyż poetka wykorzystała przy jego tworze-niu dobrodziejstwa wynikające z użytkowa-nia Internetu przez artystę, który m.in. auto-matycznie datuje zapis oraz publikacje dane-go utworu, ale i otwiera możliwość interak-tywnego wpływu innych użytkowników siecina ich zawartość, jak również same kontek-sty publikacji mogą wpływać na siebie podwzględem znaczenia tejże zawartości.Inną ważną kwestią, pojawiającą się jużwcześniej w publikacjach Węgrzynowicz –Plichty jest tragiczna w skutkach śmierć jejosiemnastoletniego syna – Tadeusza1, którazostawiła głęboką skazę na psychice poetki-matki, a która to może być jednym z tychimponderabiliów nieuchwytnym dla po-stronnego czytelnika, istotnie wpływającymna kierunek dyskursu literackiego jej wier-szy. W utworze pt „skaza”, który otwiera tentom, dowiadujemy się, że: (...) z każdym
nierozważnym krokiem / ciszej w żyłach
szumi krew // napiętnowani stratą w mądro-
ści / szukamy przebłysku przetrwania (...).Skaza ta może bowiem stanowić źródłoerupcji utworów, w których autorka wykrzy-kuje swój ból związany z utratą syna, ale iprowokować inny kierunek dyskursu słow-nego, maskujący ten głęboko skrywany ból,za którym idą różne sposoby życia doczesne-go, budujące nadzieję jakiegoś możliwegospotkania z nim w wieczności. W kulturzeliterackiej od zarania dziejów ludzkościobowiązuje przecież stara zasada, że jeśliczyjeś imię się przywołuje, to ono powoduje,ze ów zmarły obiekt dalej żyje. Świadczą otym przekonaniu ludzi np. hymny wykony-wane na cześć bóstw, bohaterów czy kartu-sze egipskich faraonów.Nie ma wątpliwości, że poetka podzielapunkt widzenia Andrzeja Bursy, który uwa-żała, że Poezja nie może być oderwana od
życia, którym to mottem rozpoczyna autorkamini-poemat pt. „od życia oderwani”, wktórym opisuje kobietę współczesną, którapod wpływem mediów oraz reklamy tracitradycyjną funkcję „bogini ogniska domowe-go”. Węgrzynowicz-Plichta tako oto ją po-strzega w tym mini-poemacie: (...) przeminęły
w wolnych chwilach / współżyją z konkuben-
tem // sic! z kopulantem dźwigając / bez

skrępowania na swych // wyrzeźbionych
przez siłownię / barków ubóstwiony grzech /
/cudzołóstwa; moda na szok / wpędza ich do
jadowitej klatki // iluzji wyżerającej resztki /
sflaczałych szarych komórek; // technologicz-
na bestia / przez sen podpowiada: // wypiera-
jąc się zbrodni / unikniesz kary // (...) / co na
obronę mają / dzisiejsze gospodynie domowe
// że na wyścigi hurtowo / w sitkcomach się
pławią // urok poezji wybił im z głowy / klucz
do matury nowej // a sczerstwiały polonista /
stępił wrażliwość serca.Taka jest więc diagnoza współczesnościw tym dyskursie poetki, a w niej upatruje onakolejne imponderabilia tego, co dzieje się zludźmi w świecie nas otaczającym.Część pierwsza – „imponderabilia” –zawiera opis tych doświadczeń autorki, któredla niej właśnie takim rzeczami nie do końcaokreślonymi są, a często dotyczą rozciągnię-tej w czasie tragedii syna. Wspominając jego25. urodziny dowiadujemy się od poetki-matki, że (...) jak inne niebiańskie dzieci /
chociaż już jesteś pełnoletni / z misją przemie-
rzasz wszechświat // gdy ja tu pośród śmier-
telnych / w smutku niosę wdzięczności dar //
próbuję miłosierdzie Boże rozpoznać / i bez-
bronna też się uśmiecham.Pozostając „poza nawisem” i pod ciśnie-niem „(po)strachu” i „(nie)odbytej medyta-cji”, czując jednak, iż odradza się w niej po-mimo wszystko i z niepewnością Bergso-nowska élane vital.W tej drugiej części tomu – „spod prasy”poetka m.in. odsłania obecnie obowiązującą„nową” zasadę życia, pisząc: (...) człowiek
mocny nie musi być / silny tylko sprytny // nie
musi być mądry tylko / rozgarnięty // resztę
załatwi instynkt głodu życia.Również patrzenie ludziom „prosto woczy” we współczesnych krajach może byćpodejrzane, bo to przecież jakby „przysięgazłożona na wieczność”, lepiej „szczerzyć”intencyjnie zęby, niż „głupio śmiać się bezprzerwy” – konstatuje autorka. Równieodważnie i racjonalnie ironizuje na tematsondaży aborcyjnych, w których ich autorzynie umieją rozróżnić zarodka, płodu odrzeczywistego, ludzkiego życia. Doceniapowstanie druku (prasy Gutenberga), dziękiktórej nasza pamięć może tak funkcjonowaćprzez wieki, choć z drugiej strony dodaje:
mieć dobrą prasę z cudem graniczy / świat na
skandalach tylko się opiera // że nawet Syzyf
nie mógłby spokojnie / pod górę taszczyć
swojego kamienia // co rusz o jakiś romans
posądzony / jak prasa węszy nawet wiatr
ustaje.Równie interesująco została ukazana wwierszu – „Informatorka” chytrość na newsMarata i kara za nią z ręki Charlotte Corday,która go zadźgała w wannie. Autorka piętnu-je dalej kłamliwość prasy, ferowanie bezpod-stawnych ocen i wyroków, przybierającychna fali w czasie tzw. „sezonu ogórkowego”,na które trudno doczekać się sprostowań.Jako kobieta z detaliczną uwagą analizujetoalety, ubiory i makijaże kobiece. Nasłuchu-jąc nocnych rzegotów sroki myśli o upadkutożsamość użytkowników sieci i przypomina,że utrata pamięci historii własnego naroduskazuje każdego na banicję. Zagłębia sięrównież w kosmiczne uniwersum, by stwier-

dzić, że do jego poznania są konieczne nietylko słońce i światło, ale również ludzkieemocje, pozwalające zobaczyć „horyzontymożliwych zdarzeń” i tańce élane vital. Przytym pochwala obcowanie z „martwą naturą”jako alternatywą świata przesiąkniętegowariabilizmem, przyspieszającym narastaniew nim chaosu. Poetkę koi sen, cisza, pokornapostawa ludzi, ale i przypomina, że życie toteatr, który zawsze się musi skończyć, o czymsygnalizuje wygląd i losy naszych butów, anawet ich kolekcji.„(nie)cierpliwe naręcza rumianków” – totytuł 3. części tego zbioru utworów poetyc-kich, w której początek nowego roku prowa-dzi do wielu remanentów w życiu, ale świa-domość przemijania, która z kolei budziwiele wątpliwości i niepewności co do przy-szłości. Kolejne utwory zostają przez autorkęjakby zanurzone w zwalczających się żywio-łach natury owocując bukietami zapachów,kolorów, przemijających fasad kwiecia ilistowia. Wraca tu również pamięć, by przy-pomnieć jak to onegdaj bywało. Wartościnabiera spacer z przyjaciółmi w dzień imie-nin, o którym poetka pisze, że (...) nie ma
lepszego prezentu nad spacer / w gronie
przyjaciół z kwiatowym akcentem i dodaje winnym wierszu takie oto pytanie: (...) jak
można być stałym / w uczuciach gdy pory
roku // zniewalając / swoim nieodpartym
urokiem // raz kuszą by soczystą wiosenną /
zieleń wielbić ponad stan // innym razem
każą/zachwycać się złotem // jesieni.Te doświadczenia na łonie przyrody izwiązane z wypełnionym tłumem miastem,podpowiadają jej, by „pokonać biegiem życie,uciekając światu”, ale i trzpiotowi-wiatrowi,który raz gwiżdże, włosy kołtuni, ubraniatarmosi, a innym razem zawodzi „rozmodlo-nym głosem”: „a spróbuj go załapać – dodaje– prawdziwy hulaka”. W takim świecie, np.na wsi „wibruje cisza”, „zieleń łaskocze nie-spokojne serce, „pękami wzbiera nadzieja”.W takim świecie pojawia się wiele„dzi(wacz)ków, np. kolorowe ptaki na odpu-ście, które nie znoszą i nie wysiadują jaj, ale zprzekąsem poetka dodaje: (...) dobrze i niech
tak zostanie / skoro Bogu nie udał się świat(...). W pewnym momencie postrzega, chybasyna, który zrywa rumianki, śpiewa, w słoń-cu z każdym krokiem pięknieje, natomiastona się już niczemu nie dziwi, bo to przecieżznów pojawiają się te imponderabilia.Nasz świat, i na tym polega obecnie jegosekret, staje się błyskotliwy i szybki dziękiinternetowej percepcji, i wszystko dzieje sięjakby „tu” i „teraz” w pełnej doskonałościformy oraz materii, a my dobudowujemyjeszcze do niego ścieżki naszych wspomnieńz przeszłości, które multiplikują w nieskoń-czoność sposoby jego postrzegania i obco-wania z nim. I wtedy poetka odkrywa, że (...)
na fujarce rzewnie gram / odkryciem zdziwio-
na // że motyli / trzepot skrzydeł // śpiewem.Sięgając do tradycji krytyki literackiej,która po staniu się dyscypliną akademicką, wpraktyce umarła i nie kształtuje już gustówpubliczności, a więc nie jest publicystyczna,sadzę, że twórczość Węgrzynowicz-Plichty

(Dokończenie na stronie 18)
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Poezja
publicystyczna

(Dokończenie ze strony 17)stanowi jakby jej odrodzenie (na)nowo, ale wjeszcze lepszej formie jakim jest jej dyskurspoetycki, społecznie i aksjologicznie zaanga-żowany w naszą codzienną powszechność.
prof. Ignacy S. Fiut______________________1 Tadeusz Plichta urodził się 3 lutego w 1991roku, zamarł 23 września 2009 roku w szpitalukrakowskim, po sześciu tygodniach intensywne-go leczenia, na skutek powikłań po odniesionychobrażeniach, gdyż spadł z wysokości trzeciegopiętra na terenie Fortu Łapinka, kiedy brał udziałw grach zespołowych ASG.Magdalena Węgrzynowicz-Plichta, „imponderabi-lia”. Posłowie: M. Węgrzynowicz-Plichta (interne-towe silva rerum). Wydawnictwo SIGNO, Kraków2018, s. 120.

Mowa świata
Irena Słomińska, jedna z plejady twór-ców w silnym „zagłębiu” poetyckim Białego-stoku i całego Podlasia, to świetna poetka, au-torka m.in. 9 tomików wierszy. Jej najnowszyzbiorek, wydany w 2018 roku, nosi tytuł Toż-

samość.Zanim jednak odnotuję tu swe refleksje zjego lektury – nieco wrażeń wizualnych. Tomikjest pięknie wydany, a zdjęcia KazimierzaSłomińskiego (mąż poetki, znany fraszkopis iaforysta) są nie tylko dobre, ale też adekwatnedo aury tej poezji. Gratuluję, Kaziku!Przy innej okazji, gdym się poważał wy-powiadać o wcześniejszych zbiorkach poetki,podkreślałem, że jej utwory nie są łatwe wodbiorze. Nowy tomik potwierdza te tezę. Boteż autorka podejmuje się czegoś bardzotrudnego, o czym autor posłowia trafnie pisze,że to zadanie tyleż oczekiwane, co z gruntuniemożliwe. A to zamiar pełnego ukazaniaswej tożsamości osobowej i twórczej w jed-nym. I to przez poezję, co tym trudniejsze.Czy jednak nieosiągalne? Ba, takie są ide-ały, wzorce absolutne. Tymczasem poetka jestczłowiekiem. I choć w masie ludzkiej wyróżniasię talentem, to staranie się przez swą twór-czość o „bycie osobnym” (Feliks Rajczak) niezdejmuje z niej ani nie umniejsza ludzkichograniczeń. Zatem, czy porywa się z motyką nasłońce? I tak, i nie. Tak, ale owa „motyka” jestnieprzeciętna: to posiadany w sobie dar „iskrybożej” – świat od lat budowany z materii słów,umiejętność operowania nimi tak, aby wyraża-ły siebie poetycko. To także inny, skorelowanyz poprzednim dar: słuch na słowo, na muzykępolszczyzny. A to już jest dar ducha, którego

wpływ umożliwia w praktyce, czyli w kształciewierszy, zmaterializowanie duchowej prze-strzeni na postać poetyckiego zapisu.A dlaczego – nie? Bo przecież nie porywasię na dosłowne słońce. Samo to przysłowiejest hiperbolą, większą chyba niż zmaganieSyzyfa. Poetka zaś nie mierzy w cel utopijny,nie chce – jak Wieszcz – cierpieć za miliony,tzn. szukać tożsamości człowieka jako takiego.Pragnie – i to jest mądry wybór – znaleźć iokreślić swoją tożsamość jako istoty ludzkiej ijako twórcy. To jej prawo wyboru i zadanasobie powinność wobec własnej sztuki –poezji. Wyznaje: „to moja poezja do którejpróbuję dorosnąć”. Czuje, że wciąż tę poezjęniesie Pegaz, tu jako „koń / biały skrzydlaty”,którego „wyprowadzam ze swojej chwiejnejrównowagi”.Zatem to jeszcze nie spełnienie – niezbęd-ne dla tożsamości, dla jej odczuwalnego iwidzialnego, wręcz namacalnego kształtu:siebie i swego dzieła, nawet monolitu zrośnię-tego z obu tych elementów. Nie ma pełni – niema całkowitej tożsamości, skoro jej podsta-wowe czynniki są niejako rozdzielone, jeśli JA imoja POEZJA wciąż nie są jednią. Zaiste: zada-nie niebotyczne.Jednakże (jeśli już trzymać się przysłów)wiadomo, że „nie święci garnki lepią”. Auten-tyczny pisarz, w tym przypadku autorka znanamiłośnikom poezji, jest nie tylko pewna swegopotencjału twórczego – nie rezygnuje też zmarzeń. Zgranie ze sobą talentu, pracy i ma-rzeń to w efekcie znakomitość dzieła. Nie„produktu” – jak to czasem ujmują różni oce-niacze. Wykonania produktu można się na-uczyć, napisania dobrego wiersza nie, ponie-waż dla wiersza trzeba mieć w sobie niepo-wtarzalne, właśnie osobne, światło ładu: „tenład dzieje się niejako poza mną / choć mniedotyczy” (Światło). Swoisty dualizm? Byćmoże, bo jeszcze nie ma ostatecznego stopuosoby z poezją w kosmosie tej pierwszej – tak,by stanowiły jednolity, tożsamy byt.Ale przecież jest również nadzieja:
...uczę się nadziei
że światło
lampka oliwna zmierzchu przeprowadzi mnie
przez fale morza które znów się rozstąpi
przede mnąNiech nie dziwi słówko „znów”: nie byłobytych wierszy, gdyby ów motyw biblijny (morzesię rozstąpi) nie miał miejsca wcześniej. To siędokonuje bodaj w każdym akcie twórczym.Wielcy klasycy także wyrażali tę nadzieję, choćmieli świadomość wartości swych dzieł – żeprzypomnę choćby znaną myśl Horacego opomniku jego poezji trwalszym od spiżu.Niedouk czy zawistnik odczyta takie wyznaniejako autorską zarozumiałość (spotkałemtakich), ale to jest nadzieja wynikła nie tylko zautooceny, lecz równocześnie z pokory wobecsztuki, wobec potęgi słowa. Tyle że prostackiczytelnik nie jest poetą, co najwyżej grafoma-nem...Ech, o czym ja tu dywaguję? Od takichocen poezja p. Ireny stoi w niepoliczalnej odnich odległości! Przechwalam? Skądże, notujętylko niektóre refleksje z lektury, bo żeby jeuszczegółowić, trzeba by napisać obszernądysertację. A poetka w tym nie tyle po-szukiwaniu, co dopełnieniu kształtu tożsamo-

ści niekiedy zaskakuje czymś, co teoretycyliteratury nazywają tropami lub też swoistymkryterium wiersza, jego wartości, polegającymna tym, że „słowo dziwi się słowu”. Przykład zwiersza Kwitnienie:
to przywilej starości
poznawać
tajemnice trawników
kiedy nogi
nie pozwalają już dojść za dalekoAlbo z wiersza Eros:
od strzały Erosa – myślę
zaczyna się nasze
zbawienieJuż słyszę tu oburzenie fanatyków i jeszczewiększe po cytacie z Ikony:
Matka Boska – odkrywam ją w sobiechoć w tej samej strofie autorka jakby sięreflektuje:
i czy to aby nie bluźnierstwo
przeżywać wraz z niąNo cóż, w czasach mego dorastania tegotypu oburzenie lub zarzut obrazoburstwakwitowało się wzruszeniem ramion albaznanym rymem: „Modli się pod figurą, a nosidiabła za skórą”. Wystarczy bowiem wczytaćsię w oba te wiersze, by zamiast głupio sięoburzać – w pierwszym z nich zobaczyć zacy-towaną prawdę, a przy okazji dostrzec pięknąmetaforę: „fiołki / pocałunki słońca”, zaś wdrugim doczytać się dramatów ludzkiego życiai zadumać nad kwintesencją tego utworu:
pomyśl jak mocno splatamy w sobie
tę promienność
ikonyPłytcy oburzalscy – jak byście reagowali,czytając poezję ks. Jana Twardowskiego?Pokora poetki wyraża się nie tylko wobecsłowa stanowiącego trudne tworzywo poezji.Także wobec wartości, która w ujęciu Sło-mińskiej jest skomplikowaną drogą dzisiejsze-go życia, pełną różnych czyhań na człowiekamogących zniszczyć jego tożsamość: „zary-zykuj siebie na targowisku; popatrz na swojątwarz / bycie / jak na towar; stań się / kolo-rową etykietką; wpisz się w pospolite kusze-nie”. Zrozum „zawłaszczenie godności gdywypróbowujesz / swoją tożsamość”...Pokora wobec takich zabiegów jest kon-trowersyjna – tu raczej przydałaby się walka.Ale poetka wie, że ta walka byłaby właśniesyzyfowa, więc jej pokora odnosi się do fak-tów, do rzeczywistości. A że ta skrzeczy...Można tylko krzyczeć za klasykiem: O

tempora, o mores!Autorka, formując swoją tożsamość w Po-kora wobec takich zabiegów jest kontrower-syjna – tu raczej przydałaby się walka. Alepoetka wie, że ta walka byłaby właśnie syzy-fowa, więc jej pokora odnosi się do faktów, dorzeczywistości. A że ta skrzeczy... monolitsiebie jako człowieka i poezji jako integralnegoz nim współistnienia, sięga też po myśl kla-syczną zawartą w znanych dziełach.
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Na przykład istotą Kubusia Puchatka jestdla niej to, że ten bohater baśni „unika wielkichsłów”. Inspirowana Szymborską stwierdza:„twój czas wciąż się rozwiewa poezjo”. W jejbarwnym ogródku demokracja jest snem. Azłotooka Diana „porzuca siłę ramienia / żebystać się blaskiem / magią przeznaczenia każ-dego życia”.Któż jednak wie, czy nie najwięcej pokory– z równoczesnym zachwytem i nostalgią – mapoetka wobec tego, co najbliższe, znane, pa-miętane z dzieciństwa, z życia, z codzienności?To jest największe bogactwo ciała i ducha, bonie nabyte, lecz – przeżyte. Można by tu wy-mienić szereg wierszy z tomiku i argumento-wać cytatami powyższą tezę, np. Pierwszy bez,
Zielone pomidory, Wiatraczek i inne.Ale chcę jeszcze dodać coś niecoś o tym, cow poezji szczególnie cenię. To – liryzm. Zdawa-łoby się, że w tak zintelektualizowanej poezjiniewiele da się go znaleźć. Lecz to wrażeniepozorne, bo odczuwany je na pierwszy rzutoka w te utwory. Zagłębienie się w ich treść iformę, w artystyczny kunszt, we wspomnianysłuch poetycki i buzującą, choć niejako pod-skórną, ukrytą w podtekstach i między wer-sami czy też obrazami siłę uczuć – rozbija tenpozór niczym wydmuszkę. I te fale emocjiwnikają niemal niepostrzeżenie w nasząwrażliwość. Nie będę tu cytował, sami tegodoświadczcie!No dobrze, a co z tożsamością? W moimodczuciu poetka już ten monolit stworzyła.Zapewne będzie go dalej „dopieszczać”, wni-kliwie mu się przyglądać, dopełniać, szlifować.Bo prawdziwy twórca nigdy nie jest zadowo-lony ze swego dzieła, nawet gdy inni dostrzegliw nim znamiona genialności. Mnie do tego„werdyktu” przekonałoby nie tylko to, cowyniosłem z lektury tomu, ale już tylko passusz tytułowego wiersza: „niepokój / określi twątożsamość, tak jak ciepło bliskich / rąk”. Skądzatem domniemanie, że pani Irena będzienadal?... Bo w wierszu Mowa świata postuluje:„Wsłuchaj się w tę mowę. Ona ci wyścieliwieczną kolebkę. / Przetrwa nieistnienie”.Nieistnienie – przemijanie. Przetrwa jemowa świata – poezja.

Rafał Orlewski___________________Irena Słomińska, Tożsamość. Redakcja i zdjęcia:Kazimierz Słomiński. Posłowie: Grzegorz Czemiel.Wydawca: druk-24h.com.pl. Białystok 2015.
Treny

o KacperkuDramat ludzkiego istnienia wplata sięprzez los w ludzkie życie. Tak zdarzyło siępoecie Ryszardowi „Sidorowi” Sidorkiewi-
czowi, który właśnie stracił swojego dziewię-ciodniowego wnuka – Kacperka. W swej bez-radności i rozpaczy podzielił się swymi uczu-ciami w tomiku wierszy pt. „Zamiast kołysanki,w którym opublikowała treny poświeconejego pamięci.

W zbiorku tym zamieszczone zostało 44utwory powstałe w różnym okresie od śmierciKacperka, które z uporem maniaka narzucała idługo narzucać pewnie będzie autorowi pa-mięć naładowana zranionymi wspomnieniamii wyobrażeniami. W wierszu otwierającymtomik pt. „Co jest małe” poeta pisze: małe są
wielkie słowa / nieważne ważne sprawy /
banalne nadzwyczajne / niezwykłe wydarzenia
/ nieistotne istotne / dążenia i plany / i wielki
świat jest mały / nie większy od grzechotki // bo
dzisiaj jest wszystko mniejsze / od małego
Kacperka.Widać, że to „małe i krótkie istnienie” opa-nowało wyobraźnię i inspiracje poety bezpo-średnio zaangażowanego w sprawę swegownuka. Autorem targają wewnętrzne sprzecz-ności w czasie oczekiwania na „los Kacperka”,a wierszu pt. „Jak?” tak oto komentuje tę sytu-ację: jak pogodzić w sobie / radość i łzy / gdy
tak samo boli / cisza i krzyk // Jak pogodzić w
sobie / wiarę i lek / gdy ciemnieje w oczach /
szpitalna biel.Po fakcie zgonu powstał znaczący wiersz –„Żalnik”, w którym poeta z jękiem duszy pisze:
choćby się morze łez wylało – zbyt mało! // i w
gniewie ciskać grom błyskawic / – też na nic! //
ani rozpaczać, ani wierzyć… / – jak przeżyć?!Autor w kolejnych utworach rozwija „mitdzieciątka nowonarodzonego” nadając senswysiłkowi życia, u podstawy którego rządziwszechwładny „samolubny gen”, traktującyfenotyp istnienia „jako opakowanie dla ge-nów”, które w tym przypadku i tak nie ziściłosię. Poeta bolej nad utratą wnuczka, bo dzia-dek zostaje bez niego, i dotyka go owa pier-wotna samotność egzystencjalna. Życie wmarzeniach ukazuje się przecież jako bajka,zaś w rzeczywistości podszyte jest doświad-czeniem nieszczęśliwości i jak pisze Sidorkie-wicz – (...) tam kończy się bajka / a my żyjemy
długo / i nieszczęśliwie. Budzi się w nim nadzie-ja, że Matka Boska jako ekwiwalent „matczynejopieki” będzie odpowiednikiem w wiecznościtego nieskazitelnego niemowlęcia. Jednak toprzekonanie dotyka paradoksu wiary, a wier-szu „Mała rocznica” czytamy: jeślibym miał
uwierzyć / że sam Bóg tak chciał // musiałbym
stracić wiarę.Autor pisząc tren dla Kacperka podkreślaże: nasze ziarnko miłości / rozkwita teraz w
wieczności. Pamięć o wnuku budzi się w wigi-lię, 1. Listopada, a wtedy niebo jakby zbliża siędo dziadka-poety. Wyobrażenia ewentualnegodzieciństwa bardzo przenikają pamięć autora,a on jest strażnikiem tych wielkich marzeń. Wtej sytuacji „czas nie leczy ran”, a istnienieświata staje się wątpliwe. Jedyne co pozostajepoecie to nadzieja, że spotkają się i będą żyć„wiecznie” w wieczności, ciesząc się wzajemnąmiłością bez granic.Chyba warto było pisać o tym wyjątko-wym tomiku, choć wątpliwości ciągle pozosta-ją Niech więc Czytelnik rozstrzygnie tę anty-nomię emocjonalną.

prof. Ignacy S. Fiut__________________Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, Zamiast kołysanki.Wydawca: Drukarnia Usługowa „Gryf”, Częstocho-wa 2017, s. 54.

Janusz
Orlikowski

Bóg wraz z człowiekiembo zabawnie jest Bogu z człowiekiemale nie dlatego że On wie wszystko a my nica w każdym razie niewielemyślę że cieszy się z naszej wspinaczkiw górę pomimo że wokół płaski terenpo którym można przejść swobodnienie może nam tego powiedziećdla naszego dobra; wtedy by dał racjęzłu które wciąż czyha za Jego plecamiumowa wolnej woli zobowiązujenie może sobie na to pozwolićzatem zabawnie Mu z namitak jak my to czujemy w spotkaniuz dzieckiemktóre już myśli i kombinujea gdy radośnie pcha się tam gdzie niepowinnomy reagujemy ono często bywa płaczemczy czasem nasze łzy nie mają podobnejgenezy?
Powrótczas porzucić łachmany i udać się do rajutam jest wciąż to drzewo które należy omijaćna nim – rosną nasze myślio nie obawiam się najbardziejdlatego dotykam słowa ostrożniei wtedy gdy tylko mogęczyli nigdy gdy widzę że rosnąpamięć węża poznaje te konsekwencjena których kuleje nie opiera się światwie o tym również moja Ewadlatego do naszego łóżka przychodzi zawszenagow różnych kątach domu są nasze łachmanya czas jest tylko ten co teraz jestturlamy złote jabłka ciszyz muzyką w tleczas porzucić łachmany i udać się do rajukąty można zawsze posprzątać gdy przyjdzieporapoza kurzem nic się w nich nie zbierachociaż wąż wciąż uparcie twierdzi inaczejniestety spóźnia się
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Irena Kaczmarczyk

Motyl z Nagasaki
– poetyckie peregrynacje Waldemara Hładkiego„Motyl z Nagasaki”jest czwartym zbioremwierszy krakowskiego poety-podróżnika

Waldemara Hładkiego. Tym razem autoroprowadza nas oszczędnym, esencjonalnymsłowem po Japonii, Indochinach, Kanadzie,Alasce i Islandii. Ale też - nie ujmując im urody– po miejscach mu bliskich, a są to: Kraków (miejsce zamieszkania), Brodła (podkrakowskawieś, w której posiada „dom na trawie”),Rzeszów (miejsce urodzenia), Bydgoszcz(dedykacja dla Wiktora) czy Opole, gdzie poetapewnej jesieni zgrabnie schwycił w sieć lirycz-nej wypowiedzi muzykę skrzypiec. Ale wraca-jąc do wierszy z dalekich podróży, których jestzdecydowanie więcej w zbiorze „Motyl z Naga-saki”. No cóż, nie jest to bynajmniej łatwalektura, przystępny „poetycki przewodnik”,chociażby z uwagi na obce dla wielu czytelni-ków nazwy miejscowe, toponimy, czy znajo-mość kultury odległych cywilizacji. Z pomocątutaj zdąża sam poeta, umieszczając pod każ-dym z wierszy dokładny opis miejsca oraz datępowstania utworu. Uzupełnia je znakomitymifotografiami, na których utrwala  zabytkoweobiekty architektoniczne, niezwykłe pejzażeczy też mieszkańców zwiedzanego kraju,regionu. Takich zdjęć z pewnością  nie znajdzieczytelnik w przewodniku Pascala, bo są tozatrzymane w kadrze wyselekcjonowanezabytki, schwytane na gorąco sceny z życia,ulotne zjawiska w przyrodzie, wychwycone –co należy podkreślić – okiem wytrawnego,wrażliwego obserwatora, reportera i globtro-tera – poety Waldemara Hładkiego.Potrafi autor „Motyla z Nagasaki” suge-stywnie malować słowami zauważone wkażdym wymiarze piękno, oprowadzając naspo świątyniach w Tokio: Na równinie Kanto /
gdzieś w dali / samotna pagoda / wyciąga szyję
/ w świątyni spokój Buddy / miska ryżu / koniec
pragnienia / jeszcze nikt / nie słyszał o Edo /
trudno szukać / wielkiego miasta / niedźwiedź
osaczony / bambusową knieją / bezpiecznie
wzdycha (wiersz „Samotna pagoda”), po kate-drach: „Na wieży /katedry Notre-Dame / okna o
stalowych ramach / patrzą na świat / betonowe
mrowisko / pochłania przestrzeń / tylko zieleń /
cesarskiego pałacu / uparta plama / nie daje się
wyczyścić / tam chmura / odsłania świętą Fuji /
ocean błyszczy / w imperium słońca / garbaty
dzwonnik / stracił serce / dla ukochanej /
milczy pusty dzwon (wiersz Katedra), niepomijając wyjątkowych posągów, z którychnajbardziej przyciąga uwagę ten zbiorowy, zwiersza Dzieci z kamienia:

Przez bambusowy gaj
majaczy zatoka Sagami
dymią słodkie kadzidła
na wzgórzu
dziecięce figurki
z martwego kamienia
czekają w szeregu
na swego Godota
niema bogini

mądra hydra
powtarza święte sutry
przez bambusowy gaj
majaczy zatoka Sagami
rybacy jeszcze nie wróciliświątynia Hase-deraKamakura, 3 maja 2013Ogromne wrażenie sprawia gigantycznyposąg z uniesioną ręką, spoczywający napotężnym kamiennym postumencie pośróddrzew w Parku Pokoju, muzeum ofiar wybu-chu bomby atomowej. Poeta zamyka jegosymbolikę w krótkiej impresji:  Jeden raz to za

mało / by oślepić blask / cesarskiego słońca
/nawet boski wiatr / Kamikadze / opuścił
niezwyciężonych (wiersz Nagasaki).Kilka utworów w zbiorze poświęca Wal-demar Hładki obiektom wpisanym na listęŚwiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przy-rodniczego UNESCO, np: Wielką WschodniąŚwiątynię w Nara, czy Zamek Białej Czapli wHimeji (Japonia).To prawda, czytając wiersze podróżnekrakowskiego poety z tomu „Motyl z Nagasa-ki”, należy dość często zadawać pytania wuj-kowi Google, ale przecież z pożyteczną dlaczytelnika korzyścią, bo po pierwsze, nie każdymoże wybrać się do Kioto czy na Alaskę, aodpowiedzi z Wikipedii poszerzą znacznie jegowiedzę geograficzną; poczuje przy tym smak izapach egzotycznych, niedostępnych miejsc. Ajeśli uważniej przeczyta każdy z utworów,dostrzeże w nich głębię duchowości mijanychkultur Wschodu i rzeczywistość rozmaitychcywilizacji. Można powiedzieć, iż WaldemarHładki tworzy swoisty i rozpoznawalny tury-
styczny przewodnik poetycki, dołączając tymsamym do plejady uznanych twórców, wy-mienić choćby nazwiska: Iwaszkiewicza,Przybosia, Gałczyńskiego czy Herberta, którzypodejmowali w swojej twórczości wątekpodróży. Przy tym, tak konstruuje swoje wier-sze, że praktycznie nie da się ich cytować wefragmentach. Stanowią zwartą, zamkniętącałość. Poetycką migawkę, opatrzoną dodat-kowo profesjonalną fotografią, poprzedzającąkażdy utwór.Ale niepełną byłaby moja refleksja doty-cząca tomu „Motyl z Nagasaki”, gdyby pominąćznakomite, pełne ciepła liryki, opiewającewartość powrotu do własnego domu, tego wKrakowie i zbudowanego „na trawie”. Poetapisze w Brodłach:

Mój dom z drzewa dobrego
wypełnia spokój
malowanych aniołów
zaprasza ciszę
na wyspę zielonego przylądka
bym je słuchał w milczeniu
stękają drewniane ściany
otulone chłodem
wieczornej rosy
kocur pomalowany  nocą
wpadnie czasem

na chwilę nieproszony
sen zakrada się
nie wiem kiedy
sąsiedzi z lasu
zagadują przez płot
z łagodnym świtem
najpierw nieśmiało
potem przećwierkują się
jakby zapomnieli
o dobrym wychowaniu
otwieram oczy z nadzieją (Dom na trawie)Jakież to polskie, nasze i... ludzkie. Jakżebliskie to „przećwierkiwanie” każdemu, ktozasmakował snu w wiejskiej chacie, sąsiadują-cej z lasem. Poeta-globtroter ucieka do domo-wego azylu, ceni sobie jego błogostan, bo – oczym nie wspomniałam wcześniej - jest profe-sorem medycyny, pełni wiele znaczącychfunkcji w życiu zawodowym i artystycznym.Ale, artyści i poeci wiedzą, iż natchnienie nielubi czekać i nawet zmęczona dłoń chwyta zapióro, bez względu na porę dnia czy nocy, abyusidlić w strofę, uporczywą – kąsającą mózg –myśl. I w ten sposób właśnie u autora „Motylaz Nagasaki” rodzą się kolejne wiersze przywie-zione z dalekich i bliskich podróży; podróżyrozumianych w wielu aspektach. Nie jest to napewno ostatni zbiór wierszy poświęconychperegrynacjom w odległe rejony naszegoglobu. Wracając jednak jeszcze do zielonegotomu „Motyl z Nagasaki” zauważymy, iż po-dobnie jak w poprzednim zbiorze: „W podró-ży” (2014), poeta z utęsknieniem zdąża dokraju, do krakowskiego domu; wraca teżwspomnieniami do miejsca urodzenia, którejak pępowina zespala go z nim:
Przylepiam obraz
do swego patrzenia
by nie zniknął za chwilą
zamienioną w odlatujące skrzydła
głosy te same
wspomnienia te same
historie w różnych miejscach
już nie wszystkie trwają
uśmiechy na twarzach
zniekształcone przemijaniem
czterdziestu cykli
błękitnej kuli
wokół jasności
szukam nieśmiało przeszłości
oddycham zapachem
tamtych jaśminów
w zapomnianym ogrodzie(Powrót do przeszłości)I jeszcze chociażby słów kilka o edytor-skiej urodzie książki. To wyjątkowo dopraco-wana publikacja, o wysmakowanej szaciegraficznej; zawiera 34 wiersze i 25 znakomi-tych, kolorowych zdjęć, ilustrujących poszcze-gólne przystanki poetyckie.

(Dokończenie na stronie 24)
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Filozofia
codzienności

prof. Marii
Szyszkowskiej (149)

'PU��"OES[FK�%ʒCLPXTLJNie mogą się porozumieć, bowiem młodsipod wpływem rozmaitych okoliczności, łącz-nie ze zdobytą wiedzą, odeszli od światopo-glądu starszego pokolenia. Oczywiście, czynni-kiem zespalającym rodzinę jest wiedza owspólnych przodkach oraz wytworzona przezlata więź, poczucie bliskości.Wdzięczność powinna prowadzić do wy-tworzenia szlachetnej relacji między człowie-kiem a człowiekiem. Tę właściwość nie każdyw sobie wyrabia, zwłaszcza w naszych cza-sach, które uczą pazerności i żądania pomocymaterialnej od rodziców czy dziadków. Libera-lizm ekonomiczny kieruje bowiem uwagę nastosunek człowieka do pieniędzy bardziej niżna relację człowiek – człowiek.Coraz mniej mamy przejawów wspólnotowo-ści, coraz więcej oznak atomizacji, czyli rozpa-du więzi międzyjednostkowych. Szacunek dlaindywidualności nie jest sprzeczny ze wspól-notowością, którą budowała w czasach mię-dzywojennych i po wojnie własność spółdziel-cza. Ostatnio rozgorzały konflikty międzyludz-kie związane z problemem sumienia. Narosłodużo nieporozumień. Przede wszystkim su-mienie jest kategorią religijną. Mogą powoły-wać się na nie chrześcijanie rozmaitych wy-znań, zwłaszcza w kontekście poczucia grze-chu. Grzech jest także kategorią religijną.Powstaje wówczas, gdy ktoś nie zastosował siędo przykazań boskich oraz przykazań sformu-łowanych przez kościół do którego się należy.Osoby bezwyznaniowe, panteiści oraz ateiścipowinni odwoływać się do przyzwoitości czy,na przykład, niezadowolenia z siebie wywoła-nego własnym postępowaniem ocenianymjako sprzeczne z powinnością.Zachodzi niewątpliwa rozbieżność międzytym, kim się jest a tym, kim powinno się być
według otaczających nas ludzi. Zachodzitakże i inna rozbieżność, a mianowicie, we-wnętrzne rozdwojenie miedzy tym, kim sięjest a tym, kim według siebie powinno siębyć. Na ogół tłumimy w sobie niezadowoleniez siebie, niezadowolenie z tego powodu, żeodstaje się od własnych poglądów i chęci bycianieco innym człowiekiem. To niezadowoleniez siebie określa się u nas powszechnie mianemwyrzutów sumienia, nadając temu sens reli-

gijny. Popełnia się błąd używając w życiupublicznym terminów w wymowie swej reli-gijnych. Wiara i nauka są dziedzinami odręb-nymi i podobnie prawo i polityka powinny byćwolne od religijnych odniesień.Państwo demokratyczne ma być pań-stwem neutralnym światopoglądowo. A więc
odwoływanie się w życiu publicznym do
sumienia stanowi naruszenie jednego z
warunków demokracji. Ludzie religijnipowinni powoływać się na sumienie jedynie wkręgu przyjaciół, rodziny oraz własnej grupywyznaniowej. Należy zważyć, ze sumieniepozwala katolikom, prawosławnym i prote-stantom na zabijanie wrogów w czasie wojny –natomiast sumienie wyznawców religii rów-nież chrześcijańskich, a mianowicie ArmiiZbawienia czy, na przykład, Świadków Jehowynie pozwala na zabijanie kogokolwiek z żad-nego powodu. A więc pojęcie sumienia jest
wieloznaczne.Jest oczywiste, że zachodzą różnice indy-widualne w poglądach poszczególnych jedno-stek, ale wszystkich wyznawców określonejreligii obowiązują wyrzuty sumienia w przy-padkach naruszania nakazów i zakazów mo-ralnych własnego wyznania.Różnice indywidualne w poglądach mię-dzy ludźmi, które dochodziłyby do głosu wpaństwie, prowadziłyby do anarchizmu. Ele-mentem jednoczącym obywateli – mimoodmiennych poglądów – jest prawo. Do niego,nawet gdy jest według czyjejś oceny niespra-wiedliwe – trzeba się stosować. Nie wykluczato wysiłków mających na celu doskonalenieprzepisów prawnych.Zagadnienie roli sumienia wypłynęłoobecnie ze środowiska lekarzy. Ale wiadomo,że żadna grupa w społeczeństwie nie powinnabyć uprzywilejowana. Na sumienie, uprawnia-jące do niestosowania się do prawa, mogą wtakim razie powoływać się, na przykład, sę-dziowie, nauczyciele, urzędnicy rozmaitychszczebli, etc. Zgoda na uznanie wyższej rangi
sumienia niż prawo stanowione doprowa-
dziłoby Polskę do niewyobrażalnego cha-
osu. Zapewne byłoby to zgodne z naszymiwłaściwościami narodowymi, bowiem Mic-kiewicz ustami jednego z bohaterów „PanaTadeusza” nakłaniał do tego, by zamiast są-dów samemu wymierzać sprawiedliwość.W państwach demokratycznych obowią-zują określone procedury. Mianowicie, drogąparlamentarną należy zmieniać przepisyprawne, by stawały się bliższe poczuciu spra-wiedliwości osób żyjących w danym państwiei określonym czasie. Prawo natury może tupełnić istotną rolę.Od pokoleń wychowywani jesteśmy w kulciebohaterów, którzy ginęli w imię wolnościojczyzny. Ich heroizm nie budzi wątpliwości.Nie pozostaje to w sprzeczności z poglądamipacyfistów, bowiem nie godząc się na prowa-dzenie wojen, uznać należy oddanie własnegożycia za czyn heroiczny. Heroizm bywa ocze-kiwany również w warunkach pokoju. W tensposób ocenia się tych, którzy wbrew obowią-zującemu prawu – będąc, na przykład, wyso-kimi urzędnikami – działają w imię wyznawa-nych prze siebie wartości.Po drugiej wojnie światowej, po upadkuhitleryzmu i stalinizmu, powracają w literatu-rze naukowej pytania: czy należy oskarżać

tych, którzy działali zgodnie z przepisamiprawnymi systemów totalitarnych. Jest spra-wą niewątpliwą, że obowiązuje zasada ustalo-na w starożytnym Rzymie, w myśl którejprawo nie działa wstecz. Jeżeli więc ktoś wwarunkach obowiązującego niegdyś systemuprawnego działał legalnie, to nie należy pocią-gać go do odpowiedzialności. Nikt nie powi-nien być skazany z tego powodu, że nie zdobyłsię na heroiczne odmówienie stosowaniaobowiązujących przepisów prawnych.Rozum podpowiada, by być posłusznymsystemowi prawnopolitycznemu w którym siężyje. Natomiast heroizm, sprzeczny z racjona-lizmem, skłania do działań, zgodnych z wła-snymi przekonaniami. W powieści „Drogiwolności” Jean-Paul Sartre rozważa wiele fun-damentalnych dylematów ludzkich. A w tym,analizuje sytuację pacyfisty, który zostajepowołany w czasie pierwszej wojny światowejdo wojska po to, by zabijać wrogów. Niezgodana wzięcie broni do ręki może spowodowaćwyrok śmierci. Pytanie czy pacyfista powinienheroicznie bronić zgodności własnego świato-poglądu z czynami?Na heroizm stać wyjątkowe jednostki, bypowołać tu przykład Sokratesa, który mógł byłuciec z wiezienia. Nie uczynił tego jednak,bowiem niezgodne z jego poglądami, któregłosił, byłoby niepodporządkowanie się obo-wiązującemu prawu. Jego zdaniem egzystowa-nie w jakimś państwie, to wyraz milczącejzgody, że będzie się przestrzegać prawa. Dla-tego nie skorzystał z możliwości, by uciec zwięzienia.O ile heroizm budzi podziw, na ogół nieskłaniając do naśladowania, to hipokryzja niejest aprobowana. Zakłamanie jest negatywnącechą charakteru. Hipokryzja dochodzi dogłosu w relacjach towarzyskich oraz w życiuspołeczno-politycznym. Niektórzy twierdzą, żehipokryzja może być pożyteczna, bowiemprawdę należy nieraz ukrywać. W rzeczywi-stości hipokryzja bywa wykorzystywana wrządzeniu krajem. W błąd uwagę społeczeń-stwa wprowadzają niejednokrotnie przekazymedialne, które starają się urobić świadomośćspołeczeństwa w sposób odległy od prawdy.Heroizm albo hipokryzja dochodzą do gło-su w dokonywanych wyborach przez człowie-ka. Jest to dylemat, nie tylko polityków. Zataja-nie poczynań rządzących nie powinno znaj-dywać żadnego usprawiedliwienia jeśli dekla-ruje się wartość ustroju demokratycznego,który wymaga jawności.Hipokryzja to inaczej obłuda, która możeprzynosić korzyści jakiemuś człowiekowi.Oczywiście, mam tu na myśli nie tylko korzyścimaterialne. Jednakże powoduje ona niepoko-jące, negatywne skutki w sferze psychicznejhipokryty – zaś oszukiwanych wprowadza wbłąd. Hipokryta to człowiek zakłamany. Hipo-kryzja stanowi nieraz ucieczkę przed dokona-niem jednoznacznego wyboru lub przed wyra-żeniem jednoznacznej opinii, bądź oceny.Interesujące, że niejeden filozof uważa, żerozważny władca powinien mieć szczyptętolerancji dla hipokryzji.
DEO�
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Okruchy
ożywczych
mądrościKażdy doświadczony poeta ma czasempomysł na książkę-wytchnienie od swojejzwyczajnej, mozolnej pracy twórczej, która todziałalność jest niczym innym jak mrówczą,bezsenną pogonią za pomysłem, ideą, pomy-słem na kształt wiersza, ale także nasłuchemnad współczesną melodyką języka ulicy ipoezji jak i bezustannym, niemalże syzyfo-wym powrotem do arcydzieł starych mi-strzów sprzed lat, a nawet epok. Na taki gestbędący jakimś powrotem do starej, cenionejformy, którą się dawniej zarzuciło, na książkępisaną ot tak, ale nie pozbawioną ambicjiintelektualnych zdecydował się Jerzy Gru-

piński, który powrócił do lapidarnej poezji w„Sposobie na motyle” wydanym w Poznaniuw 2018, który ukazał się 6 lat po sopockimwydaniu poprzedniego tomiku poety pt.„Kuszenie świętego Poetego”, który jak czy-tamy w posłowiu poety był „niepozbawionyepickiego gestu”.„Sposób na motyle” to tytuł zbioru skła-dającego się sponad 50 krótkich wierszy,które czasem wyrastają z rozmaitych wielo-wiekowych tradycji aforyzmu, haiku i epi-gramatu, zawierających mikro-obserwacje,pointy, czy ciekawe zawieszenia głosu. Poetaprzyznaje się do Przybosiowego nakazu „jaknajmniej słów”, jednakże nie interesuje gowirtuozeria w konstruowaniu metafor,awangardowe nastawienie do nowatorstwa,raczej punktem wyjścia jego poezji jest kla-syczny namysł nad współczesnością, niepozbawiony wrażliwości na zdarzenia zpozoru błahe, ale w wierszu urastające dospraw ważnych, do czego przyzwyczaiła naswspółczesna poezja. Poeta także przyznajesię do fascynacji poezją Dalekiego Wschodu.Jednak jeśli wczytamy się w tomik Grupiń-skiego zauważymy mnogość odniesień kultu-rowych, mnogość pomysłów, obserwacji zróżnych dziedzin. W jego poezji spotyka sięJuliusz Słowacki z taoizmem, Biblią, wspo-mnieniami rodzinnymi, migawkami z klubuliterackiego, obserwacjami przyrodniczymi.Poeta nie zakroił tomiku tematycznie comoże powoduje to, że trudno go czytać bezprzerwy, jednym ciurkiem, nie wciąga nasatmosferą (jak bardziej zakrojone tematycz-nie tomiki), gdyż się ona zmienia z wierszana wiersz. Jednakże taka praktyka pozwoliłapoecie napisać sporo bardzo udanych wier-szy i zastanawiających. Kilka po prostu zmio-tło mnie nawet wtedy, kiedy oczy kleiły siędo snu, a książka zamiast – jak co drugi dzi-siejszy tomik – znużyć, żebym po jej lekturzewreszcie położył się spać, okazała się orzeź-wiająca. Podziałała jak kofeina. Ascetycznewiersze pod względem formalnym, okazałysię bardzo treściwe.W „Zabawkach” czytamy o niestosowno-ści szycia dzieciom zabawek ze skór zwie-rząt. Wiersz mimo lekkiego nalotu wszyst-

kowiedzącej najlepiej ekologii, pokazujeabsurd, jakich pełno w dzisiejszym świecie,którego chyba pochłonęły możliwości eko-nomiczne nie liczące się z przeszkodaminatury geograficznej. Jednak taki pośpiechekonomiczny niweczy i zdrowy rozsądek,jakąś tradycyjną stosowność. Przecież za-bawkowe zwierzęta służą dzieciakom dopoznawania przyrody, nazw zwierząt, ichkształtu, koloru. I to, co mają poznać, jestniszczone po to by budować narzędzia po-znawcze. To tak jakby Ariadna podarowałaTezeuszowi kłębek nici prowadzący go pro-sto do paszczy Minotaura.W „Akcie strzelistym” mamy już znany ztradycji literackiej w Polsce (m.in. z dziełMiłosza) spór o to co jest istotniejsze – po-ezja, czy proza. Jednakże w przeciwieństwiedo Miłosza (choć podobnie Grupiński myśli oprozie) swój krótki wywód odnośnie tegotematu Grupiński kończy żartobliwą apostro-fą do stwórcy: Boże spraw / abym nigdy nie
musiał / powieści pisać.I w tych kilku linijkach można wyczytaćjakąś niechęć twórcy do powieści, nie tyle doarcydzieł, które na pewno zna, co do sytuacjirynkowej, ponieważ po porażce z poezją wlatach 90., poezja po 2000 roku się odrodziła,choć głównie rynkowo. Pisanie powieści wgGrupińskiego to zajęcie niegodne prawdzi-wego twórcy, zajęcie czynione głównie dlazysku nie z potrzeb artystycznych.

Doskonałym tekstem jest także humory-styczny „Rany i plastry z Szamotuł”, w któ-rym poeta wykorzystuje rzadko stosowanyobecnie w poezji – cytat. Poeta cytuje mrocz-ny erotyk znajomego, co zestawia z poklejo-nym laptopem tego znajomego, który mu nakońcu w wiersza opowiada o scysji z jakąśkobietą. Za pomocą skrótu, w 12–wersowymtekście poeta uzyskuje efekt podobny dofilmu krótkometrażowego, w którym kilkascen buduje atmosferę i naświetla temat.Bardzo dawno nie czytałem w polskiej poezjiudanego wiersza będącego migawką ze

spotkań literackich, czy klubu dyskusyjnegoo poezji. Takie wiersze, albo przestały byćdrukowane, albo przestały być pisane. Ostat-nio podobny tematycznie wiersz czytałemwiele lat temu – w wersji humorystycznejMaliszewskiego i nieco mrocznej Świetlickie-go. No i wreszcie zastanawia – z odniesie-niem do poetyki Witkacego – „Ars poetica”,która ukazuje pisanie jako sprzedawanie„własnych wnętrzności” co wg podmiotulirycznego jest „brudną robotą”. Ciekawe, żeten wiersz i da się przeczytać humorystycz-nie jak i całkiem poważnie. Ten wiersz kon-trastuje swoim ponurym klimatem z resztątomiku.Na pewno w krótkim tekście nie da sięprzywołać wszystkich ciekawych wierszy ztomiku „Sposób na motyle”, omówić ichdoniosłości, trafności. Jeżeli jednak ktośposzukuje poezji, w której i znaleźć możnadługowieczną mądrość, doświadczenie, atakże szczyptę, nie złośliwego humoru topoezja Grupińskiego na pewno powinna muspasować. To wcale nie jest takie banalne iproste napisać takie wiersze.
Mateusz Wabik__________________Jerzy Grupiński, Sposób na motyle. Poznań 2018.

Jerzy Grupiński
Wiersz o pasterzuPod obrazami pana Schwartzaktóry wymalował rzekęwiatr w klasztornych kasztanachi moją starą szkołę i pawiai żurawia z przetrąconą nogą(w Obrzycku nad Wartąblisko pan Schwartz mieszka)Są już wszyscy pod sklepieniem nawyMurzynek w turbaniekołyszący się na skarbonceArab trzyma na sznurkukrólewskiego wielbłądaWoda na młynobraca koła nad ruczajemA gdy włączą światło – święty Franciszekciągnie za drut sygnaturkiŚwieci śpi błękitne miastoJerozolima moja minaretów i kopułNa księżycu Marii stopa żarzyświeci się płomyk jak zapałkaSą wszyscytylko pasterz – ten co ciężki plecakjakby rękopis tajemny niósłwciąż stoi na klasztornym strychupod krokwiami mansardytam gdzie leżą dachówkii poniemieckie książkiGra na gipsowych multankachIdzie za mną wciąż pasterzjakby cień po śniegu szedł
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Michał Głowiński, Grzegorz Wołowiec, Czas
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Przychodzi
poeta do
biblioteki

czyli rzecz
o spotkaniach

autorskichCoraz częściej w mediach społecznościo-wych pojawiają się wpisy śmiertelnie oburzo-nych autorów, że jakaś biblioteka śmiałaodmówić im spotkania. A przecież: „to takiinteresujący temat”, „nie chcę za to pieniędzy”,„innym zrobiła, a mnie odmawia?” – i tak dalej.I sypią się gromy na bibliotekarzy z sugestiami,że nie mają nic do roboty, są ignorantami wsferze literatury lub – co gorsze hołdują kole-siostwu czy mają jakieś  inne niecne pobudki.Hola, hola, drodzy Państwo, jeśli bibliote-karze czymś zawinili, to wyłącznie asertywno-ścią. Żyjemy w określonych realiach i ostatnieschronienia literatury, jakimi są biblioteki teżfunkcjonują w zmienionym świecie, w cza-sach, które zdominowały prawa rynku. Czynam się to podoba czy nie warunki dyktujepotencjalny odbiorca. Skończył się złoty wiek,gdy poeta był hołubiony – na spotkania orga-nizowane odgórnie musieli się stawić wszyscypracownicy zakładu czy cała szkoła. Teraz otym, kto i co  zaistnieje decyduje czytelnik –ten, który jeszcze chce sięgać po książkę, bowiemy, jak w Polsce wygląda czytelnictwo.Zostałam poproszona o krótką diagnozę zpunktu widzenia bibliotekarza.. Problem jestszerszy, ale postaram się przedstawić go woparciu o moje własne doświadczenia i to, copłynie od innych koleżanek (mocno sfemini-zowany zawód, dlatego opinii mężczyzny nieprzytoczę).Myślę, że przede wszystkim trzeba zacząćod tego, na co jest zapotrzebowanie. Bibliote-karz zna gusty ludzi, z którymi rozmawia przyladzie, zna środowisko w jakim pracuje. Je-stem przekonana, że dotyczy to nie tylkomniejszych bibliotek – w tych większych teżmusi istnieć przepływ informacji, istotne jest,o  co ludzie pytają, by właściwie zaplanowaćnie tylko zakupy książkowe, ale i programimprez na dany rok.  O kogo dobijają się za-przyjaźnione instytucje czy stowarzyszenia?Przede wszystkim o pisarzy dla dzieci – najle-piej tych znanych. Dobrze widziani są teżpodróżnicy, osoby poruszające tematy me-dyczne czy związane z różnymi hobby. Byćmoże w większych bibliotekach jest szerszywachlarz zainteresowań. Sami czytelnicypytają przede wszystkim o prozaików piszą-cych w nurcie popularnym. Przy autorachbestsellerów znanych księgarni interneto-wych jest szansa, żeby zapełnić salę, ale i tu

można się pomylić – koleżanka zaprosiłaSławomira Kopra, który był jednym z najbar-dziej poczytnych autorów w jej placówce ibezradnie patrzyła na puste krzesła. Dobrze,jeśli jest gdzieś DKK czy UTW i można zapro-sić konkretne osoby, ale coraz rzadziej lu-dziom chce się wyjść z domu i spędzić czas zliteratami. I tu przechodzimy do bolączki,która stała się tematem moich rozważań.Poezja w bibliotece. Literatura dla elitarnegoczytelnika. Tak, elitarnego, bo większośćspołeczeństwa nie lubi bądź nie rozumiewspółczesnej poezji. Trudno się dziwić nor-malnemu zjadaczowi chleba, że unika tegodziału w bibliotece, jeśli widzi, co promujewspółczesny świat literacki – czasem epato-wanie brzydotą i fizjologią bądź niezrozumia-łe, nieczytelne abstrakcje. Wygląda na to, żetracimy z oczu tych, którzy mają być odbior-cami wiersza, tracimy rozumienie pojęcia„liryka”. I tu zaczyna się problem.  Pojawia sięktoś, kto urzeka osobowością i pisaniem, ktomiałby szansę przekonać ludzi do tej najpięk-niejszej części literatury. Ale na spotkanie niema szans, nikt na to nie przyjdzie. Zacznijmyod dużych bibliotek – dwa konkretne przykła-dy, pozwólcie, że pominę nazwy miejscowości(jedna – dawne miasto wojewódzkie, drugie –obecne). Do jednej i drugiej biblioteki pofaty-gowały się koleżanki z propozycją spotkań znaprawdę wyjątkowymi poetami. W jednej zuśmiechem podziękowano za ofiarowanetomiki (chyba nie trafiły do księgozbioru, bow katalogu nie ma) i poinformowano, że mająinnych autorów. Zagajewski, Lipska – to jesz-cze by przeszło, ale trudno prezentowaćkogoś, kto nawet nie ma swojego hasła wWikipedii. W drugiej padło stwierdzenie, żerobią spotkania wyłącznie poetom z regionu,bo na inne nikt nie przyjdzie.  To są dużemiasta! A teraz coś z mojego podwórka. Naspotkaniu z Adamem Ziemianinem (któremutowarzyszył z gitarą  Dariusz Czarny – kiedyśmuzyk z SDM, dziś lider zespołu U Studni)było zaledwie kilka osób z mojej miejscowo-ści. Salę zapełniła publiczność z ościennychgmin. I nikt mi nie powie, że nie było akcjipromocyjnej, że nikt nie wiedział. Zrobiłam, comogłam. Nie było to jedyne spotkanie, gdzieodbiłam się od ludzkiego „niechciejstwa” – alepomimo wszystko nie poddaję się, staram siękażdego roku zaprezentować dwóch-trzechpoetów czy poetki , które wyłowię na innychspotkaniach literackich – obserwuję, co pre-zentują, jak są odbierani – jest to istotne zewzględu na potencjalnych odbiorców u mnie.Więcej się nie da – i to nawet nie kwestiafinansów, choć budżet jest ograniczony. Tokwestia przyciągnięcia ludzi na spotkanie. Tojest realny problem, czy piszący chcą go uznać,czy nie.  Powiecie, że można zrobić spotkaniew szkole. To teraz news z innej biblioteki –idzie pani z propozycją organizacji takiegospotkania dla jednej klasy w podstawówce isłyszy, że w tym roku to niemożliwe, bo strajknauczycieli sprawił, że nie mogą sobie pozwo-lić na utratę godziny lekcyjnej.  I nic się niezrobi. To tylko poezja – mało popularna,według wielu nikomu niepotrzebna. A jednak

są miejsca, gdzie pomimo wszystko usiłuje sięją promować, ale bibliotekarze chcieliby, bypisarze zamiast wyskakiwać z pretensjamizrozumieli trudności, z jakimi się borykamy.Musimy jakoś funkcjonować w rzeczywistości,która zmieniła się w ostatnich dekadach, dlaliteratury  i wszystkich instytucji z nią zwią-zanych chyba na gorsze. Mam wrażenie, żeznajdujemy większe zrozumienie wśród tych,którzy wkroczyli na arenę twórczą już wnowych czasach niż wśród poetów pamiętają-cych czasy, gdy się im  podziw i spotkania(płatne) należały z urzędu, tylko z racji przy-należności do jednego ze związków twór-czych.  Biblioteki nie mogą sobie pozwolić napomijanie  głosu tych, dzięki którym jeszczefunkcjonują. Vox populi, vox Dei. musimy siędostosować do wymagań swojego środowiska,a pomimo to próbujemy przemycić  trochęwyższej kultury. Pocztą pantoflową przekazu-jemy sobie informacje o osobach, które się unas sprawdziły ( w domyśle – przekazujemysobie też informacje o tych, których z różnychpowodów należy unikać) – i tu upatruję na-dziei dla poetów. Myślę, że te biblioteki, któresą obecnie obrażane będą miejscem, gdziepoezja ma jeszcze szansę przetrwać.
Joanna Słodyczka

Motyl
z Nagasaki...

(Dokończenie ze strony 20)W mojej recenzji specjalnie pominęłamwiersze z Kanady i Alaski, Wietnamu i Islandii,by zachęcić czytelników do spaceru po 100-letnim moście w pobliżu Vancouver, wstąpie-nia do zabytkowej kilkupoziomowej złotejstupy buddyjskiej (44 m wysokości), wyciszyćoczy nad zatoką Ha Long czy zachwycić sięszmaragdowym spokojem rzeki Bow.Podróżujcie, drodzy czytelnicy, z krakow-skim poetą, bardem, fotografikiem, podróżni-kiem, animatorem kultury, lekarzem, człowie-kiem nauki – Waldemarem Hładkim po wer-sach jego wysmakowanej, stonowanej poezji,która ubogaca wyobraźnię i pobudza do mą-drych refleksji.
Irena Kaczmarczyk_______________________Waldemar Andrzej Hładki, „Motyl z Nagasaki”.Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce,Kraków 2017, s. 73.
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