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Zmarł Andrzej Bartyński, polski poeta, członekZwiązku Literatów Polskich. Urodził się we Lwowie25 maja 1934 roku. Przez ponad ćwierćwiecze latpełnił funkcję  prezesa Zarządu DolnośląskiegoOddziału ZLP. Założyciel i prezes Klubu InteligencjiNiewidomej RP, W latach 1986-90 pełnił funkcjęprzewodniczącego Rady Kultury przy ZarządzieGłównym Polskiego Związku Niewidomych.Nie pamiętam ile lat znam Andrzeja Baryńskiego.Nigdy nie zastanawiałem się nad tym. Wiele lat...Kiedy próbuję sobie to przypomnieć, to wydaje mi się, że poznaliśmy się w Poznaniu,podczas Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. Spaliśmy wtedy jeszcze w hotelikunauczycielskim przy Kanclerskiej. To był taki barak pracowniczy z czasów wczesnegoGierka – niezwykle długi korytarz z niezliczoną liczbą pokoi, poprzedzielanych cienkimiściankami. Pamiętam dokładnie, jak Andrzej powiedział podczas jednego w wieczorów: (...)– Pijcie ciszej, bo przez te ściany wszystko słychać! – pisze  Andrzej Dębkowskir na
stronie 15.
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Fot. Andrzej Dębkowski

 Daniela Madeja cenię najbardziej zazastosowane w wierszach Autora ryzykowne, a wręczkontrowersyjne spektrum obrazowania. Cały swój zbiór Madejzbudował bowiem na najbardziej wytartym, a poniekąd takżeskompromitowanym i grafomańskim w oczach początkującychautorów chwycie. Mowa o porównaniu i związanej z nim,zbanalizowanej zazwyczaj składni porównania. Niech zaprzykład posłuży w tym wypadku wiersz ,chociaż postawić w tym miejscu można by naprawdę dowolnytekst z . Podmiot liryczny Madeja, posługując sięjęzykiem uznawanym – jeżeli nie za zepsuty, to przynajmniej zaniedoformowany, stwarza dlaswoich porównań osobnąarchitekturę, z będących podręką desek zbija sumienniescenę, co z tego, że prowi-zoryczną? Istnieje bowiemtutaj nie tylko długotrwający, wiecznotrwały efekt porównania,lecz także – porównania imaginarium. Styl poetyckiegoporównania wchłania język, którym Madej wydawał siędysponować na wejściu, i na wyjściu daje poetycką mowęnapiętnowaną. Czytelnik zaś  obcuje w ten sposób zczymś, co moglibyśmy nazwać „performance'em złegoporównania”. Madej wie bowiem, że jakakolwiek regeneracjajęzyka musi odbywać się poprzez jego zniekształcenie, zepsucie.

Małą epokę
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Małej epoki

Małej epoki

(...) – pisze Karol Samsel na stronie 8.
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Kronika

Zmarł Andrzej Bartyński16 czerwca br. zmarł An-
drzej Bartyński – polskipoeta, członek ZwiązkuLiteratów Polskich. Przez26 lat pełnił funkcję pre-zesa Zarządu Dolnoślą-skiego Oddziału ZLP. Za-łożyciel i prezes KlubuInteligencji NiewidomejRP, zdobywca trzech sto-pni Silwy (samokontroliumysłu), radiesteta i bioenergoterapeuta.Był zaprzysiężonym, małoletnim żołnie-rzem Armii Krajowej, o pseudonimie Orlik,osadzony w hitlerowskim więzieniu we Lwo-wie. W roku 1943 stracił całkowicie wzrok wczasie przesłuchania przez gestapo. Współpra-cownik „Gazety Kulturalnej”. Miał 84 lata. (Wię-

cej na stronie 15).
Jubileusze:

 Heleny Gordziej90. rocznicę urodzinobchodzi poetka i pi-sarka Helena Gor-
dziej. Urodziła się 11lipca 1928 roku wPoznaniu, gdzie mie-szka do dzisiaj. Pomaturze podjęła pra-cę w administracjipaństwowej. Ponadtrzydzieści lat prze-pracowała w różnych wydziałach Urzędu Woje-wódzkiego w Poznaniu. Za prace w tej instytucjiotrzymała branżowe odznaczenia i nagrody.Debiutowała wierszami w „Gazecie Po-znańskiej” w roku 1970. Pierwszy tom poezji„Odchodzące pejzaże” ukazał się w 1979 roku.Wiersze Heleny Gordziej znajdują się w„Antologii Tysiąclecia” IRBIS (1998) oraz winnych antologiach, a także w podręcznikachszkolnych.Helena Gordziej jest autorką prozy dla dzie-ci – „Zegarynka „ i „Chodaczek i Truchcik” oraztłumaczką poezji niemieckiej i Baśni HansaChristiana Andersena. Opublikowała ponad 50tomików poezji, dwie książki dla dzieci, dwiepowieści o tematyce społeczno-obyczajowej:„Bramy czasu” i Ładny pogrzeb”.Jej poezja jest przetłumaczona na języki ob-ce: czeski, grecki, niemiecki, hiszpański, rumuń-ski, serbsko-chorwacki, esperanto i ukraiński.Jest laureatką licznych nagród. Między innymi:Funduszu Literatury, XV MiędzynarodowegoListopada Poetyckiego, MiędzynarodowegoKongresu Poetów w Lublinie, Nagrody im. JanaKasprowicza.Za osiągnięcia w poezji i działalność kultu-rotwórczą Towarzystwo im. Hipolita Cegiel-skiego wyróżniło Helenę Gordziej Złotą Statuet-ką Hipolita Cegielskiego. W roku 2008 MinisterKultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczyłpoetkę Medalem „Zasłużony Kulturze – GloriaArtis”.W roku 2012 otrzymała Nagrodę Pracy Or-ganicznej im. Marii Konopnickiej.

...Stanisława Stanika...
Stanisław Stanik wbieżącym roku ob-chodzi jubileusz 50-lecia swego debiutuliterackiego. Pierw-szy swój wiersz pt.„Objęcie” zamieściłw lubelskiej „Ka-menie”, w 1968 r.Urodził się 31maja 1949 roku wMałoszycach, powiat opoczyński. Ukończyłstudia polonistyczne ze specjalnością teatrolo-giczną na KUL-u. Był redaktorem w „Echu Dnia”,„Kierunkach” i „Inspiracjach”, obecnie pełniobowiązki redaktora naczelnego dodatkukulturalnego do „Myśli Polskiej”. Debiut książ-kowy miał w 1991 roku (tom wierszy pt. „Obję-cia”. Napisał 21 książek, w tym monografię zżycia i twórczości Jerzego Szaniawskiego „Sa-motnik z Zegrzynka”, za którą otrzymał Nagro-dę im. Witolda Hulewicza.Wydał w języku rosyjskim tom wierszy pt.„Moja ziemlja”. Publikował w wielu antologiach,m.in.: „Sdiełano w Polszcze”, w amerykańskiej„Contemporary of Writer of Poland” (dwieedycje) oraz w pismach anglojęzycznych. Po-nadto doczekał się translacji na język białoruski,czeski i litewski. Ma na swoim koncie około 2tys. publikacji prasowych.Za twórczość w dziedzinie poezji otrzymałnagrodę Stowarzyszenia Artystycznego „ZA”oraz nagrodę im. Gustawa Herlinga Grudziń-skiego za najlepszą książkę roku 2014. Od 1991roku należy do Związku Literatów Polskich.Mieszka w Warszawie.

...Kazimierza Burnata...75 lat skończył Kazi-
mierz Burnat, polskipoeta, tłumacz, publi-cysta, dziennikarz, ani-mator ruchu literac-kiego. Prekursor har-cerstwa dla młodo-cianych przestępców,były żołnierz „Czerwo-nych beretów”. Był dyrektorem w ZZSD „Polar”oraz kilku spółkach prawa handlowego. Absol-went Uniwersytetu Wrocławskiego i AkademiiEkonomicznej we Wrocławiu.W latach 1995-2004 wiceprezes, a 2004-2015 prezes Grupy Literackiej „Dysonans”;2006–2011 redaktor naczelny pisma społeczno-kulturalnego „Bez kurtyny” (obecnie w zawie-szeniu). Będąc szefem Bractwa Artystycznegoprzy Fundacji „Dla Dobrych Dzieł” we Wrocła-wiu jest animatorem ruchu literackiego wśrodowiskach wiejskich i osiedlowych.W latach 2007-2015 był przewodniczącymGłównego Sądu Koleżeńskiego Związku Litera-tów Polskich; 2011-2014 wiceprezes, a od 2015roku prezes Dolnośląskiego Oddziału ZLP weWrocławiu oraz Członek Prezydium ZarząduGłównego ZLP – przewodniczący Komisji Kwali-fikacyjnej. Członek Stowarzyszenia Dziennika-rzy RP.Współautor około stu osiemdziesięciu an-tologii, almanachów i monografii wydanych wkraju i za granicą. Autor esejów i wielu artyku-łów publicystycznych. Instruktor warsztatów

literackich, juror konkursów.
...Jerzego Grupińskiego

Jerzy Grupiński ob-chodzi 80. rocznicęurodzin. Urodził się w1938 roku we Wron-kach. Uczęszczał doMałego Seminariumoo. Franciszkanów wJarocinie, do LiceumOgólnokształcącego wCzarnkowie i Sza-motułach, gdzie zdałmaturę (1956). W roku 1964 ukończył filologiępolską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu. Pracował jako polonista w szkołachpodstawowych i średnich w Obornikach Wielko-polskich (1958-1959), Słupsku (1964-1968),Poznaniu (od 1969 r.). W 1970 roku w PałacuKultury (Centrum Kultury Zamek) założył KlubLiteracki, w którym promował młodych twór-ców, redagował almanachy „Zamkowe ArkuszeLiterackie” oraz czasopismo „Protokół Kultural-ny”. Od 2006 roku prowadzony przez niego KlubLiteracki działa w Ośrodku Kultury „Dąbrówka”w Poznaniu, Jerzy Grupiński kontynuuje teżredagowanie i wydawanie kwartalnika „Proto-kół Kulturalny” (www.pisarze polscy.pl). InicjatorOgólnopolskich Konkursów Wierszy: „OLaur Klemensa Janickiego”, „Zielone Pióra”,„Młode Pióra”, „Pierścień Dąbrówki”. Juror licz-nych konkursów literackich. WspółzałożycielSalonu Artystycznego im. Jackowskich w Pobie-dziskach, członek Związku Literatów Polskich(1976-1990), obecnie w Stowarzyszeniu PisarzyPolskich. Debiutował w prasie jako poeta nałamach „Głosu Wielkopolskiego” (1963). Autortomów wierszy: Kształt fali (Warszawa 1969), Ta
sama przemoc (Poznań 1972), W dom jak w
kalendarz (Poznań 1976), Stworzysz świat ‒ albo
siebie (Poznań 1979), Album wielkopolski (Poznań1981), Waga i warga (Poznań 1984), Jeszcze noc(Poznań 1990), Wiersze do miłości (Wrocław1991, Poznań 1995), Protokół towarzyski (Poznań1994), Sposób na bezsenność (Poznań 1996), Imię
Twoje (Poznań 1999) Dziesięć palców (Poznań2009, Kuszenie świętego Poetego (Sopot 2012)oraz książki dla dzieci Herb mego miasta (Poznań1994). Wiersze publikował m.in. na łamach„Kultury”, „Kresów”, „W drodze”, „Opcji”, „Nurtu”,„Odry”, „Poezji”, „Akantu”. Były one tłumaczonena kilkanaście języków, w tym angielski, grecki,rosyjski, serbski niemiecki, chiński i ormiański.Laureat wielu nagród literackich, m.in. ZłotejFregaty (Świnoujście 1970), wyróżnienia Słup-skiej Wiosny Poetyckiej (Słupsk 1967), KonkursuPoezji Czerwona Róża (Gdańsk 1969), Nagrodyim. Ryszarda Milczewskiego-Bruno (Poznań2000), Nagrody CEPAL XIII MiędzynarodowegoKonkursu Literackiego Centrum Promocji Sztukiw Thionville (Francja) za tomik poezji Sposób na
bezsenność z kolekcją ilustracji Zbigniewa Kreso-watego (2011), Nagrody Głównej XXXVI MLP wkonkursie na Najlepszą Książkę Poetycką Roku2013 za tom poezji Kuszenie świętego Poetego(2013), nagrody „Drożdże”, przyznawanej przezredakcję „Akantu” (2013). Za almanach Arkaotrzymał Nagrodę Międzynarodowego CentrumPoezji Przekładu i Prac Badawczych w Hongkon-gu (2005), a w 2013 roku ‒  „Ianicius” ‒ NagrodęLiteracką im. Klemensa Janickiego za całokształttwórczości i popularyzację poezji.
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prof. Kazimierz Świegocki

Gnothi seauton (2)
– Powróćmy do przerwanego wątku –

problematyki mott. Rozważaliśmy zna-
czenia wstępnych dwóch. A teraz
przejdźmy do kolejnych. Oto zdanie wyję-
te z Wprowadzenia do filozofii Karla Ja-
spersa, otwierające cykl Przymierze z
czasem. Brzmi: „Tylko poważnie traktując
czas, docieramy tam, gdzie wszelki czas
ustaje”. Zechciej przekonać mnie, że jest
ono jakoś odpowiednie dla całego cyklu.– Czy do całego? Są w nim wiersze różnei motyw czasu nie dotyczy wprawdzie ichwiększości. Ale tak byłoby tylko wówczas,gdybyśmy szukalibyśmy tego motywu wbezpośredniej naoczności. Sądzę jednak, żepośrednio, jako tło ideowe jest on tu niemalstale obecny. Tytuł cyklu wziąłem od jednegoz wierszy. Niewątpliwie tytuł, jeśli go poważ-nie traktować, powinien zapowiadać cośistotnego, co jest obecne w tekście, któremujest przydany. Ale tak nie zawsze być musi.Wystarczy, że pełni funkcję oznaczającą,niekoniecznie zaś znaczącą.– Jednak wyrażenie „przymierze z cza-
sem” to chyba coś więcej, niż zwykły znak
oddzielający ten cykl od innych. Intryguje
samą swoją treścią.– Oczywiście, prawdę powiedziawszy, tomógłby być tytułem całego tomu ze względuna zaznaczony w nim problem czasu. Takitytuł zresztą nosi jeden z moich wcześniej-szych tomików. Pytanie o czas bowiem jestfundamentalnym pytaniem, wokół któregojak wokół osi obrotowej sytuuje się proble-matyka niemal wszystkich moich wierszy,także tych, w których słowo „czas” nie wy-stępuje. Nawiasem mówiąc, słowo to bodajczy nie najczęściej jest obecne w wierszach zokresu wczesnego, jeszcze licealnego.– Dlaczego „przymierze” z czasem, a
nie np. „przekleństwo” czasu? Przecież
idzie ci nie o pochwałę czasu, a o skargę
na niego, że to siła niszcząca człowieka. W
młodzieńczym wierszu piętnastolatka
Powrót z gwiazd napisałeś: „O, czas, prze-
klęta żmija!”– Owszem, tak napisałem. I tak po ludzkuodczuwam: czas jest siłą przede wszystkimniszczącą. Chociaż człowiek realizuje sięprzecież w czasie. Więc jest on równieżwarunkiem naszej twórczości. I wszelkichradości. Bo i one także dzieją się w czasie. Adlaczego „przymierze”? Dlatego, że wobecnatury świata, która jest czasowa , nie masensu słać przekleństw, lepiej, jeśli będziemyszukać z nią porozumienia, ugody. A skorotrudno o ugodę, czyli o jakiś kompromis, boczas jest doskonale obojętny na nasze woła-nia, lęki i płacze, to jedyne wyjście, jakie namw tej sytuacji pozostaje, jest uznać czas w

całej jego powadze i metafizycznej godności.Wtedy uwolnimy się od daremnego złudze-nia, że wobec niego możemy stosować jakieśludzkie zaklęcia, które by zmieniły jego bieg inaturę. A wówczas wstąpi w nas spokój ipoczujemy smak dostępnej nam wolności.– Coś w rodzaju stoickiego amor fati.– Tak przynajmniej ja zrozumiałem sło-wa Karla Jaspersa. I jeszcze jedno bym tudodał. Poważnie traktować czas, znaczyzgłębiać jego obecność i naturę, myśleć imówić o nim jak o sobie samym. Bo przecieżpóki co, żyjemy w nim, a nie w bezczasie. Amówić o nim najlepiej można w języku po-ezji. Ja w każdym razie czynię to od samegoniemal początku swego twórczego trudupoetyckiego, a także trochę mniej odważnie,w niektórych esejach.– Np. w zamieszczonym w tomie Ka-
mień i czas eseju O czasie. Wobec tego
przejdźmy do kolejnego motta, którym
poprzedziłeś wiersz Cogito. Wyraża ono
chyba najbardziej przejmującą metafi-
zyczną i intuicyjną myśl: „Dlaczego istnie-
je raczej coś, niż nic? Nic jest przecież
prostsze i łatwiejsze niż coś”.– Tak, to są słowa Gottfrieda WilhelmaLeibniza. Żałuję, że usunąłem w tym wydaniumotto z Bergsona, które brzmiało: „Nicośćbyła wprzódy, i byt przyszedł na dodatek”.Wiersz Cogito, który teraz mamy na uwadze,o tym właśnie traktuje – o relacji bytu i nico-ści. Jest w nim rozwijana intuicja nicości jakoźródła bytu. Ten wiersz ma też i czysto po-etycki antecedens. Jest nim 129-ty hymn zdziesiątej księgi (mandali) Rigwedy. A zaczy-na się znamiennie: „Niebyt nie istniał wtedy,ani byt nie istniał” (w przekładzie FranciszkaMichalskiego). Zawiera więc rozmyślania opoczątku rzeczy, czy wszechrzeczy. Być możehymn Rigwedy był mi nawet nieświadomąinspiracją, nie pamiętam. Pierwszy jegowerset również mógłby posłużyć mi za mot-to. Masz rację, że w pytaniu Leibniza zawierasię najgłębsza z najgłębszych metafizycznychintuicji. Już dalej w głąb świadomości posu-nąć się nie można. I z logicznego punktuwidzenia pytaniu temu nic nie dolega. Nienależy ono do tzw. pytań źle postawionych,jakby to zapewne powiedzieli niektórzyrygorystyczni pozytywiści i wszelkiej maściempiryści. Skoro nasuwa się ludzkiej świa-domości, to znaczy, że nie jest pytaniempustym, czy jakoś retorycznym, na któremielibyśmy gotową odpowiedź – w tymwypadku negującą jego zasadność i sensow-ność z tego tylko powodu, że pytamy o to, naco nie ma odpowiedzi. Rzecz w tym, że nanajistotniejsze pytania metafizyczne niemamy rozstrzygających odpowiedzi. A wyni-ka to z oczywistego faktu, iż nasz umysł jest

ograniczony jedynie do tego, aby móc tylkopostawić takie pytania, lecz nie ma kompe-tencji do znalezienia odpowiedzi na nie.Sama jednak zdolność do stawiania takiegopytania i jemu podobnych staje się funda-mentem jego godności w porządku wszech-rzeczy, do której przecież należy. I świadczytakże o tym, że coś jednak wie o tym, o copyta. Gdyby nic o tym nie wiedział, to by niepytał. Bo pytamy zawsze o coś, co nas intere-suje, a interesować nas może tylko to, co wjakiejś mierze jest nam znane. Wygląda więcna to, że pytanie o nicość wynika z wrodzo-nej nam idei, czy może raczej intuicji nicościwpisanej w naszą świadomość i przez niąkontrolowanej.Pamiętam, że po raz pierwszy w życiu zproblemem możliwości nieistnienia światazetknąłem się, kiedy miałem trzynaście lubczternaście lat i byłem w ósmej klasie licealnej(wtedy liceum kończyło się klasą jedenastą).Stało się to na lekcji religii. Prowadził ją mądryksiądz, doktor nauk teologicznych dziekan wkolegiacie w Łasku Zygmunt Franczewski. Niepamiętam, jaki był temat lekcji, ale pamiętam,ze ów ksiądz raczej nie trzymał się ściśletematów, bo dyskusje z nim dotyczyły różnychproblemów, także tych nieplanowanych, aczęsto fundamentalnych. Pamiętam jego szo-kujące zdanie, które brzmiało mniej więcej tak:nie tylko nie wiemy, czy świat jest skończony,czy nieskończony i wiele jeszcze innych rzeczyo nim, ale nie wiemy, czy on w ogóle istnieje.Są tacy mędrcy, którzy mówią, że nie istnieje. Ina dowód tych wątpliwości wśród filozofówksiądz dziekan pokazał nam dwa ogromnetomy Sporu o istnienie świata Romana Ingar-dena. Wtedy przypomniałem sobie, że i wcze-śniej przychodziły mi do głowy takie myśli, czyraczej fantazje myślowe: co by było, gdybywszystko, co składa się na świat, nie istniało?Dziś mogę na tę myślową fantazję odpowie-dzieć, podpierając się trochę Kartezjuszem tak:niech by świat i nie istniał, ale przecież to, cojest we mnie i pyta o ten świat, musi istnieć,choćby dlatego, że pyta, więc i myśli. A myślećmoże tylko to, co istnieje. Wszak istnienie jestpodstawą i źródłem wszystkiego, z czegoskłada się rzeczywistość. A czym jest to, copyta? Z pewnością nie tym, o co pyta. Więcczym? Świadomością. A czym jest świado-mość? – Na to pytanie nie ma pewnej i zado-walającej odpowiedzi. Może czymś, co nasspokrewnia z Bogiem? Wszak powiedzianejest, że jesteśmy „na obraz i podobieństwoBoże”. Ale takim stwierdzeniem wykraczamypoza dziedzinę rozumu filozofii, a wchodzimyw dziedzinę wiary i religii. A tymczasem prze-cież wiersz Cogito nie jest – podobnie zresztąjak i chyba wszystkie pozostałe moje wiersze,utworem religijnym, a tylko filozoficznym,metafizycznym.
Dokończenie na stronie 4)



4 Szkice

Gazeta Kulturalna Poezja  Proza  Krytyka  H is tor ia  Sztuka  Muzyka Numer 7(263) l ipiec 2018

Gnothi seauton
(Dokończenie ze strony 3)– Tak, ale mówią, że każde ludzkie
myślenie o głębszym sensie życia krąży
ostatecznie wokół trzech pojęć: Boga,
człowieka i świata. I przecież ty jedną ze
swoich książek badawczych zatytułowa-
łeś według tego porządku: Człowiek wo-
bec Boga i świata w poezji.– Wiem. Ten porządek pojęć niektórzynazywają filozoficzną trójcą.– Kolejnym mottem jest zdanie wyjęte
z Biblii, z księgi Jeremiasza. I brzmi dziw-
nie tajemniczo: „Zanim ukształtowałem
cię w łonie matki, znałem cię”. Poprzedzi-
łeś nim wiersz Do Nienarodzonej.– Zdanie to pochodzi z Biblii, ale to cospowodowało, że go użyłem jako motto, tonie biblijny kontekst, lecz raczej orfickakoncepcja preegzystencji oraz związana z niąPlatońska teoria idei jako wzorców rzeczy.Mamy tu przedstawioną sytuację ontolo-giczną w takim rozumieniu ontologii, jak jąpojmują fenomenolodzy, czyli jako nauka nieo rzeczach, nie o tym, co istnieje realnie, leczo czystych możliwościach wszystkiego, co bymogło zaistnieć. Zakłada się tu, że istniećmoże wszystko to, co tylko nie jest we-wnętrznie, logicznie i ontologicznie sprzecz-ne. Tym, co ma powstać do realnego istnie-nia, jest w moim wierszu „Nienarodzona” –istota ludzka będąca jeszcze w stanie czystejpotencjalności, „Królowa z Kraju Możliwo-ści”. Wszystkie obrazowe sytuacje, jakiepojawiają się w kolejnych strofach, są przed-stawiane jako uroczyste, pełne troski przygo-towania na tę chwilę, w którym ma się zjawićw naszym realnym świecie i zamieszkać wnim owa istota z tamtego świata – ze świataczystych możliwości. Jest w tym wierszuwyrażony swoisty dramat metafizyczny,który dzieje się w punkcie spotkania dwóchrodzajów rzeczywistości – Kraju Możliwości iKraju Realności. Królowa musi przekroczyćlinię dzielącą te dwa światy – wyjść ze świataidei (Platońskich) i wejść do świata rzeczyzmysłowych. Wszystkie obrazy przedstawio-ne w wierszu są natury zmysłowej i symboli-zują bogactwo tego świata, w którym Królo-wa ma zamieszkać. Dramat tej sytuacji pole-ga na tym, że to przejście wynika nie z jejwoli, lecz z metafizycznej konieczności,której Królowa uniknąć nie może, a więcwręcz wbrew jej woli. Ona w lęku przedistnieniem w ludzkiej postaci w świecierzeczy zmysłowych próbuje ukryć się w„rozlewiskach luster”, „płacze w mrok sy-pialni”. Ale wyrok jest nieubłagany, nieunik-niony: „nie ujdziesz życia, jak nie ujdzieszcienia”; „Znaj, co Konieczność nakazujekrólom, / a co pająkom, co zaś krnąbrnymlasom”. Głos z Wysokości napomina ją, wzy-wając do panowania nad sobą tak, aby swojejwoli nie przeciwstawiać Woli Najwyższej:„Panować musi nad sobą, kto z Panem /bywał tak możnym w Kraju Możliwości”. Akt

przejścia ze świata przedistnienia do świataistnienia jest konieczny i nie pomoże tużaden płacz – z „próżni” wyłoni się „byt twój”i „ludzki przyjmie kształt”. Idąc tropem takie-go interpretującego rozumowania możnanatknąć się w końcu na ideę, że istnienie wpostaci czystej możliwości lepsze jest dlaczłowieka od jego istnienia realnego, jakiemu dane jest do spełnienia w ziemskimświecie. To jest nawet zgodne z myśleniemorfików i samego Platona.– Okazuje się, że wiersz, który ma for-
mę ballady, może zawierać poważne
treści filozoficzne, jak to przedstawiłeś. A
więc można w formach poetyckich peł-
nych obrazów i symboli, w rytmicznych
strofach mówić o problemach, o jakich
pisze się traktaty w języku suchych abs-
trakcji. Cóż, może nazwiemy ten wiersz
fantazją ontologiczną? Wszak fantazji tu
nie mniej, niż ontologii. Można by też
medytować nad jego symboliką. Ale zo-
stawmy to badaczom filologom.– Jeszcze tylko końcowa uwaga o tym,dlaczego nie tyle biblijny, co Platoński kon-tekst skusił mnie do umieszczenia takiegomotta. Biblia dostarczyła dość wyrazistego ikonkretnego obrazu dla wyrażenia Platoń-skich treści filozoficzno-ontologicznych. Wsłowach biblijnych mówi „Ktoś” – osoba zeświata nadprzyrodzonego mająca mocstwórczą („ukształtowałem cię w łonie mat-ki”). Stwórca ten jednak aktu stworzeniadokonuje według wcześniejszego wzoru, idei,które są jego myślą („Zanim ukształtowałemcię (…) znałem cię”). W wierszu nie ma mo-wy o konkretnym Stwórcy, ale została wyko-rzystana pewna analogia do Platońskiejteorii idei oraz posługującego się nimi De-miurga.– Istnieje inna interpretacja tego wier-
sza, w której nie ma w ogóle mowy o
filozoficznych jego kontekstach.– Owszem. I jest to mistrzowska inter-pretacja. Świadczy to jedynie o tym, ze utwór,kiedy oderwie się od swego twórcy i zaczniekrążyć w przestrzeni kulturowej, przestajebyć wyłącznie własnością autora, a staje się„dobrem wspólnym”. I wtedy jego rozumie-nie nie musi zgadzać się z tym, które leży wintencji autora.
Cogito

Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?
Nic jest przecież prostsze i łatwiejsze niż coś.G. W. Leibniz, Zasady natury i łaskiJeszcze nie było znaku ani światła,wymiarów ciszy, ani ciszy przyczyn.Na swą tożsamość nawinięte koładrzemały. Święte trójkąty były niczym.Punkt słońca jeszcze nigdzie nie przemierzałgąszczu geometrii nieeuklidesowych.Rzeczy nie było, lecz ich zaprzeczeniatworzyły próżni obudowę.I tylko było NIE ogromne całenad sobą, w sobie i z sobą pomiędzy,i rosło wszędzie, wewnątrz się schylało,

rzedło, wietrzało coraz szerzej, prędzej.Aż się rozpierzchło po sobie i zrzekłojedynowładztwa do trwania w negacji;aż zaprzeczyło sobie ogromnemusobą jedynym i sobą zniknionym.I ze środka Nicości jak ze słów Niemegowyszło Konieczne i szło po trójkątach.Podeszło do mnie: jesteś alter ego.Myślisz, więc jesteś. Czemu się uglądasz?1I zogromniałem nagle po tych słowach.Nie byłem. Jestem. Znów schylam się wnicość.Słucham i słyszę: czy to duch Jehowydo mnie przemawia, czy się we mnie śni coś?I oto widzę, jak rośnie Koniecznei jak otwiera się środek Niemego.Wiatr z gór Nicości wieje w moje wnętrze,łamie się Drzewo Dobrego i Złego.1967; 1984____________________________1 Uglądać (regionalizm) – szukać czegoś wzrokiem.
Do nienarodzonej

Zanim ukształtowałem cię w łonie matki,
znałem cię.Jer 1, 5Jeszcze mieszkasz w świetle u WieczornejZorzy,złotą chryzantemę jesień ci zapala,nad próżnią dla ciebie pochylona matkaklęczy nabożnie, baśnie opowiada.Zima ci rzeźbione zwozi srebra w darze,trzej krukowie niosą mirrę, welon ślubny,róże upina paw błękitnookiw chłodzie Gangesu u indyjskich magów.Wszystko jest dla ciebie — każdy pająk złoty,każdy szczegół świata w zmienności itrwaniu,pałac z kwiatów woni, świątynne ogrody,gdzie Drzewo Rodzaju pije wieczną wodę.Księżyca wierzchem jedzie narzeczony –do ciebie Królowo z Kraju Możliwości.Nie kryj się przeto w rozlewiskach luster,nie ujdziesz życia, jak nie ujdziesz cienia.Masz różę-berło, w drugą rękę sowę,ślubną wiązankę i męża z kamienia.Znaj, co Konieczność nakazuje królom,a co pająkom, co zaś krnąbrnym lasom.Panować musi nad sobą, kto z Panembywał tak możnym w Kraju Możliwości.Jeszcześ w zwojach światła schowanau Słońca,jeszcze nie ma ciebie. A już wieczoramipłaczesz w mrok sypialni i widzisz, jakz próżnibyt twój się rodzi i ludzki bierze kształt.1966

prof. Kazimierz Świegocki
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Mniej Więcej (161)
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Kosmowskie
wiersze

kosmiczne
Andrzej Kosmowski pisze nieśpiesznie.

Swój pierwszy zbiorek wierszy wydał w
1977 roku, a ten – poniżej recenzowany –
jest dopiero szóstym z kolei. Lubię takich
„poetów niewyrywnych” – oni z zasady, gdy
drukują, to coś solidnego. No i nie zawio-
dłem się.

_______________________

Leszek Żuliński
_______________________

Wizja lokalna to tomik warty lektury.Wiersze pogrupowane są w pięciu „rozdziali-kach”. Książkę otwiera wyodrębnione dwu-wersowe motto, które od razu wprowadzanas w sedno rzeczy: nad głową obojętne
milczenie gwiazd / nieprzetłumaczalne na
żadne ziemskie języki. A więc metafizyka „dajekopniaka” reszcie utworów; otwiera bramęku tajemnicy istnienia.Oto wiersz pt. już wiem: już wiem nie ma
ucieczki / ocean nigdy nie znika / jest zawsze
pewnie i w dyskretnie w pobliżu / i jakby co
żadne wyniosłe klify / ni przemyślne falochro-
ny / nie powstrzymują jego zagniewanych
wód // niespiesznie fala za falą / słowo za
słowem / zbliżamy się do wieczności.Natychmiast uświadomiłem sobie, to, cooczywiste: poezja dzieje się na tych dwubiegunach. Na pierwszym jest behavior,reizm, konkret, na drugim czarne niebo, wktórego ocean kuszą nas odległe gwiazdy.Można by jeszcze – rzecz jasna – wymieniaćinne „gatunki tematyczne”, ot, chociażbyerotyki, ale te dwa gatunki trzymają wszyst-ko w klamrze: reizm i kosmos.Tak, Kosmowski, przynależy do tej dru-giej osobliwości.Proszę wczytać się w ten kolejny wierszpt. wulkan albo wizja lokalna: doczołgałem się
tutaj po to aby sprawdzać / rzetelność bez-
osobowych policyjnych raportów / ni rozga-
danych dziennikarskich relacji / czy napawać
się / słusznością swoich poetyckich wizji //

przybyłem tutaj by przysiąść / w medytacyj-
nym bezruchu / na skraju wciąż dymiącej rany
/ i delikatnie postawić ostatnia kropkę // w
sumie nieważne / czy to co wyleje się z ogni-
stych czeluści / przeistoczy się w pył grzebiący
pompeje / lub w bazaltowe cuda wysp szczę-
śliwych // czy będzie aktem zagłady / stwo-
rzenia / albo kolejnym fałszywym alarmem /
to mnie już nie dotyczy / doczołgałem się /
zobaczyłem / i chyba już wiem // chyba.Tak zwana „poezja egzystencjalna” mamasę różnych dykcji i wcieleń. Jednak jeśliwchodzi na Pola Elizejskie, to wszystko jestnajpierw tylko domysłem. Ale czytam wWikipedii, mateczce naszej mądrości: Spra-
wiedliwi kierowali się na prawo do rzeki
zapomnienia – Lete. Napiwszy się z niej wody,
zapominali o ziemskim życiu. Dalej czekały już
na nich Pola Elizejskie – kraj wiecznego spoko-
ju i pośmiertnej szczęśliwości, gdzie dusze
wyzbyte od wszelkich cierpień i pragnień
przechadzają się po bladych łąkach, ogarnięte
muzyką niewidzialnych lir.Może Kosmowski przyśle nam stamtądswój „reportaż filozoficzny” (no i poniekądeudajmonistyczny), to czegoś więcej siędowiemy, ale na razie on jest w tym samymplanetarium, co my. Cymes w tym, że takiewiersze trudno się pisze (na ogół coś siębredzi), a Andrzej z osobliwym acz pięknymstoicyzmem opowiada coś, co być może jestdomysłem realnym. W każdym razie wartymrozmyślań.I nagle uświadomiłem sobie, że samonazwisko autora (Kosmowski) gdzieś się oKosmos ociera. Wybrany został, czy co, docholery?Te pięć części tomiku, o których na po-czątku wspomniałem, w gruncie rzeczytańczą tego samego bluesa. Czasami autor„chodzi po ziemi”, ale w gruncie rzeczy tenmetafizyczny zefirek stale tu tańczy. W jed-nym z wierszy pojawia się taka fraza: utknęli-
śmy w połowie drogi do odtworzenia dawnego
uniwersum. A więc Kosmowski ma świado-mość Tajemnicy. Nigdy niczego do końca sięnie dowiemy, a gdy już się dowiemy, to niebędziemy mogli tego przekazać.Ja jako stary, ohydny ateista nie posia-dam metafizycznej nadziei. Mój racjonalizmpostawił mi szlaban. Andrzej ten szlabanprzekroczył i w zasadzie mu zazdroszczę. Toby jednak znaczyło, że dopuszczam do siebiejego przeczucia i wizje. Sęk w tym, że naprawdę musimy czekać aż do śmierci. Mamtę przewagę nad Andrzejem, że mogę dowie-dzieć się pierwszy.Czasami spotykamy tu wiersze bardziej„konkretne”, jak na przykład ten pod tytułem
wernisaż: twarz jak pobojowisko wielkich
bitew / z którego już wywieziono rannych /
zabitych ulokowano w sentymentalnych kop-
czykach / a wiatr rozwiał smród rozkładu i
prochu / i teraz bawi się pierwszymi wstąż-
kami wieńców // twarz jak pobojowisko
wielkich bitew / usta jak krew po wybuchu /
deklamują / iż luksus karmi się wzruszeniem /
i dlatego tak szczerze kocha / prawdziwą
sztukę // gdzieś w kącie / dżentelmen z pro-
wincji / w przyciasnym modnym garniturku /
dyskretnie pyta / poetę Wawrzkiewicza / czy
reprezentuje / przemysł zbrojeniowy // nieste-
ty tylko rozbrojeniowy / pada odpowiedź // a

alkoholu wciąż nie wystawili / i puste kieliszki
/ ustawione w misterną piramidę / dzwonią
na trwogę.Ten wiersz otóż jakby bardziej stąpał poziemi, ale w końcu i tak słowo „trwoga” gopuentuje. Tak, ten tomik jest osobliwą opo-wieścią o naszym bólu nie obnażającymsensu istnienia. A ów sens i tajemnica sągłównymi bohaterami tych wierszy – jed-nych z lepszych, jakie ostatnio czytałem.

________________________Andrzej Kosmowski, Wizja lokalna, Wydawnic-two Książkowe IBIS, Warszawa 2018, s. 68.
Andrzej

Kosmowski
zdradziecka ścieżka krwinoc z boku na bokjuż żadnych papierów przy łóżkustrach zwany inaczej przeznaczeniemwytrwale pełznie zdradziecką ścieżką krwiw uszach delikatny szmer powietrzabuszującego w postrzępionych lotkach czarnychskrzydełw nozdrzach niepokojący zapachpotraktowanej parą buczynydla którego podobno warto umieraćjutro już tu jest* * *stare białowieskie dęby leniwie strząsająrozgrzane krople południana nasze głowyutknęliśmy w połowie drogido odtworzeniadawnego uniwersum
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Kazimierz
Burnat

Osobny w tłumie
Lęk odsłania nicośćMartin HeideggerSine podkrążone oczyznosi z fasonemgniew ujarzmialuksusem przebaczaniazanim obok Wałuz czupryną tarniny i głoguprzeżyje ostatni rozbłyskświadomościbędący posiłkiemna całe pośmiertne życieu jego podnóża składowisko ciałi kraterypo spóźnionej walce dusztracone walory bytujuż nie są w cenieale żądze nie wygasną(są odpryskiem ślepej woli)mizerne ciałoosobne od uniwersumjednak nie wykręca chorobąsiwiznąwszczyna nowe wyzwanieczyny przeciw lękowi

UfnośćByć przyprawądo codziennościto jak bogactwo biedakaepizod za epizodemznaki zapytaniabez odpowiedzi na miarękryzys słowaale spełni się obietnicadana w ferworze zabieganiaza wrażliwościąsamotność stanem koncentracjidojrzewaniembyć może celemziszczenie blisko
SwoistośćNiemal wszystko umilkłosłychać tylko echo pulsuanioł w ramionachdiabeł w sercuale nie poddawaj sięwalcz o boskośćgubiąc po drodze świętych

wynoszonych masowomimo grzechucokolwiek zrobiszdobre dla jednychdla innych złeostatnie i takciało do zwrotudusza nieprzemijalnateż nie jesttwoją własnościąbądź sobie wiernytu i tamjeśli to możliwe
Zawrócić nurt czasuCoraz trudniejpominąć w wierszu śmierćwyjść poza bytowaniecoraz trudniej o uległośćemocjonalne potrzebynie współgrają ze świadomościąrozmijają się z ekscytacjączołgają przez wnętrzności człowiekai świata z wyblakłymi ideamibez nich nie zapłodnisz wyobraźninie skupisz się na boskich łaskachani przebaczaniuwiara w wieczne potępienie silniejszaa utajniona bezczynnośćobsesją bycia zajętymna starym cmentarzunarastają pokłady nienazwanegoczerń sztandaru tryumfuje
NiepojętośćMyśleniem o Boguuznajesz jego istnienieczekasz na podanie rękia zrzędziszcoraz puściej wokółbezbrzeżna samotnośćo poetyckim wyraziezarumieniona –gra anioła stróżajednak samym zawstydzeniemnie otworzy na ościeżbramy zrozumieniaw drętwej głowieuwięziona myślw sercu tęsknota(tęsknota jest wredna)miało nie być łatwoi nie jesttakie kipienie krwipod rękę z oczekiwaniemreligijne łaknienie bez wiaryczerpanie z niedowierzania

Andrzej
Bartyński

(1934-2018)

Autoballadka majowa
Jackowi Kajtochowi,
demonowi przyjaźni – poświęcamŚpiewaliśmy górne pieśnipiliśmy wino nadzieimówiliśmy ludziom wierszechcieliśmy świat odmienićżeby nie byto biednychsmutnych i poniżonychŚmiały się z nas demonyNie mieliśmy doświadczeniaco do wolnego rynkusnuliśmy wielkie marzeniao pięknie dobrych uczynkówżeby nie było biednychsmutnych i poniżonychŚmiały się z nas demonyOd niepamiętnych czasówna naszej globu scenieco rusz się zjawia prorokz receptą na zbawienieżeby nie było biednychsmutnych i poniżonychŚmieją się z nas demonyWołają – łapać wariataktóry ten świat chce odmienićnasz świat w cudownych bankomatachprzy których klęczą wzbogacenijak przed ołtarzem swego Bogaktóry szeleści im w kieszeniktóry szeleści w ucha sienibanknotem długim jak stonogażeby słyszeli że są zbawienimają na setkę i na kobietkęi na hot dogaOto niebiańska drogapo której chodzą piękne paniea pobudzone są na przespaniew każdej pozycji, propozycjiaparycji, koalicjiach miłowanie, miłowanieciał spragnionych upajaniea my – cóż my kochaniecóż my?Wierzyliśmy w swoje wierszeczytaliśmy Kapitał Marksachcieliśmy świat ulepszyćtak kończy się powiastkaA czy słyszycie ów głos z ambonyżeby nie było biednychsmutnych i poniżonychherbatę marzeń leje nam w sercaach jak smakuje nadziei lemonktoś nam podaje kieliszek szczęściaProszę popatrzeć – to znowu demon
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Więc się uśmiecha piękna kobietato także demon – rzekł poetai biorąc damę w swe ramionaprzemienił się w demonaMówimy ludziom swoje wierszena świata cztery stronyale w tym wszystkim jest najlepszeże my to też demonybez których nie istnieje miaraże chwila to wiecznośćże wieczność to wiaraI tak bez końca nić się ciągnieraz nić jest czarna – raz jest białaktoś się uśmiecha do nas w okniejakby się wieczność uśmiechałaMówimy ludziom swoje wierszekleimy połamane pięknożeby się stało piękniejszektóry to raz kolejno?I tak bez końca nić się ciągniekto ją przeskoczył – śmieje się w oknie
Dzień trzynasty
w DusznikachCzy pan jest poetą?zapytała mnie mała dziewczynkaw Dusznikach przed aptekąa w ręce trzymała fortepianwielki jak czarne nieboJak masz na imię dziewczynko?Na pierwsze mam śmierćna drugie miłośćczy teraz pan mnie się lęka?przed chwilą spotkałam ChopinaChopinka, który tu kiedyś był w DusznikachTaka jesteś maleńkaa wszędzie się wpychaszCzy to pana bardzo dziwi?każda sekunda i kometakażda epoka i planetaodchodzą w przeszłośćludzie to nazywają upływem czasuczas porównują do płynącej wodyna przykład w Dusznikachrzeka Bystrzycacykle pogodycoś najpierw jest a potem nie mawięc nie potrzebna tremaA miłość?Miłość to róża co rozkwitaróża pąsowado której słowik zwykle wzdychaKot – cicho cichocap słowikai już piosenka zakończonadlatego mam dwa imionaDo widzenia panie poetoniech pan napisze swój poemato małej dziewczyncektóra jest a której nie machodźmy na koncertjuż grają Chopinapalce na białych i czarnych klawiszachCzy pan jest poetą?zapytała mnie ciszaw Dusznikach przed apteką

Te są Ojczyzny mojeTe są Ojczyzny mojea jest ich wieleNa greckich łąkach asfodelena Ukrainie mak i chabera w Niemczech kwitnie koniczynawe Francji chociażby w Paryżutam żółć wiosenna święto żonkilaw Hiszpanii w Czechach albo w Daniimoże ten kwiatek dla pani?Czerwony płatek kampanulimożna do serca go przytulića w Polsce polski bez liliowyi nasz kaczeniec ulubieniec złotogłowyi biały jaśmin i piwoniemożna odwiedzić Amazonięmożna odwiedzić i Australiępodróżowaliśmy w dzieciństwiei niosły nas wydęte żaglepod dziobem statku morska falajedna za drugą się oddalaobłoczek wspomnień wiatrem gnanyTE SĄ OJCZYZNY MOJEMORZA PRZESTWORZA OCEANY
RejsPłyną ludzie kruche łodziepłyną ludzie bez kompasua na morzu noc czerwcowaw kruchych łodziach słońce konapłyną ludzie w czarny dzieńnie ma drogi naznaczonejnie ma drogi pokazanejczarną pieśnią wiatr zawodziLos się wcale nie uśmiechakto jak umie sobie płyniena łupinieod orzecha
Człowiekmam bytymam ubraniemam oddechmam umrzećmam żyć

Adam
Lewandowski

26/... religiiJedną całość potrafipodzielić tylko jednawielkość – religia.Oparta na tradycjibezwzględna przyswajaodrzuconych by za chwileupokorzyć jedność duszy.Pozwala obmierzyćprzesłanie powziętez najstarszej księgi

najstarszej cywilizacjiby w końcu przebiecpo całym cielebez śladu w pamięcipozostawiając wypełnionąpróżnię i nakarmionąmotywację.Religia to wiara codzienności
2/... objawieniuMyślenie rozpoczyna się po północykrótka reminiscencja codziennegoobjawienia.To taki prosty odruch podświadomościprzewijający obrazy dnia.Nad ranem pobudka myśliprzegania nocne maryprzygotowując przedpole dnia.W pośpiechu dziennych chwilmyśli uderzają w ściany szyb okienby trafić na ekran cywilizacji.Granice myśli są ostreobijając się od czasu do czasuod krawędzi.
13/... literaturzeLiteratura to rozmowao życiu bez kalkulacjio słowach bez epistemologiio nudnych wersjach pożyciao słownych mdłych kalkulacjacho obrazach bez wyrazu.Czynach, co przynoszą wiedzępozbawionych emocjibez wartościsuwerennych ambicjach myśleniaprostym życiu.Prostym bo niebezpiecznymprostym bo cichym bez wystrzałuprostym bo stroniącymod fałszywej aktywności.
14/... długachKto umiera płaci wszystkie długinawet najskromniejszez dzieciństwa.Najłatwiej spłacić te ostatniektóre pamiętamy i te pierwszeo których zapominamy.Stworzenie lęku przed nieczystymidługami zamazuje widzeniesensu wiosny i dziecinnegowidzenia świata.Spłacający długi żyje wiecznie.
9/... przyszłościNotorycznie rozstrzygamdrgania codziennych dniby zebrać je w prostym workusłów które znaczą tyleco spragnione myślizamknięte w hermetycznymsłoju przyszłości.
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Karol Samsel

Laudacja dla Daniela Madeja i Agaty Jabłońskiej
34. Nagroda Poetycka im. Kazimiery Iłłakowiczówny za debiut poetycki 2017 roku1.

Małą epokę Daniela Madeja cenię naj-bardziej za zastosowane w wierszach Auto-ra ryzykowne, a wręcz kontrowersyjnespektrum obrazowania. Cały swój zbiórMadej zbudował bowiem na najbardziejwytartym, a poniekąd także skompromito-wanym i grafomańskim w oczach początku-jących autorów chwycie. Mowa o porówna-niu i związanej z nim, zbanalizowanej za-zwyczaj składni porównania. Niech zaprzykład posłuży w tym wypadku wiersz
Warunki brzegowe, chociaż postawić w tymmiejscu można by naprawdę dowolny tekstz Małej epoki. Podmiot liryczny Madeja,posługując się językiem uznawanym – jeżelinie za zepsuty, to przynajmniej za niedo-formowany, stwarza dla swoich porównańosobną architekturę, z będących pod rękądesek zbija sumiennie scenę, co z tego, żeprowizoryczną? Istnieje bowiem tutaj nietylko długotrwający, wiecznotrwały efektporównania, lecz także – porównania ima-ginarium. Styl poetyckiego porównaniawchłania język, którym Madej wydawał siędysponować na wejściu, i na wyjściu dajepoetycką mowę napiętnowaną. Czytelnikzaś Małej epoki obcuje w ten sposób zczymś, co moglibyśmy nazwać „performan-ce’em złego porównania”. Madej wie bo-wiem, że jakakolwiek regeneracja językamusi odbywać się poprzez jego zniekształ-cenie, zepsucie.I tak „dziewczętom o oczach błyszczą-cych jak szprychy” odpowiadają w Warun-
kach brzegowych „usta jak gruzy”. Te sameMadejowe usta zaś „mogłyby się spodzie-wać wszystkiego / jak pod obcym linkiem”.Idźmy zresztą dalej: w Pływach ponoć„słońce dotyka jak głowica stetoskopu”, w
Sterowniku „pokojowi, ciasnemu jak foto-budka” odpowiadają „usta dziennikarkidrobniutkie jak szlufka”, nad wszystkimnatomiast unosi się „ja wbity w fotel, nibybila w łuzę”. W Akcji dla odmiany zamiastparalelizmu porównań mieć będziemy doczynienia z ich „spiętrowaniem”, amplifika-cją, gdyż „autobus płynie / jak akwarium.Pęka naczynko w oku / suchym jak opis”.Zgrane, zużyte, może dlatego tylko impliku-jące grafomańskość porównanie staje się wten oto sposób dla podmiotu lirycznegoMadeja nowym narzędziem percepcji orazapercepcji, a nawet – mówiąc językiemEdmunda Husserla – redukcji transcenden-talnej. Po-rywająca w Małej epoce jest śmia-ła perspektywa, którą Madej zakreśla,czyniąc narzędziem subtelnej, metafizycz-nej rewizji, stopniowego „odczarowywaniaświata” tak spowszedniały, synonimizującydziś raczej zły aniżeli dobry smak środekartystycznego wyrazu.A jest to zarazem mocno sprecyzowany,przez to dość osobisty (bo autorski) hołd

dla tradycji poetyckiej liryki polskiej sprzed1989 roku. Nie sposób o tym nie wspo-mnieć w tym miejscu i w tych szczególnychprzecież okolicznościach uroczystego wrę-czenia 34. już Nagrody im. Kazimiery Iłła-kowiczówny za najlepszy debiut poetyckiroku 2017. To poeci poznańscy wszelakouczynili chwyt poetyckiego porównaniasubtelnym, ale i precyzyjnym narzędziempoznania i autoanalizy. Dość przypomniećw tym miejscu głośny tom wierszy Wincen-tego Różańskiego, Dziecko idące jak włócz-
nia śpiewało z 1970 roku. I podobnie jak uRóżańskiego, autora dużo późniejszych Rąk
Marii Magdaleny, u Madeja „wiersze chcia-łyby być / dotkliwe jak sankcje, a nie ledwietkliwe / niczym niezłomny silniczek za-bawki”.To bardzo znamienne dla Małej epokifrazy i określenia. Niegdyś Michał Masłow-ski przekonywał, że Kordian Juliusza Sło-wackiego jest prima facie dramatem oalienacji czynu heroicznego. Utrzymywał,twardo obstawał za tym, że Słowacki pro-jektuje przerażające uniwersum, w którym„działacz” pozostawiony zostaje bez swoje-go „działania”, że innymi słowami – „dzia-łanie” odosabnia się względem „działające-go”, stając się wyłącznie nieokreślonym,niedającym się w żaden sposób skojarzyć z„działaczem” oparem abstrakcji. Dlaczego
Kordian powrócił do mnie w trakcie lektu-ry Małej epoki? Cóż, poetyka silnej słabościwypowiadających się u Madeja głosówlirycznych bardzo wydatnie skojarzyła misię z silną słabością tak klasycznego prze-cież Kordiana. „Jesteśmy jak kopie rzuconew obieg / historii, gdy marzy się refresh, ajest ładowanie / broni” – tłumaczy Madej wwierszu Koło szczerbate, a wątki, które tutajsugestywnie zainicjuje, powrócą jeszczew Małej epoce z całą siłą – przy okazji wier-sza Plagiat. W tomie urodzonego w 1989roku poety bowiem chodzi nie tylko o alie-nację „małego człowieka” w historii, lecztakże o alienację samego aktu tworzenia odtwórcy. To właśnie on – akt wyznaczającygranice materii całej twórczości – jest tuprzecież niczym więcej ponad Madejowy„zabawki silniczek”.Spośród obecnych dzisiaj na rynku lite-rackim dykcji poetyckich Mała epoka najsil-niej w moim przekonaniu koresponduje zpoezją Łukasza Jarosza, w sposób szczegól-ny z tomami Pełna krew z 2012 roku oraz
Świat fizyczny z 2014 roku. Z Pełną krwiąłączy Małą epokę pewien obserwacyjnynamysł, a także coś, co można by nazwaćszkołą literackich „studiów przedmiotu”.„Stuk, stuk, buduję świat. / Widziany znadkola traktora, z baku motoru” – piszeJarosz, a Madej poniekąd mu wtóruje, prze-nosząc nierzadko jego realistyczne do-świadczenie percepcji w przestrzeń wirtu-alną, jak dzieje się to w puencie wiersza

Lufcik: „Oglądam to ze streamu, / który cochwila przycina się / jak drzwi windy; aż dozamknięcia okna”. Łączy Madeja i Jarosza,Jarosza i Madeja ze sobą także realistycznamalarskość opisu codzienności tak widocz-na w Małej epoce w wierszach takich, jakchociażbySynteza z otwierającym całośćzdaniem: „Przestrzeń zasypana śniegiem izalana słońcem / jak szklanka wrzątkiem”.Podczas gdy w wierszu Fresk z tomu Pełna
krew podmiot Jarosza zeznaje: „Opada po-piół i można podejść bliżej; / Obejrzećwczepiony w eternit sopel, / sześciany sty-ropianu na ciężarówce”, w wierszu [Interfe-
rencja] Madej deklaruje, a także sprawozda-je – ustami swojego podmiotu: „chcę jadać zcelnikami / i palić papierosy, gdy słońce jakprzerębel / pozwala łowić wzrokiem pla-stykowy plankton”. 2.Znacznie trudniej stosowny intertekstprzyszłoby odnaleźć dla porażającego tomuAgaty Jabłońskiej, Raport wojenny. Możnaskądinąd skutecznie – jak mniemam –dowodzić, że wpisany w tę książkę, istotnydla niej dyptyk Nowosielski znakomicie„wyręcza się” rozkwitającą, wielobieguno-wą składnią podmiotów Eugeniusza Tka-czyszyna-Dyckiego, nie tylko z tomówwcześniejszych, może zwłaszcza z tomówostatnich poety, takich jak Kochanka Nor-
wida oraz Nie dam ci siebie w żadnej postaci.„Nowosielski” to zresztą dla zawsze iro-nicznej Jabłońskiej i „nowa sielskość”, i„nowosielstwo”, a więc rajski, przedustaw-ny ład, niespełnialny w ziemskich światachmężczyzn i kobiet, nieustannie renegocjo-wanych małżeńskich paktów, nigdy niezdo-bywanego raz na zawsze terytorium, ładprzedustawny, krótko mówiąc – bo poza-małżeński, a może raczej ponadmałżeński,skoro w zakończeniu dyptyku, poprzez„związek dwu dusz” poetka odwołuje się doplatońskich snów o jedności z Uczty.Gdy mowa o Tkaczyszynie-Dyckim, sed-no całego porównania jednakowoż nie tkwiw samym Platonie, ale... w „nowosielstwie”Nowosielskiego. Jabłońska bowiem, bardzopodobnie do autora Piosenki o zależnościach
i uzależnieniach, wykorzystuje charaktery-stycznie brzmiące nazwiska, zużytkowuje jew funkcji Plautowskich noms parlants (na-zwisk mówiących), wokół owych noms
parlants natomiast – wytwarza całą nieza-leżną lirykę sytuacyjną. Staroświecki, ana-chroniczny gest Plauta, owszem, ale zhiper-bolizowany, a przede wszystkim – „sper-formowany” w specyficznym, niby to staro-polskim performansie snutym transowoprzez Dyckiego... I rzecz jasna – bezwzględ-nie nie wolno tu zapomnieć o Jerzym No-wosielskim, postaci „większej niż życie”, cocałą grę językową Jabłońskiej nasyca nie-
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oczekiwaną głębią i waloryzuje względemgier na nazwiskach, zazwyczaj peryferyj-nych i półanonimowych, którymi „do utratytchu” zagrywał i zagrywa się Dycki.Przeprowadzona analiza porównawczafunkcjonować mogłaby w kontekście Ra-
portu wojennego na prawach kosmicznegozupełnie wyjątku. Skoro wszelako zaistnia-ła, stosowne jest prosić Autorkę o wyba-czenie, jej tom bowiem – zasila szeregwybitnych, lecz także – manifestacyjnieniealuzyjnych zbiorów współczesnej mło-dej poezji... Wiersz nasycony to w Raporcie
wojennym wiersz „wypłukany” z łatwejintertekstualności, a skoro „wypłukany” jużzostał z łatwych, nazbyt metaliterackichskojarzeń, nie posiłkuje się łatwymi ichsubstytutami: szyfrem, anegdotą, remini-scencjami, widmowymi zapożyczeniamimotywów, składni, struktury obrazowania.Wiersz Jabłońskiej jest nazbyt zintegrowa-ny oraz zharmonizowany ze sobą, a chcia-łoby się wręcz rzec, że nazbyt samoświa-domy, ażeby znosić dodatkowe semantycz-ne obciążenie, a nawet „stłumienie” (bojako „stłumienie” to obciążenie się tu po-strzega), czyli intertekstualność. Intertek-stualność, pokusa ustalania korespondencjidanego tekstu z innymi, takiegoż tekstuerudycyjne „rozpromienianie się” w tek-stach innych – to bestia, którą należy trzy-mać na możliwie jak najkrótszym łańcu-chu... Taka jest filozofia wiersza Jabłońskiej,niealuzyjność jest w tej filozofii wyznaczni-kiem żywotności całej konfesji lirycznej,nieintertekstualność zaś to warunek sine
qua non wolności poetyckiej, tej wpisywa-nej w głęboko pojęty proces twórczy, pro-ces, który mógłby być Bergsonowskim élan
vital. Ta sama filozofia stwarzała przecieżwiersz Tomasza Pułki. W ramach tak zakre-ślonych ram – metaliterackość, metaliterac-ka wrażliwość to może jeszcze nie balast,ale już niebezpieczny ciężar. Może łatwoześlizgnąć się w pseudo-liryczny, zanie-czyszczający strumień poetyckiej konfesji –snobizm.Nie dowodząc zatem niczego i niczegonie wmawiając, pozwolę sobie jedynie nakonceptualne, o tyle kunsztowne, co ryzy-kowne, może w pewnej mierze niedyskret-ne, ale już z pewnością nienapastliwe –porównanie. Judyta z Księdza Marka Juliu-sza Słowackiego (tak, tak, znowu Słowacki),Żydówka-wojowniczka, ukształtowana napodobieństwo biblijnej Judyty, która – byocalić Izrael – odcięła głowę swojemu ko-chankowi, wodzowi Nabuchodonozora,Holofernesowi to jedna z najsilniejszychoraz najgłębiej zrealizowanych figur kobie-cych dojrzałego polskiego romantyzmu.Widziana z perspektywy mężczyzn drama-tu, ograniczana jest do roli diabolicznego,pół kobiecego, a pół zwierzęcego fenome-nu: nazywana „Żydowicą z rozpuszczonymwłosem”, „cudotwornicą”, porównanazostaje ostatecznie do dziewic w zamkuWalhalli” z „miesiącem na piersiach”. Tym„miesiącem” jest na ciele Judyty martwebądź dogorywające niemowlę „podwieszo-ne” na kobiecie w charakterze „upiornegonaszyjnika” – tak umarłe/umierające dziec-ko postrzegają mężczyźni u Słowackiego,

którym to nie postałoby nawet w głowie, żeniemowlę ulokowane zostało na ciele pod-palającej lazaret Żydówki w pozycji macie-rzyńskiej: układzie karmienia, kołysaniaczy usypiania do ostatniego snu, jakim jestśmierć.Wzmiankowana scena obrosła u Sło-wackiego wieloma kontrowersyjnymi in-terpretacjami. Dowodzono, że jest to kolej-ny prztyczek zadany Mickiewiczowi, bo iczego by mogło być to świadectwem, jeślinie nawiązania do wyglądu wileńskiejMadonny – Matki Bożej Ostrobramskiej złukiem księżyca na piersiach w miejscu, wktórym powinno znajdować się święteNiemowlę, Jezus Chrystus... Nikt nie odczy-tywał sytuacji w kluczu tzw. motherhood
studies. Nikt też tym bardziej nie orzekał, żeJudyta umierające niemowlę umieszczała wpozycji karmiącej tak, ażeby służyć małemuw ostatniej posłudze: pocieszenia przednadpływającą śmiercią. Pseudo-macierzyń-ska służba Żydówki dokonywała się wsposób bezgłośny: poza językiem, kulturą,słowem, poza jakimikolwiek werbalnymialbo i rozumowo-intelektualnymi środkamiwyrazu – jakby w imię mantry Jabłońskiej zjej ostatniego w Raporcie... wiersza, Bajki w
proszku: „święte jest ciało, ciało jest nie-zbędne”, wszak „to hermetyczny obieg, toostrożne zasuwanie szuflad, powiek, nie-ustanny bałagan w środku”. A więc mamy,mamy to, na co nie zasłużyliśmy. Bliskośćdziecka przy piersi, bo „ciało jest niezbęd-ne”, a przecież i „ciepło” jest niezbędne,szczególnie: „ciepło” ciała matki, nawetkiedy względem innych występuje ona wroli anioła, posła Zagłady...Jak czytamy w biuletynie Biura Literac-kiego wydanym z okazji premiery debiu-tanckiego tomu Jabłońskiej, „autorka odkilku lat wychowuje syna i zdradza, żeodkąd została matką, bezustannie drąży jągłęboka fobia przed wojną”. Poetka zazna-cza już własnymi słowami: „Od czasu kiedyjestem matką, prowadzę nieustanną wojnęze społeczeństwem konsumpcyjnym, któreróżnymi drogami próbuje mi ukraść dziec-ko”. Trudno w takiej chwili zapomnieć o takprzeraźliwych wersach, jak te, które inkru-stowały architekturę znakomitego, zdecy-dowanie najlepszego wiersza całego tomu
Mówienie NIE. Instruktaż: „ośmiolatekzgwałcony / w szpitalu psychiatrycznymdzwoni do mamy i mówi: zrobili mi / kreci-ka, zrobili mi krecika, rozumiesz? Człowiekszedłby zabijać, gdyby to mogło pomóc”.Wielkim, ukrytym oraz chyba (pomimo żepodmiot potrafi się od niego dystansować)obsesyjnym tematem Raportu wojennegojest niejasne, tym bardziej przez to przera-żające doświadczenie dzieciobójstwa, reali-zujące się w sposób zasadniczy w wierszachJabłońskiej co najmniej dwukrotnie, po-przez figury historycznych rzezi niewinią-tek: „zabijali dzieci wyższe niż koło wozu”,„zabijali dzieci mniejsze niż nogi łóżek”(Mówienie NIE. Instruktaż), a także „śmiechdziecka / na wysokiej gałęzi” (geodeci).Jestem dość silnie przekonany, że jest wkobiecie Jabłońskiej, w jej personie lirycz-nej, ludzkiej wilczycy, w obecnych w Rapor-
cie wojennym figurach egzystencji, a także

figurach kreacji – wiele z Judyty Słowackie-go. Czasem wilczyca Jabłońskiej wypowiadasię poniekąd sarkastycznie językiem apoka-liptycznej Niewiasty, jak w wierszu Lieben
Frauen: „wszystko [...] czekało na ukorono-wanie, gwiazdy / i półksiężyc. Sama, jakserpentyna światła // nie miałaś pęknięć”.To stylizacja Judyty. Przy innej okazji –udziela się jej siła, posłannictwo, „emisariu-szostwo”, żądza wielkiej walki o pokój (bow Raporcie wojennym walka o pokój to niecnota, to – namiętność o najwyższej możli-wej temperaturze). I tak „tunelem po-wietrznym” z wiersza Papieżyca, tym, któ-rego nie zauważają, nie chcą albo też nie sąw stanie zauważyć „zalani w trupa bedeke-rowie”, właściwie błogosławioną szczelinąwszystkich krwawych, wojennych historiido innego (bodaj czy nie lepszego?) światawaleczna „papieżyca” Jabłońskiej „wysyłacuchnące naftą gołębie”. Klasyczny gestJudyty, klasyczna Judyty chytrość orazspryt, na poły zwierzęce, a na poły boskie,wzbudzone w sytuacjach całkowitej, nie-ludzkiej grozy – mógłbym powiedzieć ja,przeniknięty również innym niż ta XXI-wieczna modelem literatury. Nie miałbymjednak złudzeń...To wszystko oczywiście – to tylko koin-cydencja, nie mam co do tego wątpliwości,jednak, co chcę jasno zadeklarować – ude-rzająca koincydencja ma dla mnie nierzad-ko większy ciężar gatunkowy od realnegopodobieństwa. Uderzająca i nieurojona.Rzetelnie, do samego końca – wyobrażona.A można ją potęgować dalej... Czyż Judytanie mogłaby stać się „lustrzaną siostrą”Agaty Jabłońskiej podobnie, jak Gimel zwiersza Papieżyca? Szczególnie, że „gimel”(zbieżność przecież w tym tekście do bólucelowa) to przecież trzecia litera alfabetusemickiego, a Judyta jest Żydówką? CzyżDaniel Madej nie jest Kordianem świataponowoczesnego, czyż alienacja języka,pisania, czynu twórczego, tworzywa i stwa-rzania/tworzenia jest czymś gorszym,pośledniejszym, ustępującym alienacjiczynu heroicznego? * * *Wybaczcie Państwo, wybaczcie, świetni,najsłuszniej uhonorowani Autorzy – tęretrospektywę Waszym kosztem, kosztemWaszych tekstów i Waszej, droga Publicz-ności, uwagi. Może to jedna z niewieluokazji, by dowieść, że ciągłość form kultu-ralnych, ciągłość form literackich jest – ijest ciągłością negatywną, ciągłością tra-giczną. Że nie żyjemy w rozszczelnionej,rozpowietrzonej epoce radykalnych niecią-głości. Że pozlewały się w naszych warszta-tach – niedające się bynajmniej do siebiesprowadzić – ciągłość i nieciągłość. Precy-zyjniej ujmując: ciągłość negatywna i nie-ciągłość. Tak, zgoda, że jest to awers i re-wers, ale – dwóch całkiem różnych monet...

Poznań, 24-27 kwietnia 2018 roku

Karol Samsel
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W sieci czyli nigdzie
To nie do końca prawda. Edyta Kulczakjuż w pierwszym wierszu swojej nowej książkipoetyckiej „www.john” precyzuje – „kim jestJohn”. To mężczyzna, partner internetowychspotkań, którego można wypatrzyć na globusie

w Vancouver. Miejsce bardzo określone. Dzisiajmożemy przecież „wyguglować” w jednejchwili co to jest Haida Gwaii, jak wygląda
wodospad w Seton Portage, a jak park nad
zatoką Indian Arm. Już nie dziwi nas, że John
idzie spać, gdy ja wstaję. W końcu dziewięćgodzin różnicy czasu to nie przelewki. ŻartJuliana Tuwima, „że ci ludzie na drugiej półkulimuszą chodzić do góry nogami” zwietrzałdzisiaj, gdy na monitorze można badać online
każdy piksel jego ust oczu nóg rąk przesłanychmailem, gdy dzięki internetowej kamerzemożna oglądać na żywo obrazy jego miasta, alepo to by spotkać się z Johnem w realu, potrze-ba aż czternastu godzin lotu z przesiadką w
Monachium.A jednak Johna nie ma – w taki dosłowny,namacalny sposób, do którego jesteśmy naj-bardziej przyzwyczajeni. Nie, nie chodzi o to,że ktoś przedstawiający się jako John jestoszustem, jakimś cyberprzestępcą. John jest poprostu nieokreślony w stopniu, który prowo-kuje domysły. Powiedzmy wprost – John jestimpulsem do snucia marzeń, jest wygodny do
stwarzania / daje słowa i obrazy wybrane z
kilku podobnych. Bohaterka tych wierszy niejest mu dłużna. Pisze o pięknych kolorowych
domach / oranżeriach powozach / o wszystkim
co przyjdzie mi do głowy. Zastanawia „tech-niczne” określenie na budowanie marzeń oJohnie – robię go wszędzie, w łóżku w fotelu w
samochodzie. „Wygodny do stwarzania”, „robięgo” – czyżby szło o dość egoistyczne zaspoka-janie własnej potrzeby posiadania kogośbliskiego, którego możemy uformować naswoją miarę, o lekarstwo na dojmującą samot-ność. Być może dlatego obydwie części tomikuEdyty Kulczak poprzedzone są tym samymmottem – wysyłam s.o.s.Tak to obydwoje partnerzy tej rozmowy wsieci przekazują jedno drugiemu swój świat zesłów. Stwarzanie tego świata opisuje EdytaKulczak w kategoriach sięgających filozofiiPlatona i Biblii. John jawi się jako demiurgumiejący oddzielić światłość od ciemności /
nazywać zwierzęta, a pojęcia umieszcza w
sferze idei. I słusznie, skoro najważniejsze jest
dla niego słowo, które zawsze jest tylko ogólni-kiem, zamiennikiem konkretnej rzeczy. Jegopartnerka w rozmowie przez ocean ma tegoświadomość, gdy stwierdza – piszę bez końca
mam ciało i krew / mam ciało i krew. Cóż stąd,gdy sama na dowód ma jedynie słowa.Bohaterka wierszy stwierdza – jesteśmy z
Johnem znakomitym dopełnieniem /…/ ile
rzeczy zdąży zrobić John gdy ja śpię jest ponad
wyobrażenie /…/ spotkaliśmy się poza czasem i
przestrzenią /…/ zakrzywiamy przestrzeń /
jakby równoważnia jednej i drugiej strony była z
gumy.

Można kontaktować się przez przestrzeńbezrefleksyjnie. W końcu krótkofalowcy robiąto od stu lat, był czas przywyknąć. Jednak dlanich uzyskanie szczególnie trudnego kontaktujest swoistym wyzwaniem, wymaga dużejwiedzy i umiejętności. Dzisiaj łączymy się zkrańcami świata jak ze znajomym z sąsiedniejulicy. Trzeba wrażliwości i wyobraźni poety,żeby nie przejść do porządku dziennego nadswoistą magią spotkań w sieci – daleko, ajednocześnie blisko, bo przecież John śpi ze
mną w łóżku oddalonym fizycznie / o dziesięć
tysięcy kilometrów. Żeby zapytać, gdzie wła-ściwie odbywa się owo spotkanie, gdy siedzimy
na krzesłach w ogrodzie / słowa przechodzą
przez Johna i wnikają / w przestrzeń za plecami
śledzę je / słowa przechodzą przeze mnie i
wnikają w przestrzeń /…/ ta burza z nas /…/
spotyka się pośrodku.Ale gdzie pośrodku?Doznania bliskości i dalekości przewijająsię często przez te wiersze, tworząc intrygują-ce paradoksy, potęgując nieokreśloność tejinternetowej relacji. John ma na imię Janek /
jego imię ewoluowało w bliskość by się oddalić.Narasta poczucie niepewności, chaos myśliuzasadnia tytuł wiersza „duby smalone” – nie
wiem czy istnieje / jak mgławice czarne dziury
mikroelementy / łączność przez wyobraźnię
przepływ energii. Wyobraźnia przestaje wy-starczać – mówię do Johna Schopenhauerem a
modlę się / żeby jak najszybciej opuścił prze-
strzeń wyobrażoną / i obiektywnie był.Niedookreślenie Johna zaczyna ciążyć, po-dobnie jak niemożność przekazania wszyst-kiego o sobie, bo przecież człowiek bez twarzy
może być piękniejszy / od prawdziwego.  Z koleion nie widzi smutnej od łez i złych snów podusz-
ki / potłuczonych talerzy. A przecież chcę by był
tym kim chcę żeby był jak sobie wymyśliłam.Edyta Kulczak miesza porządki realny iwirtualny, prowadzi z czytelnikiem grę wy-obraźni. Cóż, skoro jej bohaterka i John teżprowadzą coś, co „przypomina grę”. Na kolej-
nym poziomie John się do mnie przybliża /
opowiadam o nim / choć nie bez wrażenia że
coś jest nie tak. Jaki jest prawdziwy John? Czyrzeczywiście John bez kostiumu wygląda cał-
kiem goło / dopadają go smutki siwieją włosy
/…/ on sam zaczyna mówić zwyczajnie.Problem jest nie tylko z Johnem. Proble-mem jest świat. Osiągnięcia techniki przekazuinformacji mogą być źródłem pychy. Światkurczy się, to jakaś globalna wioska. Czy to niewspaniałe, że na kuli ziemskiej można zlokali-zować jakiegoś Johna czy Janka – a właściwiejego telefon komórkowy – z dokładnością dokilku metrów. Można też uświadomić sobie zjeszcze większą niż dotąd ostrością znikomośćwłasnego istnienia. Robiący wrażenie bardzoosobistego wiersz „moje małe opakowanie napierwiastki” kończy pesymistyczna puenta – z
perspektywy Proksima Centauri Betelgezy / czy
nawet Księżyca / nikt na to nie patrzy. Śladyczłowieka, to przede wszystkim ślady wielkiej

techniki. Maleńkie ludzkie tragedie pozostająniezauważone. Na przesyłanych za pomocąMMS zdjęciach z odwiedzanych pięknychmiejsc nie słychać krzyku ludzi.Nic więc dziwnego, że motta tomikubrzmią tak jak brzmią, a zamknięcie się wsobie, poczucie osamotnienia, przebijają corazczęściej. Początkowy zachwyt niezwykłymiobrazami przesyłanymi z dalekiego Vancouverprzekształca się w zniechęcenie. Krajobraz
rozczarowuje /…/ nie pomaga perspektywa
zapowiadanej na przyszły rok / inauguracji sky
train przy stacji Port Moody /…/ nie pomaga
nic. Nawet „święta” przestają być niezwykłymczasem, bo kiedy w końcu umieszczamy na
czubku choinkę – jakie znaczące odwróceniewagi tych atrybutów Świąt – to ani z perspek-
tywy księżyca, ani w nas samych, w środku na
oko nie zmienia się nic. A jednak trzeba kochaćten świat, do niego odnoszą się ostatnie wersyostatniego wiersza w tomiku – być blisko gdy
cieszy się płacze / być blisko w każdej cząstce
ziemi.To nie jest łatwa lektura nie tylko zewzględu na migotliwość znaczeń, niedookre-ślenie relacji bohaterki z Johnem. To takżeintelektualna przygoda rozszyfrowywaniaskojarzeń, gdy autorka sięga po metaforykęrodem z nauk ścisłych. Tytuł wiersza „super-pozycja” odnosi się do możliwego tylko wświecie cząstek elementarnych równoczesne-go pozostawania w kilku na raz stanach. Awiersz… Mówi o stanie zawieszenia w mara-zmie i beznadziei, jakby między życiem aśmiercią ciągle w tym samym pokoju jak kot w
pudełku, oczywiście znany z fizyki kot Schr-ödingera. Takich odniesień można znaleźć wtych tekstach więcej. Będzie i zakrzywienie
przestrzeni, ale i przeczące fizycznemu do-świadczeniu stwierdzenie, że czas jest wymy-
słem ludzkim. Trochę to podobne do koncepcjiHusserla, w której źródłem czasu jest świado-mość. Tymczasem już za chwilę w innymtekście pojawia się twarde stąpanie po ziemi.
Dla zrozumienia sensu nas dwojga przydaje się
fizyczna wiedza / bardziej niż Bóg /…/ wolę być
cząstką niż duszą. Nie przeszkadza to, że winnym wierszu – „chcę mu powiedzieć” poja-wiają się odniesienia do ewangelicznychprzypowieści – czekam na niego jak oblubieni-
ca na oblubieńca /…/ panna roztropna /…/
wieczorami zapalam latarnię.Czytelnikom tych wierszy wypada więcżyczyć cierpliwości w rozsupływaniu znaczeń,do czego zachęca niewątpliwa uroda utworówi bogactwo metaforyki czerpanej z dziedzin takodległych jak religia, filozofia, fizyka kwantowai kosmologia.

Stanisław Szwarc__________________Edyta Kulczak, www.john. Wydawnictwo Kon-tekst, Poznań 2017.

www.john
www.john
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Krytycznie
o krytykuPopełniłem ten tekst z niesmakiem, po-nieważ podobnej nieudolności dawno niewidziałem... 7 grudnia ubiegłego roku brałemudział w wieczorze autorskim WojciechaŁęckiego w praskim Centrum Promocji Kul-tury w Warszawie, podczas którego z dużympowodzeniem prezentował on wydane przezLSW swoje „Poezje wybrane”.  Gospodarzemspotkania był wybitny krytyk literacki JanZdzisław Brudnicki, który wiele pochlebnychi celnych słów poświęcił tej książce. (Salabyła pełna. Sprzedały się podobno wszystkieegzemplarze!). Niejaki Kazimierz Ivossespróbował się „przyjrzeć” temu 342. tomowiw renomowanej serii Biblioteka Poetów, alenajwyraźniej dotknęła go zaćma. Zacznęjednak od tego, że ów krytyk sam pisać popolsku nie umie. Nie trzeba być znawcąjęzyka polskiego, żeby to nieszczęście za-uważyć. Już w pierwszym zdaniu jego „Od-dawania czasu” („GK” nr 5-2018) powtarzasię dwukrotnie słowo „pozycja”. Drugie to już„majstersztyk”! Przytaczam je w całości:„Pierwszy tomik z tej serii po raz ostatni jakgłosi winieta wydawnicza, ukazały się naj-celniejsze utwory polskich poetów (takżekurtuazyjnie i obcych), ukazał się pięćdzie-siąt lat temu”. Jeśli redaktor GK wie, jakichzasad składni polskiej się trzymał autor tegopotworka, to niech je nam maluczkim objawi.Dalej jest niewiele lepiej. Krytyk tak „zauwa-ża” górność tej poezji, że czytelnik zaczyna wnią wątpić. Następny cytat, który potwierdzabezradność Ivosse wobec tej wybitnej twór-czości: „Bije z omawianego tu tomu energiapsychiczna szukająca ujścia w słowachotwartych, zdawać by się mogło już kiedyśsłyszanych. Rzeczywiście, Łącki jak wspomi-na, pierwszy >>wierszyk<< napisał w dzie-siątym roku życia pod wpływem liryków...Broniewskiego. Szkoda, że żaden z nich nieocalał”. Bełkot, błąd logiczny (jeden wier-szyk, a sugestia, że było ich więcej) i... posą-dzenie o wtórność! Na podstawie – uwaga! –informacji samego poety o pierwszym wier-szyku, napisanym „w dziesiątym roku życia”,który zaginął, a więc nie znalazł się w oma-wianej książce. Wygląda mi to na żałosnywysiłek w kierunku podłości i rozpaczliwąpróbę ukrycia swej bezradności jako krytykapod bezpodstawnym posądzeniem.Dalej same przekłamania, przytyki bezuzasadnienia i nieporadności w rodzaju:„tomik (154 strony, sztywna oprawa –przypis mój) to opis jednostkowego życia,widok tego życia ustronny w tymczasowejwieczności ” (sic!),„Ja wiersza jest po prostu godnym na-czyniem” – bełkot ,„Łęcki jest autorem kilku tomików wier-szy”,„A więc wszystko, co możliwe wychodzispod pióra poety, dramaturga i satyryka,także dziennikarza, który z wykształceniajest... magistrem inżynierem mechanikiem-automatykiem. Cholera! Czy taki zawód może

być poniżający dla twórcy?”„Opis jednostkowego życia” jest możliwytylko w prozie. Gdzie tylko opis, tam nie mapoezji, panie krytyku, co w słowie „Od auto-ra” jest wyraźnie napisane (cytat z Miłosza).A oksymoron „tymczasowa wieczność” możei dałby się przypasować do życia jako każde-go przejawu bytu ożywionego. W zamyślejego autora dotyczy on jednak miłości. Niezauważył pan, że Łęcki jako pierwszy (taktwierdzi również wybitny krytyk Karol Mali-szewski) podjął próbę stworzenia poetyckie-go obrazu prowincjonalnego miasteczka jakokruchej paradoksalnie opoki, która opiera się– niejako na przekór – wszelkim burzomdziejowym.Pan tej książki nie czytał! Łęcki jest pozatym autorem 12 tomów wierszy, nie kilku,chociaż ilość w twórczości raczej o niczymnie świadczy. Można to znaleźć choćby wInternecie.Z ostatniego cytatu przebija zazdrość,której Ivosse nie potrafił ukryć. Co w tymniestosownego, że poeta wydał fraszki,aforyzmy, satyry...? Co w tym dziwnego,zwłaszcza poniżającego, że jest magistreminżynierem z wykształcenia? Sam Ivosse teżkiedyś zajmował się budową dróg i mostów,co podano w Internecie, nie posiadając wyż-szego wykształcenia. To lepiej? Nie matura,lecz chęć szczera? Może dlatego tyle złych naRzeszowszczyźnie dróg? Żaden zawód wy-uczony nie deprecjonuje twórczości. Jedyniejej niski poziom. Zaiste niskie jest to, copopełnił Ivosse. Nieuk to wolny ptak? Wol-ność to zdecydowanie bardziej skompliko-wane pojęcie, panie Ivosse. Wiedza na pewnonie ogranicza wolności. Wręcz przeciwnie.Na koniec – a jakże! – posądzenie o pu-blicystykę, na dodatek z pierwszych strongazet. I „potwierdzenie” tego zarzutu orygi-nalnymi przenośniami oraz jednym wyrwa-nym z kontekstu prozaizmem. Krytyk za-uważył, że ten sam się nie broni. Chociaż tyle.Tak na marginesie dodaję, że prozaizmywprowadził do poezji polskiej na szerokąskalę sam Czesław Miłosz. I dostał Nobla.Po wielu ciężkich zarzutach (bezpod-stawnych!) Kazimierz Ivosse spuentowałswój wywód stwierdzeniem: „Bardzo dobrytomik, który winien znaleźć się w każdej,domowej bibliotece”. Na czym je oparł, choćwydaje się trafne? Bóg raczy wiedzieć.
Maciej MichalskiPS. W słowie wstępnym do „Poezji wy-branych” znalazł się niefortunny błąd, które-go nie zauważył „wnikliwy” krytyk. W cyta-cie. „Wszystko jest poezja” napisał EdwardStachura. „Wszystko jest poezją” mogłabynapisać każda zdolniejsza sekretarka. Obcią-ża to korektę LSW i po trosze autora wstępu,niestety.

Dariusz Jacek
Bednarczyk

Hej, Bukowina!*Hej, góry, góry, Bukowina!kolaż południa z północąbez granic wzdłuż granicStara Ziemia w miniaturzena styku i pod ochronąmonastyrów.Hej, góry, góry Bukowina!od Czerniowiec do Wiżnicylśni cała w polichromiachna przełomach rzek czy górskichserpentynachCzeremosz, Prut i Sirethej, tego się nie zapomina.*Wersja ukraińska
Pocztówka z CieszynaNa forpoczciepod ochroną Olzyw cieniu Beskiduwyczuwając uparte tętno Śląskatam gdzie niegdyś panowały szlabany.W tranzytowym wirzecelnych spojrzeńsilnikowych fanfarostatni salut szeleszczącej składniswojskim melodiom co krążą niczymbociany po łąkach.W stronę Czech Moraw Austriisłów rodzonych  gdzie Dantei wobec nieskończonościwidnokręgów których uczczono paletęfowistów.W tchnieniu brzózchorągwi żywicznych sosennagłym przypływie uczućna tym rynku bez fałszywej skromności.Na strażyw próbie uchwyceniabrzasku przebudzenia mgiełzatrzymanym tchem posterunkupod banderą powiewającą nieco czupurnie.
Pocztówka z WłodawyNa obszarze Garbunad skromną Węcławką oraz poważnymBugiemprzy granicyNa gankujako czujka nieledwie posterunekgdzie niegdyś uderzali kozacyKwadratowy rynekkościół cerkiew synagogatrzy rozdroża – coś znacznie więcejniźli znany z radia kultowy hydropomiar
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Zamyślenia

NiepodległaJeśli Cię zapomnę Ojczyzno miła,niech zapomnę prawicy ręki mojej!Piotr SkargaHistoria nauczyła nas, Polaków, iż należysobie samym stawiać rygory, aby nic nie byłołatwe. I naród nasz utrwalił to w swej, tylejuż razy tłamszonej, świadomości. Tłamszo-nej przez obcych, ale i przez swoich. Nic nieprzychodziło nam łatwo i to zostało utrwalo-ne z pokolenia na pokolenie. Tak było zKonstytucją 3-majową i tak zaczyna się znaszą nową Konstytucją, którą naród zamie-rza ustanowić i do treści której mamy sięzastanowić w referendum. Wróćmy jednakpamięcią teraz do tamtej z 1791 roku.
Był zwyczajny, powszedni dzień, wtorek.

Warszawa była strojna niczym na wielkie
święto. Domy puste, cała ludność na ulicach
miasta płynie ku Zamkowi, ku Katedrze św.
Jana. Morze głów faluje, grają dzwony we
wszystkich kościołach, huknęły działa przed
Zamkiem, toczy się w odmęcie morze głów
ludzkich. Rósł chór tak potężny, jakiego może
nigdy, nigdzie nie słyszano. Śpiewała Warsza-
wa z całej piersi, z zapałem, iż w falach tego
śpiewu zatonął dźwięk dzwonów i armat huk.

Niech pokolenie pokoleniom podaje pa-
miątkę tego dnia, wołał poseł Zboiński, aKossakowski dodał: aby po wieczne czasy
obchodzono uroczyście pamięć wielkiego
dzieła.A co to za dzieło, w czymże wielkość tam-tego dnia? Toż zaraz po nim nastąpił osta-teczny upadek państwa. Toż ta Konstytucjaostateczne rozdarcie ojczyzny przyniosła,zabór ojczyzny nam przyśpieszyła i ocalenianie przyniosła, choć to król zapowiedział, że„ma zabezpieczyć wolność i niepodległośćrządu, utwierdzić naszą i przyszłych pokoleńszczęśliwość. A tu wrogowie państwo rozdar-li, ziemię zabrali, naród ujarzmili i gdzież tuzapowiedziane i spodziewane szczęście?Były głosy, iż Konstytucja ocalenia nie dała iod największej klęski, od upadku polityczne-go nie wybawiła. Czemuż nikt jej nie złorze-czy, czemu cały naród ze czcią będzie jąwspominał?

W następnych latach nieszczęścia padały
na Polskę, gromy w nią biły, tyle nieszczęść
zwaliło się na skołowany naród, iż już prawie
spamiętać ich nie sposób, a pamięć o tym dniu
nie osłabła ani na chwilę. Druga w świecie,
pierwsza w Europie, a ci »wyfraczeni« urzęd-
nicy w Brukseli chcą uczyć nas demokracji (–).

Konstytucja powołała do życia cały nasz
naród, bo nie masz innego to środka zbawienia
Rzeczypospolitej tylko w nas samych, w naro-
dzie całem! Dalej: Oto więzi naród przemoc
zdrady sąsiadów, przemoc wewnętrznego
nieładu...A nie masz tego i dziś, kiedy to działajączynnie pośród nas zdrajcy i zaprzańcy naro-du, donosiciele i warchoły, ta swoista nowatargowica? Wołał poseł Linowski w salisejmowej: Krew, majątek, interesa osobiste,
życie nawet nasze, niczym są obok szczęśliwo-
ści ojczyzny!Nie usłyszymy dziś takich słów od zdraj-ców Ojczyzny, zaprzańców i kusicieli złego.Konstytucja dała hasło, wskazała prawdy, ot-worzyła wszystkim oczy, rzuciła rozkaz„kędy iść mamy”. Przypomnijmy to jednohasło: Żyć może jedynie naród cały, zjedno-
czony, potężny w swej liczbie, w zgodzie, w
skupieniu i w jednomyślności.

Rys. Kazimierz IvossePozornie tylko tamta Konstytucja nie madla nas praktycznego znaczenia, a przecież toona położyła podwaliny ustroju narodowego,zaś od jej ogłoszenia, rozpoczęły się właści-we dzieje narodu.Dzięki tej Konstytucji Polska stanęła naczele postępu ludzkości, sprawiedliwości inie  jest samochwalstwem i zarozumiałością,kiedy mówiąc o przetwarzaniu dawnychustrojów państwowych w narodom powiemygłośno... to my pierwsi! Ponad tysiąc latdziejów pięknych i wzniosłych, takoż bole-snych, nie pozostawiło nam wspomnień, któ-re tak głęboko utkwiły w duszy naszej wła-śnie jak to wspomnienia tamtej Konstytucji,ustanowionej właśnie w chwili upadkupaństwa polskiego. Pochylmy nasze czołaprzed nią choćby w ten wakacyjny czas.
Kazimierz Ivosse

Marcelina
Koncewicz

Noc poślubna

leżąobok siebiepłucafalująjak skrzydełka motylamiedzy nimiwąska szparapowietrzaciemnonie widaćprzygryzionych ustdrgającego nerwowomałego palcau dużej stopy* * *do świątyni myślipod kopułę czaszkiwpada światło przed witraże oczuczekam z napięciemaż się otworzą wrota ustpozwalając mipodziwiać wnętrze
Moja mama

moja mamama zimne dłoniegdy rano rozrywa nimiprzestrzeń międzymoim ciałem a ciepłą kołdrąi ostre paznokciegdy dziurawi nimimoje włosyprzy zaplataniu warkoczamoja mamama sztywne palcegdy zaciska jena mojej delikatnejgranatowej kokardziei silne ramionagdy z trzaskiem uderzaokiennicąo słoneczny zielony krajobrazmoja mamama smutne myśligdy ujmuje mniew okienną ramęi jakiś lęk w ruchachgdy obracając się bokiemudaję że na nią nie patrzę
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Kozetka (36)

Licencia vita
Jest tak: nie otrzymujemy
krótkiego życia, ale czynimy
je krótkim, i nie brakuje nam
życia, ale je trwonimy. Seneka

_________________________

Joanna Friedrich
_________________________

Licentia poetica – prawo poety do swo-body twórczej: do używania słów, zwrotów,stylu czy form gramatycznych, które uważa-ne są za niepoprawne, niedorzeczne, nielo-giczne lub niesmaczne.Artysta może naruszać reguły grama-tyczne, tworzyć formy niepoprawne podwzględem gramatycznym, fleksyjnym, akcen-towym; może naruszać zasady składni. Każdepogwałcenie reguł językowych powinno byćjednak uzasadnione jakimiś względamiliterackimi (np. dążeniem do oryginalności,ekspresywności, żartobliwą intencją itd.).Licentia poetica pozwala również na od-stępstwa od wierności wobec prawdy real-nej. O prawie poety do naruszania regułjęzykowych i estetycznych wspomina Horacyw „Liście do Pizonów”.Vide: Licentia poetica, inaczej: licencja po-
etycka – wyrażenie pochodzące z łaciny, ozna-
cza wolność twórczą i poetycką, dopuszczają-
cą odstępstwa od norm językowych, reguł
formalnych lub wierności w opisie faktów,
zwłaszcza historycznych. Zasada ta dopuszcza
w twórczości literackiej maksymalną swobodę,
np. tworzenie na potrzeby danego utworu
nowych słów, imion, nazw, zdarzeń lub stoso-
wanie niespotykanej lub nawet błędnej formy
odmiany danego słowa tak, aby zachować
rytm albo rym.Im dłużej szukam właściwej definicji,tym lepiej przypominam sobie, skąd dokład-nie pochodzi moja fascynacja poetami i

literatami wszelkiej maści.Z Tej Wolności właśnie!Czy istnieje – analogicznie – licentia vita?(licencja „na życie”)Wiele felietonów poświęciłam na „nasłu-chiwanie, o czym gada kosmos”. Ponieważkosmos dosłownie nie gada, mówią do nasludzie:– „Jak Tobie sie układa? Narodziny dziec-ka często jakiś kryzys niosą za sobą?”– „Chciałabyś być bajecznie bogata? Iniezależna ale sama?”– „Myślałaś kiedyś że gdybyś wybrała in-aczej, suknie Chanel i Saab byłyby na wycią-gnięcie ręki?”– „Zmieniła byś coś w swoim życiu?”– „Kiedy wydasz książkę?”Itd., itp.Bardzo wcześnie zdałam sobie sprawę ztego, że te, często mimowolnie, wypowiada-ne zdania/pytania nie tylko mówią wiele opytających, one zawierają także odpowiedzi.Niech więc każdy odpowiada sobie naswoje pytania, jak chce i żyje jak chce. Mojeodpowiedzi na nic się nie zdadzą, bo, nieza-leżnie od stanu faktycznego, moja przekornanatura i tak bierze górę nad treścią.Być, kim się chce, tak aby nie naruszaćwolności drugiego człowieka, to bardzoobiecujące prawo dane nam przy narodzi-nach.Za co dziękuję Mamie. Być może zosta-łam kobietą, aby z niego korzystać, a potemmamą, aby przekazywać je dalej?„Łatwiej” więc zostać matką, czy po-et(k)ą?Skoro każde pytanie zawiera odpowiedź:Być jednocześnie matką i poetką to dopierodolce vita...Na moje urodziny dostałam pierwszyprezent: makaron marki „Dolce & Gabbana” ikrem do opalania Ambre Solaire. I na tymmogło by stanąć, jeśli myśleć w stylu „ot ofthe box”.Jeśli jesteś dzieckiem lub masz dziecko –myślisz tak cały czas (a szalone pomysłyprzychodzą Ci do głowy nie tylko z okazjiDnia Matki, Dziecka i Ojca).Dziś kolekcja bliska stylowi, w którymubierała się moja mama, kiedy ją poznałam:(dla dociekliwych, była blondynką ;–) brune-tem był Tata).

Oscar de la Renta, Resort 2019: ciąg dalszy (takżeo tym, co nosił Tata, kiedy go poznałam) – nastą-pi...

Szczęsny
Wroński

Nie pozwól milczeć sercunie pozwól milczeć sercuna przekór twardzielom tego świataniech nuci swą piosenkęchoćby wydawała się banalnaniech uczy twoje ciałoMiękkości i OddaniaPosłuszeństwa i SkruchySpójrz na padające z trzaskiemmuryZobaczrozsypujące się w rdzawy proch szkieletyprzyłbictwoje serce jest bramązielonym przesmykiem światłazanurzw nimsiebie
Politykazawiązała się nowa partiakanibali bezstronnychszefem jest chudy facetz ropiejącą raną nad okiema program jest atrakcyjnyspodziewają się porwać tłumynie chodzi tam bynajmniejo zjadanie się nawzajemwłaściwie o nic tam nie chodzibo nikt nie zna programupodobno w ogóle go nie mato nasz największy atutmówi facet z ranączarny ptak siadł mu na twarzyposzerza dziobem otwórjest już na tyle dużyże mógłby tam zamieszkaćlecz macha tylko skrzydłemprzenosi się gdzie indziejna jakąś inną wyspęktórej nikt jeszcze nie widziałta twarz jest mózgiem partiijej cel to ropiejąca pustka
StypaNiezdrowopisać wierszezdrowiejstrzelać golez pisania rodzi sięfrancowata Nerwicadobrze strzelone golecholernie zapadają w pamięćświetnie napisane wierszenad grobem zapija się piołunówkąfrancowata Nerwica produkuje niespożytepasje do strzelania coraz to nowych goli
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Listy do Pani A. (120)

Jechać
na piechotęDroga Pani!Obserwowanie konkursów literackich zjednej strony deprymuje; nierzadko bo-wiem przy takich okazjach uwidocznia sięniski poziom artystyczny uczestników. Zdrugiej strony napawa optymizmem, bozawsze można tu spotkać twórców obiecu-jących, a zwłaszcza publiczność wykazującązainteresowanie poezją. Nie jest to więcdziedzina całkowicie wszystkim obojętna.Zawsze z tego rodzaju imprez wracałemz naręczem poetyckich tomików. Raz byłoich więcej, raz mniej, ale zawsze były, coświadczyło o aktywności autorów, jakrównież wydawców, którzy zechcieli popu-laryzować poezję. Należy do nich m.in.Aleksander Nawrocki. I tak w tym rokumoja biblioteka wzbogaciła się o trzy pozy-cje: Andrzeja Kosmowskiego „Wizję lokal-ną” oraz Małgorzaty Kulisiewicz „KotaWittgensteina i inne wiersze” oraz JoannySłodyczki „Klucz do pamięci”.Muszę Pani powiedzieć, że Andrzej Ko-smowski to znakomity poeta, którego wier-sze gorąco polecam. Są wyważone, bardzoprecyzyjne, konsekwentnie skomponowa-ne. Ale też bardzo naturalne, spontaniczne,niosące ważkie przesłania.Kiedyś rozmawiałem z pewną autorką,która twierdziła, że logika wiersza, kompo-zycja, świadome zdążanie do pointy toniepotrzebny gorset dla wiersza. Dlategodziś tak często lansuje się utwory zapisaneniczym luźne refleksje, bez poetyckiegoobrazu, bez metafor; po prostu niekontro-lowany słowotok, przypadkowy zbiór sko-jarzeń, zapisanych jakby bez celu. Kiedyśtak zwany „strumień świadomości” pełniłokreśloną funkcję w utworze. Teraz sięokazuje, że wiersz nie jest dziełem sztuki.Im  bardziej bełkotliwy, tym lepiej.Ale wróćmy do Kosmowskiego. Indywi-dualny obraz świata doczekał się tutajadekwatnego, nośnego języka. Nikt niepowie, że są to wiersze „anachroniczne”.Przeciwnie – nowoczesne, pisane z kon-kretnym zamysłem, zdyscyplinowane,jednocześnie są poddane pewnym rygorom,

które czynią z nich dzieła literackie a niecoś, co Aleksander Rymkiewicz nazywał był„gadaniem baranim”.Otrzymałem też tom Małgorzaty Kuli-siewicz „Kot Wittgensteina i inne wiersze”.Są to utwory nawiązujące do literackichtradycji, ale nie w warstwie naśladowniczej.Poetka realizuje takie postulaty, jak logika,a zarazem bogactwo i celność metaforyki,komunikatywność, poddanie emocji kon-troli intelektu, oszczędność słowa; wolne,oryginalnie wersyfikowane, spójne, o bar-dzo rozległej warstwie znaczeniowej utwo-ry, różnią się dodatnio od całego zalewuprodukcji poetyckich. Bardzo te wierszePani polecam.W trakcie tego samego XVIII Światowe-go Dnia Poezji UNESCO podeszła do mniebardzo piękna pani. Spytała mnie, czyprzyjmę od niej tom wierszy. Była takajakby onieśmielona, powiedziała, że chcia-łaby mnie poznać. A czy ja tak groźniewyglądam? Oczywiście wiedziałem, kto tojest. Joannę Słodyczkę widywałem na róż-nych literackich spotkaniach. Teraz wresz-cie oficjalnie się poznaliśmy i uścisnęliśmysobie dłonie. I tak stałem się posiadaczempięknie wydanego „Klucza do pamięci”. Toprzejmująca, czysta liryka, odkrywczazarówno w zakresie językowym jak i poję-ciowym. Delikatnie zarysowane pejzaże,stonowane, a przecież jakże bogate emocje,refleksja nad przemijaniem i ludzkim losem– oto co najogólniej cechuje wiersze JoannySłodyczki. Urzeka delikatna tkanka wiersza,która przypomina mi leciutką strukturępajęczyny; strukturę jednak tak mocną, żeunosi ważkie egzystencjalne przesłania.„Wierszom” młodoliterackim pełnym ga-dulstwa, dopowiedzeń, łopatologii muszękoniecznie przeciwstawić „Samotność?”Słodyczki: „tak daleko do Ciebie – / naniepotrzebne wyciągnięcie ręki”. Ile tuznaczeń, emocji, treści! A wszystko zawartew dwóch krótkich wersach. I to właśnie jestpoezja, o ile można określić, co prawdziwiepoezją jest.A tym razem pocztą dotarł do mnie to-mik Jerzego Stasiewicza „Powróciłem”. Torównież poezja indywidualna, mocno zako-rzeniona w języku, legitymująca się opano-waniem poetyckiego warsztatu. Może bar-dziej ascetyczna, retoryczna ale jednako-woż ważka.Trudno po lekturze tych książek ubole-wać nad „upadkiem poezji”. Zresztą poezjanie była i nie jest sztuką masową. Na tysiącpiszących może się znajdzie dziesięciupoetów, a to już jest coś!Byłem w warszawskim Domu Literatu-ry na promocji wyboru wierszy KrzysztofaGąsiorowskiego. Tego poetę powinna Panidobrze znać. Niestety, Krzysztof już więcejnic nie napisze, ale jego dorobek trwaleistnieje w literaturze. To jeden z najwybit-niejszych poetów ostatnich czasów. Niedo-ceniony. Pamiętam, jak kiedyś, bodajże w„Polityce”, jakiś hunwejbin (aż się prosi, bypoprzestawiać litery) napisał o Gąsiorze, żeto funkcjonariusz partyjny piszący wiersze.Autor tego tekstu, to znana w literackimświatku gnida. Teraz, dzięki szeregowiosób, min. Andrzejowi Wołosewiczowi,

Bohdanowi Wrocławskiemu, a przedewszystkim niedawno zmarłej siostrze Poety– Małgorzacie Bocheńskiej, mógł się ukazaćliczący ponad pięćset stron wybór „Liryka”w opracowaniu Andrzeja Wołosewicza,który nadał publikacji formę monumental-nej księgi.Na spotkaniu ciekawie mówili o poecie ijego twórczości Andrzej Zieniewicz, MarekWawrzkiewicz oraz Wołosewicz; byłagrupka studentów i kilkanaście osób z tzw.„środowiska”. Myślałem, że przyjdą tłumy.Przecież to miał być renesans twórczościwybitnego i niesłusznie zapominanegopisarza. Przyszli ci, którym po prostu zale-żało. Po prostu nie arytmetyka jest ważnalecz autentyczna potrzeba obcowania zautorem i jego twórczością. A poetów naogół mało co obchodzi poza własną twór-czością.Czytelników też mamy niewielu, ale... WDolnośląskiej Bibliotece Publicznej zorgani-zowano giełdę książki bibliotecznej. Była wtym roku nieco uboższa, ale i tak przez całyczas przychodziły tłumy. Wiele osób cośkupowało, bo ceny były symboliczne, inniprzychodzili oglądać i kierowali się selek-tywnością zainteresowań. Ale – co nas zAnią najbardziej cieszyło – wiele osóbinteresowało się poezją. Może jednak rze-czywiście nie jest tak źle? Zapewne gawie-dzi, w Zakopanem polewającej się szampa-nem, jest dużo więcej, ale pomimo wszystkointelektualiści, artyści, poeci nie dają się takłatwo zapędzić do kąta.Moje ostrzeżenie: niech Pani nie śledzifacebooka. Kiedy nie było tego „wynalazku”nie wiedzieliśmy do jakiego stopnia ludz-kość jest głupia. Komentarze są uroczoporażające. Okazuje się, że ludziki komplet-nie nie rozumieją, co czytają i co komentują.Ze smutkiem połączonym z rozbawieniemczytałem w komentarzach życzenia dobre-go zdrowia, owocnej twórczości, długichlat... skierowane do osób zmarłych. Pokażesię jakieś dawne wspomnienie, i to jużwystarcza, by nie doczytać do końca i wy-strzelić z grubej rury w płot. Sam odbiera-łem gratulacje z okazji ukazania się którejśz moich starych książek, przypomnianejteraz przez fb. Nieuwaga czy zwykła krety-nizm?Przechodząc ulicą usłyszałem, jak inwa-lida na wózku spytał kogoś przez telefon:„wsiąść do autobusu, czy jechać na piecho-tę?”. Czy to wyobraźnia językowa, czy przy-padek – nie wiem. Pomyślałem, że takiczłowiek może być świetnym czytelnikiempoezji, jeśli już nie jest.A więc przesyłam Pani trochę słonecz-nego optymizmu –
Stefan Jurkowski
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Rozmyślania

Gdzie Pan jest,
Panie Nietworze?

Zmarł Andrzej Bartyński, polski poeta,
członek Związku Literatów Polskich. Urodził
się we Lwowie 25 maja 1934 roku. Przez
ponad ćwierćwiecze lat pełnił funkcję  pre-
zesa Zarządu Dolnośląskiego Oddziału ZLP.
Założyciel i prezes Klubu Inteligencji Niewi-
domej RP, W latach 1986-90 pełnił funkcję
przewodniczącego Rady Kultury przy Za-
rządzie Głównym Polskiego Związku Niewi-
domych.

___________________________

Andrzej Dębkowski
____________________________Nie pamiętam ile lat znam Andrzeja Ba-ryńskiego. Nigdy nie zastanawiałem się nadtym. Wiele lat... Kiedy próbuję sobie to przy-pomnieć, to wydaje mi się, że poznaliśmy sięw Poznaniu, podczas MiędzynarodowegoListopada Poetyckiego. Spaliśmy wtedyjeszcze w hoteliku nauczycielskim przyKanclerskiej. To był taki barak pracowniczy zczasów wczesnego Gierka – niezwykle długikorytarz z niezliczoną liczbą pokoi, poprze-dzielanych cienkimi ściankami. Pamiętamdokładnie, jak Andrzej powiedział podczasjednego w wieczorów: – Pijcie ciszej, bo przez

te ściany wszystko słychać!Potem spotykaliśmy się już częściej. A topodczas kolejnych poznańskich festiwali, a topodczas Warszawskich Jesieni Poezji, a wkońcu w Polanicy, kiedy wiele lat temu za-prosił mnie na Festiwal Poezji – Poeci bezgranic. To właśnie tam narodził się mójpomysł, żeby Andrzej pisał do „Gazety Kultu-ralnej” comiesięczne felietony, nazwanepóźniej przez Henryka Gałę felietoematami...Andrzej bał się tego wyzwania, bo to wiązałosię z systematycznością, ale po jakimś czasietak bardzo się wciągnął, że stało się to jegoniemal codzienną powinnością. Wykonywałdo mnie kilkanaście telefonów miesięcznie(czasem tygodniowo) i pytał, czy podoba mi

się temat, który zmierza poruszyć. To oczy-wiście nie wszystko, bo kiedy materiał już domnie dotarł (przepisywany i wysyłany przezJego cudowną żonę – Krzysię), musiałemoczywiście natychmiast czytać i dzielić sięswoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami.To stało się rytuałem. Takim, co to nie możnabez niego żyć. Andrzej był niecierpliwy wtym względzie... Bywało, że nie mogłem wdanym momencie odebrać telefonu, to potra-fił „dobijać się” kilkanaście razy na godzinę –dobrze wiedząc, że i tak nie odbiorę. Mówiłwtedy, że „wiem, że nie mogłeś, ale musiałempróbować, żebyś pamiętał o mnie”. Rekordpadł w grudniu 2017 roku, kiedy zobaczyłemna wyświetlaczu mojego telefonu 47 nieode-branych połączeń, a telefon miałem wyciszo-ny zaledwie przez dwie godziny...Czemu o tym piszę? Żeby pokazać jakwielka była miłość Andrzeja do literatury, jakbardzo żył tym wszystkim, co się na niąskładało – twórczość i życie okołoliterackie.A najważniejsza była dla niego przyjaźń, takaprawdziwa, nieudawana... Andrzej żył pełniążycia, pomimo swojej ułomności – był niewi-domy, ale potrafił stworzyć swój własnyświat, świat który tak naprawdę nie różniłsię niczym od naszego.Andrzeja już nie ma. Kiedy piszę te sło-wa, Andrzej stoi (jego urna z prochami)gdzieś pomiędzy książkami w jednej z biblio-tek Wrocławia i czeka na pogrzeb, swójpogrzeb. Bo jak pisał w swoich felietoema-tach: W „salonie mych myśli” jak zwykle wszy-
scy siedzą przy okrągłym stole. Uśmiech na
twarzy, a biało-czarne myśli tak, jakby na
czole. Przy okrągłym stole wszyscy sobie
siedzą, za chwilę coś nam powiedzą, ale po
kolei, tak jak na kolei. Zależy, co komu wpad-
nie do głowy, wtedy usłyszymy ten tekst na
wskroś salonowy. Wszyscy razem siedzą przy
okrągłym stole i spokojnie czekają na swoją
kolej. [...]

A przy okrągłym stole siedzą one: błękit-
nooka i złotowłosa Wiosna, piwnooka jak
heban czarnowłosa Luna. I siedzą oni, filozof
Pan Niewtwór i asystent Daniel Spaniel. I
siedzi on, nasz Autor, budowniczy i komandor
„salonu mych myśli”. Tak sobie siedzi i może, i
może tak sobie myśli: „Niech się cały ten świat
dowie, że poezja żyje w słowie”: [...]

Człowiek się rodzi i odchodzi
przez całe życie gdera i gdera
a raz umiera jakby to było co dzień
i jeden jest rozkaz od współczesnego Homera
aby się nigdy nie rodzić [...]Słowa te napisał już po moich odwiedzi-nach w szpitalu, kiedy był jeszcze pełenwerwy, nadziei, wiary, z głową pełną pomy-słów...Andrzej Bartyński w czasie II wojnyświatowej był zaprzysiężonym, małoletnimżołnierzem Armii Krajowej (pseudonimOrlik), osadzonym w hitlerowskim więzieniuwe Lwowie. W roku 1943 stracił całkowiciewzrok w czasie przesłuchania przez gestapo.W 1946 roku wyjechał ze Lwowa doWrocławia. Ukończył Wydział filologii pol-skiej na Uniwersytecie Wrocławskim.W 1956 roku był współzałożycielemWrocławskiej Grupy Artystycznej „Dlaczego

nie”, skupiającą młodych poetów, prozaików,aktorów i artystów plastyków, a w 1970roku  wraz z poetą i dramaturgiem Henry-kiem Gałą założyli teatr słowa i pieśni „Poecina estradzie”.Był członkiem wielu stowarzyszeń i or-ganizacji: Stowarzyszenia Polskich ArtystówMuzyków, Klubu Inteligencji Niewidomej RP,Polskiego Związku Niewidomych, ZwiązkuInwalidów Wojennych (stopień oficerski ipatent Weterana Walk o Niepodległość iWolność Ojczyzny), Związku OciemniałychŻołnierzy. Był działaczem kultury, społeczni-kiem, działaczem na rzecz równouprawnie-nia osób niepełnosprawnych.Jako poeta debiutował w 1956 rokuwierszem „Rapsod o Jesieninie”, opubliko-wanym we  wrocławskim czasopiśmie „ŻycieUniwersytetu”. Jego dorobek literacki obej-muje kilkadziesiąt książek.Za swoją działalność odznaczony wielo-ma orderami i medalami: Krzyżem Koman-dorskim Orderu Odrodzenia Polski, KrzyżemOficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy-żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,Krzyżem Partyzanckim, Srebrnym KrzyżemZasługi, Krzyżem Armii Krajowej, ZłotymMedalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”,Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronno-ści Kraju”, Medalem Komisji Edukacji Naro-dowej, Medalem „Pro Memoria”, SrebrnymMedalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodo-wej”, Medalem Zwycięstwa i Wolność, Od-znaką „Syn Pułku”. W 2010 roku otrzymałsrebrny medal Zasłużony dla Kultury GloriaArtis, a w 2013 roku otrzymał medal ProPatria i odznakę honorową złotą Zasłużonydla Województwa Dolnośląskiego.Był wielokrotnym laureatem krajowychfestiwali poetyckich, m.in. „Kłodzkiej WiosnyPoetyckiej”.W 1974 roku otrzymał stypendium rząduwłoskiego, a w 1979 roku stypendium Mini-sterstwa Kultury i Sztuki na pobyt w ZSRR.W 1984 roku otrzymał nagrodę MiastaWrocławia za osiągnięcia literackie. W roku2001 – był nominowany do międzynarodo-wej nagrody literackiej Filantrop oraz otrzy-mał Nagrodę Październikową Wrocławia –Dla Najlepszych, nadaną przez RobotniczeStowarzyszenie Twórców Kultury.W 2007 roku został laureatem NagrodyMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowegow dziedzinie literatury. W roku 2009 otrzy-mał nagrodę literacką im. Ks. Jana Twardow-skiego za najciekawszy tom poezji – Piętna-
ście dni w Dusznikach a nasz dom w Polanicy.Człowiek Roku 2009 Polskiego ZwiązkuNiewidomych. Za szczególne osiągnięcia wdziedzinie kultury został w listopadzie 2009roku uhonorowany Nagrodą MarszałkaWojewództwa Dolnośląskiego.Honorowy obywatel miasta PolanicaZdrój, od 2003 roku pomysłodawca, twórca iwspółorganizator  corocznych międzynaro-dowych festiwali poezji odbywających się wPolanicy Zdroju „Poeci bez granic”.Po jego rezygnacji z funkcji Prezesa Za-rządu członkowie Dolnośląskiego OddziałuZLP  przyznali mu tytuł Honorowego PrezesaDO ZLP.Zmarł we Wrocławiu, 16 czerwca 2018roku, po południu...
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Józef Baran

Spadając, patrzeć
w gwiazdy (28)

 (fragmenty)

Magielna baletnicaJesień. Pojawia się na równinie najwier-niejsza baletnica – mgła i chce tańczyć; alenie uświadczysz wokół żywego ducha... –mówi mi poetka, która sama jest mgłą, ale zkrwi i kości; żyje w równym stopniu realno-ścią, co marzeniem.Leśmian napisał tyle pięknych wierszy omgle nierozeznawce, daremnie usiłującejprzeistoczyć się w coś realnego.Malarstwo Turnera to również opowieśćo naszym wyłanianiu się z mgły żywiołów istawaniu się konkretną formą ludzką, by pojakimś czasie powrócić do żywiołów i rozto-pić się we Wszystkim.Jak marne jest życie, widać w listopadzie,gdy spadają liście z drzew oraz ludzie, a nawierzch wychodzi naga prawda o bycie.Dlatego tak potrzebni są magicy, artyści,księża, dekoratorzy... i muzy.
Święto Zmarłych 2009Borzęcin. Zmarli wchodzą z butami wsen, chodzą po świecie w czapkach nie-widkach i co krok zaczepiają człowieka, niedając mu spokoju; temu masz zapalić świecz-kę, tamtemu znicz, jeszcze innemu ogarekpamięci. A w cmentarnej alejce dopalają siębukowe i topolowe świece i sam nie wiesz,czy jeszcze naprawdę jesteś, czy rozpłynąłeśsię w złotej jesiennej poświacie, gdy takunosisz się lekko parę centymetrów nadziemią...

Cmentarzzamieszkaliście na wysepceoblanej zewsząd milczeniemoswojeni przez śmierćgłusi na nieustanny tętent czasupodobno o północyna spróchniałej podłodze kostnicy

przysmażacie wiatr w tyglach czaszekczasem zabłądzi do was pomylony Wiktorzagra na organkachraz do rokuubrani w niemodne garnituryoczekujecie kolejnych świeczekkwiatów i kondolencjibo przypływamy do was na żałobnych ło-dziachpozostawiamy na brzegu skrzypiące wiosłapozyrozbieramy się z masekjest cicho toteżdaleko słychaćpękające szrapnele płaczuto odbywają się z waminasze najszczerszerozmowy(1969)
Listy z przeszłościZnajoma spotkała po latach przyjacielaswego zmarłego ojca, który podzielił się z niąnieznanymi szczegółami z życia jej rodzicasprzed trzydziestu lat. Potem powiedziała domnie: – Czy to nie piękne, że nasi znajominoszą w sercu listy z wiadomościami odnaszych dawno zmarłych ukochanych, żebyje doręczyć po latach, w najmniej oczekiwa-nych momentach?
Listopad poetyckiCztery dni w Poznaniu na XXXII Listopa-dzie Poetyckim zorganizowanym z poznań-ską precyzją przez Zbyszka Gordzieja, preze-sa tamtejszego ZLP. Byłem tam jedynymzaproszonym poetą ze Stowarzyszenia Pisa-rzy Polskich, ale guzik mnie obchodzą po-działy sprzed 20 lat, więc zdecydowałem sięprzyjąć zaproszenie. Lubię Poznań, spotkałomnie tu sporo miłych niespodzianek. Tymrazem miłą niespodzianką był pierwszyegzemplarz pięknie wydanego właśnie wPoznaniu tomiku „Rondo”. Wygłaszałemreferat „Poezja i empatia”. Po latach mogłemsobie odnowić twarze sympatycznych kole-gów: Andrzeja Dębkowskiego, Jasia Wiet-namczyka, Hatifa Janabi, Jurka Fryckowskie-go, Birute Jonuskaite – poetki, pisarki, wice-prezeski związku pisarzy na Litwie; trochępiłem wódkę, trochę się szwarcowałem;miałem bardzo udane spotkania autorskie wSłupi...Prosto z Poznania przyjazd do krakow-skiej Piwnicy Pod Baranami, gdzie odbyła siępromocja mojego nowego zbioru wierszy ipowieści Eli Wojnarowskiej „Pod bezkres-nym niebem”. Piwnica zatłoczona, piosenki,dowcipna konferansjerka Marka Pacuły.Mówił o moim tomiku Henryk Siewierski, zktórym ostatnio widziałem się w Brazylii, ateraz przyleciał na dwa tygodnie do Krakowaz profesorskimi wykładami, zaproszonyprzez Uniwersytet Jagielloński.

Listopad. Niebo jak wieko trumny. I takcodziennie...
Święte przymierzeWreszcie prawdziwa zima: gwiazdkiśniegu skrzypią pod butami...Borzęcin. Święte Przymierze dla równi-ny, pod śnieżną kołderką śpią w pokojowymwspółistnieniu pola tak jeszcze niedawnopokrajane miedzami, niekiedy zwaśnione.Nie widać, czyje pole i czyje zagony i do kogonależą, wszystko wspólne; nie uświadczyszgranic między gospodarstwami; a „spisuje toŚwięte Przymierze Jan z kapliczki na rozsta-jach” (słowa z mojego debiutanckiego wier-sza z roku 1967).Śpią też snem wiecznym groby i grobow-ce. Święte przymierze dla skłóconych zażycia, dla biednych i bogatych, wszyscy stalisię równi na cmentarzu w Borzęcinie przy-sypanym białą kołdrą.Wieczorem, gdy przechodzę obok cmen-tarza, widzę parę ogieńków zniczy, którezdają się łączyć z białą ciszą i strzelać prostow niebo.Moje zimy zapamiętane z dzieciństwa, zmłodości i z lat dojrzałych łączą się w sercu –w rytmie skrzypu butów – w jakieś jedno,wszechobejmująco ciepłe, choć nostalgicznewspomnienie...Niebo też zapada w zimowy sen ze słoń-cem-niedźwiedziem w środku niebieskiejgawry. I nadchodzą niekiedy tygodnie takdepresyjne, że trzeba ludzi trzymać z dala odsznurów i noży, żeby się nie powywieszali inie pokrajali...Właśnie taki tydzień mija: wnuki chore,córka Asia chora, żona Zosia, która pojechałado sanatorium w Busku zdrowa, wraca total-nie chora, grypa szaleje nie tylko w Napra-wie, ale w całej Polsce, deszcz i jesiennawilgoć po mrozach, napastują mnie obolało-ści jelitowo-żołądkowe, sąsiad u góry wiercicałymi godzinami w ścianach swojego M–4 iw mojej głowie, tak że trzeba uciekać gdzieś zdomu, ale gdzie, gdy wszędzie można sięzainfekować?...Odchamianie poprzez ukulturalnianie tojeden z antybiotyków na grudniowe mano-rie... Czy nie dlatego malujemy, piszemy,czytamy, śpiewamy, żeby się uodpornić nagrypę nudy i marazmu?Wspaniały Jerzy Trela w roli tytułowejsztuki Ionesco „Król umiera” w TeatrzeStarym. Prosty, wstrząsający pomysł autora,opowiadającego o tym, jak ktoś, kto miałwszystko – traci wszystko, jak wali mu sięświat: jak to przebiega etapami i co z tegowynika...Premiera wyskokowej „Piosenki wysko-kowej” do moich słów i muzyki AndrzejaZaryckiego w Piwnicy Pod Baranami, wy-śpiewana przez Beatę Paluch.W niedzielę przed południem poruszają-ce wiersze Brodskiego w salonie poetyckimAnny Dymnej w wykonaniu Radziwiłowicza(recytacje) i Mirka Czyżykiewicza (piosenki).Z jakąż kosmiczną nonszalancją, prawie zrękami w kieszeniach, pisze Brodski o życiu iśmierci! cdn.
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W poszukiwaniu
prasensów słówZanim przejdziemy do prezentacji tomi-ku poezji autorstwa Stanisława Czerniakapt. „Iskra buntu”, musimy dokonać pewnegowyjaśnienia, gdyż autor jest profesjonalnymfilozofem i swą twórczość literacką traktujejako formę filozoficznego patrzenia na świat,daleko odbiegając od obowiązujących stan-dardów poetyckich. Stosując metodę feno-menologicznego oglądu świata EdmundaHusserla oraz mówiąc językiem MartinaHeideggera: staje w „prześwicie” pomiędzybyciem a bytami składającymi się na naszludzki świat, który dzielimy z ciałami fizycz-nymi i innymi istotami żywymi: roślinami,zwierzętami, ale i wytworami duchowyminaszej kultury oraz narzędziami technolo-gicznymi, które nas przedłużają w światducha i przyrody: robotami, awatarami,cyborgami. Poeta staje więc w tym, co myśli-ciele za Emilem Laskiem nazywają „różnicąontyczno-ontologiczną” między byciem orazbytami przez ludzki aparat percepcji jużpostrzeżonymi i zracjonalizowanymi, którymich „jest” udziela właśnie „bycie tych bytów”.Bycia jednak nie da się pojąć, ale można gojakoś przedrefleksyjnie odczuwać, intuityw-nie doświadczać, i najlepiej jest go określaćjako „Nicość”, z której można w nieskończo-ność wydobywać kolejne formy naszegoświata, ale i innych światów alternatywnych,których najczęściej poszukują artyści swojąwyjątkową wyobraźnią oraz talentem. Po-zwala on im więcej widzieć, słyszeć, smako-wać, czuć daleko więcej od przeciętnegoczłowieka. Są oni w pewnym sensie osobaminadwrażliwymi i stąd u nich ta umiejętnośćdziałania artystycznego, uchylającego tajem-nice zawarte w byciu naszego ludzkiegoświata. W tym procederze artyści mogą sięuczyć odmiennego oglądu świata od innychistot żywych, czy inteligentnych, np. roślin,zwierząt, robotów, a może i aniołów, jeśli wich istnienie wierzą, podglądając ich sposobyunaoczniania sobie przez nie świata – „światdla nich”. Rzecz jasna, że przy rozbudowanejwyobraźni na miarę refleksji filozoficznejartyści mogą więcej czuć i dostrzegać poza ipomiędzy elementami „rzeczywistości dlanas”, którą tworzymy w szeroko rozumia-nych procesach poznawania, komunikowa-nia się i konstytuowania naszego ludzkiegoświata, choć wiemy, że inne istoty żyweinaczej konstytuują swoje światy życia.Częste podboje ich środowisk życia przezczłowieka prowadza do konfliktów z nimi,ale najczęściej człowiek siłą technologii iantropocentrycznej wyniosłości oraz chytro-ści odsyła je do nie-bytu, czyli nicestwia –obraca w „Nicość”, ubożąc nasz świat w swejróżnorodności, która mogłaby kiedyś byćnaszą alternatywą życia i kooperacji z nimi wwalce o przetrwanie. Sądzimy, że to krótkieopisanie horyzontu uprawiania poezji przezwarszawskiego profesora filozofii będziepomocne przy analizie zawartości jego tomi-ku wierszy.

Utwór otwierający tomik traktuje o pi-ramidzie jako metaforycznym miejscu życiawiecznego, którego nie ma, bo pomimozabiegów mumifikacyjnych ulega ono powiekach destrukcji. To doświadczenie poetyprowadzi go do zdystansowania się do świa-ta, do którego naszym życiem jesteśmy„przylepieni”. Jedyne co tu staje się pewne, żeświadomość upływu czasu oraz śmierci rodzize zwierzęcia człowieka. To wynik doświad-czanej nieustannie wszechwładzy czasu,który człowieka rodzi, upływając. Odzyski-wania siebie i świata polega zatem na zwal-nianiu tego upływu. Dlatego – konstatujepoeta – filozofia dzisiaj staje się mumią,której ludzie się boją i chcą ją zupełnie unice-stwić. Świat w konsekwencji lewituje wpróżni i wszystko w nim traci znaczenie idlatego, by mógł zmartwychwstać, należyodzyskiwać jego sensy. W przeciwnym razieczeka nas „życie bez siebie”, na styku bytu iniebytu, gdzie człowiek przyjmuje maskibytowania, które stają się dla niego różnymi
modus vivendi. Człowiek próbuje nazywaćswoje członki, choć te podziały tkwią głębokow logosie Kosmosu. Poezja w takiej sytuacjiegzystencjalnej staje się „drogą odzyskiwaniaznaczenia”, ale jest bezradna, bo kiedyśumiera, a wraz z jej śmiercią rozpada siępierwotny porządek ludzkiego świata.Takie usytuowanie poezji względemczłowieka pozwala przypuszczać, że Czerniakbuduje nowy typ doświadczenia fenomeno-logicznego, w którym słowa w takim dyskur-sie poetyckim pomiędzy byciem i bytamimogą odbudowywać aprioryczność naszegoistnienia w świecie. W utworze pt. „Wiersz(VII)” możemy przeczytać: Słowa się zużywa-
ją / od tworzenia zdań, / więc potrzebne jest
pisanie wierszy, / aby w czymś w rodzaju, /
zdziwienia (jako wyuzdania) / przywrócić je
do użytku.Cytat ten dobrze oddaje usytuowanie po-ezji tworzonej przez autora, bo pokazuje, żesłowa wyłaniają z nicości to, co znajduje siępomiędzy światem i jego językową interpre-tacją i tam właśnie powstaje pierwotnie„ludzkie znaczenie słów” wraz z ich formąaprioryczną. Pisanie wierszy tak na dobrąsprawę jest po to, by oswajać czas, który niejest święty, a istnieje szansa, że można prze-kroczyć jego egzystencjalne ograniczenia.Tworzenie wierszy – sugeruje autor – jestjakby „łowieniem meteorytów”, z którychokruchów tworzone są sensy w przestrze-niach „białych ścian ducha” ludzkiego. Bu-dowanie wiersza odbywa się bowiem międzyjawą i snem, a nawet życiem i śmiercią, bo wczłowieku żyje jako pasożyt to coś, co wkońcu go zabije, i nawet przeszkadza podczas„błogiego spaceru” po otaczających naszakątkach świata. Doświadczanie bezpo-średnie świata polegające na jego „zagady-waniu wierszem” stanowi proces śledzeniajego zdarzania się poza kategoriami bytu iniebytu oraz poznawania i poznania.„Wiersz, nowe wydarzenie – pisze poeta – /na granicy / ciała i języka”. Nierzadko bo-wiem poezja skazana jest tu na niepowodze-nie. Jednak „dobry wiersz” – konstatujeCzerniak – pisząc: (...) zazwyczaj sam / wyła-
nia się / z nicości. // Nic na siłę, / oto bierny
akt / tworzenia. / (...). Język bowiem to resi-

duum, gdzie jeszcze pojawia się prawda. Tymmiejscem bywa właśnie poezja, kiedy uwal-nia się od lirycznych pragnień jej autor.Natomiast kiedy wiersze dostaną się do Siecinastępuje – według warszawskiego poety –rozproszenie „mojego ja”, które przeradza sięw przysłowiowego Golema i wtedy trudnoświat stwarzać na nowo, bo pewnie poetęzastępują wyrafinowane aplikacje kompute-rowe i aktywni ich użytkownicy. Dla trafnegofunkcjonowania języka nieodzowne staje siętestowanie sensów słów i pilnowanie, byprecyzyjnie trafiały w rzeczy i to jest zada-niem właśnie poety – wyjaśnia autor.Świat przy obecnej dekonstrukcji pod-miotu ludzkiego do samych władz poznaw-czych ciągle ociera się o „Nicość”, nieustanniesytuuje poetę między bytem i niebytem,uchyla możliwości oglądania światów alter-natywnych, szczególnie wtedy, kiedy tewładze poznawcze penetrują przestrzeniekosmiczne. Istnienie podmiotu – jego „byto-wania-w-świecie” – nie wystarcza by sięgnąćcałościowego „bycia siebie i świata”. Tampoezja odnajduje odmienne porządki wymy-kające się słowom, a nawet intuicjom po-znawczym. W wierszu pt. „Doświadczenie”możemy przeczytać: Nie ma szczebli bytu i
poznania, / jest samo doświadczenie, / po-
strzępione lub rozmyte. // Tak, to się wydarzy-
ło, tam byłem i widziałem, / przedtem, potem,
/ mieszają się porządki. // Między nimi /
wyobraźnia / szamocze się, / nie pojmuje. /(...) Ktoś inny nas obserwuje / zapewne / spoza
świata, / lecz czy świat się przytrafia / wy-
obraźni / naprawdę?Marzenia o zmartwychwstaniu dotycząw takiej perspektywie oglądu poetyckiegobytowania świata muszą dotyczyć wszyst-kich istot żywych, bo to miałoby sens wwieczności. Pojedynczość bowiem z naturyjest śmiertelna, a jedynie jej momenty ideal-ne mogłyby żyć wiecznie wraz ze światami,w których uczestniczyły w istnieniu i nada-wały mu sensy jednostkowe. Jednak problemsię komplikuje, kiedy poeta próbuje obser-wować świat z pespektywy dronu i robota,które w pewnym sensie przedłużają i zastę-pują nasze istnienie. Jednak tym tworominteligentnym brak emocji nadających sensjednostkowemu istnieniu i wydarzaniu sięświata, które je otacza. Przestrzeń kosmicznatraci obecnie sens metafizyczny, a więc i siłęsensotwórczą, przekształcając się w „ciemnysens” – w języku ciemnej materii kosmicznej.Poeta i tu porusza się w „Nicości”, a wyłania-ne byty kosmiczne toną w odmętach zna-czeń, co powoduje, że i w języku traktującymo nich „butwieją sensy”. W poezji Czerniakawizja kosmosu i świata Newtona oraz Kantaulega destrukcji, co wyjaśnia współczesnewykorzenienie człowieka z „bycia-w-świecie”i domaga się nowego zakorzeniania w spo-sób, jaki przedstawiają współczesne nauki, zczym próbuje dyskutować poeta, badającwierszem te przestrzenie na ile jest to moż-liwe i wykonalne. Możliwości poznawania iprzeżywania świata są bowiem nieskończo-ne, a fakt „bywania poetą” zabezpiecza czło-wieka przed przysłowiowym dogmatyzmemontologicznym i epistemologicznym.

(Dokończenie na stronie 18)
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W poszukiwaniu
prasensów słów
(Dokończenie ze strony 17)W tych wierszach, które pojawiają się jak„krople potu” na jego ciele, brodzi wąskąścieżką między byciem i kolejnymi formamibytowania świat w poszukiwaniu nowegoLebensweltu dla człowieka współczesnegowraz ze wszystkimi istotami żywymi, z któ-rymi zamieszkujemy i zamieszkiwaliśmynasze wcześniejsze, kolejne „światy życia”.Zastanawia się również nad tym, jak te świa-ty kształtowały wiarę ludzi w „bogów–ojców” obiecujących zbawienie.Wynikiem takich doświadczeń filozofują-cego poety jest świadomość dekonstrukcjijego „ja”, a pojawia się w to miejsce „mnie” –tego momentu intymnie osobistego, stano-wiącego naszą ludzką zwierzęcość, pozwala-jącą przekraczać wszystkie historycznezaszłości kondycji ludzkiej „w–świecie”.Wtedy dla człowieka ważne staje się bowiempytanie: „co będzie potem?” A więc w konse-kwencji buduje na to „potem” jako „przed-stawiciel klasy średniej” grobowce, pomniki,by odrodzić po śmierci pożądanie aktu mał-żeństwa i panowania nad bliskimi. Wszystkietego typu doświadczenia sprawiają, że poeciebliskim staje się wariabilizm, a więc „stawa-nie się” jako przejaw działania bycia nabytowanie bytów tworzących ten nasz świat.Na takim poziomie oglądu świata wszystkostaje się możliwe, bo u podstawy świat widaćleżącą materię, które: „jest tym, czym niejest”, czyli nieskończoną możliwością stawa-nia się. Czas, przestrzeń, cel, przyczyna – toformy bytowania, w których materializuje sięświat wokół człowieka. Dla takiego światawspólną zasadą może być kod DNA – stano-wiący informację samą w sobie, dla siebie idla ludzi oraz innych istot żywych, którestanowią coś na kształt wehikułów transpor-tujących ją poprzez bycie kolejnych generacjibytów. Nicość bycia to siostra bliźniaczaśmierci – konstatuje poeta – popychającaświat wraz z człowiekiem ku boskości wwieczności. Tę ostatnią należałoby chybarozumieć jako niekończącą się nigdy zmien-ność przysługujących jej atrybutów. To ko-lejne doświadczenie poety prowadzi go dokonstatacji, że tak naprawdę jesteśmy „prze-cinkiem czasu kosmicznego”, pomiędzyróżnymi jego całościami, w którym to miej-scu pytamy i badamy, ale i krzyczymy i prze-klinamy nasz los, a „gramatyka istnienia” itak reguluje nasze bytowanie w byciu ko-smicznego uniwersum. W wierszu pt. „inter-punkcja/czas” dowiadujemy się np., że:
Czasoprzestrzeń / kurczy się i kurczy. / Krop-
ka. // Przecinek to nasz / osobny czas, / dany
w wąskiej szparze / pomiędzy całościami //
Dwukropek: tak ma być. / Pytajnik. Nie dopy-
tuj się zbyt często. / Wykrzyknik. Krzyk. /
Nigdy nie trwa zbyt długo.Na poziomie tak ukazującego się byciamożna właściwie odwrócić upływ czasu,wracać do początków istnienia, ale i zrozu-mieć stałość piękna w obrazie, który był go

zdeponował. Człowiek bowiem – twierdziautor – to zwierzę (terytorialne), które ozna-cza okolice swojego istnienia „w–świecie”.Czyni to przy pomocy „wydzieliny sensu”,rozprzestrzeniając ten swój terytorializmbytowy w horyzoncie bycia. Wyrazem tegozachowania są nasze „ogrody kultury” kon-kurujące nieustannie z naturalnymi „ogro-dami przyrody”. Po nich biegamy w swymżyciu jednostkowym pędzeni sprzecznymisiłami, np. miłości i wolności, czy rozumu iszaleństwa. Przywodząc na myśl pogląd Th.W. Adorno, Czerniak pokazuje jak sytuuje sięjego język dyskursu poetyckiego. W wierszupt. „Imiona” pisze: Adorno zalecał / używanie
imion własnych / w relacjach z przedmiotami,
/ by przy okazji, niczym ptaki z klatki, / wy-
puszczać je na wolność, / lub wyzwalać z
niewolnictwa, / jak to się zdarzało ludziom /
w starożytnym Rzymie. // (...) Przedmiot
przywołany po imieniu, / zakłada Adorno, /
otworzy się i odda / rozumowi, wyobraźni. //
Lecz powstaje problem, / bo cała ta koncepcja
/ pojawiła się w rozprawach. / napisanych w
krytykowanym języku / abstrakcyjnych pojęć,
choćby takich jak „wolność”, /ufać im, nie
ufać? // Na takich antynomiach wspiera się /
filozofia, bez nich by upadła, wyraża / marze-
nia, sprzeczności same w sobie, / także z samej
głębi, / spod języka, znad języka.W tym utworze nie tylko autor sytuujewłasne poetyzowanie świata, ale równieżukazuje ścisły związek jego filozofii osobistej,stającej w opozycji do tradycji z jego lirykąpoetycką, która jakby idzie w parze z takąrefleksją myślową. Poezja i filozofia Czernia-ka jakby wzajemnie się wspierają i wykonująową robotę na poziomie przedustawnym,pilnując znaczenia używanych słów metodąpogłębionej do granic możliwości prafeno-menologicznej analizy doświadczenia pod-miotu ludzkiego.Warto w tym miejscu przytoczyć caływiersz, od którego tomik wziął tytuł pt.„Iskra buntu”. Pozwala on zrozumieć podłożefilozoficzne tego rodzaju poetyki budowanejprzez warszawskiego filozofa–poetę. Oto ion: Pochowano filozofię, / lecz ta nie rozpadła
się / pokornie w proch, / lecz przybrała postać
mumii. // Oto empiryzm – wrażenie niemal
żywej szczęki; / materializm – szaty bez dra-
stycznych uszkodzeń; / idealizm – podejrzenie,
że czaszka nie jest pusta; / stoicyzm – podkur-
czona zawadiacko noga raz na zawsze; /
cynizm – jak gdyby cień uśmiechu pod adre-
sem wszystkiego. // Ktoś musiał donieść o tym
/ na dwór króla, / z bronią w ręku / i z flaga-
mi. // Wywlekli filozofię / z grobowca, / roz-
strzelali i spalili // Wszyscy wiemy, że się
tłumi, / z oczywistych względów, / nawet iskrę
buntu / po śmierci.Nie trudno więc w takiej perspektywieoceny współczesnej kondycji filozofii niepodnosić buntu, bo przecież to właśnie filo-zofia (umiłowanie mądrości) zrodziła czło-wieka i ciągle go tworzy na miarę upływają-cego czasu. Jeśliby świat został bez filozofii,to jedynie zwierzęcość i jej chytrość stałabysię domeną kondycji człowieka „w–świecie”.I nawet wiara religijna nic by tu nie wskóra-ła, bo Bóg pozostawałby „ciągle nagi”, jakprzysłowiowe „Nagie Że”.Na zakończenie warto podkreślić, że to

wydawnictwo jest osobliwe, bo załączono wnim, w drugiej części książki, wybór wiersz zpoprzednich tomów Czerniaka, tj. „Niagara”oraz z „Nagiego Że”. Zabieg ten jest o tyleważny, że pozwala czytelnikowi zobaczyćinne perspektywy pracy poetyckiej autora,które prowadziły go do tego tomiku. Całośćzamyka tekst poety pt. „Prasens a kondycjaludzka. Liryka jako laboratorium filozoficz-ne”, w którym prezentuje osobisty punktwidzenia na własną twórczość oraz cytujetrafne uwagi o niej M. Siwca, wcześniej wy-drukowany w czasopiśmie „Filo–Sofija”2013, Nr 22, s. 91–97. Zaś na skrzydełkachtomiku zostały zamieszczone trafne meryto-rycznie wypowiedzi takich krytyków literac-kich jak: J. Drzewuckiego i K. Lisowskiego,oraz fragmenty recenzji wydawniczychprofesorów: P. Dybla i A. Zieniewicza. Sądzi-my, że ich uwagi, analizy i oceny tej twórczo-ści wydatnie pomogą zrozumieć sens poezjiwarszawskiego filozofa w pogłębionymwymiarze.
prof. Ignacy S. Fiut________________________Stanisław Czerniak, Iskra buntu, WydawnictwoRolewski, Nowa Wieś Nad Drwęcą 2017, wydaniedrugie,  s. 178.

Praocean
i ciepło

domowego
kominkaSzczerość to u poetów „prawdziwych”zjawisko wcale nieczęste. Andrzej Kosmow-

ski jest dojmująco szczery. To, oczywiście,nic nadzwyczajnego, po prostu operowaniesobą pośród innych podmiotów. Kto niewierzy, niech czyta wiersz „jak dwa dryfującekontynenty” czy „powrót” (2). I wiele innych.Kolejne cechy stanowiące i formalne tejtwórczości – a jest to piąty tom poety – toswoboda i naturalność posługiwania sięfrazą, przywoływania symboli, odniesieńliterackich, historycznych, muzycznych,żelazna logika wywodu, pewna fabularność,która sprawia, że wiersze są długie, jak nadzisiejsze standardy, często nie mieszczącesię na stronicy, a nawet dwóch. Otrzymujemypoezję czystą, przeźroczystą myślowo, zna-czeniowo, a także graficznie, powściągliwą iodpowiedzialną z subtelnie przewijającą sięwarstwą metafizyczną.Zwornikiem bardzo prywatnych, wręczosobistych wierszy sytuacyjnych jest morze,ocean – tytułowy Atlantyk, funkcjonującyjednako w różnych częściach globu, w Japoniiczy Zachodniej Anglii, wszędzie tam służyswoją wypornością, niezatapialnością. Bądźwłaśnie pochłanialnością, napastliwością,metaforą nieposkromionego żywiołu – źró-
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dła życia, ale też obsesji graniczącej z obłę-dem. Na tak rozpięty blejtram nakładają sięfale metafizyki. Kosmowski wykonuje swojąliryczną powinność na własny rachunek, nieszuka (współodpowiedzialnych) wspólni-ków. Wszelkim przejawom żywiołu przeciw-stawia się w pojedynkę, mężny jak samJoseph Conrad! Jest przy tym realistą, znakondycję psychiczną własną i środowiska,społeczeństwa. Nie oczekuje cudu.Jeśli pisze:(...) niespodziewanie odnajduję siebie
w samym środku magicznego kręgu
wokoł wirują białe lilie
niewinne jak najbardziej wyuzdane
z obietnic życia
   poddaję się ich rytmowi
      nieomal tańczę
         tańczę (...)(korepetycje z rzeczywistości pod krzyżempołudnia) deklaruje wiarę w rzeczywistośćnadrealną, przekraczającą doświadczenie.Nie jest to przecież świat oderwany, a raczejstymulator i kierunkowskaz „obietnic życia”.A może wszystko jest „balansowaniem nakrawędzi snu” z wiersza „port”? To wielceprawdopodobne. Metafizyka fal, jawiący sięnam praocean, szczypta surrealizmu...Zdarzy się natrafić w tej książce na po-etyckie drżenie, niepewność, obawę o stabili-zację, czytamy wtedy o pułapce, wydarze-niach niespodziewanych, nieprzewidywalno-ści, rozpaczy i spazmatyzmie. Jednak tonemdominującym jest wiara w sens weryfikowa-ny ustawicznym stawianiem pytań. Poeta(przy użyciu figury podmiotu lirycznego)prowadzi dyskurs z samym sobą. Nie kłócisię, nie wyrzeka, raczej jest życzliwym ob-serwatorem, czasem suflerem, mawia:„wszystko było możliwe”, „podobne dajeszświadectwo”, uspokaja jak przyjacielskiepoklepywanie po ramieniu:

jeszcze wczoraj byłeś na cape of good hope
gdzie swobodny i wyluzowany struś
nagle nonszalancko wystrzelił rakietę szyi
i uszczypnął cię w prawy pośladek
no w dupę
mówiąc po prostu
(ten twój błyskawiczny obronny obrót na pięcie
był doprawdy mistrzowski)(„przylądek dobrej nadziei 2”)W tym nurcie wszystko jest prywatne,boleśnie własne, jak w wierszu „noc”: wokół
mrok hotelowego pokoju / a jednocześnie
dziwne uczucie / że prawdziwe ciemności/
pulsują niecierpliwie / pod moją skórą (...).Powroty do dzieciństwa, wywodzenie zniego kształtu świata. Stan naszej (swojej)psychiki pięknie i prawdziwie, uniwersalniekreśli poeta w wierszu „powrót”, przytaczamgo w całości:
gdziekolwiek zawiodły mnie wiatry
zawsze byłem tutaj
a dzisiaj gdy moja dostojnie spatynowana łajba
bezpiecznie kolebie się
w macierzystym porcie
nie ma mnie nigdzie
i tylko atlantyk czasami

zwodniczo przyzywa
fastrygując falbany zagniewanych fal
na zamkniętym akwenie mojej czaszki

znajomy lekarz uspokaja
to tylko nadciśnienieWarto zwrócić uwagę na dyskretny humorw tej twórczości i pewną dozę prześmiewczo-ści, świadczącej o dystansie do siebie: jeszcze
wytarta walizka / nie została wyciągnięta z
pawlacza / a już mnie coraz mniej albo wycią-
gam z walizki (ach, ta walizka! – przyp. P.K.) /
moje pieczołowicie złożone w kostkę / życie //
żelazkiem pożyczonym z recepcji / próbuję
odprasować / niezliczone załamania i kanty.

Kolory w tym tomie: bury, szarobury,biały, najbielszy, szkarłatny, pożółkły, czarny,trupioblady... Z tej swoistej (nastrojowo ipsychologicznie) palety udaje się Kosmow-skiemu wydobyć malarskość i dynamikęodczuć estetycznych:
bure wody
niespiesznie przecinane
lemieszem promu

długa bruzda za rufą
jak szkarłatne piętno noża
jak splątane nerwy
jak przeznaczenie

ucieka na dziób

osławione białe skały dover
niedbale tańczące matelota
na chybotliwej linie horyzontu (...)(„morska nawigacja do dover”)Wciąż pierwszoplanowa, żywa relacjawoda (praocean) – my. W innym miejscuMorze Jońskie prawdopodobnie słucha też /
niespokojnych pieśni naszej krwi.Oceany, kontynenty, podróże, słowemotwarty świat kontra (albo – i) cicha muzycz-
ka / domowych robótek / niech żyje czwarty
wymiar („Czwarty wymiar” – pismo redago-wane przez Renę Marciniak, żonę poety.

PS. O tej książce poetyckiej pisali w ubie-głym roku Aleksander Nawrocki w „Poezjidzisiaj” i Andrzej Wołosewicz na Portalupisarze.pl. Dobrze pisali. Bo to godna polece-nia lektura.
Paweł Kubiak_________________________Andrzej Kosmowski, „Atlantyk jest wszędzie”. Naokładce obraz Marii Wollenberg-Kluza „Gest”,Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2016.

Janusz
Orlikowski

Przypadek i Bóg
1.a co jeżeli przypadek rządzi naszym życiemnie dbający nawet o toby poszukać podstaw swojej władzyi dyktat nazywa wolnościąjemu jest wszystko jednoilość utraconych nadzieiczy radości z każdego dniajest taki samjakże więc mu zaufaćskoro wolny robi co chcei nawet nie wie kiedy mu coodpowiadaw końcu jest przypadkiemmoże nam odpowiedzieći będzie zimny jak staljeżeli w niego uwierzyćjednak co jeżeli przypadekrządzi naszym życiem?byłoby tak jak wspomniałemnadzieja i radośćodchodzą do lamusa
2.a Bóg nie po jest by zadać racji cierpieniuwręcz odwrotnie i to odpowiedź na nicktórym karmi się przypadek i udajeże był pierwszynic to tylko niechęć Bogado ingerencji w naszą wolną wolęktórą nas obdarzyłinaczej by nas zniewoliłw to nic wpada przypadek
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Błyski

Pogodny mądrym
smutkiem

Matki obwąchują swoje dzieci
A po chwili
Dają sobie zmieniać pieluszki

______________________

Anna Dominiak
_______________________Chyba najsilniejszym nurtem tematycznymnowego zbioru wierszy Tomasza Jastruna„Naprzeciw siebie” są motywy starości i przemi-jania, nieodwracalny bieg lat żłobiący bruzdy,które przerażają przy każdym spojrzeniu wlustro. Ale tom ten jest w jakimś sensie albu-mem mieszczącym sugestywne, choć naszkico-wane oszczędną formułą obrazy dzieciństwa,nostalgiczne kadry z dalszej i całkiem nieodle-głej przeszłości, wrażenia zarejestrowane wpamięci zmysłów:Słyszę jak ktoś otwiera oknoStoją w nim moi rodziceMama woła na obiad (...) („Wołanie”)czy

Hotel Bristol patrzy na mnie
Szklanym okiem
Pamięta jaki byłem gładki
Kiedy piłem tu kawę z mlekiem
A Krakowskim Przedmieściem
Płynęły lata 70. ubiegłego wieku (...)(„Przed szybą”)W wierszach tych, podobnie jak we wcze-śniejszych zbiorach („Powitania i pożegnania”,„Jakby nigdy nic”), gęsto rozsiane są zdarzenia zintymnej biografii autora, ale też wyraźnienasila się tu ton godzenia się z upływem czasu,próba odnalezienia się w  kolejnej fazie istnie-nia. W lirycznie opowiadanej historii istotnemiejsce zajmują mocne figury Rodziców autora:Ojca (o którego życiu i śmierci pisał poeta wewcześniejszych zbiorach) oraz Matki, zmarłejprzed trzema laty, z której odejściem poetazmaga się również w tej książce. Dolegliwaantynomia przeszłości i coraz bardziej uwiera-jącej teraźniejszości gra tu bardzo wyraźnie, a

doświadczenie rozstania z nimi (nawet osiero-cenia, bo poeta nierzadko przywołuje dziecięcąperspektywę) stanowi jedną z istotniejszychrefleksji. Być może wpływ na to ma nie tylkoświeżo poniesiona strata, ale także widokwłasnego, przeczuwanego kresu, wokół któregouwaga poety krąży niemal obsesyjnie. I choćprzemijanie jest przecież stanem permament-nym, myśl o nim w tym zbiorze znajduje nie-zwykle ostrą i dojmującą werbalizację. Ale cochyba najistotniejsze – poeta demonstruje tuumiejętność zracjonalizowania tej prawdy.Bolączki wyeksploatowanego i rdzewiejącegomechanizmu ciała opisuje bez rozpaczy, ponie-waż wobec tego nicującego stanu znajdujedoskonałe antidotum – jest nim doświadczeniepóźnego ojcostwa, czułość, którą budzą dzieci,tkliwość wywołana ich pytaniami (na pozórtylko naiwnymi, bo przecież domagają sięodpowiedzi, które nierzadko brzmią jak wy-rok):
czy wszyscy muszą umrzeć?

(...)

Tak

I teraz taka cisza

Dostałem zlecenie
I wykonałem je. („Zlecenie”)Kobieta i relacja z nią to także od zawszenieobojętne poecie kwestie: miłość jako bli-skość emocjonalna i cielesna. Dlatego kobiety(ważne dla poety, ale też spotkane przypadko-wo) to również istotne bohaterki tego tomu.Uwodzi gładkość ich nagich nóg, ale już w tymsensualnym i estetycznym kadrze czai sięzapowiedź rozpadu, bo przecież wkrótce ichpiersi „przycupną jak dwie sędziwe papugi”, aone same, pochylając się nad rozkraczonym nadotchłanią stołem, zaczną „paplać o tym i oowym” („Stare kobiety”). Jest w tym wierszujakaś beckettowska upiorność, w której tragizmstaje się nośnikiem komizmu. Ale podkreślićtrzeba, że poeta jest mistrzem w operowaniutonami czułymi, subtelnym erotyzmem i potrafiukazać skomplikowaną materię relacji, zeszczególnym akcentem na proces stygnięcia,oddalania:
Nie kocham ciebie

Po tej myśli taka cisza
Że słychać
Jak nicość oddycha

Nasze oddechy
Jak kieszenie
Wywrócone na drugą stronę („Nicość”)Językowa architektura tych wierszy jestszlachetnie oszczędna, to komunikaty czytelne iprzejrzyste, jakby patronował im Staff ze swoimpostulatem wiersza prostego jak podanie ręki.Jastrun nigdy nie eksperymentował z lirycznąformą, tu także pozostaje wierny poetyce bez-pretensjonalnej i klarownej. Te wiersze są jakbywydobywane z dna siebie, nie szyfrują wzru-szeń, nie kokietują wyrafinowaniem formy, nietworzą komunikacyjnych barykad. Co absolut-nie nie oznacza, że zawierają banalne rozpozna-nia. Poeta swoje teksty puentuje przewrotnie,niekiedy demaskatorsko, sięgając często do

paradoksu, który pozwala wydobyć grotesko-wość życia i odsłonić jego pozory:
(...) Stajemy w oknie
oniemiali
Mrużymy oczy w słońcu

Potem siadamy do stołu
I pożeramy
Mięso zabitych zwierząt („Stypa”)Wyraziste puenty odgrywają tu podwójnąrolę: łagodzą gorycz, ale często przeciwnie –gaszą pogodny tok wiersza. Mimo jasnościafirmatywność tych tekstów jest umiarkowana inie przejawia się w tanich pocieszeniach, aleraczej w czułości, która tonuje dramat vanitas.W portretowaniu siebie poeta bywa częstoautoironiczny:
Jestem fabryką
Która zaczyna się starzeć

/Powieki/

Kiedyś byłem fotogeniczny
Teraz najlepiej wyglądam w ciemności (...)(„Odwrót”)Podjęty przez poetę namysł nad czasemujmuje jego upływ w mikro i makroskali. Życieludzkie wielokrotnie zderzone tu zostaje zrozmiarami kosmosu. Podkreślona jest teżdługowieczność rzeczy, trwalszych niż ludzkiehistorie:
W tomie wierszy wyjętym z półki
Znajduję czarno-białe piórko
Zamieszkałe między słowami

Cień skrzydła ptaka
Rozbita skorupka w gnieździe

We wstecznym biegu świetlnych lat
Narodziny naszej planety (...) („Piórko”)Pulsująca groza nie odbiera jednak poeciezdolności widzenia drobnych sytuacji i zdarzeńbudujących życie, choć i one kodują symptomyschyłku:
Patrzę spode łba
Jak czarna dorodna mucha
W przezroczystej sukience ze skrzydeł
Odgrywa spektakl swojego życia
Snuje plany na przyszłość
I hałaśliwie kreśli w powietrzu
Tajemne znaki (...) („Czarna mucha”)Egzystencjalne lęki ukonkretniły się w tymzbiorze przejmująco. Przeszłość jako przestrzeńutraty i niedostępna wiedza o tym, co nadejdzie,napięcie i antynomia pomiędzy intensywnościąistnienia a nieuchronnością śmierci, a takżesamotność w obliczu tej świadomości znalazłyswoje odbicie także w grafice okładki. Dwiekule: biała i czarna – symbole losu oraz zgeome-tryzowany zarys ludzkiej sylwetki. Obraz Joan-ny Wiszniewskiej-Domańskiej znakomicieuchwycił właściwość tej poezji. █___________________Tomasz Jastrun, Naprzeciw siebie. Wydaw-nictwo C&T, Toruń 2018, s. 70.
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Filozofia
codzienności

prof. Marii
Szyszkowskiej (140)

'PU��"OES[FK�%ʒCLPXTLJZespolony jest w naszej kulturze z demo-kracją, uznawaną za najwłaściwszy ustrójpolityczny. Część myślicieli wykazuje jednakw swoich pracach, iż demokracja wymagagospodarki o charakterze socjalistycznym.Trzeba podkreślić, że chodzi tu o socjalizmpostulowany, na przykład, przez LeonaPetrażyckiego, Edwarda Abramowskiego,Józefa Piłsudskiego czy wcześniej Kanta lubMickiewicza. Z filozofii Kanta jego uczniowiewyprowadzili teorię socjalizmu, mającąźródło w kaniowskim nakazie moralnym, bytraktować drugiego człowieka jako cel sam wsobie, wartość fundamentalną.Czynnikiem determinującym przemianygospodarcze jest świadomość człowieka. Toona kształtuje byt – a nie odwrotnie. Przepisyprawne są wcześniejsze od rozstrzygnięćekonomicznych. Zachodzi więc następującarelacja: świadomość – przepisy prawne –sposób gospodarowania.Koncepcji wolnego rynku towarzyszy mitczłowieka nowoczesnego, który ma się cha-rakteryzować aprobatą dla liberalizmu eko-nomicznego i w skali wartości stawiać naj-wyżej człowieka bogatego. Szerzony kultmłodości kalendarzowej zastępuje wartośćprzyznawaną mądrości, związanej raczej zwiekiem sędziwym niż z młodością biolo-giczną. Wbrew deklarowanemu pluralizmowistanowisk i wieloświatopoglądowości – wdziedzinie ekonomicznej dochodzi u nas dogłosu jeden pogląd.Liberalizm ekonomiczny XIX wieku wznacznie większym stopniu cenił rozwójduchowy człowieka niż dzisiejszy neolibera-lizm. Na przykład, John Stuart Mill głosił, żeczłowiek ma zdobywać dobra materialne poto, by pohamować w odpowiednim momen-cie to dążenie i mając zapewniony byt –oddawać się rozwojowi duchowemu. Niekwestionowano w XIX wieku pomocy pań-stwa, podkreślając, że powinna być skie-rowana na osoby nie dające sobie rady, jakrównież na obronę zwierząt przed możliwymsadyzmem człowieka. Neoliberalizm nato-miast rozwinął bezwzględność w dążeniu dobogacenia się, a więc zarazem stosunek dodrugiego człowieka jako do konkurenta.Twórcy liberalizmu ekonomicznego w XIX

wieku domagali się, by prawo i państwozezwalało jednostkom na swobodne działa-nia. Natomiast porządek prawny ma chronićpodstawowe wartości, a mianowicie wol-ność, własność i bezpieczeństwo.Nie jest prawdą, że jesteśmy zmuszenidokonywać wyboru między gospodarkąwolnorynkową a tą odmianą socjalizmu,który funkcjonował w czasach PRL. Teoriisocjalizmu jest wiele. Krytyka systemusprzed 1989 roku prowadzi do sytuacji wktórej wielu czuje się przymuszonych dodeklarowania aprobaty dla liberalizmu eko-nomicznego. Narastają postawy konformi-styczne. Wolności nie gwarantuje państwooparte na własności prywatnej.Liberalizm ekonomiczny nie jest jedy-nym możliwym rozwiązaniem kwestii go-spodarczych. Wystarczy przypomnieć, że wokresie Polski niepodległej, czyli w okresiedwudziestolecia międzywojennego, wytwo-rzył się w Polsce silny ruch spółdzielczy,który jest obecnie likwidowany.Funkcjonuje przeciwstawienie: komu-nizm – liberalizm, co staje się zniewalającedla tych, którzy nie chcą żyć w świecie wy-znaczanym przez korporacje i banki. Wartotu zaznaczyć, że głoszenie wartości wolnegorynku nie wiąże się w sposób konieczny zkoncepcją państwa światopoglądowo neu-tralnego, rozdzielającego prawo i moralność,wielopartyjnego, które jedynie może gwaran-tować wolność człowiekowi. Z kolei rzeczni-cy pluralizmu światopoglądowego mogą byćna przykład, zwolennikami zakładania spół-dzielni w rozmaitych sferach życia gospo-darczego. Nikła jest, niestety, wiedza o trady-cjach ruchu spółdzielczego w Polsce, bywymienić tu jedno tylko nazwisko – EdwardaAbramowskiego, mistrza Żeromskiego, którybył nie tylko teoretykiem. W duchu jegopoglądów rozwijano spółdzielczość w Polscemiędzywojennej.Edukacja i media sugerują nam, że pry-watyzacja to jeden z najistotniejszych ele-mentów prawidłowych reform gospodar-czych. Sugeruje się nam, że szukając źródełprzychodów należy prywatyzować gospo-darkę. Doprowadziło to nas do likwidacjifabryk, stoczni i hut, stawiając w sytuacjiimportera tych produktów, które wcześniejsami produkowaliśmy. Sugeruje się społe-czeństwu, że prywatyzacja stanowi istotnybodziec dla rozwoju rynków kapitałowych.Należy dodać, że nie formułuje się odpowie-dzi na dwa nasuwające się logicznie pytania.Po pierwsze, co dalej stanie się z naszą go-spodarką, gdy proces jej prywatyzacji zosta-nie zakończony? Po drugie, jak długo więk-szość naszego społeczeństwa wytrzymaskutki gospodarki neoliberalnej, to znaczybiedę i nędzę?Sprowadzanie roli państwa do funkcjinocnego stróża, czego domagał się liberalizmdziewiętnastowieczny, nie może zadowalaćtej części społeczeństwa, którą tworzą jed-nostki pozbawione praktycyzmu życiowegoczy sprytu życiowego. Zmysł praktyczny niejest typowy, na przykład, dla warstwy pisa-rzy i artystów. Opieka państwa nad twórca-mi, sprzeczna z ideologią neoliberalną, sprzy-jałaby rozwojowi warstwy inteligencji wPolsce, którą współtworzą pisarze i artyści.

Nie jesteśmy w stanie zaskoczyć świat no-wymi rozwiązaniami cywilizacyjnymi, po-nieważ wymaga to dużych nakładów finan-sowych. Ale jesteśmy w stanie wnieść twór-cze elementy, na przykład, w obszarze litera-tury pięknej i sztuki, jak również filozofii.Żadne ze stwierdzeń nie doczekało siętakiego ośmieszenia, jak słynne żądanieLeppera: „Balcerowicz musi odejść". Tenprotest wobec gospodarki neoliberalnej –nawet w warunkach obecnego kryzysu fi-nansowego – nie jest podtrzymywany. Roz-wiązania ekonomiczne inne niż neoliberalne,mimo kryzysu, ocenia się często jako wyrazniechęci do postępu i nowoczesności. Dog-mat powszechnej prywatyzacji wiąże się zbezdusznością w traktowaniu drugiegoczłowieka.Jednostki bogate stanowią kategorięosób uprzywilejowanych w ustroju neolibe-ralnym, aczkolwiek wartości materialne,które ktoś posiada nie są wyrazem jegowartości jako człowieka.Najwyższy czas, by przemyśleć nadal ak-tualne teorie spółdzielczej formy własności.Świadomość konieczności dzielenia się do-chodami z innymi członkami jakiejś spół-dzielni wymaga wcześniejszych procesówedukacyjnych i sprzyja rozwojowi poczuciawspólnotowości.Troska prawodawców o ludzi bogatychpowinna zostać zastąpiona troską o każdegoczłowieka, ale nie sprzyja temu liberalizmekonomiczny.Odmawianie państwu prawa do inter-wencji w sferę życia ekonomicznego możeprowadzić, jak się okazuje, do kryzysu. Jest toproblem niezmiernie poważny, ponieważzałamania gospodarki neoliberalnej spadająna barki społeczeństwa. Poszczególne pań-stwa zaoferowały wszak pomoc bankom zbudżetu, czyli z pieniędzy podatników. Chci-wość banków, lekkomyślność tzw. inwesto-rów została nagrodzona. Kwestionowanaprzez neoliberalizm własność państwowaokazała się przydatna. Ponadto neoliberalizmkwestionuje wartość wspólnotowości. Rywa-lizacja, indywidualna przedsiębiorczość,doprowadziła do dominacji tych, którzy niesą zdolni do myślenia kategoriami dobracałego społeczeństwa. Dyktatura osób najbo-gatszych wyrabia egoizm i podważa znacze-nie wartości duchowych. Już Arystotelesprzestrzegał pisząc, iż demokracja przybierapostać zwyrodniałą, jeśli najbogatsi a nienajlepsi obejmują rządy w państwie.Konkurencja oraz bezrobocie wywołałykonflikt między młodszym a starszym poko-leniem. Młodsi żądają oddania przez starszeosoby miejsc pracy oraz twierdzą, że utrzy-mują emerytów i rencistów mimo, że prze-cież każdy pracuje na swoją późniejszą eme-ryturę czy rentę.Neoliberalizm uprawniając pazerność ichciwość prowadzi do wojen oraz do nisz-czenia środowiska naturalnego.
DEO�
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Przeszłość dla przyszłościDom Kultury w Zelowie przystąpił do realizacji projektu PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI, dofinansowanego ze środków Programu „DziałajLokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobro-czynne „Razem”.Głównym celem projektu, trwającego od 10 czerwca do 30 listopada 2018 roku, jest organizacja wydarzeń artystyczno-edukacyjnych, do-tyczących zwiększenia świadomości i podniesienia wiedzy wśród społeczności lokalnej w zakresie lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego.Projekt obejmuje organizację trzech koncertów w ramach 24. edycji Koncertów Festiwalowych Zelów 2018 oraz dwie wystawy nawiązująceprogramowo do historycznego i kulturowego dziedzictwa nie tylko Polski, ale głównie Gminy Zelów i okolic.Koncert muzyczny inaugurujący projekt odbędzie się w lipcu br. w kościele parafialnym w Wygiełzowie, natomiast dwa kolejne zostaną zor-ganizowane we wrześniu i w październiku br. w zelowskim kościele pw. M.B. Częstochowskiej.Wystawy będą dostępne dla odwiedzających przez dwa miesiące, od września do października 2018 roku.  Jedna z nich będzie nawiązywaćdo historii odzyskania niepodległości w naszym regionie oraz ukazywać m.in. historyczną pamięć o lokalnych bohaterach, którzy tworzyli nietylko historię naszego regionu, ale i współtworzyli Państwo Polskie. Druga wystawa będzie ilustracją historii życia naszych rodziców, dziadków,pradziadków – historii kultur i tradycji Zelowa oraz jego najbliższych okolic.

Teatralna podróż, czyli „Lokomotywą po wiedzę”Dzieci z zespołów teatralnych Domu Kultury uczestniczyły od marca do czerwca br. w projekcie ekologiczno-artystycznym „Lokomotywą powiedzę”, organizowanym przez Łódzki Dom Kultury przy współpracy Domu Kultury w Zelowie. W ramach projektu odbyło się 5 typów warszta-tów artystyczno-ekologicznych, dzięki którym dzieci mogły zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu ekologicznego charakteru pracy artystycznejw dziedzinie teatru. Młodzi aktorzy poznali techniki konstruowania kostiumów teatralnych i elementów scenografii z materiałów odzyskanych.Wzięli udział w warsztatach aktorsko-teatralnych, prowadzonych przez solistkę łódzkiego Teatru Muzycznego. Podczas prelekcji o idei zrówno-ważonego zarządzania zasobami środowiska dowiedzieli się, od praktyków zaangażowanych od lat w działania proekologiczne, o wszystkichnajważniejszych aspektach ochrony środowiska. Efektem finalnym prac warsztatowych był przygotowany przez dzieci, pod kierunkiem instruk-tora teatralnego pani Krystyny Mikołajczak, spektakl ekologiczny pt. Smog. Powstał on w oparciu o scenariusz K. Mikołajczak, który otrzymał II
nagrodę w konkursie na scenariusz autorski ekologicznego spektaklu teatralnego. Przedstawienie zostało również wyróżnione w kon-
kursie na wykonanie ekologicznego spektaklu teatralnego.

Czerwcowe premieryWieloletnią tradycją Domu Kultury w Zelowie są czerwcowe premiery teatralne. W tym roku, 20 czerwca, zelowska publiczność mogła obej-rzeć dwa przedstawienia: sztukę ekologiczną pt. Smog, zrealizowaną w ramach projektu ekologiczno-artystycznego dla dzieci z województwałódzkiego Lokomotywą po wiedzę oraz Córkę Światłowidy – opartą na bajce Antoniego Józefa Glińskiego. W premierowych przedstawieniachwystąpiły dzieci z zespołów teatralnych Gwiazdki Pani Krysi i Tajemnica. Autorką scenariuszy i reżyserem spektakli jest Krystyna Mikołaj-czak, instruktor teatralny Domu Kultury.
„Przenikanie” Urszuli Pankowskiej

Urszula Pankowska, młoda, utalentowana artystka zaprezentowała w Galerii Collage Domu Kultury wZelowie swoje niezwykłe prace – grafikę, rysunek i akwarele. Można było przekonać się, że dobrej sztuki nigdynie jest za dużo. To ona kształtuje naszą wyobraźnię, uwrażliwia nas na to, co dzieje się wokoło, pozwala namstawać się lepszymi ludźmi. Prace Pankowskiej, pełne ciepła, a zarazem pełne głębi, unaoczniają nam, jak wielemożna wyrazić poprzez sztukę, sztukę o najwyższym poziomie artystycznym.Urszula Pankowska urodziła się w Łasku. Studiowała Edukację Artystyczną w Zakresie Sztuk Plastycznychw Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W roku 2007 obroniła dyplom, zrealizowany w PracowniGrafiki Warsztatowej – Druku Wklęsłego. W latach 2010-2012 współpracowała z wydawnictwem „KurzaStopka”. Od 2010 roku pracuje jako instruktor-plastyk w Klubie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdziezainicjowała rozwój pracowni grafiki warsztatowej. Założycielka i opiekunka grupy artystycznej „Zakamarek”.W roku 2017 otrzymała nagrodę za inspirację i opiekę artystyczną nad młodymi twórcami w XIIOgólnopolskim Konkursie „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną” w Kaliszu. W roku 2018otrzymała wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej na Festiwalu Sztuki Military – Art w Zamościu. Od wrze-śnia 2017 roku pracuje również w Szkole Podstawowej w Buczku.
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Irena Batura, Minione, trwałe. Projekt okładki istron tytułowych: Wiesław Szumiński. OficynaSIGNI, Warszawa-Gołdap 2018, s. 112.
Switłana Bresławska, Na linii oddechu. Prze-kład z języka ukraińskiego: Kazimierz Burnat,Wydawnictwo Eurosystem, Wrocław 2018, s.120.
Kazimierz Burnat, Sycenie nieznanym, wyd. IIrozszerzone. Wydawnictwo Eurosystem, Wro-cław 2018, s. 86.
Kazimierz Burnat, Iluzija wicznosti. Przekładna język ukraiński: Switłana Bresławska, Wy-dawnictwo Misto HB, Iwano-Frankiwsk 2018, s.120.
Zbigniew Chojnowski, Widny kres. Fotografiana i stronie okładki: Zbigniew Chojnowski.Fotografia na IV stronie okładki: Michał Ciucias.
Biblioteka Poezji / Biblioteka „Toposu”, tom 142.Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, redakcja„Toposu” Sopot 2017, s. 80.
Marian Czuchnowski, Szpik egzystencji. Opra-cowanie i posłowie: Michał Stefański. Projektgraficzny: Magda Małczyńska-Umeda. Oficyna21, Warszawa 2017, s. 340.
Joanna Gładykowska, Prosto z moich oczu.Okładka, kolaże: ambasaDaDa. Grafiki: JarosławGładykowski. Wydawnictwo Jama Art MaciejZwolanowski, Bydgoszcz 2017, s. 56.
Barbara Janas-Dudek, Za wcześnie na rytuały.Na okładce Obsesje Andrzeja Olczyka. Zdjęcia:Marzena Ablewska-Lech. Zdjęcie autorki na IVstronie okładki: Arek Łuszczyk. WydawnictwoAnagram, Warszawa 2017, s. 58.
Robert Kania, Wołynie i inne wiersze. Okładka:Maja Królikowska. Zdjęcie na IV stronie okładki:Arkadiusz Łuszczyk. Wydawnictwo Anagram,Warszawa 2017, s. 40.
Arkadiusz Kremza, Stacje. Projekt okładki zwykorzystaniem fotografii Krzysztofa Szlapy istron tytułowych: Agnieszka Sitko. Fotografie:Krzysztof Szlapa. Fotografia autora na IV stronieokładki: Jan Kulanek. Biblioteka Arkadii, Pisma
Katastroficznego, tom 143. Instytut Mikołowski,Mikołów 1017, s. 38.
Krzysztof Lutowski, Ranoc. Projekt: JoannaKlaus. Fotografie: Rafael Budzbon. Wydawnic-two JamaArt Maciej Zwolanowski, Bydgoszcz2017, s. 64.
Eda Ostrowska, Poemat filozofujący. Projekt:studioformat.pl. Wydawnictwo Episteme,Lublin 2017, s. 38.
Henryk Pawlak, Stąd. Okładka: Grzegorz Ożga.Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Sagalara,Łódź 2017, s. 64.
Ewa Solska, Metro Wolanda. Projekt okładki:Izabella Kedzierska. Wydawnictwo Anagram,Warszawa 2017, s. 90.
Krzysztof Szewczyk, Pomiot liryczny. Ilustracje:Krzysztof Szewczyk. Projekt graficzny: Wiesław

Łysakowski / Compal. Wydział Kultury i SztukiUrzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2017, s. 130.
Ryszard Wasilewski, Znaleźć. Opracowanieredakcyjne: Ryszard Wasilewski. Projekt okład-ki i obrazy w tekście: Sławomir Łuczyński.Wydawnictwo Intrograf, Kolumna 2018, s. 76.
Małgorzata Wójtowicz, Jeszcze. Projekt gra-ficzny: Sylwia Tulik. Na okładce fragment obra-zu A. Grodzińskiego Świt na polowaniu, 1897.Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu,Rzeszów 2017, s. 56.
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Marian Lech Bednarek, Zapiski. Projekt okład-ki: Tomasz Rodzik. Ilustracja na okładce pracaautora, Moja niepowtarzalna opiekunka, olej /płótno 87x47. Wydawnictwo Pisarze.pl, War-szawa 2016, s. 98.
Zygmunt Gizella, Uparty Tadzio kowal swego
losu, czyli spod Czemiowiec do Lwowa, dookoła
Europy. Projekt okładki: Mikołaj Jastrzębski.
Biblioteka Kresowa. Wydawnictwo LTW, Ło-mianki 2017, s. 264.
Ignacy Karpowicz, Miłość. Projekt okładki iopracowanie graficzne: Przemysław Dębowski.Na wyklejkach wykorzystano obrazy AnnyTomaszewskiej-Nelson. Wydawnictwo Literac-kie, Kraków 2017, s. 292.
Mariola Kruszewska, Czereśnie będą dziczeć.Ilustracja na okładce: Jennifer Basile, 1000
Acres-Broken Tree, 2016. Wydawnictwo wPodwórku, Gdańsk 2017, s. 152.
Tomasz Lach, Kumpel. O Komedzie, Zośce i
innych. Projekt okładki: Paweł Panczakiewicz.Fotografia na okładce z archiwum Zofii Kome-dowej Trzcińskiej. Muza, Warszawa 2017, s.510.
Henning Mankell, Głębia. Przełożyła: EwaWojciechowska. Projekt okładki i stron tytuło-wych: Bogdan Kuc. Wydawnictwo W.A.B.,Warszawa 2017, s. 352.
Łukasz Orbitowski, Exodus. Projekt typogra-ficzny: Joanna Pelc. Okładka: Joanna Tyborow-ska. Ilustracje na okładce: Zbigniew M. Bielak.Wydawnictwo SQN, Kraków 2017, s. 448.
Mirosław Osowski, W krainie dzieciństwa.
Wspomnienia. Projekt okładki: Edyta Lisek.Wydawca: Mirosław Osowski, Stalowa Wola2018, s. 198.
Zbigniew Wilczyński, Krótkie półkola. Opowia-
dania. Wybór, opracowanie, redakcja i posło-wie: Grzegorz Bazylak. Projekt okładki: GRA-FART, Wydawca: Łódzki Oddział Ogólnopol-skiego Stowarzyszenia Literatów, Łódź 2018, s.226.
Witold Wirpsza, Sama niewinność. Powieść.Projekt okładki i stron tytułowych: AgnieszkaSitko. Biblioteka Arkadii, Pisma Katastroficznego,tom 144. Instytut Mikołowski, Mikołów 2017, s.216.
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Stanisław Barańczak, Pegaz zdębiał. Poezja
nonsensu a życie codzienne: wprowadzenie w
prywatną teorię gatunków. Wstęp: JoannaSzczęsna. Opracowanie graficzne okładki,projekt typograficzny: Przemek Dębowski iWojtek Kwiecień-Janikowski. Rysunki: JacekGawłowski. Wydawnictwo Agora, Warszawa2017, s. 424.
Jerzy Besala, Zygmunt August i jego żony.
Studium historyczno-obyczajowe. Redaktor:Marta Dobrecka. Projekt okładki: KrzysztofRumowski. Na okładce: Józef Simmler, ŚmierćBarbary Radziwiłłówny. Zysk i S-ka Wydawnic-two, Poznań 2015, s. 928.
Rafał Marceli Blüth, Conradiana. Opracowanieoraz wstęp: Stefan Zabierowski. Projekt graficz-ny i typograficzny: Janusz Górski. Towarzystwo„Więź”, Warszawa 2017, s. 240.
Bernadetta Darska, Młodzi i fakty. Notatki o
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sporów. Przełożyła: Berenika Janczarska. Pro-jekt okładki: Witold Siemaszkiewicz. Ilustracjana okładce: Nur Photo via Getty Images. OficynaLiteracka Noir sur Blanc, Warszawa 2017, s.440.
Karl Dedecius, Tadeusz Różewicz, Listy 1961-
2013. Opracowanie: Andreas Lawaty, MarekZybura. Projekt logo serii: Damian Pietrek.Projekt okładki i stron tytułowych: Ewa Gray.Towarzystwo Autorów i Wydawców PracNaukowych Universitas, Kraków 2017. Tom 1,str. 400; tom 2, str. 450.
Zbigniew Domino, Zaklęty krąg. Projekt okład-ki: Jacek Woźniak. Zdjęcie na okładce: ZbigniewGrzyś. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa2017, s. 456.
Paweł Dunin-Wąsowicz, Dzika biblioteka.Opracowanie graficzne: Andrzej Barecki. Foto-grafia na obwolucie: Jacek Cygan. WydawnictwoIskry, Warszawa 2017, s. 296.
Marian Golka, Paradoksy wolności. Opracowa-nie okładki i stron tytułowych: Karolina Tolka.
Biblioteka Myśli Współczesnej. PaństwowyInstytut Wydawniczy, Warszawa 2017, s. 240.
Richard T. Gray, Ruth V. Gross, Rolf Goebel,
Clayton Koelb, Franz Kafka. Encyklopedia.Przełożyła: Jolanta Kozak. Okładka i stronytytułowe: Frycz i Wicha. Zdjęcie na okładce:Julia Suits, Alex Wild. Zdjęcia: Klaus Wagenbac.Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa2017, s. 450.
Marcin Kowal, Imigrant na Wyspach. Jak odna-
lazłem się w UK. Redaktor prowadzący: JustynaMaluga, Redakcja i korekta: Janina Małas. Opra-cowanie graficzne: Michał Mierzejewski. Foto-grafie Marcin Kowal. Wydawnictwo „Bernardi-num” Sp. z o.o., Pelplin 2018, s. 288.
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Kłopoty
ze sprzątaczkąYvonne nie lubiła tej Polki. Chociaż do-brze sprzątała, była głupia i wścibska. Bar-dziej wolała jej poprzedniczkę, Senegalkę. AleSenegalkę przyłapano na kradzieży i wyrzu-cono. Szkoda, że nie przyłapano Polki.Już gdy pierwszy raz przyszła sprzątać,wzbudziła jej nieufność. Na szyi miała łańcu-szek, i choć skrywała to bluzka, można byłosię domyślić, co na nim wisi.W zeszłym tygodniu ogromnie ją roz-drażniła. Odkurzała komodę, na której stałaramka ze zdjęciem w środku. Wzięła ją izaczęła przyglądać się postaci uwidocznionejna zdjęciu.– Czy to pani córka? – spytała.– Syn – Yvonne odpowiedziała po chwili.– Przecież to kobieta!– On jest transwestytą.Sprzątaczka odłożyła podobiznę, a jejmina wyrażała najwyższy stopień obrzydze-nia. Dziś rano niespodziewanie doszło doawantury.– Śliczna dzisiaj pogoda – stwierdziła Po-lka. – Powinna pani wyjść do parku.– Zaraz będę oglądać audycję.– Po co? Lepiej pooddychać świeżympowietrzem.– Jest rocznica wydarzeń z 1968 roku.Będą o nich mówić w telewizji. A ja brałam wnich udział.– Brała pani udział? – zapytała bezmyśl-nie. – Tak. Walczyliśmy o wolność – rzekła zpatosem.– Nie wiedziałam, że Francja była wtedypod okupacją.Yvonne nie miała zamiaru kontynuowaćtej rozmowy. Usiadła w fotelu i za pomocąpilota włączyła telewizor. Sprzątaczka włą-czyła zaś odkurzacz. Jego buczenie tłumiłosłowa dobiegające  z odbiornika.– Wyłącz ten odkurzacz – powiedziałagniewnie Francuska.Sprzątaczka nie zareagowała.– Wyłącz ten odkurzacz! – zawołaławstając z fotela. – Ile razy mam ci powtarzać?Czy jesteś głucha?– Co pani powiedziała? – zapytała wyłą-czając hałaśliwe urządzenie.– Weź swoje rzeczy i wyjdź!Po jej wyjściu ponownie zasiadła przedekranem. Była jednak tak zdenerwowana, żenie mogła się skoncentrować. Nim audycjasię skończyła, wyłączyła odbiornik.Na myśl wciąż przychodziła jej idiotka,nie będąca Senegalką. I która niestety jutroznowu do niej przyjdzie. Zastanawiała się, jaksię od niej uwolnić.

Sięgnęła po telefon i wybrała numer ad-ministratora zakładu.– Ja w sprawie kobiety sprzątającejpierwsze piętro – powiedziała dobitnie. –Kilka dni temu po jej wyjściu zauważyłambrak dwudziestu euro. Dzisiaj zniknęła całasetka.– Nie można rzucać pochopnych oskar-żeń – jej rozmówca zdawał się bardzoostrożny.Yvonne na moment zamilkła.– Drogi panie, niedawno rozmawiałam zmoją przyjaciółką, która przebywa w innymzakładzie. Jest on tańszy, a o pensjonariuszydba się lepiej.– Proszę się uspokoić. Zajmę się tą spra-wą. U nas nie ma tolerancji dla nieuczciwości.– To chciałam usłyszeć – skończyła roz-mowę w pełni ukontentowana.
Grzegorz Pełczyński

Paweł
Kuszczyński

List do GrzegorzaŁza pożegnania, pamięcimieszczącej cały świat.Mowa urwana, zwodzą słowa,milczenie ocala, co pozostało.Opustoszał matecznik dusz.Chyli się nieboskłon dzieciństwa,gdy niedostatek chleba nie gubił radościw czasie nieuświadomionym.Wiedz, że nie tylko źle dziś bratu.Śmierć rachunkiem wystawionym za życia,szansą spotkania Boga.Twój grymas zawieszony w półuśmiechuzostawił nas z przyszłością,o której niewiele wiadomo.
Poznań-Zielona Góra , 5-9 kwietnia 2018

Konkursy

Złota Róża dla
Katarzyny Zwolskiej-PłusyPo raz piąty, 11 czerwca br. zebrała sięKapituła Nagrody Literackiej im. JarosławaZielińskiego, która przyznała Złotą Różę zanajciekawszą i obiecującą – jej zdaniem –książkę poetycką wydaną w ubiegłym roku.Tomików poetyckich wychodzi w kraju co rokukilkaset. Wiele z nich w małych, wręcz anoni-mowych wydawnictwach, z dala od dużychcentrów kulturalnych, w niewielkich nakładach.Na dodatek pozbawione są na ogół jakiejkol-wiek promocji. Czy warto czytać to wszystko, conam proponują poeci? Z pewnością jest tozadanie dla wytrwałych, ale jeśli się szuka perłynależy szukać jej długo i wytrwale.Członkowie Kapituły (Aleksander Nawrocki– przewodniczący, Stanisław Grabowski –sekretarz, dr. Lam Quang My, Mikołaj J. Wacho-wicz, Andrzej Walter – członkowie) dotarli dokilkudziesięciu zbiorków poetyckich wydanychw 2017 roku. Z nich aż siedem, czy tylko sie-dem, znalazło się w ścisłym finale. Z tej siódem-ki, po dyskusji, wybrano laureata, właściwielaureatkę, którą okazała się Katarzyna Zwol-

ska-Płusa, autorka tomu „Cud i Anomalia”.Poetka (ur. 1986) jest nauczycielką językapolskiego, etyki, filozofii i wiedzy o społeczeń-stwie w Zespole Szkół Artystycznych i Akade-mickich „ALA” w Częstochowie. Publikowałam.in. w „Fabulariach”, „Migotaniach”, „SZAFie”,„Dwutygodniku”, „2Miesięczniku”…„Cud i Anomalia” to jej debiut książkowy.Członkowie Kapituły docenili oryginalny językpoetycki, ciekawe użycie środków stylistycz-nych, ale dyskretne, bez ich podkreślania. Au-torka ukazuje kondycję współczesnej kobiety,nie stroniąc od tematów trudnych czy niewy-godnych. To inaczej: książka o dojrzewaniu,dorastaniu do pewnych społecznych ról, próbaszukania dla siebie miejsca na ziemi. Z pozorurealistyczna, ale na pewno przeważa w niejliryzm, który uważnego czytelnika z pewnościązainteresuje. Tomik objętościowo nie jest zbytokazały, ale ileż w nim nowych myśli i cieka-wych poetyckich zdań, tylko chwalić.Dlatego Kapituła, nagradzając autorkę,gratuluje Jej nie tylko udanego debiutu, ale iżyczy, żeby pozostała wierna słowu, a wtedyczeka ją niejedna liryczna przygoda.Konkurentami Katarzyny Zwolskiej-Płusydo Złotej Róży byli: Kamil Galus (tom „Trzęsa-wiska”), Marcelina Koncewicz („Przez okno”),Piotr Koprowski („Poeta osobny”), Daniel Madej(„Mała epoka”), Marta Podgórniak („Zimnaksiążka”) i Enormi Stationis (Bartosz Radomski,autor tomu „Agharta”).Stypendyści Fundacji ARKONA im. Jarosła-wa Zielińskiego na rok szkolny 2018/2019 toAleksandra Smerechańska, uczennica LO im.Staszica oraz Igor Tokarzewski, tegorocznymaturzysta z LO im. A. Kamińskiego.
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