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(...) Dla Bartyńskiego poezja niejest żywiołem, lecz jedynie materią, wktórej nieustannie utrwalana jestrzeczywistość czasów poety. Widzidalej, niż na to pozwala bezpośredniaprzestrzeń słowa. Żeby zaspokoićpragnienie czytelników – poeta winien„być na wskroś autentyczny. A to zależyzarówno od wrażliwości twórcy i jegoumiejętności otworzenia się na rze-czywistość, w której żyje, jak i od reali-stycznej oceny własnej pozycji wnieustannie zmieniającym się świeciePoeta pojmował życie jak najszerzej:fizycznie i metafizycznie. Był nosi-cielem prawd oczywistych i tych,których nie ma, ale za którymi twórcamusi iść zawsze. Poeta wyznawałpogląd, że artysta jest jednostką wyjąt-kową zarówno na tle współczesnego,jak i dawnego społeczeństwa. „A terazpisze, bo już wie albo pisze w tymwłaśnie celu, żeby się w tej chwili ocałym świecie i o sobie, i o swoimwierszu czegoś nowego, nieznanegodowiedzieć”. (Leśmian w szkicu „Zrozmyślań o poezji”.) (...) –. pisze
Andrzej Gnarowski na stornach 17-
18

Znawcy tema-tu podkreślają jegosolidne warszta-towe rzemiosło.Styl Sławomira Łu-czyńskiego jest odrazu rozpozna-walny, przypominaśredniowieczne„dance macabre”,tyle że przeniesione w nasze czasy. Postaciami swoichrysunków przekazuje nam ważną myśl: życie umyka,więc nie traćmy czasu na to, co błahe, nieważne i miałkie,bo nieuchronna jest śmierć, nicość, choroba, goryczstarości – przychodzi poczucie pustki i ludzka niezgodana taki stan rzeczy. To, co nieuchronne, miesza się uŁuczyńskiego z humorem, czasem rubasznym, czasemjest intelektualną łamigłówką. Piętnuje nasze polskieprzywary – moralizuje i naucza przez uśmiech,rysunkowy żart, oddech absurdu. Śmiech oczyszcza,krzepi, daje wytchnienie, ale przynosi także Stańczy-kową zadumę.Obok rysunkowych satyr i żartów Łuczyński jestautorem prac epickich, pełnych rozmachu, któreprzypominają prace surrealistów i symbolistów. Budziw widzach refleksje i rozważania. (...) –. z rysownikiem i
satyrykiem Sław  Łuczyńskim rozmawia Anna
Andrych na stronach 3-4
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Wakacje w pełnej krasie, piękna pogoda i w pewnymmomencie tej letniej sielanki wydawało się, że będziejeszcze bardziej radośnie, bo zbliżały się mistrzostwa świataw piłce kopanej. Niemal wszyscy mieszkający w dorzeczuWisły, Odry, Bugu i Warty już widzieli naszych piłkarzy zezłotymi medalami na szyi, władze pewnie byłyby w staniewysadzić w powietrze Pałac Kultury i Nauki, żeby tylko PlacDefilad miał większą powierzchnię (słyszałem, że miałoświętować w centrum Warszawy nawet dwa milionyPolaków), ale niestety – stało się to, co musiało się stać –bolesny i przedwczesny powrót naszych skompromi-towanych orłów... Wiele by pisać na ten temat, dlaczegoakurat podczas tej najważniejszej imprezy sportowejzabrakło polskim piłkarzom wszystkiego i w zasadzie bylijedną z najgorszych, jeśli nie najgorszą drużyną Mundialu w Rosji, ale chcę skupić się na czymśzupełnie innym, trochę pozasportowym, chociaż ze sportem pośrednio bardzo związanym... (...) –
pisze Andrzej Dębkowski na stronie 15.

Rys. Sławomir Łuczyński
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Konkursy
10. Konkurs na zbór wierszy

im. Scherffera von Scherffersteina
„O Syfon Scherffera“ Brzeg 2018

Wenzel Scherffer von Scherffenstein – (ur.1603 w Głubczycach, zm. 1674 w Brzegu) –niemiecki organista i poeta barokowy, poliglota,tłumacz, polonofil. Był uczniem kompozytoraMatthausa Apellesa von Löwensteina. Jako orga-nista działał w przyzamkowej kaplicy św. Jadwigiw Brzegu, jako poeta w 1653 został uhonorowa-ny zaszczytnym tytułem Poeta laureatus. Jakotłumacz przekładał z języków łacińskiego i pol-skiego, na język niemiecki przełożył m.in. 138fraszek Jana Kochanowskiego. Dzieła poetyckiewydawał w Brzegu, m.in. liczący 800 stron zbiórbłyskotliwych, niestroniących od humoru wier-szy „Geist- und Weltliche Gedichte”. Napisałrównież sporą ilość utworów okolicznościowych,w których posługiwał się także dialektem ślą-skim. Od 1631 aż do śmierci pozostał na usługachPiastów brzeskich.Klub Integracji Twórczych „StowarzyszenieŻywych Poetów” z Brzegu ogłasza 9. Konkurs na
zbór wierszy. Konkurs ma charakter otwarty imoże wziąć w nim udział każdy, kto zastosuje siędo regulaminu. Nie ma ograniczeń wiekowych.Uczestnicy winni nadsyłać zestawy obejmu-jące nie więcej niż 45 utworów poetyckich, miesz-czących się na nie więcej niż 54 stronach (nielicząc spisu treści i tytułowej), w 3 kopiach orazna nośniku elektronicznym (płyta CD, dyskietka,pendrive).Termin nadsyłania prac upływa dnia 31sierpnia 2018, liczy się data stempla pocztowego.Zestawy prac należy nadsyłać na adres: K.I.T.„Stowarzyszenie Żywych Poetów”, Miejska Biblio-teka Publiczna Im. Ks. Ludwika I, ul. Jana Pawła II5 (Nisza), z dopiskiem „Syfon Scherffera”.Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, aw osobnej kopercie oznaczonej tym samymgodłem, przesłać szczegółowe dane autora.Przez godło rozumie się jakikolwiek znakgraficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbolmaskujący właściwą tożsamość autora.Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą byćwcześniej nagradzane w konkursach na tomikwierszy ani publikowane w drukach zwartych.Mogą być publikowane częściowo w drukachulotnych, Internecie, prasie lokalnej, radio itelewizji, prasie literackiej.Nadesłane zestawy wierszy oceni jury wskładzie: Ryszard Chłopek, Joanna Mueller, Rado-sław Wiśniewski.Zgłoszenia niespełniające regulaminowychwymogów będą dyskwalifikowane.O wynikach konkursu laureat zostanie po-wiadomiony listownie, internetowo, telefonicznielub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.Wręczenie nagrody finansowej oraz hono-rowej odbędzie się w trakcie 20. KonfrontacjiLiterackich Syfon w październiku 2018 roku.Dodatkowe informacje można uzyskać nastronie profilowej Stowarzyszenia w serwi-sie www.facebook.ploraz pod adresem e-mail: kit_szp@wp.pl oraz pod numerami telefo-nów: 693 854 745 lub 691 410 114Nagrodzony tom wierszy zostanie opubliko-wany nakładem organizatora konkursu.Organizator zastrzega sobie prawo do po-czynienia drobnych zmian o charakterze redak-cyjnym i korektorskim w nagrodzonym zestawie.

Organizator zastrzega sobie prawo rezygna-cji z przyznania nagrody i rozstrzygnięcia kon-kursu w przypadku braku zestawów spełniają-cych kryteria estetyczne i formalne lub z przyczynod niego niezależnych.
27. Konkurs Literacki o Złoty

Syfon Stowarzyszenia Żywych
Poetów W BrzeguKonkurs ma charakter otwarty i może wziąćw nim udział każdy, kto wypełnia warunki regu-laminu.Konkurs odbędzie się w kategorii poezja.Tematyka i forma nadsyłanych prac jest dowolna.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jestnadesłanie zestawu 5 wierszy w 3 kopiach wterminie do 1 września 2018 (liczy się datastempla pocztowego) na adres: K.I.T. „Stowarzy-szenie Żywych Poetów”, Miejska BibliotekaPubliczna w Brzegu, ul. Jana Pawła II 5 (Nisza), zdopiskiem: 27. Konkurs O Laur SŻP.W jury zasiądą laureaci poprzednich edycjikonkursu, a laureaci tegorocznej edycji zasiądą wjury przyszłorocznej edycji.Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, aw osobnej kopercie oznaczonej tym samymgodłem, przesłać szczegółowe dane autora.Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficz-ny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbolmaskujący właściwą tożsamość autora.Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą byćwcześniej nagradzane w innych konkursach anipublikowane w prasie literackiej, drukach zwar-tych, prasie ogólnopolskiej.Zgłoszenia niespełniające regulaminowychwymogów będą dyskwalifikowane.O wynikach konkursu laureaci zostaną po-wiadomieni listownie, internetowo, telefonicznielub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.Łączna kwota nagród do podziału przez jurywynosi nie mniej niż 2500 złotych.Wręczenie nagród, pod postacią „Złotych Sy-fonów” oraz wkładów pieniężnych do skarbonek-świnek, odbędzie się w trakcie 20. KONFRONTA-CJI LITERACKICH „SYFON”, które odbędą się wBrzegu w dniach 25-28 października 2018.Dodatkowe informacje można uzyskać nastronie internetowej Stowarzyszenia: www.zywipoeci.pl, na profilu Stowarzyszenia w ser-wisie facebook a także pod adresem e-mail:kit_szp@wp.pl oraz pod numerami telefonów:693 854 745 lub 691 410 114Organizatorzy zastrzegają sobie prawo donieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróż-nionych tekstów oraz tekstów wybitnie niena-grodzonych.

Modlitwy
malowane

trzcinąWojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolumiała zaszczyt gościć Adrianę Jarosz – poetkę,pedagoga, bibliotekarza. Wielokrotną medalist-kę Mistrzostw Polski w hokeju na trawie. Au-torkę tomików poetyckich: „Rozdrożami” i„Niebo pachnące sianem”. Współautorkę albu-mu fotograficzno-poetyckiego „Rogalik”.Utwory Ady Jarosz ukazują się w antolo-giach, almanachach i czasopismach poświęco-nych literaturze i kulturze polskiej. Związana zkrakowskich wydawnictwem SIGNO orazkrakowską grupą „Każdy”. Członek stowarzy-szenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza.Teksty poetki przetłumaczono na język serbski.Laureatka wielu konkursów literackich. Nomi-nowana do nagrody Perły Roku 2014 i NagrodyMarszałka Województwa Opolskiego dla Ani-matorów i Twórców Kultury w roku 2017.Ada Jarosz promowała najnowszą książkępoetycką „Modlitwy malowane trzciną”, który „(...) już od samego początku powstawał jakodzieło w miarę jednorodne z wybranym tytu-łem dla całości i jako kontynuacja wcześniej-szych zainteresowań Poetki. Przekazuje je wnajbardziej adekwatnej formie literackiej, któraodwzorowując twórczy zamysł, czerpie z trady-cji i inwencji, bez względu na panujące w świe-cie mody – coraz bardziej konceptualnej i afory-stycznej poezji. Już w dwu poprzednich tomach:„Rozdrożami” (2014) i „Niebo pachnące sia-nem” (2015) uwidoczniło się upodobanieAutorki do narracji, zastosowanej w dłuższychutworach wierszowanych, posiadających fabułęoraz do pieśni, która stwarzała Poetce możli-wość ukazania całego spektrum uwrażliwieniana  różnoraki los człowieka i kondycję wszech-obecnej przyrody.[1] (...) Poetyka wierszy Adria-ny Jarosz, tych najnowszych, zawartych wniniejszym tomie jest osobliwa, dlatego że jestjak barwny gobelin utkana z pozornych opozy-cji: miasto-wieś, dzień-noc, bogactwo-bieda,realne-nierealne (w szerokim spektrum odindywidualnych przeczuć, wyobrażeń, wizji iurojeń przez baśniowość i magię do zjawisknadprzyrodzonych jak cuda)”.[2]Jest w tej poetce jakaś magia... Publicznośćszczelnie wypełniła salę, dostawiano krzesła.Stonowany spektakl w wykonaniu autorki iuczennic z jej szkoły okraszony głosem i gitarąJanusza Ochockiego (melodie do słów Moni-kowskiego, „Sidora”, Nohavicy) przenosił słu-chaczy na bezkresne pola falujących traw. Wmokradła porośnięte trzciną, gdzie cisza iwodne ptaki mają swój dom. A poeta staje siępełnoprawnym mieszkańcem ziemi spokoju, ażpo widnokrąg. Albo i dalej po zadzior wędrówki.Bo Adę ciągle coś gna i jest obecna duchem iciałem w różnych regionach Europy, skądczerpie siłę i zaczyn kolejnych liryków.
Jerzy Stasiewicz______________________[1] „Współistnienie świata realnego i baśniowego wpoezji Adriany Jarosz”, Magdalena Węgrzynowicz-Plichta.[2] Tamże.

mailto:kit_szp@wp.pl
www.facebook.ploraz
mailto:kit_szp@wp.pl
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Satyryk na zakręcie
Ze Sławomirem Łuczyńskim rozmawia Anna Andrych

Znawcy tematu podkreślają jego solidne
warsztatowe rzemiosło. Styl Sławomira Łu-
czyńskiego jest od razu rozpoznawalny,
przypomina średniowieczne „dance maca-
bre”, tyle że przeniesione w nasze czasy.
Postaciami swoich rysunków przekazuje
nam ważną myśl: życie umyka, więc nie
traćmy czasu na to, co błahe, nieważne i
miałkie, bo nieuchronna jest śmierć, nicość,
choroba, gorycz starości – przychodzi po-
czucie pustki i ludzka niezgoda na taki stan
rzeczy. To, co nieuchronne, miesza się u
Łuczyńskiego z humorem, czasem rubasz-
nym, czasem jest intelektualną łamigłówką.
Piętnuje nasze polskie przywary – moralizu-
je i naucza przez uśmiech, rysunkowy żart,
oddech absurdu. Śmiech oczyszcza, krzepi,
daje wytchnienie, ale przynosi także Stań-
czykową zadumę. Obok rysunkowych satyr i
żartów Łuczyński jest autorem prac epic-
kich, pełnych rozmachu, które przypomina-
ją prace surrealistów i symbolistów. Budzi
w widzach refleksje i rozważania.

Japonia, Chiny, Tajwan, Argentyna, USA,
Belgia, Włochy, Francja, Turcja – to tylko
niektóre z krajów, których galerie goszczą
prace Sławomira Łuczyńskiego.

Autor okładek kwartalnika „Krajobrazy
Kultury”, które są dumną wizytówką po-
znańskiego oddziału ZLP. Użycza redakcji
swoich rysunków i ma stały kącik w „KK” –
stronę felietonu satyrycznego.

W lutym br. wystawił swoje prace w Bi-
bliotece Uniwersyteckiej (Galeria) w Po-
znaniu przy ulicy Ratajczaka zorganizowa-
nej wspólnie z poznańskim oddziałem
Związku Literatów Polskich.

Fot. Ze zbiorów Autora
Sławomir Łuczyński

Anna Andrych: – Pracowałeś jako grafik w
tygodniku „Nad Wartą” w Sieradzu.
Uczestniczyłeś w warsztatach i plenerach
literacko-plastycznych. W jednej z moich
teczek z archiwaliami pod hasłem Klub
Pracy Twórczej w Sieradzu są rysunki

zamieszczone w „Szpilkach” i „Karuzeli”.
Stanowią one tylko namiastkę w Twoim
bogatym dorobku.

Sławomir Łuczyński: – Spotykamy się nakolejnym zakręcie mojej twórczości, gdzie jużod czterech lat zaprzestałem rysować do ga-zet, a zacząłem malować obrazy satyryczne.Żywot rysunków gazetowych jest krótki, aobrazy mogą powisieć dłużej… Nie stronięjednak od ilustrowania książek. Byłemwspółpracownikiem wielu gazet, nawetkilkunastu jednocześnie. Rysowałem do„Karuzeli”, „Szpilek”, ale też do londyńskiego„Obserwatora”, czeskiego „Tapira” i do „Gło-su Florydy”.

Rys. Sławomir Łuczyński

– Czy są takie rysunki, które darzysz
jakimś szczególnym sentymentem, wspo-
mnieniem, które dały Ci większą satys-
fakcję?– Są rysunki, które darzę sentymentem.Oczywiście te, które zdobyły najwyższetrofea, i te, które są mi po prostu bliskie,niekoniecznie nagradzane.

– Skąd czerpiesz pomysły, inspiracje?
Czy wynikają one z obserwacji konkret-
nych zdarzeń i ludzkich zachowań?– Pomysły rodzą się właściwie w każdejsytuacji. Zdaję sobie sprawę, że nie powsta-łyby, gdybym nie był w danym miejscu iczasie. W mojej twórczości kieruję się szcze-rością wypowiedzi, choć to niewdzięcznarola. Przedstawiam swoje widzenie świata.To propozycja, z którą można zgodzić się lubnie. Przyświeca mi motto „Satyryk, którypluje z wiatrem, może opluć sobie twarz”.

– Czy Sławomir Łuczyński to twórca,
który sztywno trzyma się ram?– W mojej twórczości nie unikałem malo-wania murali, robienia scenografii, spotówreklamowych, projektowania logo. Zrobiłemnawet wspólnie z kolegą film animowany„Moje podwórko”, który obejrzeć można naYouTube. Jeżdżę po Polsce z moją wystawąfotograficzną „Po drodze”. Latem lubię spę-

dzać czas w domku w lesie. Ponieważ nieumiem leniuchować, zabijam tam czas, rzeź-biąc w drewnie.
– Twoje prace można zobaczyć w ga-

leriach i miejscach wystawowych w całej
Polsce i wielu krajach świata. A w Pary-
żu…– Dużą frajdę sprawia mi udział w za-granicznych plenerach i jurorowanie w kon-kursach międzynarodowych. Dzięki temuzwiedzam trochę świata i spełniam swojemarzenia o podróżowaniu. Poznaję nowychludzi. Będąc na festiwalu satyry we Francji wSaint-Just-le-Martel, poznałem kustosz Mu-zeum Historii Nowoczesnej w Paryżu. Zapro-ponowała zakup kilkunastu moich prac dozbiorów tegoż muzeum. To największa mojakolekcja w zbiorach muzealnych. Pojedynczeprace znajdują się w kolekcjach prywatnychw USA, Australii i prawie w całej Europie.
– Poznajesz satyryków w wielu krajach.
Bywasz na międzynarodowych plenerach.
Jak postrzegasz tych artystów, ich men-
talność, sztukę, a poprzez nią sposób
wypowiedzi – przekazu?– Podczas moich wypraw na festiwale ikonkursy międzynarodowe spotykam saty-ryków z całego świata. Operujemy tym sa-mym językiem poprzez rysunek. Jest to językuniwersalny, sprawdzony już przez prehisto-rycznych „artystów” w jaskiniach. Czytelnydla każdego. Tematy wszędzie są te same, boi przywary ludzkie są internacjonalne.Wszechobecna głupota, zawiść, zazdrość...Jedynie mentalność nas rozróżnia. My, Po-lacy-satyrycy, brylujemy w świecie. Polskaszkoła karykatury jest najlepsza i doceniana.

Rys. Sławomir Łuczyński

– Czy poznawani tam satyrycy – mogą
liczyć na mecenasów sztuki, sponsorów,
przychylność władz miasta, otwartość ga-
lerii?– Mecenasi sztuki karykaturzystów nierozpieszczają. Satyrę traktują jak piąte koło

(Dokończenie na stronie 4)
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Satyryk
na zakręcie

(Dokończenie ze strony 3)u wozu. Opowiadali mi rysownicy z Iranu, żeu nich jest jedyna na świecie szkoła rysunkusatyrycznego przy… akademii wojskowej.Domyślam się, że kształci propagandzistów.
– Od niemal siedmiu lat nieprzerwa-

nie pełnisz funkcję wiceprezesa Stowa-
rzyszenia Polskich Artystów Karykatury
(SPAK). Z jakimi ona wiąże się obowiąz-
kami?– Odkąd zostałem wiceprezesem SPAK w2011 roku, zajmuję się działalnością or-ganizacyjną i promującą to stowarzyszenie.Zorganizowałem konkursy ogólnopolskie,plenery międzynarodowe. Promuję satyrępolską za granicą. W październiku ma byćwystawa w USA, a za rok w Londynie.

Rys. Sławomir Łuczyński

– Czy aktywność i twórcze dokonania
zostały docenione w sposób Ciebie satys-
fakcjonujący?– Za działalność artystyczną zostałemuhonorowany nagrodą SPAK – dwukrotnieMałym Erykiem, w 2002 roku Dużym Ery-kiem. Wśród nagród znalazły się odznaki„Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz „Za-służony Działacz Kultury”. Cenię sobie bar-dzo tytuł przyznany przez kapitułę RuchuPiękniejsza Polska w 2014 roku „Za two-rzenie piękna, którym możemy szczycić sięprzed światem”.

– Co czuje, co myśli Sławek Łuczyński
stawiany poprzez liczne nagrody i wysta-
wy w gronie artystów najczęściej wysta-
wianych i oglądanych przez widzów?

– Okres, w którym wdrapałem się naszczyt góry, mam już za sobą. Pozostało midreptać w miejscu lub zejść z tej góry, couważam, że jest większą sztuką. Mój dorobekto 79 wyróżnień i nagród w konkursachmiędzynarodowych i 61 w polskich. Ponad153 wystawy indywidualne. Zbiorowych jużod lat nie liczę. Czuję się człowiekiem speł-nionym i to, co robię, sprawia mi wielkąprzyjemność. Inaczej już nie potrafię. Idącwciąż do przodu, nawet nie mogę się zesta-rzeć. Może tylko czasami ciało za mną nienadąża…
– Dziękuję za rozmowę.

Rys. Sławomir Łuczyński

Małgorzata
Hrycaj

Wyznaniemuszę ci coś powiedziećnie mogę zwlekać bo odejdzieszzacznę pięknie od/ko/skończę brzydkoale kiedy szybko wypowiemnie dostrzeżesz zadry kiedy dodam /ciebie/miękkim głosem
Erotyk morskinocąprzywołują mnietwe szeptybryzyzawodzące nokturnamiaż napływaszprzełamujesz tamyi nawadniaszskorupki jajeczekzagrzebane w piaskachmojej plażyranowyciszony i łagodny

stroisz moje piersiszmaragdamii otulaszw delikatny poszumkołysanyna wysepkach pianymilknie we mniezgiełkostatniej bitwydźwięki buczkówgasnąw mojej głowierozpalonaczekamna twój przypływbyś kochałkochał nieprzytomnie
Erotyk górskikocham błotniste ścieżkimiędzy pagórkamitwoje pośladki to najpiękniejszewypiętrzenia mówiłeśsławiłeś ruchy górotwórczewilgoć jaskiń krągłość wzniesieńwodę siklaw zamieniałeś w winow ekstazie roztapiałeś skałyi godziłeś się na cudownerozmnożenie naszych ciał
Utopiachwila oddechugór przezroczyste objęciewszystko jest tak jak w hilalnie straszy jeszczena sąsiedniej górze bogowieśpią w pokojunie ma o co toczyć bojówświat zbawiony pięknemmogę kochać cię jak siebiekimkolwiek jesteś* * *leżymy w trawiepod baldachimem krwawnikausta mam pełne pocałunków jeżynznasz wszystkie nazwy ziółktórymi czarowałamikstur i zaklęćhalucynogennychw kokon pajęczyn wplecenizanurzamy się w ziemia nad baldachimem krwawnikapodtrzymuje niebieskie sklepienie
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Mniej Więcej (162)
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Mamy
ważny debiut
Warszawski Salon Literacki, pro-

wadzony przez Dorotę Ryst i Sławomi-
ra Płatka, staje się coraz bardziej
prężny. Niedawno byłem na niezłej
imprezie literackiej, jaką tu zorgani-
zowali. Dorota poza tym jest znakomi-
tą varsavianistką, co widać w jej dzia-
łaniach. A od pewnego czasu oczywi-
stością jest, że Salon stał się także
wydawnictwem. W dorobku mają już
26 wydanych książek (15 tomików
plus almanachy) – a to o czymś świad-
czy.

_______________________

Leszek Żuliński
_______________________Ledwo co ukazał się debiutancki zbiórwierszy Anity Katarzyny Wiśniewskiej pt.

oddawanie zimna. I teraz skupmy się już nanim.Anita na końcu książki zamieszcza przy-pisy, wyjaśniając: Za inspirację do powstania
niniejszego tomiku posłużyła pewna grupa
wytworów kultury oraz wydarzeń historycz-
nych i podaje autorów oraz dzieła, które tewiersze inspirowały. Znajdziemy tu takienazwiska, jak m.in.: Picasso, Nabokow, Bo-znańska, Munch, Manet… Ale to nie są swo-istego rodzaju „ekfrazy”. Kulturowość tychwierszy należy do autorki; to tylko mniej lubbardziej wyraziste jej sytuowanie się wzastanym tezaurusie dzieł.Dla przykładu wiersz pt. Ostatni obrót: w
kolejce po niebieskie stoisz równo bo lepiej /
nie wyjść przed szereg / idąc w prawo docie-
rasz do kontrapunktu. / skuteczne wykręcanie
ręki przypomina obrót w walce / skuteczne
wykręcanie się z siebie jeszcze bardziej / ta
sama płynność ruchu. / zapadasz się a cień
traci kształt i fakturę. / głowa unisona w górę.
głowa lecąca ku ziemie. / zanim nadążysz w
grunt obrócić się nie patrz w oczy / wtedy
uwierzą że się uśmiechasz. / upadek bez zna-
czenia. / dłonie i stopy sinieją jako pierwsze.

Proszę zauważyć, na czym polega „meto-da” tych wierszy: ich interpretacja jest wmiarę dowolna, lecz jednak zmuszająca nasdo zrozumienia tego, co w powyższym i winnych wierszach się dzieje. O czym w nichsię mówi. Ale ten konkretny wiersz jestinspirowany obrazami Andrzeja Wróblew-skiego pt. Rozstrzelanie, które malarz zacząłtworzyć od 1949 roku.Anita jakby „uniwersalizuje” tamte zda-rzenia. Wtedy miały one wymowę polityczną,dzisiaj wiersz autorki czyta się „egzystencjal-nie”. Ewolucja czasu zmienia konkrety iwybory, ale dzisiejsze czasy opowiadajądramaty o podobnej sile.Na plecach okładki znajdujemy jeszczetaki komentarz Anity: Chciałam, żeby były to
wiersze o ludziach, nie tylko osadzonych na
kliszach i obrazach, ale pełnych „mięsa i krwi”,
odczuwających, biologicznych. Czy się udało?
Po to trzymasz tę książkę, żeby się przekonać.Odpowiadam: jestem czytelnikiem, któryprzeczytał ten tomik kilka razy. Oczywiściezaprzeszłe odwołania, jakie poetka tu stosu-je, w całości nie pokrywają się zapewne zwiedzą każdego czytelnika. Jednak to wcalenie jest takie ważne. Sens tkwi w tym, że wkażdej epoce tkwi sedno uniwersalne. Różnieformułowane, jednak stanowiące egzysten-cjalny constans. Jeśli Wiśniewska odwołujesię na przykład do obrazu Olgi Boznańskiej
Dziewczynka z chryzantemami, to równocze-śnie opowiada swoje emocje. Zresztą przyta-czam ten wiersz (pt. Poskręcane płatki) wcałości: dziewczynka nie ma imienia. Od szó-
stej do szesnastej / ściska w rękach białe
chryzantemy. Stojąc u stóp kosza / można się
tylko domyślać. / („chleb za cztery kopiejki!
kilo masła za rubla! / czysta wódka – najlep-
sza – już pięć rubli za dzban!”) / dziewczynka
kuli się / wtapia w szarą fasadę. / rozszerza
czarne oczy. przed nią beczkowozy z kawą /
kaszkiet sprzedawcy jabłek dorożki / brudne
okna kamienic to wszystko / przesuwa się
kołysze. twarze stapiają się w jedną. / krzyki
gubią słowa. // wieczorem jest gorąco. na-
siąknięty błotem rąbek sukienki parzy / prze-
moczone stopy / dziewczynka drży. kaszel nie
chce minąć. / w domu znów zapachnie prawo-
ślazem i tymiankiem / (pachnie tak od tygo-
dni). / dziewczynka opiera się o ścianę. liczy.
// „bukiet za pięć kopiejek. październik już się
kończy. / czas iść na groby”.To jeden z najpiękniejszych (dla mnie)wierszy tego tomiku. W zasadzie klasycznaekfraza, ale dopowiedziana wyobraźniąAnity.Tak, te wiersze nie oddają zimna… A jeślioddają, to tylko w tym sensie, że się go po-zbawiają. Te wiersze płoną introwertycznymogniem. Fundamentalna ich mądrość i war-tość polega na tym, że wszystko, co w tychwierszach istotne jest „egzystencjalne”. Lata iepoki mijają, słowa czasami brzmią inaczej,ale sedno pozostaje bez zmian. I tym sednemautorka otwiera sobie drogę do literatury.Anitko, trzymam kciuki!

■____________________Anita Katarzyna, Wiśniewska, oddawanie zimna.Seria Wydawnicza Stowarzyszenie Salon Lite-racki, Warszawa 2018, s. 52.

Anita Katarzyna
Wiśniewska

Wróżbawyśniła sobie krew. terazpróbuje ja wytrzeć. szmata w dłoninasiąka czerwienią.
to nie moje – szepcze. – to nie mojebabcia mówiła: pierwszy sen w nowym

miejscu
może się sprawdzić.rozkopuje kołdręociera pot z brwi reguluje oddech.od dawna nie wierzyw przesądy i w babcię.krew szczelnie upchnięta pod skórą.
Chronologiczniekobieta dla której chcę napisać wierszjeszcze się nie urodziłaecho jej kroków niesie się poniezbudowanych peronachsukienka trzepocze na wietrzektóry dopiero nadejdziepociągispóźniają się coraz bardziejwierszezawsze przychodzą na czasz ludźmibywa różnie
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Beata
Skulska-Papp

o przemijaniu pięknamówisz że uroda przemijalecz dla mnie najpiękniejsza byłababcianie tęsknięza drapieżną urodą młodego ciałatak gotową do godówtęsknię za babciąchcę być pięknajak onajeśli będę umiałajeśli dojrzejęw słońcu własnegoserca
nie jest gorzkaprawda nie ma smakugoryczy miodu ni winajeśli widzisz gorzkolub pieści cię to co widziszw Tobie przyczyna
cokolwiek do głębimyślisz że jesteś bogatybo wciąż masz tyle do wyborui możesz iść we wciąż inną stronęlecz wszystkie wybory jak gałęziejeden korzeń więziktórekolwiek marzenie swe spełnisz do głębinakarmisz kawałek światai nie potrzeba nikomu więcejnikomujeszcze reszta dla Larów i Penatów zostaniena progu Twego domuwięc żeś coś stracił nie myślnawet po kryjomu
zaniedbaniezwykle nie słucham ciałacała jestem w głowiezanurzona w myśli rozmowiemyślałby kto że oneżywą rzeką płynąlecz rzeka to z klocków legomało w niej żywegochcę to zmienić

zaczynam słuchać stóp i piersijak ważnych wieścinie chcę zaniedbana szybciej umieraćchcę żyć długo i piękniemuszę się tego nauczyćteraz
czym jestemna świecie jest tylko jedno sercei jedna dusza gdy się wsłuchujeszpoczujesz jak pulsuje na odległych wyspachjak Twoje łzy spływają po twarzaybierzesz gdzieś właśnie swój pierwszylub ostatni oddechjesteśmy czymś więcej niż osobnyzagon kruchego ciałanie jest najważniejszeby go chwilę dłużej ocalićwszystko się z sobą łączyw morzach czynach i dzieciachna świecie jest tylko jedno sercedziś w twojej piersi uderzadziś Ty wybieraszjaki będzie świat teraz

Ignacy S. Fiut* * *
Adasiowi Ziemianinowiw dolinie Popradu gwiżdże lokomotywaktórą prowadził ojciec Adamaa ja sypiałem w dolinie Dunajcaliczyłem gwiazdy na niebieszeptałem –nieś się głosie po lesiea młody poeta ostrzył pióroi pisał ten las wokół Muszynypotem w Krakowie biegałz rozgorączkowaną stówką w kieszenibo Waryńskiemu brakowało trzy złote

do pół litra– paliwa dla kołaczącego sercazatroskanego o losy naszegomałego świata
Ta nasza wiecznośćpomiędzyniebem i ziemiąnocą i dniemludzie tańczą chodzonetango i skoczne oberkipomiędzy słońcem i księżycembiegają za skarbami Doczesności

kuszą los i naciągajączas na gadulstwoo Wieczności– ona w milczeniuunosi się nad ich głowamii dokładnie słyszyich zatroskaniejedynie nie pojmujebezduszności losu którynie zwykł odpowiadaćna ich dramatycznewołanie o litość
Jakub W.
Bierówka

(debiut)

Pomarańczowa tęsknotazachód słońca toczy się pomarańcząotula świat i mniegłupkowato kopię szyszkę po drodzeona opromienia sąsiadówpatrzą na mnie z politowaniempsa, co groźnie szczerzy kłymimo komicznej posturya ja tak sobie marzę…że na twoją twarz oprószoną piegamipada ta sama pomarańczapada – deszczemmoich uczuć
Mój mały pogrzebprzeglądam w myślach wierszete sprzed latto tak jakbym przyglądał się dawnemusobie patrząc prosto w oczy– dobrze, że umarłeś – powtarzami zamykam wieko trumnyz ulgą
Zwierciadło człowiekaW lustrze odbija się tęczówka okabłękitne niebo przetykane ciemnymichmuramiodbija się głębia oceanuzamknięta w czarnym punkcie źrenicyodbija się też laswątłe jodły okalają odwieczne żywiołysłyszę dzieci, które krzyczą:„Król jest nagi!”
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Anna
Landzwójtczak

niepokójtrzymany na krótkiej smyczychodzi przy nodzeczasem depcze po piętachgdy szczerzy zębyzakładasz mu kaganiecnie ujada nie kąsaw czas zasypianiaspuszczony ze smyczygryzie poduszkę
słowowystukane na klawiaturzepodsuniętena tacy ekranuzastąpione symbolicznymrysunkiemskopiowane powielonebezdusznerozprysło się w przestrzenina elektroniczne głoski
moje wieszeprzycupnęłykrzyżykami jaskółekrozmodlone pod okapem dachuwyfruną otrzepać skrzydłaz nadmiaru metafor
stółoparty o ścianęna wszelki wypadekw razie gdybyugięły się pod nimwszystkie cztery nogipo uderzeniu pięściąw blat* * *nie ma rozmówdokończonychzapiętych pod samą szyjębo guziki słówuwierały krtań

Danuta
Perier-Berska

Liryk krakowskiTo było tak dawno,nie pamiętam, czy sen to był, czy jawa?O drzwi rozbijał się Twój głos,zbierałam kryształki z dywanu.Idąc śladami Twoich stodotarłam do lustra.Moje oczy nabrały barwy zdziwienia.Nasze przeznaczenie czekałow wygodnym dla nas miejscu.Nie poznaliśmy większego szczęścia.Bawiło Cię wplatanie w moje włosykolorowych słów,tak jak mnie zbieranie na dłoń Twoichpocałunków,szczęśliwa – dmuchałam im w twarz.* * *mam Ciebie przy sobiejak dowód tożsamościo przedłużonym terminie ważnościmiłość laminowana w dniu wystawienianie blaknie od słońcanie wyciera sięzdjęcie z roku na rok takie samo– żyć i nie umierać* * *zawsze powtarzałeśz kaplicy kieruj się prostopotemalejką na prawoznajdziesz mnie między dwoma dębamidzisiaj siedzę w ich cieniu i pytammoże przeczytać Ci ostatnie wiadomościnie jesteś ciekaw nowinek ze świata?a może wolisz mój najnowszy wierszdedykowałam go Tobie– nie, nie erotyktren* * *Rozmowa z Tobą uspokajaTwoje milczenie pięknie brzmiciało i duszę Ci oddałam,więc jak bez Ciebie mam dziś żyć.Na ścianach zarys Twojego cieniaw zapiskach twoich myśli śladi słowa których czas nie zmienichoćby przyszło żyć sto lat.Gdzie tylko spojrzę widzę Ciebiei słyszę jak muzyka grai nie wiem czy to świat oszalałczy też z tęsknoty – ja.

Kalina
Zioła

Układankateraz jest już za późnoza późno na gniewi na przebaczeniena długie rozmowy i łzyza późno na pocałunki i śmiech w środku nocyna gorzkie wymówkii niespełnione obietniceza późno na motyle w brzuchui kolejne kłamstwana wieczornego szampanai koniak o świcierozsypały się dnii nie ułożymy już z nichwspólnego życiaza późno
Odbiciaw płynącej wodziewiatr zapisuje swoje wierszekreśli nierówne literyktóre porywa szybki nurtna ciemnej powierzchnikosmiczne spirale i odbicia gwiazdwołanie pustkikrzyk samotnościi absolutna ciszaw płynącej wodziewiatr nieustanniezapisuje swoje wiersze
Nicnie mam już sercazostało w kieszeni twojej marynarkinie mam już wspomnieńschowałam je w najgłębszejciemnej szufladzienie mam niczegoco chciałabym zachowaćna przyszłe dninie mam już nawetsiebie samejgdyż bez ciebienie jestem sobączy odnajdę jeszczesens w rozbitym szkleczy uwierzę w jutrosmutny aniołpowoli odwraca twarz
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Dariusz Pawlicki

Minitraktat
o skopywaniu grządek

Chwała niech będzie dobroczynnej naturze,
która sprawiła, że rzeczy konieczne są łatwe
do zdobycia, a rzeczy trudne
do zdobycia nie są konieczne.

Sentencja epikurejska

Ósmy października jest zarazem czwar-tym dniem skopywania przeze mnie grządekw ogrodzie mojej Mamy na Suwalszczyźnie.Ów ogród jest fragmentem dawnego polamego Dziadka. Rozciągało się ono pomiędzystodołą (śladami po niej są jedynie fragmen-ty fundamentów i wybetonowanej posadzki)a bagnem, które stopniowo zarasta lasem.Wiem z autopsji, jak również ze starychzdjęć, że rosły na tym polu, w różnych latach,ziemniaki, tytoń, żyto, mieszanka grochu zowsem. Jest to jednak przeszłość. A ostrzeszpadla tnie i wydobywa na wierzch grudyziemi, którą kiedyś odkładał na bok lemieszpługa ciągniętego przez konia, zaś w później-szych latach, niejednokrotnie, także przeztraktor; oraczem był mój Dziadek, traktorzy-stą już ktoś inny.Skopując owe grządki powracam, jak iwszyscy inni, to czyniący, do jednej z pier-wotnych czynności, jakie wykonywał czło-wiek u zarania swych dziejów. Może nienależącej do tych najpierwotniejszych, bo zatakie należy uznać zbieractwo i łowiectwo,ale niewątpliwie pierwotnej. Także narzę-dzie, którego używam, a mianowicie szpadel,należy do bardzo starych narzędzi. Pierwot-nie zarówno jego część robocza, jak i stylisko,były wykonane z drewna. Wówczas nienadawał się on jednak w ogóle do kopania.Do przygotowania gruntu pod zasiew służyłoradło, zastąpione potem pługiem. Natomiastdo spulchnienia ziemi dla obsiania jej wa-rzywami używano motyki. To drugie narzę-dzie było zresztą wykorzystywane także doinnych prac w rolnictwie. Ludzi jej używają-cych możemy m. in. oglądać na egipskichmalowidłach grobowych. Jeśli zaś chodzi oliteraturę, to wspomina o motyce np. Wergi-liusz w Georgikach. Nie ma tam jednak, choć-by, wzmianki o łopacie.Zastosowanie ostrza metalowego spra-wiło, że spulchnianie gruntu przy użyciuszpadla (tak jak wykorzystanie pozostałychrodzajów łopaty do innych prac), stało się owiele bardziej wydajne. W ostatnich latachprzy skopywaniu grządek, jak też trawników,to bardzo stare, lecz wciąż znajdujące szero-kie zastosowanie narzędzie, często jest za-stępowane przez maszynę o nazwie glebo-gryzarka. Lecz rzeczą znamienną jest to, żełopacie, mimo, że od tylu wieków towarzyszyczłowiekowi, nie nadano sensu symboliczne-

go. W przeciwieństwie do takich narzędzi jaknp. radło/pług, sierp/kosa, także związanychz uprawą roli. Z tym, że w porównaniu zeszpadlem, związek owych narzędzi z produk-cją żywności jest bardziej jednoznaczny, aprzez to oczywisty. W przeciwieństwie doowego ręcznego narzędzia złożonego zdrewnianego, bardzo rzadko metalowego,trzonka zwanego styliskiem, i szerokiego,najczęściej prostokątnego kawałka grubejblachy, które służyło i służy również do wieluinnych celów.Dokonując przemieszania wierzchniejwarstwy ziemi, a wyrażając się precyzyjniej:skorupy ziemskiej, to znaczy gleby, mamzapewniony kontakt, po pierwsze, ze świa-tem roślin (usuwam bowiem na bok np.korzenie skrzypu polnego i podziemne roz-łogi perzu właściwego), a po drugie, dodat-kowy, ze światem zwierząt; fakt, że światemspecyficznym, gdyż nie zauważanym na codzień. Ten drugi rodzaj kontaktu nie jestzamierzony, no bo chodzi o stworzenie jaknajlepszych warunków dla wyrośnięciakonkretnych roślin. Lecz ciągle dochodzi dokontaktu z niewielkimi, jak też wręcz małymiistotami poruszającymi się, z większym bądźmniejszym wysiłkiem, a niekiedy nierucho-mymi. Najczęściej jest on wzrokowy, czasamijednak ma miejsce poprzez skórę moichpalców bądź rękawice. Ów świat zwierzęcy, zktórym mam do czynienia, na grządkachbądź tuż pod ich powierzchnią, reprezento-wany jest najczęściej przez pędraki rozma-itych gatunków chrząszczy, przez wije, wie-loszczety, dżdżownice, winniczki uśpione wzasklepionych muszlach. Rzadko, ale jednak,mam spotkanie III stopnia z ropuchą szarą(rzadziej nazywaną zwyczajną), nieco czę-ściej z żabą trawną bądź moczarową. Odno-śnie ropuch warto wspomnieć, że w nie takjeszcze odległych czasach uważano je zapomocnice ogrodnika. A owo przekonaniezaowocowało takim oto przysłowiem: Szanujropuchę w ogrodzie/sadzie, a starca w gro-madzie.

Wszystkie organizmy żyjące w przypo-wierzchniowej warstwie gleby nazywa się

edafonem. W szerszym znaczeniu zalicza siędo niego wszelkie organizmy przebywającew glebie; łącznie z drobnymi kręgowcami,takimi jak np. myszy, krety. Zaś w najszer-szym pojęciu przez edafon rozumie sięwszelką materię ożywioną istniejącą wglebie, w tym także podziemne części roślinnaziemnych. * * *Mając kontakt z glebą, a mówiąc obrazo-wo i wprost, grzebiąc (się) w niej, człowiekznajduje się bardzo blisko świata podziem-nego. Tego świata, który w swej opie-ce/władzy, według starożytnych, ale nietylko ich, miały, a nie wykluczone, że mająnadal, rozmaite bóstwa chtoniczne (gr.
chthónios oznacza zrodzonego z ziemi, pod-ziemnego). W religii Grecji starożytnej byłynimi: Demeter, Dionizos, Erynie, Hades,Hypnos, Kery, Persefona, Tanatos. Ale wwiększości religii obecny był, odgrywał przytym wielką rolę, kult Matki-Ziemi (owa bogi-ni występuje pod rozmaitymi nazwami).Człowiek zrodzony z kobiety po swej śmiercipowraca do Matki-Ziemi. Ów człowiek, któ-rego ciało i kości, według mitów mówiącycho jego genealogii, zostały stworzone z ziemi,gliny i kamieni. Zresztą starożytni Grecykamienie uważali za kości Matki-Ziemi utoż-samianej przez nich z Gają lub Demeter. Zkolei w hinduizmie żaba, o której wcześniejwspominałem (nie konkretny jej gatunek, alew ogóle żaba) symbolizuje m. in. właśnieMatkę-Ziemię.     Jeśli mowa jest o bogach świata podziem-nego, a tym samym i o tych krainach, wartowspomnieć o zwierzętach uważanych zapsychopompy (gr. psychopompόs), to znaczyza przewodników odprowadzających bądźprzenoszących dusze do świata zmarłych(owymi przewodnikami mogą być takżeaniołowie, duchy, niektórzy bogowie np.Hermes). A mając na uwadze świat zwierzęcykrainy, w której znajduje się ogród mojejMamy, wspomnę o dwóch takich przewodni-kach: żurawiu i bocianie. Ptaki te żywią siębowiem stworzeniami żyjącymi w glebiebądź bezpośrednio na jej powierzchni. I ztego właśnie powodu oba przynależą doświata podziemnego.      Natomiast przykładem zwierzęcia uważa-nego za chtoniczne (wiele spośród nichzostało wymienionych powyżej) jest mysz(najprawdopodobniej chodzi o mysz polną, anie np. o leśną). Symbolizuje ona „podziemnąfazę łączności z sacrum”*. Myszy, nie tylkopolnych, jednak nie napotykałem. Jeśli chodzio inne gryzonie, to rozkopywałem nory
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polników (nazywa się je też nornikami zwy-czajnymi); ich samych jednak nie widziałem.Są one zwierzętami jak najbardziej chtonicz-nymi. Milczą jednak o nich mitologie grecka irzymska, choć polniki żyją również na Pół-wyspie Apenińskim i na Bałkanach. Niezauważają ich istnienia również rozmaitesłowniki symboli. Zarówno one, jak i wspo-mniane mitologie, zadowalają się, po prostu,nadaniem wszystkim drobnym zwierzętompokrytych futerkiem i obdarzonych długimcienkim ogonem, wspólnego miana „myszy”.Skopywanie grządek, której to czynnościpoświęcony jest ten esej, ma wszelkie zna-miona przyziemności. Jest bowiem wykony-wane, mało że na powierzchni Ziemi/ziemi,to jeszcze w obrębie jej zewnętrznej war-stwy, rodzaju nabłonka dostarczającegoroślinom składników pokarmowych, jak teżbędącego dla nich podłożem. Do tego w gręwchodzi jeszcze bliskość, tego czy innego,Świata Podziemnego (fakt, że w przypadkugórnictwa, szczególnie głębinowego, jest doniego jeszcze bliżej). Ale równocześnie przezswój związek ze światem roślin, bo to o niechodzi, owa czynność wykonywana przyużyciu szpadla, łączy się z tym, co jest za-przeczeniem owej przyziemności – ze sferąpodksiężycową, z której pochodzą rozmaiteopady, jak też sferą nadksiężycową – „do-starczającą” światła słonecznego (nie tylkozresztą jego). Innymi słowy, skopywaniegrządek łączy się również z szerokim Świa-tem, z całym, to nie jest przesada, Kosmosem.      Gdy w glebę wbijamy łopatę, a następniegrudę ziemi jaka znalazła się na jej ostrzu,wkładamy, tyle że odwróconą, tam skąd jąwykopaliśmy, kłaniamy się równocześnieZiemi. Współczesny homo œconomicus niezdaje sobie z tego jednak sprawy. Jeśli zwrócisię mu na to uwagę, odpowie, że obsługanarzędzia o nazwie „łopata” wymaga… po-chylenia i wyprostowania ciała. I że Nic zatym się nie kryje. Ale…
* * *      Ogród, jeśli chodzi o symbolikę, stanowiwspomnienie raju, ziemskiego raju. Jest takżemiejscem, „gdzie Natura [pozostaje] ogro-dzona, ujarzmiona, wyselekcjonowana; lasjest miejscem, gdzie Natura jest swobodna,samowładna”**. Ogród symbolizuje takżerefleksję, stanowi więc przeciwieństwoinstynktów i odruchów. Uosabia, co jestwręcz oczywiste, porządek. Jest więc przeci-wieństwem dzikiej przyrody.
* * *      W rozdziale „Gospodarka” Waldenu czyli

życia w lesie Henry David Thoreau, filozof ieseista, napisał, że przekonał się, „że taniejwyniesie skopanie […] gruntu łopatą aniżeliużycie wołów i pługa”. Nieco dalej zapisałtakie oto istotne dla jego poglądów zdanie:„Wszystkie niezbędne prace rolne mógłbyczłowiek wykonywać od niechcenia latem, wwolnych godzinach i nie być przywiązany dowołu, konia, krowy czy świni (…)” [s. 78/79].      Dzienniki wojenne, prozaika Ernsta Jüng-

era, w czasie wojny oficera Wehrmachtu, aleprzeciwnika Hitlera i hitleryzmu, zawierają itakie zapiski, jakich dokonał podczas kilkukrótkich pobytów w swym domu:      „Po południu wykopywanie marchwi,selerów i czerwonych buraków oraz zano-szenie do piwnicy. Przy takiej pracy w ziemiczłowiek czuje, jak powraca do zdrowia” (z 6listopada 1942 roku).      „Gdzie wszystko jest znaczące, tam musiskończyć się sztuka zasadzająca się na roz-różnieniu, na wyborze. Podobnie tam, gdzienie byłoby chwastów, tylko same owoce,skończyłoby się ogrodnictwo” (z 23 maja1943 roku).      „Tego ostatniego dnia urlopu sadziłemjeszcze groch, a z nim zasiewałem dobreżyczenia dla Ernstla [osiemnastoletni synpisarza pełniący pomocniczą służbę w mary-narce wojennejzostał aresztowany w związku z krytycznymiwypowiedziami na temat sytuacji w Niem-czech]. Dzisiaj zagrzebuje się nasiona niewiedząc, kto będzie zbierał ich owoce” (z 17kwietnia 1944 roku).       Ogrodnictwo przynosi nie tylko zbiory wpostaci warzyw, kwiatów, przypraw…, aletakże ukojenie, co w wielu sytuacjach okazu-je się równie cenne, pożyteczne.
* * *      Wśród stworzeń, które napotykam pod-czas skopywania ogrodu, jest ropucha szara,o której już wspominałem. Niezmiernierzadko ją obserwuję, ale jednak. Jej każdora-zowy widok sprawia, że powracam myślamido szkicu George’a Orwella Kilka myśli o

ropusze zwyczajnej. A jest w nim m. in. mowao tym, że widok owej ropuchy, podczas sko-pywania przez Orwella pewnej wiosny grzą-dek, stał się impulsem do sformułowaniaprzez niego takiej oto interesującej, i corazbardziej aktualnej, refleksji:      „Jeśli [...] człowiek nie potrafi cieszyć się znadejścia wiosny, dlaczegóż by miał byćszczęśliwy pod rządami jakiejś utopii, wktórej wszelka praca podlega usprawnieniu?Jakspożytkuje czas wypoczynku, który zyskadzięki maszynom?”      I mając na uwadze także tę wypowiedźzawierającą dwa istotne pytania, raz zarazem, wbijam w ziemię łopatę. Tak jakczynił to przede mną Orwell i mnóstwo ludziprzed nim. Ale wśród nich jedynie niewielumiało do czynienia z utopiami. Podczaswykonywania tej czynności towarzyszą miróżne przemyślenia, jak też przywołania zhistorii, tej bliskiej jak i bardzo odległej.Pośród nich są i takie, które znalazły w ni-niejszym szkicu. A on od samego początkunosił tytuł Minitraktat o skopywaniu grządek.

Dariusz Pawlicki____________________________* Władysław Kopaliński, Słownik symboli. Oficy-na Wydawnicza RYTW, Warszawa 2006.** Tamże.

Lidia Kosk

Zaprzęg
z cieniem

Część IMigają myśli jak przelatujące nietoperzedźwiękiem przecinające powietrze. Punkciki.Niezauważenie minęło 16 lat ― pracowitych,pełnych nieobecności najbliższego człowie-ka.
1. A życie się toczy

Zanim wymyślono stalowe machiny
w wojnach uczestniczyły konie.Ligia siedzi na fotelu z podwiniętymi no-gami, słucha, jak zaprzyjaźniony profesor oniezwykłej erudycji czyta jej jej napisanyprzez siebie odcinek historii wojen i woj-skowości polskiej. To wielka uczta duchowa.Jest pisany i czytany tak, że daje satysfakcjęsłuchającej, uruchamia jej analityczny umysł.I oto niespodziewanie w takiej atmosferzeLigię ogarnia ból osamotnienia. Pojawiają sięróżne stany ducha, najdłużej utrzymuje siępragnienie ręki głaszczącej jej skołatanągłowę. Może to przypomnienie rąk tamtychmało znanych, a serdecznych dwojga sta-ruszków z ogrodu z wielkim drzewem starejgruszy z jej dzieciństwa.  Jakże byłaby szczę-śliwa, gdyby ją teraz pocieszyły. A tamtenbiały źrebaczek... jaki był, gdy stał się doro-słym koniem? Może taki, jak biały rumak uRoss, znajomej córki Danusi, którą odwiedzi-ły po drodze, w czasie podróży po Pensylwa-nii. Jakiż ten koń u Ross był piękny, gdywyginał szyję, patrząc różowymi oczami, isięgał wargami do Ligii, a ona, zachwycona,wyciągała rękę, by go pogłaskać. Ma z nimzdjęcie, które lubi oglądać. Żałuje, że wów-czas nie odwiedziły Ross ponownie, mimoserdecznego zaproszenia. Epizod,  którypozostaje w jej pamięci obrazem przestrzenizielonej trawy i pasących się na niej młodychkoni. Ten sielankowy widok jawi się jej dodziś. Tak ją ciągnie do koni, a spotyka jepodobnie jak ludzi, przypadkiem. W jakiejśmierze jej życie składa się z przypadków,stwierdziła po raz któryś, potrząsając głowądla odpędzenia  napływających  myśli. Doty-czyły spraw różnych, bliskich i dalekich, leczjak już wiedziała z doświadczenia, krążyływokół faktu, że została sama, bez najważ-niejszego w jej życiu człowieka. Samotnościąwszechogarniającą, z bagażem pięćdziesięciukilku lat wspólnie przeżytych z tak bliskąosobą. Jego rąk nie oczekuje, nie niepokoiniedawno zmarłego męża, jego nieobecnąobecność dawkuje ostrożnie, nie nadużywajej.  Przywoływanie jego pamięci też przynosicierpienie, choć jej bliskie.Uruchamia świadomość, wraca do czyta-nego przez gościa tekstu i omawiania tematu.Chyba coś zauważył; jest bardzo spostrze-

(Dokończenie na stronie 10)
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Zaprzęg
z cieniem

(Dokończenie ze strony 9)gawczy i równie delikatny. A jaka realnatreść tego historycznego pamiętnika. Ligiapomyślała, że w średniowieczu, o którymtraktował tekst, działy się równie strasznerzeczy, jak w czasach współczesnych. Naobrazach przedstawiano wojnę twarzamimałych przestraszonych dzieci, szukającychratunku w objęciach równie przerażonychmatek, mogących tylko dzielić z nimi cierpie-nie. Albo twarzami rannych wojów, którychból odbijał się w oczach i sercach oczekują-cych na ich powrót matek. Realistyczneobrazy walk,  ich okrucieństwo i dynamikęilustrowały konie. Rozdęte chrapy, zbielałe,pełne strachu oczy, wypływające wnętrzno-ści. Teraz to wszystko, powtarzalne szaleń-stwo wojen i zniewoleń, pokazują fotografie.Malarza zastąpił aparat fotograficzny, konie― sprzęt bojowy, armaty i samoloty myśliw-skie ― bomby, rakiety, gaz. I tylko człowiekniszczony i zabijany, niszczący i zabijający, zumysłem chorym na totalitaryzm, terroryzm,a wciąż  jeszcze człowiek, przetrwał.Przetrwać. Przezwyciężyć ból obejmującygłowę, pełznący do drętwiejącego serca.Wypełnić serce pamięcią. Może pamięciądziecka lubiącego wyprawy do tajemniczychmiejsc. Znów poczuła dotyk rąk głaszczącychją po głowie i pęd powietrza.
2. Białe konie w białym lasku

Galop beztroskiego źrebaczka
w zaczarowanym kręgu bliskości matki.Do lasku dochodziło się przez porośniętesoczystą trawą ogrody, z wielką gruszą po-środku. Ligia jeździła z Tatusiem na wyprawępo okrągłe gruszki z tego drzewa, które ―rozłożone na strychu ― przemieniały się wkrótkim czasie w smakowite ulęgałki. Tamteż czekała ich serdeczna gościna dwojgastarszych ludzi. Ligia żałowała, że tak rzadkomogła ich odwiedzać. Była w tym jakaś ta-jemnica. Nie jest w stanie odtworzyć, jak siędo tych ludzi zwracała. Może byli to jejdziadkowie ze strony tatusia? Ale przecieżsłyszała, że tamci zmarli w czasie epidemiityfusu, czyli znacznie wcześniej, wówczas,gdy umarł jej maleńki braciszek Rysio, którywyssał chorobę z piersi zakażonej tyfusemMamusi. Chorobę przyniosła do rodzinysiostra tatusia. Mimo to za śmierć synkawiniono nieszczęśliwą matkę, która już nigdynie odzyskała radości życia. Rodzina tatusianie lubiła mamusi prawdopodobnie za to, żeodziedziczyła majątek po nieżyjącym ojcu.Reszta rodziny była raczej uboga. Mamusianie szczyciła się swoim majątkiem, byłazresztą bardzo skromna.  Źle znosiła niechęćrodziny męża, która doprowadzała do niepo-rozumień w ich małżeństwie i spowodowaław końcu tę fatalną decyzję sprzedaży dóbr

pod Lubartowem stanowiących własnośćMamusi, a następnie wyjazdu w okoliceLublina. Ligia ukończyła wówczas pierwsząklasę szkoły podstawowej.Ale po kolei. Ligię kusił tajemniczy białybrzozowy lasek. Myślała o nim często, ażwybrała się tam w tajemnicy przed rodzica-mi i siostrami. Wtedy właśnie  przydarzyłosię jej coś, czego nie potrafiła zrozumieć.Przebyła szeroki rów, łąki, kawałek lasu iwyszła na polanę pełną słońca. Przed niąjaśniał młody lasek, pośród bieli brzóz prze-mykały pojedyncze promienie słońca, jakgdyby zapraszały do zabawy w chowanego.Cienie i światło przeskakiwały jak „zajączki”puszczane lusterkiem na ścianę przez jejstarszą siostrę. Ciekawe, co ona zrobi, kiedyjej powiem o mojej wędrówce, myślała Ligia.Będzie zazdrościć — a może już tu była? Czyżto nie ona  mówiła, że za ogrodem z grusząjest biały las? A za lasem szeroki rów z wodą,potem łąka z wysoką trawą, po której brodząbociany. To pewnie jest jeszcze jakaś innadroga,  z drugiej strony, pomyślała Ligia,rozglądając się po zielonej polanie. Naglezobaczyła przed sobą małe źrebiątko, białejak kora okalających ją brzóz. Podskakiwało,jakby grało w klasy, ale  nie uważało na nogi,by nie „skusić”. Obok skubała trawę białakobyłka. Piękna jak na obrazie, pomyślaładziewczynka. Kobyłka podnosiła co jakiś czasśliczny łeb by zarżeć. To rżenie --- Ligia lubiłarżenie koni ― było skierowane do źrebiątka,które odwracało się wówczas i przybliżało domatki. Ligia, też dziecko, podążyła w ślad zanim z wyciągniętą ręką. Wydawało jej się, żerozumie rżenie kobyłki. Źrebaczek obrócił sięku niej, popatrzył pięknymi dużymi oczami,po czym bryknął i rozpoczął galop. Nie na-myślając się Ligia zaczęła biec szybko i corazszybciej. Biegli tak obok siebie wokół kobył-ki. Ona przestała skubać trawę, popatrzyła izaniepokojona zarżała raz i drugi, corazgłośniej, a dziewczynka i źrebak zataczalicoraz szersze kręgi, jak gdyby przyspieszanitym rżeniem. Ligia biegła jak zaczarowana,jej jasna sukienka unosiła się obok białegoźrebaka, niemalże stanowili jedno. A kobyłkamatka rżała wciąż głośniej i głośniej. WtemLigię pochwyciły czyjeś ręce mocno i jedno-cześnie łagodnie. Oderwana od ziemi czuła,jakby ziemia jeszcze się kręciła. Ręce ponio-sły ją do miejsca, gdzie długa słomiana strze-cha dachu łączyła się niemal z progiem sieni,przez którą przeniosły ją te ręce i umieściłyna ławie między stołem a oknem.Znad szarej długiej brody odezwał sięmelodyjny głos:– Trzeba dać panience naparu z ziół, abywzmocnić serduszko. Biegała za szybko i zadługo, ścigając się ze źrebaczkiem. To wróżbana dalekie podróże, czeka ją...Więcej już nie usłyszała, zapadła w pół-sen. Czuła ręce głaszczące jej włosy i kojącąrozmowę dwojga starszych ludzi, którychuważała za babcię i dziadka. Nade wszystkojednak chciało jej się spać. Niespodziewaniepojawił się Tatuś. Piła gorącą herbatę pach-nącą miętą i macierzanką, a człowiek z brodąopowiadał o jej przygodzie z końmi. Nazakończenie powiedział:– Jej trzeba strzec, sam ją wybrałeś naspełnienie twoich zamiarów, zamiast syna,

ona...Nie słuchając dalej, tatuś wyniósł ją zizby i ułożył na wymoszczonej słomą fur-mance zaprzęgniętej w Kasztankę, którejLigia nie lubiła. Bała się jej zębów i kopyt.Staruszkowie odprowadzili ją, żegnającznakiem krzyża. Wóz potoczył się, corazbardziej rozkołysany i turkoczący.  Zasnęłamając przed oczami troskliwe twarze kocha-nych ludzi, których już więcej nie zobaczyła.Nie jeździła już tam z tatusiem, a po pewnymczasie wyjechała z rodzicami i siostrami wokolice Lublina. Potem przyszła wojna ikoniec jej dzieciństwa. W tych strasznych iciężkich dla ich rodziny czasach śnili jej sięczasami tamci dobrzy, opiekuńczy, tak bliscy,chroniący ją ludzie. Z tamtego zdarzeniapozostała również ciekawość:  co znaczyłysłowa, które mówił do tatusia starszy pan zsiwą brodą, który przerwał ten jej  niebez-pieczny bieg w zaczarowanym kole. A wróż-ba, czy też przepowiednia o dalekich podró-żach? Podróże. Ligia lubiła je zawsze i lubi dodziś, każdym pojazdem, łącznie  z samolotemczy okrętem  i ich kołysaniem. Myślała teżczasem, co to znaczyło, że tatuś ją wybrał,tym bardziej, że często wymagał od niejwięcej niż od sióstr, a i na więcej pozwalałprzy całej swojej surowości i wymaganiach.Tym Ligia tłumaczyła jego różne późniejszemałe ustępstwa. Była jego córeczką, darzył jązaufaniem, wiedział, że nie zawiedzie anijego, ani nikogo innego, w tym siebie samej.W życiu, na co dzień nie wszystko byłotak łatwe, piękne. Był jednak cel, do któregodążyła, potrzeba osiągnięcia go i nadzieja.
Lidia Kosk

„Powróciłem”Dawno, dość dawno, albo i nawet bardzodawno, nie miałem w rękach tak dobregotomiku. Jerzy Stasiewicz, poeta, prozaik,dramaturg, powrócił. Tak, powrócił i tobardzo dosłownie, bo jego najnowszy tomiknosi właśnie taką nazwę: Powróciłem. A jeślipoeta powrócił, to z przyjemnością i ja wróci-łem do Niego.Po poprzedniej książce, która zrobiła namnie ogromne wrażenie, poezji i dramacie,książce o jakże filozoficznym tytule – Po co
komu krzyż, (Warszawa 2015) i takiej samejfilozoficznej zawartości treści, tym razem niemogło być inaczej. Wiadomo było, że sięgającpo tom Stasiewicz nie będzie się zawiedzio-nym czytelnikiem. Co najwyżej można zato-pić się w magii słowa, w transcendentali-zmie, czy też niezwykle poważnych dysku-sjach o życiu. Dom – krwisty pot / dłonie
szorstkie odparzone / ciepło, chleb i sól.Już w pierwszym zdaniu, we wstępie,który napisał Eligiusz Dymowski, możemypoczuć i przypuszczać, zresztą słusznie, że
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czeka nas głębia przeżyć duchowo-intelektualnych. Bo jeśli czytamy, przestrzeń
poety jest nieograniczona, to co możemypomyśleć? Nad czym możemy się zastana-wiać? Przestrzeń poety może zaprowadzićnas w najmniej oczekiwane miejsca. Prze-strzeń poety może stać się wirtuozerią po-układanych słów. Boże / szukam słów do
wiersza pisze Stasiewicz, kontury w pniu /
rażą twórcę – można dokończyć innym wier-szem.Jerzy Stasiewicz podzielił książkę nacztery części. Moim zdaniem nie przypadko-wo, nazywając je: Wieczny koczownik, Zro-
zumieć, Jestem tu i Powróciłem. Wszystkie ztych części żyją własnym życiem. Nie chcęinterpretować całości, bo każdy z nas maprawo do własnych odczuć, każdy z nas maprawo integrować się z poetą w sobie tylkoznany sposób. Każdy z nas w końcu mamożliwość, aby odbierać słowo swoim algo-rytmem. Lepszym, gorszym, ale indywidual-nym. Każdy z nas może być swoistym Du-
chem Wiatru. I jak to pięknie poprosił Sta-siewicz w autorskich, krótkich, refleksyjnychrozmyślaniach, może przesłaniach, Duchu
siądź z wędrowcem przy ogniu” Duch siądzie.Duch siada po każdym przeczytaniu kolej-nych wersów, strof, wierszy.

Oddech / światło / krok – ileż tu możnawywnioskować, zrozumieć, ileż tu możnazaczerpnąć energii? Ciemność… – to onaniejednokrotnie wtapia w nas wrażliwość,ból istnienia. Sprawia, że człowiek szuka dniaktóry minął, a może stara się pojednać zminioną dobą? Każdy z nas przecież maświadomość, że czas płynie, że czas nieod-wracalnie mija, każdy z nas, a Poeta w swojejprzestrzeni dosadnie ukazuje naszą małość.Stasiewicz jest bardzo dosadny, a mimo tegodelikatny, jest niezwykle dokładny, jakbyrzeźbił w drewnie, a z drugiej zaś strony, jestGeppetem słowa. Wyschnięte ciało pada na
piach /… / sępy ucztują / żebra szkieletu
jednają się z ziemią. Gargantuiczny? Nie,prawdziwy, racjonalny, może dosłowny, aleautentyczny. Trzeba mieć wiele odwagi bypokazać dosłowność człowieka. Trzeba byćniezwykle doświadczonym w swojej życio-wej wędrówce, aby móc powiedzieć prawdę.Niewielu to potrafi, niewielu to czyni, niewie-lu może pozwolić sobie na otwartość, jedno-cześnie nie bojąc się otaczającego pustkąświata. Stasiewicz robi to po mistrzowsku. Zrozmysłem. Subtelnością. Delikatnością iprawdą natury. Bo jak mówi w wierszu:
Jestem tu. Powróciłem…, Martwa cisza kłuje
uszy.Reasumując. Właściwie powinienem po-nownie wrócić do początku tomiku, do filozo-ficznych przemyśleń, powinienem bez skru-pułów zacytować Autora. Biję się z myślami,czy to uczynić, czy nie? Biję się z myślami iukładam sobie w głowie Stasiewicza żyjące-go podobnie jak Stachura. A moim zdaniem,ma ku temu predyspozycje. Nikt przecieżprzypadkiem nie pisze:

Wędruję od wczesnej młodości. Mrozy i
upał dniem powszednim. Sypiam pod gwiaz-
dami okryty jeno derką jak partyzant. Podusz-
ką snop słomy, zagarnięte liście, czasem głaz.

Bywa, że przygarnie mnie pod dach świę-
tobliwy gospodarz. Poczęstuje gorącą strawą.

Wysłucha wędrownych opowieści.
Szczęśliwy mój los.
Inny poszczuje psami. Wyzwie od włóczę-

gów.Czy powinienem coś jeszcze dopowie-dzieć? Byłoby to już nietaktem. Jedyne comogę, to podziękować Autorowi za dotych-czasowe dokonania, prosić o więcej, czekać zniecierpliwością i być pewnym, że poniżejpewnego poziomu prawdziwy poeta niezniża się. A jeśli tak jest, to kolejny tomik,będzie tym, który też chcę mieć w swojejbiblioteczce.
Arkadiusz Kiński

____________________Jerzy Stasiewicz, Powróciłem. Redakcja: JacekLubart-Krzysica. Korekta: Agata Zuzanna Ko-fryń. Rzeźba na okładce i impresje rysunkowe:Marian Molenda. Wydawcy: Oficyna KonfraterniPoetów – 1986 oraz Wydawnictwo i DrukarniaTowarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków2018, s. 104.

Drugi
aforystyczny

wzlot
Kazimierza

KochańskiegoGdy jeszcze całkiem niedawno pisałem oaforyzmach Kazimierza Kochańskiego ztomu Kartkując, nie przypuszczałem, że takszybko uzbiera on tyle nowych zaczepnych

myśli, by mógł się ukazać kolejny ich zbiór pt.
Kreślone kredą (notabene, tytuły wszystkichksiążek poetyckich i żartobliwych autorazaczynają się na pierwszą literę jego imienia inazwiska). I tym razem dowiódł, że aforyzm– także i mój ulubiony gatunek – jest zazwy-czaj, poza poetycką grą słów i znaczeń, myśląkpiarską, przewrotną, ironiczną. Zwodzinaiwną pewność na „zgubne” manowcewątpienia. Zaleca się skojarzeniowym para-doksem, językowym humorem. Że to myślgalopująca na pstrej Fantazji. Perła koncep-tualnego dowcipu. Przy tym nie znosi prze-gadania, objaśniania, tłumaczenia. Musitrafiać w samo sedno celnie jak strzała Amo-ra w serce. Kazimierz Kochański, znającyzalety zwięzłych form wypowiedzi, umie tęzwięzłość w myśli i języku wypracować iwycyzelować.Zachęcam więc – jak czyniłem to przed-tem w związku z kartkując – do na połyrelaksowej koncentracji uwagi. Właśnie zuśmiechem, czyniącym ciężar gatunkowyspraw przychylniejszym, sprzyjającym oso-bistemu polubieniu.W tomiku Kreślone kredą autor uporząd-kował swoje aforyzmy i sentencje alfabe-tycznie. Jest to praktyczne w wyszukiwaniu.Taki układ stosowało wielu zasłużonych dlagatunku twórców przy dokonywanych wła-snych retrospektywnych przeglądach, np.Joachim Glensk z Opola (skądinąd zasłużonyantologista polskiej i światowej aforystyki,mający skatalogowany jej największy zbiór).Ale nie dajmy się niby-ułatwieniem pochop-nie zwieść. Alfabet nie jest panaceum naidealny kompozycyjny porządek, bo już przyA czytamy: „Alfa z pewnością jest począt-kiem. Omega nie jest końcem, bo alfabetnaszych porozumień musi mieć czas przy-szły”. Żeby wybiec w ten czas, potrzeba nielada sprytu. Może nawet trzeba zdobyć się namyśloobrazowe salto mortale. Przestrzeganas przed konsekwencjami takiego ryzy-kownego kroku najkrótszy ze zwięzłychaforyzmów: „Cóż, że? Gdy?”, skłaniający dojakże szerokiej refleksji – tego rodzaju np. coz tego, iż tak bardzo się staramy, zabiegamy,gdy nieunikniony, czyhający nasz koniec topasmo nawet najbardziej twórczego wysiłkubezlitośnie i brutalnie przerwie.Kazimierz Kochański podejmuje swójekwilibrystyczny trud w nadziei spełnienia,osiągnięcia i pozostawienia trwałego efektu.A Czytelnik swą poszukiwawczą zapobiegli-wością musi wynieść dla siebie lekturowyplon. Autor go inspirująco-dwornie prze-strzega: „Perspektywa wymaga dystansuwiększego niż długość perskiego dywanu”.Przy czym trzeba pamiętać (pomaga dys-kretnie autor): „Poziom to bardziej wspi-naczka niż pełzanie”.Warto się na taki wysiłek zdobyć, podno-sząc jednocześnie w sobie poziom adrenalinyzaciekawienia.

Stanisław Nyczaj_________________________Kazimierz Kochański, Kreślone kredą. Aforyzmy.Ilustracje Barbary Kochańskiej. Oficyna Wy-dawnicza „STON 2”, Kielce 2018, s. 92.
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Zamyślenia

Kromka
czarnego,
komiśnego

chleba i karabin...Mówi się, że czas jest pustką oddzielającąnas od tego, co było, jest zaledwie cząstkąwieczności, która może nam się tylko przyś-nić. Odkąd pamiętam, zawsze usiłowałemzapisywać to, co przeze mnie przepływało.Żyjąc wiele lat na emigracji, strumień mojejświadomości i nieświadomości dziwnymtrafem skierowany był w stronę ludzi, po-śród których wypadło mi żyć. Mogło to zna-czyć, że od jakiegoś czasu nie chciałem jużsłuchać opowieści o wszystkich złych Niem-cach, instynktownie szukając dla jakiejśprzeciwwagi wiadomości o tych drugichNiemcach. Bywa, że słowa w relacjach mię-dzyludzkich stają się źródłem nieporozu-mień, chociaż bywają środkami porozumie-nia. Słowa często też sieją zamęt, fałszująobraz tego świata, więc uporczywie staramsię unikać takich słów także w publicystyce.Spotkałem kiedyś Irenę Wierzbanowską-Kawalec, żonę wybitnego polskiego pisarzaJuliana Kawalca, klasyka polskiej literaturynurtu chłopskiego. Tłumaczona była Jegotwórczość na ponad 20 języków, w tym naniemiecki przez Karla Dedeciusa. Obaj już nieżyją. Otóż pani Irena napisała piękną książkępt. „Do szczęśliwej rzeki dwa razy nie wej-dziesz”. Prawda stara przecież jak świat. Jejojciec Władysław Wierzbanowski był ofice-rem Legionów Polskich, potem oficeremWojska Polskiego i ojcu też pani Irena po-święciła swoją książkę. Kraj lat dziecinnych...którz z nas nie kocha owej dziwnej krainy, doktórej zawsze tęsknimy. Było nią niewielkie,kresowe miasteczko Berezne na Wołyniu.11 lipca obchodziliśmy 75. rocznicę be-stialskiej rzezi band ukraińskich w ponad stuwioskach i koloniach polskich, o czym takpięknie reżysersko wymalował krwaweobrazy w swym filmie Wojciech Smarzowski.Otóż Berezne posiadało koszary ze szwadro-nem kawalerii, oficerów, żołnierzy KOP-u iordynansów. Wojskowe życie i służba wułańskiej legendzie. Pośród opisywanych tamwydarzeń, autorka przedstawia z rozrzew-nianiem postać ordynansa imienia Heinrich.Przez ich dom przewinęło się wielu, ale w

pamięci pozostał tamten żołnierz. „Wysoki,barczysty blondyn, wiecznie uśmiechnięty”.Pochodził ze Śląska – z rodziny niemieckiej –„i prawie nie umiał mówić po polsku”.Do służby w Korpusie Ochrony Pograni-cza kierowani byli poborowi z zachodniej iśrodkowej Polski. Jak wyjaśnia autorka:„chodziło o to, aby ludzie ci nie nawiązywalikontaktów z miejscową ludnością i nie dawa-li wciągać się do współpracy z przemytnika-mi”. Otóż ukarana przez panią matkę małaIrenka zapamiętała słowa pociechy Heinri-cha: „Nie płakała, pojechała na jarmark ikupiła nowa mama”... Małe dziewczynkizawsze płaczą z byle powodu i te Heinricho-we słowa brzmiały w jej uszach: „Nie płaka-ła...”. Na pociechę przy takich okazjach obda-rowywał ją pajdą razowego chleba zwanegokomiśniakiem, grubo smarowanego słoninązmieloną z czosnkiem. Oczywiście ordynansimieszkali w domu oficera, tam też jedli,otrzymując dodatkowy suchy prowiant zwojska.Ordynansi zajmowali się osobistą obsłu-gą oficerów, końmi, w tym przypadku Łuc-kiem do jazdy wierzchem i Hałastrą do bryki.Tym ostatnim zajęciem zajmował się ordy-nans Kwasigroch. Obaj, Heinrich i Kwasi-groch, bardzo się lubili, wspominała paniIrena. „Boję się, że tragiczny los mógł spra-wić, że te same ręce obu ordynansów dzielą-ce się chlebem”, pisała autorka, „wyciągnęłysię w parę lat później do siebie raz jeszcze,ale mierząc z karabinu. Heinrich, mieszka-niec Śląska, z pewnością trafił do armii nie-mieckiej, Kwasigroch, po tragicznej tułaczcepo stepach Kazachstanu, mógł z armią gen.Andersa zawędrować do Włoch i wraz zżołnierzami V Kresowej Dywizji Piechotywalczyć pod Monte Cassino. Wśród obroń-ców klasztoru mógł być jego dawny przyja-ciel Heinrich i w ręce, miast pajdy chleba,trzymał karabin. Z jednej i drugiej stronypadły być może strzały...”.Pani Irena pisze dalej: „Może obydwajśpią w wiecznym spokoju na tym tragicznym,białym wzgórzu. Gdybym odnalazła ichgroby, na obydwu położyłabym kwiaty”. Cóż,okazuje się, że najdrobniejszy czyn człowiekaposiada sens tylko w czasie, nie poza czasem,a zatem uznajmy cenę tego czasu, choćbywydawał się nam pustką oddzielającą nas odtego, co było. Niby zwykła historia, a jednakumożliwia nam ona w sposób namacalnypoznanie, jak to czas spotyka się z wieczno-ścią, zaś dobro wyłamuje się z ciżby zła...
Kazimierz Ivosse

Kazimierz
Ivosse

Białe wspomnienieBiała cisza zwielokrotnione echem ciszZ niej polny zając czerpie swą odwagęWtulone zacisznie w ciszę miasto śpiZatem i my stąpajmy cicho i z powagąNad starym rynkiem smugi białej mgłyKsiężyc poświatę sączy sino-bladąNad biel tej nocy-jeszcze bielsze snyNa kamieniczki ornamenty białe kładąBiel wspina się po kościelnej wieżyTkając firan muślinowe smugiSrebrzyście białe rogi gwiazd się jeżąBielą się nasze cienie – jeden drugiNad biel tej nocy nie znajdziesz radyRosiście bielą się wyboiste brukiI po nas pozostaną tutaj białe śladyA od bieli zabielą się czarne kruki

Izabela
Iwańczuk

Podróż dziewiczadokąd tak ślepo na przełajpytasz ostre słońcew stylu Joanny Krupyzakładasz okulary muchyo życie grasz nie uciekajmotocykl mknie z prędkością światłabębenki grają marszaidziesz łuskasz myśli grochwyprzedzają ciebie rowery auta statkibitwy lądowe powietrzne morskie atakipancerniki niszczyciele krążownikiw pełnej gotowościwilki morskie łakną ciszy morskiejkapitan śni o dziewiczym rejsiepo oczku wodnym z liliamizatrzymujesz sięw gęstym świetlegaśnie owczy pęd
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Kozetka (37)

Królowa nie
może być naga.

Szmat czasu
Szczęście jest zawsze tam,
gdzie je człowiek widzi.Henryk Sienkiewicz

_________________________

Joanna Friedrich
_________________________Urodziny. Czas prawdy. Bo albo się ro-dzisz – albo umierasz. Natura nie nauczyłanas niczego innego, a i religia przypomina orachunku sumienia.W rachunkach, jak już wiemy, nie jestemnajlepsza („jeden, dwa, pełno” – tak mówi, żeliczę, moja „połówka”). No, ale powiedzmy, żejestem krawcową i dostałam następny„szmat czasu”, materiał życia.Tak krawiec kraje, na ile mu materii sta-je, więc ile? Jeden dzień? Tydzień? „Pełno”lat? Sęk w tym, że nie wiemy, jak długo bę-dziemy żyć.Jak w tym świetle wygląda grymaszenieza młodu, że nie ma się pałacu i księcia zkoniem?Tym głupiej wygląda grymaszenie „wpewnym wieku” na każdy inny temat.Ok. Więc głupi się rodzimy i głupi umie-ramy. Też mi nowość.A co roku chcę czegoś nowego.(Jak w modzie i w naturze.) Urodziny tomały Sylwester, pijesz swoje zdrowie i „cze-kasz na nowości”. Z tym, że jeśli „nowością”na pewnym etapie nie będzie zmiana wTobie, to pozostanie, jak mawiał Hłasko-Cynik:

„Nuda i głód”.Jak więc tym razem się zmienię? Ostatnirok przed czterdziestką – mam być cicho, czypowinnam zaszaleć?Ryczącą czterdziestką będę za rok. Niewiem, kto tak powiedział, ale wie to nawetmój pies (licząc w psich latach, też za rokskończy czterdzieści).Czyli – wyciszyć się, okroić, powsadzaćfałdki w kontrafałdki, a kompleksy w ultra-plexy. Zaprojektować tę hacjendę – swój dom– życie od nowa.A może: zastawić się, postawić się – toteż umiem, przecież jestem stąd, z tej ziemi isroce spod ogona nie wypadłam...Rozwinęswój pawi ogon już od rana, tak, że panomśmieciarzom gałki oczne powypadają.Nie będą już do mnie tak ładnie machać,jak marynarze na odpływającym statku, tylkobędą do siebie mówić: „Wiejemy!”Będę mówić i pisać na co mam ochotę,ubierać się wieczorowo, każdy wieczór bę-dzie moim panieńskim, a każda niedziela„weselem”. Przebiję „Wesele” Wyspiańskiegoi przepiję Himilsbacha, co noc śnił mi siębędzie parkour, a reszta snów będzie takpikantna, że wstyd o nich pisać, chociażprzecież z definicji są nieprawdziwe. Ale:moje. Prawda, czy nieprawda? Mówić, czymilczeć?Co jest prawdą, a co kłamstwem: „W mo-ich badaniach na temat fabuły kłamstwo iprawda grają często pierwsze skrzypce. Naczym zasadza się wola człowieka, aby praw-dę zachować, odkryć lub ubarwić? Podobnoprawdy potrzebuje duch. Ale psychika jest wlepszej kondycji, jeśli karmi się ją kłamstwem– już na początku – ale cieszymy się nimniczym słonecznym dniem przed burzą.Przecież po burzy i tak przychodzi słońce. Odkiedy zaakceptowałam kłamstwo, jako cechę„biologiczną” naszej rasy, żyje mi się lżej...”.

Chloé, resort 2019...może wystarczy po prostu otworzyćszerzej oczy i nie bać się ich zamykać (a jeślinie będę się bać ich zamykać, to czy nigdy„nie zamknę” i będę żyć wiecznie?

Małe bitwy, duże wojny. Walka o siebieze sobą.Czas wskazać kogoś „z tarczą”. W tym ty-godniu jest to pani Natacha Ramsay-Levi zdomu mody Chloé. Jest ewidentnie na wzno-szącej. Bo życie to trochę fala, trochę parkur,trochę krawiectwo. Moda, natura, kultura.Na jaki styl stawiasz w tym roku? Tegolata? – bo dla niektórych liczy się tylko tapora (vide: „Faceci szukają kobiety na lato,kobiety – mężczyzn – na lata.”). Pora rozkwi-tu – reszta jest dla koneserów (koneserek).Być może łatwiej pani Natachy trzymaćlejce w tym parkurze, ze względu na końskiemotywy w kolekcji.Nie jestem Freudem, ale, jeśli nagminnieśni mi się parkour, to w końcu umiem dojśćdo wniosku, że musi to mieć związek z drugąodsłoną macierzyństwa w moim życiu.
■

Joanna
Wicherkiewicz* * *złe kobietymają blade twarzeczerwone  oczynadużywają łez i bezradnościzłe kobietyrozmawiają ze ścianamitak łatwiej zachować tajemnicęzłe kobiety przeganiają z kryjówek pająkirobią miejsce na hiobowe wieścikredowymi godzinami wsłuchają się wmelodię klatki schodowejidzienie idzieidzienie idziew domach złych kobietszybciej gaśnie światłociemność nie taka znowu straszna* * *w Santa Maria della Concezionekrypta ze szczątkami życiabracia Kapucyni już po drugiej stronietam gdzie się przeszłość nie kłóciz przyszłością o teraźniejszośćw Santa Maria della Concezioneczas ma zapach kościwschodów i zachodów słońcabiesiad i głoduwojen i pokojurozmów i ciszyw Santa Maria della Concezionew chłodzie posadzkisłowakim jesteś dziśoni byli kiedyśkim dzisiaj sąty kiedyś będziesz
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Listy do Pani A. (121)

„Demokracja”Droga Pani!Nie chciałbym zaczynać znowu od na-rzekania, ale nasza współczesność wydajemi się straszliwie tandetna. Także poetycka.Byłem na turnieju jednego wiersza wewrocławskim Domu Literatury. Brało wnim udział aż trzydziestu dziewięciu mło-dzików. Wierszyczki raczej cienkie, manie-ryczne, niby to zbuntowane, ale bardziejordynarne. Poza tym na jedno kopyto.Wychodzi taka poetessa na estradkę, krygu-je się, czyta utworek z kluskami w gębie,potem złazi odsłaniając niekoniecznieśliczne uda. Zadowolona z siebie i z owacjiczynionej przez jej „koleżeństwo”. Chłopta-sie podobnie. Zadowoleni z siebie, buń-czuczni, „zbuntowani”, chcą ruszyć „z posadbryłę świata”, a ona nic. Niektórzy preten-sjonalnie albo dziwacznie ubrani, bo prze-cież są poetami. Niestety, talentu to nieprzysparza. Te pozy, style, sposób bycia,poza nielicznymi wyjątkami, należą domłodzieżowych subkultur.Spośród tej wcale niemałej gromadkijury nagrodziło cztery osoby. Zrobiłemsobie własny eksperyment: zacząłem pry-watnie oceniać czytane wiersze, abysprawdzić w jakim stopniu pokrywać siębędą moje typy z typami jury. Nie podajężadnych nazwisk ani też kolejności. Oto, copisałem przed oficjalnym werdyktem natemat utworów potem nagrodzonych:„Grafomania”, „nowoczesna, bełkotliwamaniera, dlatego pewnie coś wygra”,„świetne, profesjonalne”, „subkulturka,przegadane, to nie literatura, są tylko cie-kawsze momenty”. Czy ja czegoś już nierozumiem? Czy wobec tego będzie Panipatrzyła na mnie jak na zwapniałego ramo-la? Od biedy mogę się jakoś zgodzić z decy-zją jurorów, może poza uhonorowaniemtekstu, który nazwałem grafomanią.W połowie XIX wieku, w Warszawie,młodzi literaci przeprowadzali się do nowejstancji. Pomagali im w tym koledzy. Kilkuniosło łóżko, inni garnki, w które uderzaliniczym w bębny, najrozmaitsze meble.Robili przy tym wielki hałas, śpiewali,pokrzykiwali. Przechodzili przez Plac  Zam-kowy. W tym czasie w oknie komnaty zam-kowej stał namiestnik, książę Michaił Gor-

czakow, z adiutantem. Spytał go, co tam siędzieje. „To literaci się przeprowadzają” –odpowiedział adiutant. „Biedna ta polskaliteratura, skoro ma takich przedstawicieli”– skwitował namiestnik. Jednak literaturaprzetrwała. Przetrwa i współczesna, choćmocno przeselekcjonowana.Życie selekcjonuje również i nas. Od-chodzenie... Zanik świadomości... „Sen wjedną stronę”, jak napisałem kiedyś, mającna myśli sen bez przebudzenia... To trochęjak po podaniu narkozy – nagle wszystkoprzestaje istnieć, i w tym samym momenciesię zaczyna. A jeśli nie? Jeśli się już nic niebędzie działo? Nie zapali się żadne światło...I takie myśli mnie naszły po wiadomościacho śmierci naszych kolegów pisarzy. Jakgrom z jasnego nieba spadła wiadomość, żenie żyje Barbara Wachowicz, a zaraz potemJoanna Kulmowa i Andrzej Bartyński, poeta,sąsiad z łamów naszej „Gazety Kulturalnej”.A jeszcze w uszach mam (i Pani zapew-ne też) głos Barbary Wachowicz opowiada-jącej o dziejach naszej literatury, historii;przedstawiającej biografie naszych najwy-bitniejszych pisarzy. Co za głos, co za dyk-cja, jakie dziś już niespotykane pięknojęzyka!Wiersze i opowiadania Joanny Kulmo-wej pamiętam z dzieciństwa, więc to nazwi-sko od moich najmłodszych lat nie było miobce. Potem poznałem ją osobiście, kiedypełniła funkcję prezesa StowarzyszeniaPisarzy Polskich.Będziemy też pamiętać utwory Andrze-ja Bartyńskiego, a czytelnicy „Gazety...”  naczele z Panią, także jego refleksyjne felieto-ny z cyklu „Rozmowy na globie – człowiekao sobie”. I tak hic transit gloria... naswszystkich, każdego najdrobniejszegożycia. Pomyślałem, zapewne nie bez racji,że odchodzą ci, którzy powinni dalej być znami, natomiast zostają tacy, którzy niezasługują na istnienie. Ale cóż, i nawózhistorii jest jakoś potrzebny.Muszę jednak Pani powiedzieć, że z tymnawozem historii bywa różnie. Niekiedystaje się toksyczny. Wchodzę do Internetu iwidzę najrozmaitsze wpisy, w tym inwek-tywy grafomanów pod adresem starszych,zasłużonych pisarzy, od których tamcipowinni się jeszcze dużo uczyć. To są ludzi-ki na wskroś głupie. Zazdrośnicy, którymprócz włosów nic nie wyszło; którzy w tensposób chcą być dostrzeżeni, bo w inny niepotrafią. Poza tym bezczelni. To było zaw-sze, ale wiedzieli o tym tylko pracownicyredakcji pism literackich. Dziś, niestety,mamy Internet, Facebooka, możliwościnieskrępowanej wypowiedzi, i nie chodzi tuo żadną cenzurę, ale pewien elementarnypoziom.Jednak uprawianie gleby literackiejprzynosi skutki. Byliśmy z Anią na spotka-niu z twórcami, które organizuje we Wro-cławiu Karol Maliszewski, pod nazwą „Do-rzecza”. Tym razem prezentowali się twór-cy z Brzegu. Już w samo słowo „dorzecza”oznacza, że nie jest to główny nurt. To poecialbo młodzi, albo starsi, ale jeszcze bezkoniecznego szlifu, a jednak obiecujący,warci pokazania ich twórczości szerszemuogółowi. Poza tym patronat Karola Mali-

szewskiego, poety i surowego krytyka,gwarantuje poziom tych prób literackich.To były bardzo różne utwory, niektóreprzeciętne, inne bardzo ciekawe. Słuchałosię tego z zainteresowaniem. Widać jednak,że są to ludzie, którzy nad sobą pracują, niewykazują postaw jedynie roszczeniowych,są dobrze przygotowani przez Maliszew-skiego. Spotkania z tego cyklu, choć niere-gularnie, odbywają się w środowisku wro-cławskim. Pisałem już kiedyś Pani o podob-nej prezentacji utworów poetów jelenio-górskich.Muszę też wspomnieć Pani o „Ślimaku”.Zawsze lubiłem obserwować ślimaki, wod-ne hodowałem w akwarium. Są to dla mniebardzo ciekawe, sympatyczne stworzenia. Ztym większą przyjemnością poszedłem zAnią do klubu „Ślimak”, który prowadziAneta Dotka, na spotkanie z Beatą PatrycjąKlary. To bardzo ciekawa, wciąż artystycz-nie rozwijająca się poetka. O poezji Beatyopowiadała inna poetka Justyna Paluch. Wmaleńkim pomieszczeniu zebrało się dużoosób, wywiązała się ciekawa dyskusja.Nawet się nie zorientowaliśmy, jak szybkominął czas w tej przyjaznej, literackiejatmosferze.Oto namacalny dowód na to, że poezjanie potrzebuje stadionów czy poczekalnidworcowych... Należy ona do sztuk kame-ralnych, adresowana jest do ludzi wrażli-wych, refleksyjnych, a nie do szerokich mas.Mówiłem o tym wiele razy, i będę to powta-rzał do znudzenia. A że poeci woleli bystadiony, to już inna sprawa. Toteż w niko-go nie rzucam kamieniem...Potem wystawa w Muzeum Książąt Lu-bomirskich „Nie/zapomniana Historia”.Znalazły się tam sześćdziesiąt cztery wy-brane obrazy i portrety. Wszystkie autor-stwa wybitnych malarzy, m.in. Juliusza iWojciecha Kossaków, Jana Matejki. Dużewrażenie robi „Modlitwa w stepie” JózefaBrandta, a także Portret Marii Woźniakow-skiej pędzla Henryka Rodakowskiego.Okazuje się, że wybitne malarstwo tak-że nie jest dla wszystkich. Przyszła na wy-stawę parka z dzieciakiem, może dziesięcio-letnim. Dziewczynka zaczęła dotykać obra-zy. Na zwróconą uwagę, że tego nie wolnorobić, owa rodzinka Kiepskich obrażonaopuściła wystawę nie obejrzawszy jej wca-le. Ale dziś „dymokracja je” i nikt ich niebędzie pouczał, jak należy zachowywać sięw muzeum.Jak widać, najlepiej przebywać z dala odwłasnego gatunku. Zatem życzę Pani do-brego wypoczynku na bezludnej wyspie!
Stefan Jurkowski
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Rozmyślania

Wsi spokojna,
wsi wesoła...

Wakacje w pełnej krasie, piękna pogoda i
w pewnym momencie tej letniej sielanki
wydawało się, że będzie jeszcze bardziej
radośnie, bo zbliżały się mistrzostwa świata
w piłce kopanej. Niemal wszyscy mieszkający
w dorzeczu Wisły, Odry, Bugu i Warty już
widzieli naszych piłkarzy ze złotymi medala-
mi na szyi, władze pewnie byłyby w stanie
wysadzić w powietrze Pałac Kultury i Nauki,
żeby tylko Plac Defilad miał większą po-
wierzchnię (słyszałem, że miało świętować w
centrum Warszawy nawet dwa miliony
Polaków), ale niestety – stało się to, co musia-
ło się stać – bolesny i przedwczesny powrót
naszych skompromitowanych orłów...

___________________________

Andrzej Dębkowski
____________________________Wiele by pisać na ten temat, dlaczegoakurat podczas tej najważniejszej imprezysportowej zabrakło polskim piłkarzomwszystkiego i w zasadzie byli jedną z najgor-szych, jeśli nie najgorszą drużyną Mundialuw Rosji, ale chcę skupić się na czymś zupełnieinnym, trochę pozasportowym, chociaż zesportem pośrednio bardzo związanym...Mniej ważne jest też dla mnie to, co opo-wiadali na temat naszej klęski nasi „wybitni”komentatorzy – dziennikarze, byli piłkarze itrenerzy. Większość z nich, jak z rękawa,sypała gotowymi pomysłami i systemamitreningowymi, uzdrawiającymi polską piłkęnożną w przyszłości. Wiedzieli także niemalwszystko na temat pozostałych drużyn orazich zawodników – jakie mają przyzwyczaje-nia, co jedzą, co piją, jakie mają żony i ko-chanki, u jakiego fryzjera robią sobie włosy,co oznacza taki czy inny tatuaż na ich musku-larnych ciałach, które będą wygrzewać nabajecznych plażach, gdzie woda czysta, atrawa zielona... Jakoś tylko nikt z nich nie

zająknął się czemu nie wyszło im, kiedy samibyli trenerami i piłkarzami...Swoisty popis prawdziwej polskości dalijednak nasi internauci po finałowym meczumistrzostw, w którym Francja pokonałaChorwację. Prawie cały świat kibicowałChorwacji, małemu, czteromilionowemukrajowi na Bałkanach, niemal wszyscy po-dziwiali chorwacką prezydent Kolindę Gra-bar-Kitarović, która w strugach deszczudzielnie i dumnie stała podczas ceremoniiwręczania medali i ściskała – bez wyjątku –wszystkich piłkarzy, także Francuzów, auto-rów tego naprawdę świetnego widowiska.Jakoś nie przeszkadzało jej także to, że zna-lazł się parasol dla Putina, a nie miał ktoochronić jej i prezydenta Francji Macronaprzed deszczem.To, co nie udało się naszym piłkarzom,udało się naszym internautom – przenikli-wym, szczerym w osądach, bezkompromi-sowym, w niczym nie ustępującym swoimmistrzom dziennikarzom, komentatorom ifachowcom. Nasi internauci wiedzą najle-piej... Choć większość z nas pieje raczej zzachwytu niż z oburzenia nad zachowaniemprezydent Chorwacji znacznej grupie komen-tujących nie przypadł do gustu sposób, w jakiodnalazła się podczas mundialu. Tego wiel-kiego, stricte męskiego święta, na którym dlakobiet miejsca nie ma (FIFA wydała nawetzakaz pokazywania w telewizji pięknychkibicek na trybunach) – nawet jeśli są gło-wami krajów, których reprezentacja gra wfinale. Bo zawsze zrobią coś źle. Przyjdą.Będą kibicować. Napiją się alkoholu. A nakońcu (tutaj oryginalne wypowiedzi naszychfachowców: he, he, he) – wylądują w męskiejszatni.– Ciekawe po co tam poszła? – napisałjeden geniusz sportowej komentatorki.Inny zauważył, że „lepiej poszłaby do ko-ścioła, a nie włazić nagim chłopom do szat-ni”. Chorwatom jakoś to nie przeszkadza,wprost przeciwnie, są dumni ze swojej pre-zydent, że jest jedną z nich, taką normalnąkobietą. Natomiast Polakom tak, że prezy-dent Chorwacji bawi się dobrze, pije, wpadado piłkarskich szatni (i nic dziwnego, bobabki z fajnym biustem to babki rozrywko-we) i że ma takich ochroniarzy, którzy niezabierają ze sobą parasola i pani prezydentmokła na deszczu.Co na to Polacy? Polacy na to: he, he, he.Potrafią tylko głupio, dziko, rubasznie i pochamsku wszystko wyśmiać. „Poszła domęskiej szatni, he, he, he”. „Tam chłopakibrali prysznic, he, he, he. Pewnie strzelali jejkarne w tej szatni, he, he, he”. Skąd u nastakie chore skojarzenia? Wystarczyło jedno:Kolinda Grabar-Kitarović jest kobietą. A jeślikobieta, to kojarzy się z seksem... Jakby tegobyło mało, że jest kobietą, według polskich„komentatorów” dopuściła się jeszcze jednejzbrodni. Internet obiegło kilka sesji, na któ-rych jakoby jej imponujące wdzięki są ledwoprzysłonięte przez bikini. Nic to, że późniejobecność pięknej pani prezydent na obuseriach gorących fotek została zdementowa-na. Ważne, że jeśli w polityce jest jakaś ko-bieta, a do tego jest seksowna i zachowuje sięnaturalnie, a w dodatku lubi spędzać czas z

piłkarzami, to musi być, delikatnie mówiąc,rozrywkowa. Mówią to wszystko przeważnieci sami ludzie, którzy mają „obsesję wstawa-nia z kolan”. Tym śmieszniej było, kiedyokazało się, że do tego wszystkiego na meczpoleciała rejsowym samolotem. Cóż za żenu-jąca reprezentacja dumnego chorwackiegonarodu!Na takich ludzi, robiących świetne karie-ry w międzynarodowej polityce i doskonaleodnajdujących się na dyplomatycznychczerwonych dywanach, mówimy czasem:białe kołnierzyki. Pewnie dlatego tak szoku-jące jest dla nas, kiedy zamiast białego koł-nierzyka i bezpiecznego granatowego krawa-ta widzimy piękną, dojrzałą kobietę, demon-strującą przecież nie obsceniczne zachowa-nia, ale normalne ludzkie odruchy i zwykłezachowania. Przecież nieodmiennie głosuje-my na tych, którzy obiecują nam władzębliższą ludzkim sprawom, ale kiedy przed-stawiciele tej władzy okazują zwykłe ludzkieemocje, reagujemy w popłochu wyparciem inegacją, a zwracamy się nagle w kierunkutych, co wolą... na kolanach...W finale MŚ Francja pokonała Chorwację,ale kto jest największym zwycięzcą Mundia-lu? Rosja! Odniosła spektakularny propagan-dowy sukces, kraj dyktatury, bezpieki, ła-grów i więźniów politycznych niewątpliwieocieplił swój wizerunek.Kiedy patrzy się na Putina, który nawetnie pomyślał o dobrych manierach i zigno-rował moknącą prezydent Chorwacji, łatwiejzrozumieć, dlaczego dzisiaj niektórzy nasipolitycy ignorują również inne zasady –społeczne, moralne, prawne, konstytucyjne...Przecież lepiej zajmować się jakimś gademznad Wisły, który nadal przebywa na wolno-ści – w schwytanie którego zaangażowanowszelkie dostępne służby – niż rzeczowoprzeanalizować dlaczego polscy piłkarzeponieśli taką klęskę. Odpowiedź jest prosta.W Chorwacji i innych krajach prawdziwysport zaczyna się już w przedszkolu, a wszkołach jest niewyobrażalne, żeby ucznia zzajęć wychowania fizycznego mógł zwolnićrodzic. Od tego jest lekarz szkolny, to ondecyduje, czy młody człowiek może ćwiczyć,czy też nie. Sport jest obowiązkowy, tak samojak przedmioty związane z historią, kulturą isztuką.Po raz kolejny wylazło polskie prostac-two, jak – nomen onem – szydło z worka, takaprawdziwa wiocha, do której tak się niektó-rym Polakom spieszy.Zdzisław Gozdawa i Wacław Stępień,polscy satyrycy, potrafili doskonale w sposóbprostacki sparodiować wiersz Jana Kocha-nowskiego „Wsi spokojna, wsi wesoła”...
Wsi spokojna, wsi wesoła...
Kto twój czar opisać zdoła.
Nie ma już tej pięknej krasy,
dziś są całkiem inne czasy.
Dawniej chciołem to wypiołem,
choćbym wyszedł za stodołę,
baba zdjęła Ci bieliznę –
miałeś ekstra telewizję (...)I chociaż wiersz-pastisz napisany kilka-dziesiąt lat temu miał wyśmiewać polskieprzywary tamtego systemu, smutnym jest to,jak bardzo jest on aktualny obecnie...
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Józef Baran

Spadając, patrzeć
w gwiazdy (29)

 (fragmenty)

U ortopedyU ortopedy – dwie damy w średnim wie-ku, zadbane i wyfioczone na błysk siedzą wpoczekalni przez dużym lustrem i dzielą siędramatami na swoją miarę.– No i jak ci się je udało odkleić?– Co?– No rzęsy.– Użyłam tipsa.– I co?– I jedna rzęsa mi wyleciała.– A mnie, wyobraź sobie, dwie...– Aniechto...Potem opowiadają, ile kosztowało jedną idrugą zagęszczanie rzęs:– Mnie dwa i pół...– A mnie trzy i pół tysiąca...Ich dialog na trzy rzęsy – cały czas mniejwięcej na tym'samym poziomie abstrakcji...Abstrakcji? Tak, abstrakcji, bo obok pańsiedzą i przysłuchują się dialogowi auten-tycznie cierpiący staruszkowie, co z trudno-ścią tu przykuśtykali i prawdopodobnie niepojmują nic z dialogu „bezrzęsych” dam,które spadły do poczekalni jakby z księżyca.
Na zamku w OleśnicyNa zamku w Oleśnicy koło Wrocławia.Otrzymałem go we władanie, to nic, że tylkona dwa dni. Spotkanie autorskie łączyło się zwystawą malarskich prac dzieci zainspiro-wanych moimi wierszami. Nazajutrz koncertJózefa Skrzeka, z którego podobno czerpałjak ze studni jego młodszy kolega StanisławSojka, o czym nie wiedziałem...

Na zamku w Warszawie „Dwadzieścia wierszy na dwudziestole-cie SPP”, czyli wygłaszanie wierszy na ZamkuKrólewskim w Warszawie. Tak naprawdęzostało przeczytanych 29 tekstów żywych i

zmarłych poetów, począwszy od Miłosza,Herberta, Szymborskiej i Różewicza. Czyta-łem „Dyskurs z duszą”. Nie było ani ministra,ani wiceministra kultury, choć z gmachuministerstwa do Zamku – rzut beretem. Dużowierszy przegadanych. Z nie klasyków do-brze wypadła, przynajmniej w moich oczach,Adriana Szymańska, dowcipnie brzmiał PiotrMatywiecki. W drodze przez KrakowskiePrzedmieście filozoficzna rozmowa z wąsa-tym Sarmatą Tadziem Żukowskim z Pozna-nia o początku świata i takich innych impon-derabiliach – ...to znaczy on „tokował”, a jasłuchałem. Na koniec zgodziłem się nie bezwahania, że jest podobny do Józefa Piłsud-skiego. * * *Chóralne pochwały krytyków pod adre-sem filmu „Rewers” świadczą, że produkcjafilmowa w Polsce jest na tyle mierna, iż na jejtle film, owszem niekonwencjonalny, zgrab-ny, dziwny, w miarę ciekawy, ale nic ponad-to, zostaje okrzyknięty arcydziełem.* * *Cmentarze są pełne ludzi, którzy za życiauważali się za niezastąpionych (zasłyszaneod Piotrka Wojnarowskiego).
Sen z WajdąSen: jestem na spotkaniu autorskim wklubie studenckim. Ma je prowadzić AndrzejWajda. Jedni studenci wchodzą, drudzywychodzą. Rozgardiasz. Jestem zdenerwo-wany, bo nie mogę zacząć spotkania. Wdodatku – w drodze – zagubiłem gdzieśteczkę z wierszami. Wreszcie po kilkunastuminutach frekwencja się stabilizuje, zaczy-nam recytować z pamięci. Najpierw dwakróciutkie wiersze: „Światy” i „Wieszcz”potem „Spóźnione wyznanie” udaje się,oddycham z ulgą, ale w trakcie recytacjiszukam gorączkowo w pamięci innych utwo-rów, które znam na pamięć, wiem, że niemogę się pomylić, bo to będzie absolutnaklapa, tym bardziej, że większość młodychludzi przyszła nie na mnie, lecz na Wajdę. Niemogę ryzykować, recytując coś, czego na stoprocent nie znam. W głowie mam pustkę,rozglądam się po sali, czy ktoś nie ma w rękumojego tomiku. Nie widzę, ale samobójczorzucam pytanie do sali: – Czy ktoś z państwanie przyniósł na spotkanie tomiku JózefaBarana? Zapada kłopotliwe milczenie. An-drzej Wajda jest zdziwiony moim zachowa-niem; w końcu to jasne, że poeta, idąc naswój wieczór autorski, winien zabrać książki.I ja o tym wiem... Kłopotliwe milczenie trwa...Budzę się zlany potem...

Sen z JajcarzemŚniło mi się, że w Turcji (dokąd zamie-rzam się wybrać) można sprzedawać kurzejaja po 500 dolarów za sztukę, ale dopiero,gdy jajo liczy sobie, bagatela, ponad 20 lat.Podobno żyje tam człowiek, który wzbogaciłsię na sprzedaży dwudziestoletnich jaj. Na-

zywa się Jajcarz. Śniło mi się nawet, jak tobrzmi po turecku, ale zaraz po przebudzeniuzapomniałem...
ZdradaW „Rzeczypospolitej” dyskusja o książceArtura Domosławskiego, który odbrązawiamit Ryszarda Kapuścińskiego. Mnie to wogóle nie porusza, byłem pewny, że za ta-jemniczym uśmiechem pana Ryszarda, którywiedział więcej i czuł więcej, choć wrodzonytakt i wrażliwość kazały mu się kryć za do-broduszną maską „ja-jestem-taki-sam-jak-wy”, musiało się kryć mnóstwo zagadek.Nieomal narodowa ta dyskusja wokół„Kapuściński non-fiction”, bo dotyczy nietylko uwielbianego Autorytetu, którego autorksiążki próbuje odbrązowić i to w parę lat pojego śmierci... dotyczy też naszego niejedno-znacznego stosunku do PRL (stąd podziałyPolaków), jej historii, mechanizmów i szamo-tania się w sieci uzależnień człowieka ow-ładniętego pasją naprawy świata, którypomimo błądzenia, różnych grzeszków izłudzeń ideologicznych potrafił przekućwłasne życie w Wielkie Dzieło.Po przeczytaniu pierwszych 150 stronnieprzyjemnych dla portretowanego za-dzwoniłem w odruchu solidarności do paniAlicji Kapuścińskiej z krytycznymi słowamina temat autora książki, którego nazwałemzdrajcą. Dlaczego? Wszędzie, we wszystkichrozmowach i dyskusjach mieni się jako przy-jaciel Mistrza Ryszarda. Jest to, jak mi sięwydaje, dość wredna postawa.„Broń mnie, Panie Boże, przed przyja-ciółmi, bo z wrogami sam sobie poradzę” –czyje to słowa?Pani Alicja powiedziała mi, że „uczeń Mi-strza” podstępnie wkradł się w jej łaski,korzystał z domowego archiwum, twierdząc,że pisze książkę o zagranicznej recepcji ipopularności męża, po czym stworzył nie-przychylną biografię, odsłaniając także różneprywatne momenty z życia Ryszarda, niezawsze mające merytoryczny związek zgłównym tematem. Rzeczywiście rozdział oromansach Kapuścińskiego i źle układającychsię stosunkach z córką Zojką jest, mówiącdelikatnie, dowodem niedelikatności i grubo-skórności. W końcu żyje pani Alicja, żyjecórka i autor mógł sobie dać na wstrzymanie(powiedzmy dwudziestoletnie) tych plotkar-skich fragmentów rodem z brukowej prasy.Albo książka jest poważna, albo sensacyjno-plotkarska! Rachuby autora, że naród lubisensacje, sprawdziły się, bo 45-tysięcznynakład został w mig rozprzedany...Spodobało mi się, gdy pani Alicja powie-działa przez telefon, że miała szczęście żyć uboku wielkiego pisarza i żadna tego typuksiążka nie pozwoli rzucić cienia na pamięć onim. Niemniej przyznała, iż nie jest zachwy-cona, że książka została wydrukowana, ipewne fakty – prawdziwe czy nieprawdziwe– z ich życia prywatnego przedostały się, bezzgody jej i córki, „w świat”... i to dosłownie –bo biografia ma być tłumaczona na kilkajęzyków. cdn.
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Muzyka
rockowa

i poetyckie
alegorieTen mini-tomik Jerzego S. Fronczka zo-stał zadedykowany muzyce i muzykomrockowym: Rogerowi Watersowi i zespołowiPink Floyd, ale i również grupie The Doors.Tu nie jest ważne czy poeta był na koncercietych zespołów: ważne jest, że ciągle ta muzy-ka go przenika, nieustannie oczekuje nakolejny koncert, który odbywa się w nim wzwiązku z czym czuje głód fizyczny, ale iartystyczny, a wynikiem takiej sytuacji stająsię kolejne wiersze inspirowane tą muzyką.W wizjonerskim wierszu otwierającymzbiorek – „Wizerunek  III” czytam zatem:

Ktoś mi wbił / ktoś mi wbił do mózgu / kawa-
łek zardzewiałego pręta / z wojny w Wietna-
mie // Kiedy się obudziłem /na grobie leżały
już kwiaty / a Roger Waters / kończył właśnie
pisać / „Ciemną Stronę Księżyca”.Poeta zatem jakby współ-oddycha klima-tem tego typu utworów piosenkarza, ciąglepowracających w swej całości w jego pamię-ci. Efektem tego są kolejne wiersze mniej lubbardziej połączone ze znaczeniem i celempierwotnym utworów grup Pink Floyd czyThe Doors. Doświadczenie jednej sztukimuzycznej ewokuje więc inną sztukę, czylipoezję, która prócz wyrazu artystycznegostanowi również formę terapii poety. Zasta-nawiając się nad istotą barbarzyństwa, po-wątpiewając w obraz Boga narzucany przezkulturę i jej religijnych wyznawców w wier-szu pt. „Witaj, The Doors” poeta pisze:
Gniewnym pomrukiem burzy / wysiadłem z
pociągu / niebezpiecznie halsując pomiędzy /
udami dziewcząt / w dzień skazany na bluesa
/ brudnego pieniądza ulicy / którym wytatu-
owanej jest niebo / w zamglonym od dymu /
zaułku Podgórza // (...) Mały Kraków w swej
dłoni / niosę przez ulice / witaj ściano Pink
Floydów / na zielonym wzgórzu // słyszę
głosy umarłych / krążące jak ptaki / słyszę
pociąg co wiezie / Drzwi do miasta  Wieczno-
ści...Nie trudno zauważyć, że chodzi to o Kra-ków i jego wyraz estetyczny oraz artystycz-ny, kiedy miasto oddycha muzyką rockową,nadając mu specyficzny klimat, w którymsłowo poety współgra z jego duszą.Przychodzi jednak refleksja – wszystkiealegorie inspirowane  rockiem stają się corazsłabsze i mało inspirujące z latami. Fronczekw drugiej części, w utworze „Wizerunek VI”dokonuje jakby dekonstrukcji i przewarto-ściowania tego świata, którego oczarowa-niem żył wcześniej. Pisze więc: Po tych kilku
zbędnych / wyjaśnieniach pisanych / prozą
wiersza wyszedłem / na krótki spacer / po-
znania dobrego i złego // Poruszając się cicho
/ kocimi ruchami marionetki / zgłębiam się w
ciemny / korytarz sztuki / której zbutwiałe

szczątki / rozsypał wiatr // I dlatego nie widzę
dla siebie już miejsca / w tym labiryncie nico-
ści / co mógłby się znowu nazywać Pink Floyd
/ i jego złote marzenie / o różowej śwince /
którą w wietnamskiej dżungli / zastrzelił /
przechodząc tedy o świcie / łowca jeleni.Poeta stara się zrzucić ciężar traumywojny wietnamskiej, które odcisnęła się najego pokoleniu, które próbowało pisać trady-cyjne, liryczne wiersze, choć u podglebiaduszy tlił się niepokój. Dzisiaj z latami starasię uwolnić od tego ciężaru, bo jego doświad-czenie zdyskontował był właśnie w tej poezji.Niewątpliwie trudno jest dokonywać takzłożonej i wielowarstwowej interpretacjitego typu utworów Fronczka, który należyprzecież do grupy wiernych uczniów JerzegoHarasymowicza z okresu funkcjonowaniaWerandy i właściwie całe swoje życie twór-cze kontynuuje istotne motywy tej twórczo-ści. Tomik pt. „Psychoterapia z różową świn-ką” świadczy o tym, że jego biografia arty-styczna nie jest tak prosta jak to się wcze-śniej wydawało i warto ten problem twórczyprzemyśleć i w innych przypadkach!

prof.  Ignacy S. Fiut______________________Jerzy S. Fronczek, „Psychoterapia z różowąświnką”. Wydawnictwo „Eksplorator”, Kraków2017, s. 26.

Poeta, który
wnikał

w ciemność
świetlistą

Kto wśród magnolii posąg wymyślił
na cześć rozpasanej bachantki
kto się miłością spił w nieprzytomność
poeta znad pustej szklankiAndrzej Bartyński,z tomu Uczta motyla

Andrzej Bartyński urodził się 25 maja1934 roku we Lwowie. W maju 1946 rokuprzyjechał do Polski. Wrócili też z obozówkoncentracyjnych ojciec i siostra, cała rodzi-na spotkała się we Wrocławiu, gdzie za-mieszkali na stałe. W 1946 roku rozpocząłnaukę w szkole dla niewidomych w Laskachpod Warszawą. Potem I Liceum Ogólno-kształcące we Wrocławiu. Maturę zdał w1953 roku. Filologię polską ukończył naUniwersytecie Wrocławskim. Debiutował w1956 roku wierszem „Rapsod o Jesieninie”.Debiutancki tom wierszy ukazał się podtytułem „Dalekopisy”. Od lat młodzieńczych,

od grupy Poetyckiej „Dlaczego nie”, przemie-rzył długą drogę. Przez heroiczne dzieciń-stwo, szkoły, studia, debiut prasowy i książ-kowy, liczne tomy poezji, aż do nagrody Mini-stra Kultury i Krzyża „KomandorskiegoOrderu Odrodzenia Polski. Przez wiele latkierował Dolnośląskim Oddziałem ZwiązkuLiteratów Polskich bywał uczestnikiemKłodzkich Wiosen Poetyckich – po latachwskrzesi tę imprezę jako festiwal „Poeci bezgranic” w Polanicy Zdroju, którą przez lataprowadził.Zmarł 16 czerwca 2018 roku we Wro-cławiu.Andrzej Bartyński był poetą, który wni-kał w ciemność świetlistą – siłą słowa i po-etyckiego obrazu wyzwalał ukrytą w mrocz-nych zakamarkach olśniewającą prawdę oczłowieku. Jeżeli jest w tym człowieku cośtrwałego, a zarazem mamy prawo świado-mego wyboru – to skorzystajmy z tego, żebyocalić „to” wbrew śmierci, przed bezwzględ-nie niszczącym działaniem czasu. „Śmierćkogoś bliskiego nie może znaczyć tego, coznaczy, musi przejść wiele etapów. Żyjesz, awraz z tobą, w twojej głowie, w twoim rytmieżyją zjawiska, do których przywykłeś, mieścisię w nich i ten co odszedł”.Według fryburskiego filozofa proces by-cia możemy nazwać „istoczeniem się”. A więcbycie jest „dzianiem się”. Bycie się toczy,skrywa się i w tym znaczeniu „istoczy się”.Dlatego można mówić o istoczeniu się poezjiAndrzeja Bartyńskiego.Pisanie było dla niego magią. Czym jestwobec tego magia? Czarami – miksturą zesłów, snów, symbolów, uczuć. Miksturąznaków czarodziejskich, które mają siłę od-działującą na życie, które ma siłę tworzeniasłowa – ożywia symbole. „Odkopaliśmy zpopiołów Pompeje (czytamy w jednej zksiążek poety) i chodzimy po nich. Rozma-wiamy z umarłymi pompejczykami. Oni są wnas, a my w nich jesteśmy, I tylko czas nie-śmiertelnie, niesłyszalnie, niewyobrażalnieszeleści wiosenną zielenią”.Można powiedzieć, że wiedzieliśmy otym, nie wiedząc, że wiemy. Dowiadujemysię tego, wiedząc, że wiedzieliśmy.Poeta stojąc na gruncie filozofii egzy-stencjalnej – odkrywa jednocześnie w sobie iw nas „sekret piękna tkwiącego w człowie-ku”. Są to chwile niezwykle ważkie w maje-statycznym upływie czasu. Chociaż pośpiechi doraźność nie leżały w naturze poezji Bar-tyńskiego. Po prostu inny krąg tematycznegozainteresowania poety – nie wzrok w tympisarstwie był najważniejszy – pozostałafascynacja barwą, dźwiękiem, widzeniempoprzez dotyk. Radość z możliwości obser-wowania świata, uczestniczenia w nim. Tojakby wyzwolenie poetyckiej nuty nastąpiłou Bartyńskiego. Poeta wierzył, że talentpowinien wspierać się o filozofię – jeślifilozofia dokładniej opanuje umysł i uczucie –tym pełniej może się wypowiedzieć. Dlategozawsze towarzyszyła mu w jego dziele (ży-ciu) Krzysia – żona, muza i opiekunka:
Szukałem Cię w czerwonej róży
ale Ciebie tam nie było

(Dokończenie na stronie 18)
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Poeta, który
wnikał

w ciemność
świetlistą

(Dokończenie ze strony 17)

szukałem Cię w zielonej trawie
ale tam tylko polny konik
szukałem Cię w teatrze w literaturze
w śpiewie i fortepianie

A Ty przyszłaś jak anioł codzienności
ja otworzyłem Tobie drzwi
i teraz jesteś moim każdym dniem
czerwoną różą w dłoni serca(„Mały tryptyk miłosny”)Dla Bartyńskiego poezja nie jest żywio-łem, lecz jedynie materią, w której nieustan-nie utrwalana jest rzeczywistość czasówpoety. Widzi dalej, niż na to pozwala bezpo-średnia przestrzeń słowa. Żeby zaspokoićpragnienie czytelników – poeta winien „byćna wskroś autentyczny. A to zależy zarównood wrażliwości twórcy i jego umiejętnościotworzenia się na rzeczywistość, w którejżyje, jak i od realistycznej oceny własnejpozycji w nieustannie zmieniającym sięświecie Poeta pojmował życie jak najszerzej:fizycznie i metafizycznie. Był nosicielemprawd oczywistych i tych, których nie ma, aleza którymi twórca musi iść zawsze. Poetawyznawał pogląd, że artysta jest jednostkąwyjątkową zarówno na tle współczesnego,jak i dawnego społeczeństwa. „A teraz pisze,bo już wie albo pisze w tym właśnie celu,żeby się w tej chwili o całym świecie i osobie, i o swoim wierszu czegoś nowego,nieznanego dowiedzieć”. (Leśmian w szkicu„Z rozmyślań o poezji”.)O szczególnym ukierunkowaniu poetyc-kich myśli Bartyńskiego napisał krakowskikrytyk Jacek Kajtoch: „Buduje cały systemantytez: sztuka i zagłada, miłość i śmierć,światło i mrok, białe i czarne, tłok i pustka,nienicość i nicość. Antytezy z różnych dzie-dzin i różnej trafności”. Zadziwiające, żeczłowiek, któremu zapewne nie przyszłobydo głowy żyć inaczej, niż żył – dla któregowszelka myśl o naprawianiu świata przezsztukę (rozprzestrzenienia się w sekwencjeheroicznie zuchwałej woli) znajduje to, czegoinni poszukiwali bez powodzenia. Już w roku1951 Anna Kowalska w swoich dziennikach zlat 1927-1969 zanotowała: „rewelacja” sie-demnastoletni chłopak (...) Bartyński wystą-pił z wierszami. Chyba duży talent. Dużaosobowość (...) ogromna siła liryczna”.Ktoś mógłby powiedzieć, że życie An-drzeja Bartyńskiego (jak jego poezja) należydo stosunkowo spokojnych i bez wielkichwstrząsów. A jednak nie. Nad pokoleniempoety unosi się jeszcze powiew tragizmu. Bokiedy jesteśmy w kręgu poety myślimy wraz

z nim. O świecie – ale poprzez sekwencjęzdarzeń:
nasz elementarz – ja pamiętam ty pamiętasz
Homer Chopin polna mięta
a Piłsudski Lwów – legenda
wojna chłopcy i dziewczęta
wojna wojna!
(...)
Czy pamiętasz?

Berlin Moskwa Westerplatte
Londyn Jałta Lwów i Katyń
dla jednych milionów – tragedie dramaty
a dla wybrańców wiosenne kwiaty („Erato”)Z poezją Bartyńskiego bywa podobniejak z filozofią, pragnie zrozumieć rzeczy poto, by się do nich dostosować. Przebył próbęognia systemów filozoficznych, żeby w pew-nym momencie stwierdzić:

Jedziesz pociągiem czasu
idziesz uliczką chwili
stajesz przed wystawą
siadasz na ławce w parku
po głowie chodzą ci różne myśli
nasz świat wewnętrznyMetafory i określenia wrocławskiego po-ety ukazują różne postawy i ich konsekwen-cje: opisując świat w dyskursywnym językufilozofii (przekłada to na język obrazów ipojęć) jest to strategia przetrwania „boociemniałym być poetą / znaczy dotykaćświat daleko”. Bo dobro jest częścią tegoświata. Najgłębszym uczestnictwem w czło-wieczeństwie. A więc poezja i dobroć „jestona wylśniona / świata poetą Norwidem”.Przed laty Bogusław Kunda napisał: „ci,którzy znają Bartyńskiego, bądź tylko razjeden mieli okazję zetknąć się z nim, wiedzą,że to człowiek niezwykły, o fenomenalnejpamięci, ogromnym oczytaniu i... złotymsercu”.Andrzej Bartyński niejednokrotnie za-praszał nas czytelników do odbywania po-dróży w przeszłość. Nie tylko do ukochanego„utraconego Lwowa, ale do czasów Sokrate-sa, Platona, Homera, Tacyta – naszego Sło-wackiego, Norwida i Chopina”. Nie były toprzypadkowe kierunki, to była marszrutaprzemyślana i wykoncypowana.PS. Widzę mojego przyjaciela AndrzejaBartyńskiego: pasterza i filozofa gdzieś nasyryjskich wzgórzach odkrywającego „jakąśaleksandryjską” formułę dowodzącą słusz-ności gwiezdnych prawd. A czas był tym,który posuwał się – powolny i niezwyciężony– jak cień chmury w ruchu...

Andrzej Gnarowski

Andrzej
Gnarowski

Trzykropek
(parafrazując Szymborską)

Pamięci Andrzejka BartyńskiegoZawsze stawiam trzykropek. Kropką wyostrzonąPrzez światło spinam krystaliczną przestrzeńDroga Pani kim jesteś – co przemawiaszniewieścimiTony i z dwornością taką?A w puszczy kurhany leżą na złotych ikonachSłońce w dół spada na świerki stare i na dąbwyniosłyAntyfoną słowa Pani w łaskawości swojej:„Wielka jest uprzejmość niewidomychWielka wyrozumiałość i wspaniałomyślność.”O Pani – a to pytanie wielce osobliwe:„Co to takiego oglądać oczami?” i „Kto Oczystworzył?”„Jakiego koloru jest Ziemia, gdy wzrok twójwiruje?”„Skąd to całe szaleństwo? I cóż to za sprawa?”Tajemnica Naszego Domu przed oczyma DuchaGłucha ciemność napełniała planetarne oczyOdliczałem oddechy. Wszystko było tak samo(źle sobie radziłem z wielkimi liczbami)Kiedy krótki sen minął i wstałeś zbudzonyNa lwowskim podwórku (nie zachwianym żadnąludzką mocą)Światło sunące naprzód jak siostra za tobą szło –W Laskach wchodziło na świętości szczebleTeraz nad twoim miastem świt przegania chmuryA my jak istoty w nimbach. Dawne i noweciemnoaniołoweZ hipnotycznego snu

© Fot. Andrzej Walter
Andrzej Bartyński (1934-2018)
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Wiersze
z magnolią

w tleKsiążka ta składa się z dwóch części: po-etyckiej oraz prozatorskiej, które spina jedenmotyw, a mianowicie zdjęcie małej dziew-czynki, przypuszczalnie autorki z okresudzieciństwa, pod krzakiem kwitnącej magno-lii. W części pierwszej znajdujemy pięć cykliwierszy noszących następujące tytuły: „Mu-zyka słów”,  „Moje sny”, „Rozmowa z losem”,„Moje miast” i „My ludzie”. Część druga na-tomiast została zatytułowana: „Tańczącecienie liści”. Mowa tu o tomiku Anny Pituch-
Noworolskiej i jej zbiorze poetycko-prozatorskim – „Portret z magnolią”.W „Muzyce słów” poetka głosi pochwałęmuzyki i nasycającej ją słów, które razemtworzą harmonijne pieśni odzwierciedlającew formie muzycznej porządek świata, ale ikosmosu ukrytych za ich pozornym chaosem,w który wplątany jest każdy człowiek bezwyjątku. Takimi kompozytorami – wedługautorki – są niewątpliwie: Edward Grieg,Jauqin Rodrigo, Georg Gershwin, MauriceRavel i Izacc Albeniz, którym autorka po-święciła kolejne wiersze będące parafrazamiich przebojów muzycznych. Pojawiają się wnich znakomite obrazy miejsc, na tle którychmożna nawet w akcie kontemplacji zapano-wać nad upływem czasu i pieścić emocjonal-nie ich wyidealizowane elementy.Z kolei w „Moich snach” dowiadujemysię, że poetka pozostaje nieustannie w pełnipodziwu, szczególnie w aktach kontemplacji,odkrywając, iż motyle jak jej sny, wyprowa-dzają jej doznania estetyczne poza granicenaszej rzeczywistości. Podobni „mrówkomWszechświata”, przeżywamy lęki egzysten-cjalne, bo wiemy, że w kosmicznym wymia-rze nie zostanie po nas nawet ślad. Pomimoto autorka podąża śladami swoich snów ioczekuje kolejnych nowych dni, konkludując:(...) Wciąż pod powiekami / Niedokończonego
snu / Mojego snu. Stając „naprzeciw siebie”odnajduje swój portret w „odbiciu chmur”,choć ma świadomość, że te sny (...) milcząco
odchodzą / z moim cieniem w dłoniach. Częstote sny przemieniają się w „drapieżne ważki”,by w „gwarze miasta” zagłuszać nasze lęki.„Rozmowa z lustrem” – to kolejny cyklwierszy tej części tomu, w którym autorkasięga wyobraźnią w kosmiczne uniwersum,by się dowiedzieć, iż (...) Jestem pyłem w
kosmosie / Lśniącym tylko teraz, / Tylko dziś...
// Gdy twoja dłoń mnie wskaże / Zgasnę / I nic
nie wspomni, nie wskrzesi / Mojego blasku,
mojego istnienia / jestem pyłem kosmosu...Zauważa również, że życie to niewygod-na wędrówka, trudno ją obywać i „jakośdotknąć”, a kiedy zauważa zbliżający siękoniec, pyta los: „Czy podasz mi wtedy swojądłoń?”. Postrzega miłość jak łąkę pełną ja-skrów i stokrotek, czarnoskrzydłych jaskółeki jesiennych liści kasztanów. Wie przecież, że

pewnego dnia zgaśnie jej „zielone światłoistnienia”, jak wcześniej bezimienna miłośćojca.W „Moim mieście” zaś opisuje poetkawnętrze własnego domu z ciężkimi w oko-wach ram obrazami na ścianach, „kuframiwspomnień”, „bibliotekami sekretów”. Wswoim mieście – Krakowie – postrzega nie-ustający ruch tłumów płynący pod prądwiatru „prostującego ulice” i niosącego ją kuniebu. Chwilowe braki słońca tak lewitującąpoetkę ratują od „śmierci Ikara”, pewnie zasprawą latających nad jej głową „aniołówMarca Chagalla”.I wreszcie w wierszach z cyklu „My lu-dzie” autorka widzi masy ludzkie żyjącepomiędzy dwoma żywiołami kształtującymiich codzienny byt: „wiatrami z gór” i „wia-trami z pustyni”. To one tworzą i szepcąlegendy o nich i ich istnieniu, z którego„okruchy [ich] pamięci dziobią wróble czasu”,a oni mimowolnie czekają na przylot „pta-ków zapomnienia”. Realność bowiem wewszystkich swoich formach jest dla Pituch-Noworolskiej formą snu mniej lub bardziejwyrazistego, za którym stoi gra o życie zeswoim losem i przeznaczeniem.Druga, prozatorska część książki, zostałazatytułowana – „Tańczące cienie liści” izwiera szesnaście następujących mini-opowiadań: „Zapis jednego roku”, „Starydom”, „Tańczące cienie liści”, „Palma”, „Sza-chy – gra o życie”, „Jaszczurka”, „Obrazy”,„Sople”, „Strych”, „Dłonie”, „Niedzielne kru-che ciasto”, „Niedzielne kino”, „Koncertydomowe”, „Tajemniczy lokatorzy” i „Portret zmagnolią”. Zawierają one jakby mały pa-miętnik wydobyty z pamięci autorki. Opo-wiadania te zawierają opisy powojennejrzeczywistości życia ludzi Krakowa, np. poprzesiedleniu ze Lwowa, co miało miejsce wprzypadku Pituch-Noworolskiej. Nie trudnozauważyć, że łączą się one z mocnymi prze-życiami emocjonalnym autorki, zagnieżdżo-nymi w pokładach jej pamięci, stanowiącymii dzisiaj elementy jej inspiracji pisarskich,źródło tytułu tomiku, ale i cyklu tych opo-wiadań i stanowi spoiwo nadające książcecałościowy charakter, określający jej hory-zonty wyobraźni artystycznej, ale i inspiracjetwórcze.Ostatnie opowiadanie wyjaśnia poniekądcentralną inspirację pisarki i warto w tymmiejscu przytoczyć jego początkowy frag-ment: „Pewnej niedzieli, niedługo przeddziesiątymi urodzinami dziewczynki ojcieczabrał dzieci do ogrodu botanicznego. Jaktłumaczył – to, że są chmury, że deszcz wisinad głową, nie ma znaczenia, bo to co chcemi pokazać jest teraz, ani wcześniej, anipóźniej. Wziął ze sobą duży parasol i aparatfotograficzny – niewielki, płaski. Dziewczyn-ka pamiętała jego nazwę – Taxona i bardzonietypowe położenie spustu migawki. (...) Ztramwaju do ogrodu było niedaleko. Nadrzewach rozwijały się świeże jasnozieloneliści. Zaraz za wejściem z kasą, widać byłokwitnące tulipany – żółte, papuzie, czerwone,prawie białe i bardzo ciemne, uważane zaczarne. (...) Ale nie to było powodem całejwyprawy. Niedaleko wejścia i budynkuadministracji ogrodu rósł krzew bez liści cały

pokryty dużymi biało-czerwonym kwiatami.Był nimi obsypany. Ojciec ustawił dzieci podkrzewem i zrobił kilka zdjęć. To magnolia –drzewo które rośnie daleko stąd w Hiszpanii,Argentynie, Brazylii. Tutaj jest okazem spro-wadzonym specjalnie do ogrodu i ma kilka-dziesiąt lat. Dzieci zebrały z ziemi kilka opa-dłych już płatków lśniących, mięsistych zżółknącymi brzegami. Chciały je zasuszyć, aleojciec tłumaczył, że się to nie uda, bo sągrube i twarde. (...)W domu, w encyklopedii, dziewczynkaprzeczytała, że magnolia to roślina z czasówdinozaurów. I tu pojawił się problem bodziewczynka nie umiała odczytać liczbywskazującej ile lat temu był okres, w którymżyły dinozaury. Próbowała sobie wyobrazićjak ta roślina przetrwała, jak wytrzymałaostre zimy w tym klimacie, w ogrodzie. Prze-cież w Brazylii nie ma śniegu ani mrozu.Kwiaty były mocne i grube, ale delikatne ibardzo pięknie kolorowe... Postanowiła, żedowie się więcej o tych krzewach, o kwiatachi dinozaurach. Kiepska pogoda, szare niebonie pomogły w zrobieniu dobrych zdjęć –były nieudane.Portret z magnolią pozostał tylko w pa-mięci”.Nie trudno zatem zrozumieć, że przez ty-le lat staje się on jako jej twór mentalnyinspiracją jej twórczości literackiej z pozy-tywnymi, ale i interesującymi dokonaniamiartystycznymi.
prof. Ignacy S. Fiut

_____________________________Anna Pituch-Noworolska, „Portret z magnolią”.Wydawca: Unia Polskich Pisarzy Lekarzy,Kraków 2017, s. 110.
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Błyski

Bliżej krwiobiegu.
O debiucie Katarzyny Zwolskiej-Płusy

Debiut Katarzyny Zwolskiej-Płusy „Cud i
Anomalia” to książka intensywna na niejed-
nej płaszczyźnie. Podzielona na dwie zasy-
gnalizowane w tytule części penetruje
śmiertelną cielesność, przeprowadzając na
niej akt wiwisekcji. Jest tu obserwowanie
pęknięć i wewnętrznych broczeń, ale także
wysiłek (poświadczony tekstami metapo-
etyckimi), by to inferno interny, rozrastają-
ce się jak dzikie mięso, przełożyć na tkankę
tekstu.

______________________

Anna Dominiak
_______________________Introdukcją tomu jest wiersz „maud” sygna-lizujący jeden z motywów zbioru – macierzyń-stwo, które będzie tu traktowane jak „wyod-rębnianie naturalnych blizn” – nowe życie jestrodzajem nowotworu, tkanki, która rozwija siękosztem organizmu matki. Druga część to jużzapis zmagań z chorobą, doświadczanie grozyśmierci:ten kto twierdzi, że słońce topi się w morzu,nigdy nie siedział na dnie.tutaj ryby mówią językami dzieci i aniołówgładkimi jak śluz i ciągnącymi sięw wyciszonym monologu.pożeram plankton osiadły na stopach.to obrzydliwe i imponujące co potrafię zrobićz nogami, gdy układam się w ostrydze jak w matce.jestem żywicielkąguz rośnie jak ukwiał. („obrazek z sopotu”)Ciało jest oczywistym bohaterem tego zbio-ru, od cudu zaistnienia po wszelkie anomaliewiążące się z biologicznym trwaniem. Skulone izdeformowane, ale konkretne i dotykalne,rodzące i rodzone, pokazane jako embrion ibliskie śmierci, z krętymi jak mroczne korytarzesekretami. To, które zadaje ból i jest ofiarą.Odrażające, ale też budzące czułość – zwłaszczatam, gdzie poetka odnosi się do doświadczeńmacierzyństwa:

dziś wstajemy rankiem – jasne, rozpalonegorączką jak słońcem. twoje włosy mają kolorświtania, układają się na mnie, zlepiają mi rzęsy,więc widzę tylko ciebie. to znaczy, chcę powie-dzieć:widzę ciebie jasno.(„pierwsza jesienna infekcja”)Choć nic nie jest tu oczywiste, nawet łoże(pokrewne słowotwórczo z łożyskiem) możebyć miejscem miłości i śmierci.Ciało w ujęciu poetki to często opresja, alerównież podlegający fluktuacjom twór (nowo-twór?), który jest i nie jest swoisty. To prze-strzeń czarnej arkadii, w której życie jest zapo-wiedzią śmierci. Narodziny przeplatają się zumieraniem, dlatego w bliskim sąsiedztwieobecne są motywy genezyjskie i wanitatywne:jestem kobietą-matką z otwartym łonemi guzami w formie guzików – tak ukazujęsię światu, bywa że ostatecznie.(„isis, hekate, diana”)Nad wodami życia, by posłużyć się genezyjskąskładnią (mocno tu obecną), unosi się niezby-walny duch rozkładu. Jednak tematyka mortu-alna nie dyktuje poetce oczywistych fraz werba-lizujących lęk czy bunt wobec praw natury.Podmiot nie prezentuje postawy histerycznej,raczej badawczą skrupulatność, której efektemsą racjonalne, mroczne wizje:w przyrodzie nic nie ginie –zaplatam naczynia włosowatewokół każdej komórkirozrastam się w głąbwyrównuję brakiniedługo będę łysagdy maszynka uderzy za mocnowewnątrz mnie wyskoczy guzlub pocznie się życieOpis doświadczenia macierzyństwa dalekijest od konwencjonalnych idealizacji. Takżewspółistnienie matki i dziecka od pierwszegooddechu (i pierwszego wiersza), przebiega wbezdusznym szpitalnym sztafażu:
córcewpuść mnie dziecino w odwodniony świat małejsyrenki,w usteczka pełne mleka. stukam obcasami już trzygodziny.nadal nic się nie dzieje.wpuść mnie. czarnoksiężnik z SOR ma blaszaneustai słomiany zapał. nie po to został bogiem, byuciskać brzuchymałych ludzi.otwórz oczy, pobiegniemy razem przez szmaragdylinoleum i stal. prosto w moje pisanie.prosto w twoje istnienie. („bajeczka”)Krajobraz żył nie jest tu jednak przedmio-tem opisu epatującego brutalizmami. W ogólefraza Zwolskiej-Płusy nie ucieka do łatwychefektów, za to celnie trafia w punkty zawiadują-ce niepokojem. Jest raczej wnikliwym, graniczą-cym z obsesyjną fascynacją, opisem cielesnychaberracji niż lamentem nad jego ułomnością.Stąd chłodne, anatomiczne opisy:

zmiana zaczyna się z tyłu głowy, gdzie unosi sięskóra.skóra unosi się na podstawie kości.zmiana jest napięta, ułożona wzdłuż i za uszami,nachodzi na czoło, nachodzi mnie.(„iliada”)Namnażanie się niechcianych komórek zo-stało tu wyjątkowo trafnie skojarzone z naturądrożdżowego ciasta i nawet słowa tradycyjniekonotujące przyjemne doznania obciążone sąpodskórną grozą: „róż tłuszczowej tkanki słod-kiej jak cukier”.Zwolska-Płusa umieszcza ciało na stoleprosektoryjnym i przykładając do niego chłod-ne narzędzie językowej obróbki, bada, oddziela-jąc włókno od włókna. W odsłanianiu żył,odkrywaniu kolejnych warstw może ta książkaprzypominać praktyki plastynacyjne Guntheravon Hagena, z tą różnicą, że poetka estetyzujeanatomię, poszukując dla niej najlepszej ekwi-walencji w języku. Jej metaforyka jest zagęsz-czona, często akwatyczna, naturalnie oddającapłynną niestabilność biologicznego trwania:tamtego dnia Theodosia stała przywiązana doportu,oczekując aż znów połknie ją morze,ale tym razem to ją połknęła mała dziewczynka,która z otwartą buzią podpłynęła do niej na promiewycieczkowym.(„theodosia. gawęda o klątwie”).W poetycki świat Katarzyny Zwolskiej-Płusy mocno wrasta topika biblijna, powracają-ca jako echa genezyjskie, czy to w postaci sym-boli (jabłko), czy też jako parafrazy („rzęsaopada, nad wodami unosi się duch boży i mil-czy”) bądź jako gry językowe („śliwka i sadostateczny”).Warto zaznaczyć, że poetka potrafi łączyćskrajne rejestry, które pozwalają jej nie tylkozanurzyć się w grząski i niezbadany gruntcielesności, ale  także zdefiniować własnąświadomość somatyki i jej koniecznych prze-istoczeń. Lektura tomu nasuwać może skoja-rzenie z Grochowiakową frazą o brzydocie,która jest bliżej krwiobiegu.Ale nie jest prawdą, że ten tom to poezjaturpistyczna i trzewiowa czy maciczno-waginalna. Zwolska-Płusa z dużą dojrzałością izaskakującą sprawnością warsztatową prze-prowadza czytelnika przez egzystencjalnydramat nabrzmiewania i rozpadu. Cielesnośćtego tomu jest totalna – ukonkretniona w treścii formie.gdy miała osiem lat stało się jasne i stało się słowo,że ciał dzieci można nadużywać.gdy miała trzynaście lat jej udo dało się objąćdłonią. dłoń była jej własna, ogryziona jak kość.gdy miała dwadzieścia lat jej ciało rozpadło sięi nie wróciło do siebie. stało się jasne i stało sięsłowo,że ciał kobiet można nadużywać,że ciało jest posłuszne, gdy jest głodnei że można je mrozić jak mięso.gdy miała dwadzieścia pięć lat dowiedziała się,że dziecko w kobiecie to nie zawsze ciąża,mając trzydzieści lat ma usta czerwone i pieluszkęcórkę reumatyzm. już wszystko. („cud i anomalia”)
■
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Filozofia
codzienności

prof. Marii
Szyszkowskiej (141)

'PU��"OES[FK�%ʒCLPXTLJNie chroni też zdrowia człowieka godzącsię na reklamowanie – co jest groźne dlazdrowia – lekarstw oraz fast foodów. Należypodkreślić, że związana z neoliberalizmemdoktryna powszechnej prywatyzacji orazreprywatyzacji wzmaga w ludziach egoizm,drapieżność i agresywność. Przynosi likwi-dację własności państwowej i spółdzielczej.Inne rozwiązania ekonomiczne niż neolibe-ralizm są u nas interpretowane jako sprzecz-ne z nowoczesną wiedzą.Własność spółdzielcza rozwija cennewłaściwości człowieka: życzliwość wzajem-ną, zdolność do współdziałania, chęć niesie-nia pomocy słabszemu, wrażliwość wobecnieszczęść innych ludzi, a więc zaszczepiazdolność do altruizmu, wzgląd na innych orazna całą wspólnotę.Podmiotem własności może być jednost-ka, może być nim społeczeństwo lub grupaobywateli. Ani z natury człowieka, ani zwłaściwości dóbr materialnych nie możnawywnioskować konieczności własnościprywatnej. Odmienne warunki powinnyprowadzić do różnych form własności.Ogólne dobro całego społeczeństwa po-winno stanowić nadrzędny cel wszelkichrozwiązań ekonomicznych i społecznych.Prawo własności prywatnej jest tylko jed-nym z możliwych sposobów regulowaniastosunków międzyludzkich. Człowiek nie jestsamowystarczalny, potrzebne mu są przed-mioty otaczającego go świata materialnego.Korzystania z dóbr materialnych nikt niepowinien być pozbawiony.Oceniając rozmaite rozstrzygnięcia eko-nomiczne, należy brać pod uwagę, że wwarunkach gospodarki neoliberalnej nastę-puje degradacja wartości pracy. Naczelnąrolę pełni interes własny, dążenie do boga-cenia się, a więc niższe wartości powszechnieoddziaływują. Praca przestaje uszlachetniać,bo służy rozwojowi człowieka o ile jest zgod-na z zainteresowaniami wykonującego ją.Bywa też praca, która pozwala osiągać po-czucie sensu życia. Możliwe jest, by światzmieniał swoje oblicze, ale wymaga to pracy,która jest wyrazem żarliwości. Jednakżeprzedstawiciele neoliberalizmu głoszą, żerynek wymusza rodzaj pracy i wprowadza

restrukturyzacje zatrudnienia, zmuszającnieraz jednostki do wykonywania pracyniezgodnej z ich pragnieniami. W warunkachwłasności spółdzielczej wzmaga siły witalnepracowników wykonywanie pracy, którą sązainteresowani, a także poczucie wspólno-towości. Daje to znacznie większe efekty niżpraca o charakterze niewolniczym.Życie w państwie ma sens z tego powo-du, że człowiek nie jest samowystarczalny.Wpływ myśli arysto-telesowsko-tomistycz-nej sprawił, że powtarza się u nas od dziesię-cioleci pogląd, że człowiek ma instynktyspołeczne. Gdyby je miał, to żylibyśmy wszakw baśniowym świecie przesyconym wza-jemną życzliwością, a nie w atmosferzewojen i zagrożeń ekologicznych wywołanychniepohamowaną pazernością i egoizmemjednostek. Co więcej, w czasach liberalizmuekonomicznego XXI wieku, negatywne wła-ściwości ludzkiej natury urastają do wymiarucnót.Pogląd, że natura człowieka ma charak-ter aspołeczny, przyjmują jako założenieteorie stanu natury. Na początku dziejówludzkość przypominała gromadę pu-stelników, bowiem każdy żył osobno. I po to,by nie doszło do wyniszczenia ludzkości wwalkach, możliwych w razie spotkania, wy-wołanych brakiem instynktów społecznych –postanowiono w drodze umowy społecznejutworzyć państwo. Te teorie wyjaśniają,dlaczego ustrój demokratyczny ma byćuznawany za najwłaściwszy. Otóż wedługwielu filozofów umowa społeczna gwaran-towała, że utworzenie społeczeństwa orazpaństwa nie będzie skutkowało ogranicze-niem wolności jednostek, którą miał każdyczłowiek w stanie natury.Ta teoria stanu natury harmonizuje z li-beralizmem ekonomicznym XXI wieku, któryuprawomocnia egoistyczne dążenia do zy-sku, a więc zaspokajanie własnych interesównie bacząc na dobro innych. Chcę przez topodkreślić, że liberalizm ekonomiczny, po-dobnie jak teorie stanu natury, opiera się okoncepcję człowieka pojętego jako istotaaspołeczna, konkurująca z innymi, rywalizu-jąca, by zyskać jak najwięcej dóbr material-nych dla siebie.Liberalizm ekonomiczny kształtuje wizjęczłowieka samowystarczalnego – co mija sięz prawdą – oraz ceni wyłącznie jednostkiprzedsiębiorcze, a więc nie pragnące pomocyze strony państwa. Ludzie pokrzywdzeni, niedający sobie rady w życiu – nie są godni za-interesowania. W rzeczywistości we współ-czesnych państwach demokratycznych,opartych o gospodarkę neoliberalną, tworzysię rzesza obywateli wyzyskiwana przezmałą grupę jednostek bezwzględnie dążą-cych do władzy i pieniędzy.Zaostrza się podział społeczeństwa napracodawców i najemnych pracowników. Wtej sytuacji znaczenie przypisać należy związ-kom zawodowym. Znaczenie tym większe, żedoktryna neoliberalizmu głosi, iż państwonie powinno się troszczyć o los obywateli. Awięc ta funkcja spada tym samym na związkizawodowe, ale te muszą być niezależne odpracodawców.W Polsce siła związków zawodowych jestnikła. W poszczególnych zakładach pracy

funkcjonuje niejednokrotnie kilka związków.Nie tylko ich rozpad powoduje słabość od-działywania. Otóż niejeden pracodawcauzależnia od siebie materialnie przywódcówzwiązkowych, by spowodować zaniechaniedziałań, które powinny związki zawodowepodejmować. Wytwarza się paradoksalnasytuacja, bowiem często przywódcy związ-kowi żyją wygodnie i lękając się utraty do-chodów, nie dbają o krzywdzonych członkówzwiązku.„Solidarność” jako związek zawodowydeklarowała przed 1989 rokiem niezbędnośćspełnienia w nowym ustroju 21. Postulatów.Działacze „Solidarności” zadbali o to, byspełnić dwa; transmisję mszy katolickiej wradio oraz wprowadzić wolne soboty.Aktualnie o prawa krzywdzonych pra-cowników i osób emerytowanych, jak rów-nież chorych, upomina się najgłośniej OPZZoraz ostatnio Piotr Duda. Zważywszy nara-stającą biedę, niszczenie gospodarki, uza-leżnienie ekonomiczne od innych państw,udział Polski w wojnach niezgodnych z na-szym interesem – to proporcjonalnie do tychpoważnych zagrożeń, nawet protesty związ-ków zawodowych są słabe. Pracownicy wPolsce pozostają na łasce tych, którzy ich za-trudniają. Egzystują w lęku utraty pracy, więcboją się domagać podwyżek, jak równieżstosownego bezpieczeństwa w pracy. Wszakkatastrofy w kopalniach, by podać ten przy-kład czy na drogach, są wynikiem nieinwe-stowania w bezpieczeństwo pracy górników,czy osób zmotoryzowanych. Jest skandalemto, że ginie na drogach tak wiele osób, bo niewybudowano szos dwupasmowych godzącsię zarazem na tak wielki wzrost liczby sa-mochodów. Odnosząc się do tego jednego zeskandalicznych zaniechań rządu, należyzwrócić uwagę na pozory troski o bezpie-czeństwo, które przejawia się wbudowaniupodejrzanie drogich fragmentów autostrad,jak również instalowaniu kosztownych ra-darów do pomiaru szybkości, które służągłównie do pobierania pieniędzy przez poli-cję drogową. Nie dziwię się sile oddziaływa-nia ojca Rydzyka, który wpaja wiarę w Bogaosobowego, który pomagać ma osobomkrzywdzonym, a dobrych szybko zabiera dosiebie.Państwo nie powinno sprowadzać swo-ich funkcji do pobierania podatków i prowa-dzenia polityki zagranicznej. Nawet libera-łowie XIX wieku podkreślali, że obowiązkiemrządzących jest troska o należyte wy-kształcenie obywateli oraz pomoc dla tych,którzy nie dają sobie rady. Zdawali sobiesprawę z tego, że spryt życiowy nie jest jakąśszczególną zaletą i że wielu wartościowymjednostkom niezbędna jest pomoc. Głoszącpochwałę własności prywatnej – liberałowieXIX wieku składali na państwo obowiązekzakładania szkół, budowy szpitali, dróg,mostów, gmachów pocztowych jeżeli by ichbrakowało.
DEO�
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Smutne
miasteczkaW domowych albumach, albo zebrane wblaszanych pudełkach po czekoladkach i ciast-kach, czasami jeszcze z PRL-u (tak, być możetych, które stały na stylowskich segmentachobok puszek po niemieckich piwach) trochężenująco, nieco wstydliwe poukrywane sąnasze uśmiechy – dzieci w stylonowych raj-stopkach, pierwszych jeansach, sweterkach wtureckie wzory.Nie spotkałem się dotąd z wystawą foto-graficzną, która prezentowałaby historięwesołych miasteczek sunących od miejscowo-ści do miejscowości, gdzie śmiechy dzieciprzeplatają się z histerią, rozbawienie matek zaparatami fotograficznymi w rękach, ich –matek – niecierpliwością. Historia naszychkilkunasto-, dwudziestotysięcznych miastumyka bezpowrotnie. A przecież to jakżewdzięczny temat otwierający przed gośćminieistniejącej wystawy wachlarz emocji natwarzach, strojów powszednich i niedzielno-kościelnych, rzadko pranych, ubrudzonychsmarami, piachem, błotem ortalionowychdresów magików-mechaników od karuzel, pańkasjerek w kusych spódniczkach, kabaretkachi dekoltów eksponujących dawno temu minio-ne wdzięki.Dla dorosłych ta antropomorficzna częśćwesołych miasteczek jest zapewne niecożenująca. Jestem pewien, że w dwudziestympierwszym wieku, dla większości. Jakby wraz zroku na rok trudniejszym znalezieniem miej-sca na kilkudniowy postój w mieście, międzykaruzelami a społeczeństwem powstawaławyższa, twardsza, najeżona kolcami i podłą-czona do prądu żelazna bariera. Odsuwamy sięcoraz bardziej. Z niesmakiem, z uczuciem, żechcielibyśmy natychmiast umyć ręce. Zaczyna-ją nas drażnić ni to zamknięte przyczepysamochodowe, ni to campingowe, ni to ampe-ry z wiszącym pod zamglonymi od bruduokienkami praniem. Nie pomaga oddaleniu,nie nagina barierki antena satelitarna nadachu samochodu, ani taki sam smartfon wdłoniach faceta od karuzeli, jak w kieszeniHugo Bossa, ani rzucony w to samo miejsceniedopałek papierosa… Coś mierzi, coś śmier-dzi…Czujemy się chyba trochę lepsi. Już nieciekawi nas język czesko-słowacko-polski.Wizyta wesołego miasteczka nie jest wydarze-niem oczekiwanym od siedmiu – ośmiu mie-sięcy. Nie czekamy z utęsknieniem na pierw-sze ciepło kwietnia, z którym być może przyja-dą Czesi, choć bardziej pewne, że dopiero wmaju. Spełniamy obowiązek w stosunku dodzieci raz, dwa, może trzy. Raczej nagrywamya nie fotografujemy. Jesteśmy po Majorkach,Tenerifach, Egiptach, Turcjach i Chorwacjach.Jesteśmy bardziej wygodni i bardziej kultural-ni, ponieważ i wygodę, i kulturę zapewnia namod lat władza samorządowa. Amfiteatr jakOrlik w każdym mieście. Tak samo wcale, albopobieżnie sprzątany. Z niedopałkami, plasti-kowymi kubkami po piwie. Z podobnymwysokim ogrodzeniem. A w nim jesteśmy

odpowiednio, stosownie i komfortowo potrak-towani, do tego edukacyjnie i wychowawczo,bo od kwietnia co tydzień kino plenerowe,koncerty disco, festyny przy piwie od sponso-rów, pieczonych kurczakach, smażonychkiełbaskach, bigosach i grochówkach od bur-mistrza, starosty, prezesa i zarządu tej czyinnej spółki walczącej z bezrobociem. A odczasu do czasu kształci się nas i wychowujehistorycznie, gdy ulice miasta zamykane zosta-ją dla kawalkady militarnej w strojach odpierwszej do drugiej wojny światowej. By zaścofnąć się w historii dalej mieszczaństwozostaje zaproszone przez wieś. Na polachinscenizacja średniowiecznej rzezi i pożogi. Itak od jatki, przez masakrę, do ludobójstwastajemy się bardziej oświeceni i bardziej kultu-ralni. Dyrektor biblioteki czyta scenariusz,ksiądz szyje kostiumy. Autorytety stoją zanaszą edukacją. Nam jest dobrze, ponieważlepiej oglądać, wygodniej tylko widzieć, ewen-tualnie posłuchać. Czytaniem nie zawracajmysobie głowy. Ot, taki trójwymiarowy telewizorz wydobywającymi się zeń zapachami. Prze-cież to zdrowo, wszakże na świeżym powie-trzu! No i czas spędzony z rodziną!A dzieci w wesołych miasteczkach takiesame jak lata temu. Teatr ludowy, teatrzykkukiełkowy, teatr uliczny, akrobaci, magicy,szczudlarze, wesołe miasteczka, cyrkowcy.Artyści przyszli pieszo. Wozy ciągnione przezkonie. Traktorom wydobywają się spalinyprzez komin. Z miasta do miasta jadą campery.Zawsze jest tak samo smutno po występie. Bezwzględu na to, ile dziecięcego śmiechu zbierająartyści wraz z monetami. Czy przy świecach jeliczą, czy lampach naftowych, czy elektrycz-nych żarówkach. Bledną wówczas i poważnie-ją ich twarze. Bergman wprowadziłby międzynich cień śmierci. U Felliniego wiatr porwałbywczorajszą gazetę. Gasną kolorowe światełka iwesołe miasteczko nie wygląda już jak choinkaczy lustro w teatralnej garderobie. Nazajutrzwszystko rozpali się na nowo. Tyle że już niena asfaltowym placu pod Świętym Jerzym,służącym za miejsce dla widowni przy muszlikoncertowej. Tam stawała od strony Daszyń-skiego dorosła karuzela zwana łańcuchową.Można było zrywać liście z drzew, gdy jużskręciliśmy łańcuchy trzymające krzesełko,gdy już popchnęliśmy jej krzesełko w górę, jaknajdalej, jak najwyżej, gdy się już zachłysnęli-śmy nią, powietrzem i wirowaniem. Terazhołdujemy tam poległym, pomordowanym izamęczonym. Widok z diabelskiego młyna byłwyjątkowy. Równy chyba tylko temu, któryjest niedostępny z wieży kościołów (z jednegojest) i wieży ciśnień (w Giżycku jest). Jeziorko,stado ogierów, rozlewiska… Cud wiosny ijesieni na innym asfaltowym placu używanymprzez resztę miesięcy jako plac manewrowynauk jazdy. Teraz tam parking, toalety zwyklezamknięte, amfiteatr. Jeszcze miesiące temu natej łące z zarośniętym stawem wymieniały sięcyrki i wesołe miasteczka. Teraz na Poznańskąwjechały koparki, zrzucono kostkę brukową itony piasku. Gdy robiłem zdjęcia do tegotekstu z koparki wyszedł jegomość i spytał:„Gościu, kto ci pozwolił robić zdjęcia?”. Tak,teraz jestem tam gościem. Czterdzieści kilka lattemu przychodziłem tam z matką i ojcem sięopalać. Jestem gościem. Gośćmi też będąmieszkańcy poniemieckich robotniczych

kamienic zza jezdni. Zgasną garderobianeżarówki. Sine, oszczędne światła latarni oświe-tlą betonową kostkę.Od dwóch lat wesołe miasteczka rozsta-wiają karuzele, zjeżdżalnie, autodromy wścisłym centrum miasta, na terenie, któregowłaścicielem nie jest ani samorząd, ani SkarbPaństwa. Mam wrażenie, że miejski samorządprzewiduje (chyba słusznie) koniec objazdo-wych cyrków i wesołych miasteczek. Trochęszkoda, bo historia umyka bezpowrotnie…Chociaż… zdjęć naszych dzieci i nas samych zezwierzętami, klaunami, na karuzelach, wsamochodzikach mamy bez liku. Tylko czy niesą one na te czasy już za smutne?
Jerzy Lengauer

Monika
Sznaucner-

Telka
Rzeź na karłachRzuć kamieniemPodpal stosy krzywych stópI głowę potocz w dobrą stronęBy zrozumiećRozbierz do goła ręce i nogiW ciemności tylko człowiekZostajezawszeInnySamotny* * *odurza mnie myślo ruchu we wszechświeciepoznaję tam Bogai cudze marzenia zaczepione o aury i chmuryniedokończone westchnienianiewypowiedziane miłości– to stamtąd przylatują świetlikia tu, już południei zmęczony senoddech, co wciąż gdzieś się wymyka…* * *Na liściu klonuJak na dłoniZapisane przeznaczeniei czasspędzonyna ziemiwołaniez głębokości…o cud życia w pełni
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POEZJA
Irena Batura, Minione, trwałe. Projekt ok-ładki i stron tytułowych: Wiesław Szumiński.Oficyna SIGNI (dawniej „Z bliska”), Warszawa-Gołdap 2017, s. 112.
Dariusz Bugalski, Korespondent „Małego
Przeglądu”. Zdjęcie na okładce z archiwumWojciecha Praż-mowskiego. Zdjęcie autora:Anna Nowakowska-Bugalska. Seria Poetycka,tom 104. Stowarzyszenie Literackie im. K.K.Baczyńskiego, Łódź 2017, s. 98.
Jerzy Jarniewicz, Puste noce. Projekt okład-ki: Wojciech Świerdzewski. Projekt typogra-ficzny: Artur Burszta. Seria Poezje, tom 166.Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2017, s. 56.
Sylwester Seweryn Kołodziejczyk, Księga
Przysnów. Na okładce zdjęcie: AgnieszkiCytackiej. Projekt okładki: Monika Kocot,Julian Czurko. Seria Poetycka, tom 105. Sto-warzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskie-go, Łódź 2017, s. 40.
Paweł Kubiak, Uwięź (moje różne). Obraz naokładce: Joanna Szczuka. Ilustracje: JoannaSzczuka. Wydawnictwo Miniatura, Kraków2018, s.72.
Andrzej Kuśnierczyk, Hastermanek, miłość i
kartofle. Projekt okładki i opracowanie typo-graficzne: Jarosław Leszczuk. Na okładceobraz Andrzeja Bohdana Horoscope. Towa-rzystwo Galeria Literacka, Częstochowa2017, s. 134.
Marcin Niewirowicz, Dociekania strefy.Zdjęcie i projekt okładki: Marcin Niewiro-wicz. Typografia: Michał Nakonieczny. Wy-dawnictwo Nisza, Warszawa 2017, s. 40.
Gabriel Andrzej Szumilas, Kaplica myśli.Wstęp o. dr Jan Dezyderiusz Pol OFM. Projektokładki: Sławomir Owczarek. Grafika wtomiku: Gabriel Andrzej Szumilas. Wydaw-nictwo św. Macieja Apostoła, Lubliniec 2017,s. 64.
Szczęsny Wroński, Czas rozpocząć. Posło-wie: Marcin Kania. Zdjęcie autora na okładceMałgorzata Jaźwa. Projekt okładki: MarcinKania. Wydawnictwo i Drukarnia Tercja,Kraków 2017, s. 52.
PROZA
Joanna Bator, Purezento. Projekt okładki:Jasiek Krzysztofiak. Fotografia na okładceTawanlubfah | Dreamstime. WydawnictwoZnak, Kraków 2017, s. 288.
Jan Drzeżdżon, Szalona Monika. Zdjęcieautora z archiwum Marii Jentys-Borelowskiej. Obraz na okładce: TadeuszBaranowski. Projekt graficzny serii, projektokładki: Paweł Nowakowski. Wydawnictwo

FORMA, Fundacja Literatury imienia HenrykaBerezy, Szczecin, Bezrzecze 2017, s. 88.
Czesław Dziekanowski, Odyseja oniryczna.Projekt okładki: Artur Paluszyński, w projek-cie okładki wykorzystano grafikę: TomaszaBohajedyna. Seria Literacka. ENETEIA Wy-dawnictwo Szkolenia, Warszawa 2017, s.480.
Paweł Orzeł, Nadgody. Projekt okładki AnnaSztwiertnia. Wydawnictwo Papierowy Motyl,Warszawa 2017, s. 98.
Stefan Szczygłowski, Chichot i rżenie, czyli
choroba na śmiech. Projekt okładki: RobertRumak. Wydawnictwo Psychoskok, Konin2017, s. 149, e-book.
Stefan Szczygłowski, Sześć na dziewięć, czyli
choroba na świat Projekt okładki: RobertRumak. Wydawnictwo Psychoskok, Konin2017, s. 121, e-book.
Stefan Szczygłowski, Zakaz ruchu. Projektokładki: Robert Rumak. Ilustracje w książce ina okładce: Paulina Archambault. Wydawnic-two Psychoskok, Konin 2017, s. 58, e-book.
NAUKA, SZTUKA
KULTURA
Rafał Marceli Blüth, Conradiana. Opraco-wanie oraz wstęp: Stefan Zabierowski. Pro-jekt graficzny i typograficzny: Janusz Górski.Towarzystwo „Więź” Warszawa 2017, s. 240.
Bernadetta Darska, Młodzi i fakty. Notatki o
reportażach roczników osiemdziesiątych.Projekt okładki: Bogdan Grochal. Wydawnic-two Instytutu Dziennikarstwa i KomunikacjiSpołecznej UWM w Olsztynie, Olsztyn 2017,s. 472.
Cezary Gajewski, Forma, funkcja i emocje.
Afektywne aspekty semiotyki formy produktu.Projekt okładki i stron tytułowych, opraco-wanie graficzne i projekt typograficzny:Cezary Gajewski. Stowarzyszenie InicjatywWydawniczych, Katowice 2017, s. 174.
Paweł Machcewicz, Muzeum. Projekt okład-ki: Marcin Słociński. Zdjęcia na okładce:Krzysztof Mystkowski / KFP, Bartosz Bańka/ Agencja Gazeta. Zdjęcie autora: RenataDąbrowska / Agencja Gazeta. Znak Horyzont,Kraków 2017, s. 304.
Piotr Morawski, Oświecenie. Przedstawienia.Opracowanie graficzne: Grzegorz Laszuk.Seria Teatr Publiczny 1765-2015. InstytutTeatralny im. Zbigniewa Raszewskiego,Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszaw-skiego, Warszawa 2017, s. 592.
Tomasz More, Pisma więzienne. Poprzedzo-ne Żywotem Tomasza More’a napisanymprzez Williama Ropera. Wstęp: Wojciech

Giertych OP. Przełożyli: Wojciech Giertych OP,Alicja Makowska, Wojciech Morawski OP,Andrzej Ponikowski OP, Leszek Ruszkowski,Stanisław Tasiemski OP, Wojciech Unolt.Okładka i karta tytułowa: Monika Dzik. Pań-stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa2017, s. 200.
Sławomir Mrożek, Leopold Tyrmand, W
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Finał III Wiosny Poezji

Biesiada
literacka,
koncert

i nagrody
W ostatni weekend czerwca szczeciński

oddział Związku Literatów Polskich zamy-
kał trzecią edycję Szczecińskiej i Zachod-
niopomorskiej Wiosny Poezji. Wiosna
Poezji to cykl wydarzeń literackich trwają-
cych przez całą wiosnę, a którego finał
przypada na ostatni wiosenny weekend.W sobotę, pierwszego dnia lata w Szczeciń-skim Inkubatorze Kultury odbyła się ostatnia zimprez tego literackiego projektu – TurniejJednego Wiersza. Do konkursu zgłosili się poeciz całej Polski.  Każdy autor mógł zaprezentowaćjeden utwór i tylko jeden mógł zdobyć nagrodę.Recytacjom przysłuchiwało się jury, któremuprzewodniczył Kazimierz Burnat, poeta, eseista,publicysta, dziennikarz, tłumacz, przewodniczą-cy Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu GłównegoZLP, oraz członkinie: Róża Czerniawska-Karcz,szczecińska poetka, polonistka, i MałgorzataSkwarek-Gałęska prezes Związku LiteratówPolskich Oddział w Łodzi. Komisja miała trudnezadanie, gdyż w Turnieju wystąpili wytrawnipisarze, a w tym laureaci wielu ogólnopolskichspotkań poetyckich. Nagroda, okazjonalnastatuetka, trafiła do Adriany Jarosz z Opola.  Poczęści oficjalnej spotkanie przekształciło się wbiesiadę literacką. Leszek Dembek, gospodarzwieczoru i prezes oddziału szczecińskiego ZLP,zaproponował cztery tematy rozmowy: Miłość,Wolność, Marzenie, Przestrzeń, na które swoimiutworami wypowiadali się uczestnicy. Przerwytego swoistego dyskursu wypełniali śpiewem imuzyką gitarzyści Marian Mazurek ze Szczeci-na, Leszek Lisiecki ze Skwierzyny, Joanna Ba-biarz – Szot (skrzypce) oraz Janusz Szot z No-wego Sącza.Finał III Wiosny Poezji odbył się w niedzie-lę, 23. czerwca, w Ogrodzie „Różanym” w Szcze-cinie. Uroczystość miała charakter widowiskasłowno – muzycznego zatytułowanego „Szcze-cin – miasto, morze i miłość. Artyści słowa,barw i dźwięków dla Niepodległej”. Na programwydarzenia, którego autorem i reżyserem byłZenon Lach - Ceraszyński, składały się różnesztuki artystyczne: plastyka, muzyka, aktorstwoi literatura.– Naszym celem jest poszukiwanie intere-sujących form przekazu poezji ze szczególnymuwzględnieniem przestrzeni publicznej i dąże-niem do interakcji sztuki – podkreśla LeszekDembek, prezes ZLP Oddział w Szczecinie.Punktem kulminacyjnym imprezy było

ogłoszenie wyników III Ogólnopolskiego Kon-kursu Poetyckiego im. Józefa Bursewicza „OZłotą Metaforę” i „Metaforę Niepodległą”. Dokonkursu zgłosiło się prawie siedemdziesięcio-ro autorów z ponad czterdziestu miejscowości.Jury w składzie: Kazimierz Burnat (przewodni-czący), Róża Czerniawska-Karcz i Leszek Dem-bek oceniło ponad 240 utworów. Najwyższeuznanie i statuetka Grand Prix w kategorii „OZłotą Metaforę” przypadły Iwonie Świerkuli zWarszawy. Nagrodę drugą zdobył Jacek Tatar zWarszawy, a trzecią Anna Piliszewska z Wie-liczki. Jury przyznało także wyróżnienia, któreotrzymali: Ela Galoch z Turku, MagdalenaCybulska z Łodzi i Paweł Ślusarczyk z Zakopa-nego.W kategorii „Metafora Niepodległa” jury nieprzyznało pierwszej nagrody. Nagroda drugatrafiła do Małgorzaty Hrycaj ze Szczecina, atrzecia ponownie do Anny Piliszewskiej. Wśródwyróżnionych znaleźli się: Magdalena Cybulska,Ludmiła Raźniak z Koszalina i Anna Jakubczakze Szczecina. W obu kategoriach wyłoniono 22autorów tak zwanych „wierszy zauważonych”.Nagrodzone utwory zostały zaprezentowa-ne z oprawą artystyczną publiczności, a prze-czytali je: Krystyna Maksymowicz i PrzemysławWalich, aktorzy Teatru Współczesnego wSzczecinie, oraz Jan Kamiński z XIV LiceumOgólnokształcącego w Szczecinie i Jakub Toma-la uczeń  Gimnazjum nr 16 w Szczecinie. Stronęmuzyczną widowiska wypełniły popisy tego-rocznych absolwentów wydziału muzycznegoAkademii Sztuki w Szczecinie – Marty Korze-kwy i Kamila Pędziwiatra oraz występ zespołurockowego The Red Black Sappers (MarcinJaniszyn-wokal, Marcin Merecki – keybord,Krzysztof Kowalski – gitara elektryczna, aranża-cja części utworów, Michał Drabik – gitarabasowa, Przemysław Kupysiewicz – perkusja)  z5. Pułku Inżynieryjnego im. gen. Ignacego Prą-dzyńskiego w Szczecinie-Podjuchach pod kie-rownictwem Karoliny Dąbrowskiej.Wydarzenie w szczecińskiej „Różance”przyciągnęło wielu szczecinian, turystów zPolski i zagranicy. Oprócz estradowych prezen-

tacji mogli także oglądać wystawę twórczościmalarskiej i podpatrywać malarzy, tworzącychna gorąco swoje dzieła, ze StowarzyszeniaArtystycznego Integracji Europejskiej SAIE orazZachodniopomorskiego Stowarzyszenia Twór-ców Kultury w Szczecinie.Tradycyjnie w alei na „Różance” otwartogalerię wierszy laureatów III Konkursu im. J.Bursewicza oraz utworów zaczerpniętych zantologii pt. „Przepływający świat słowa”.Ekspozycji towarzyszyła instalacja pod tytułem„Wiersze – latawce nad różami” StowarzyszeniaLiteracko-Artystycznego w Policach, któraskładała się z papierowych latawców z napisa-nymi na nich wierszami.Organizator zapewnił uczestnikom poczę-stunek przygotowany przez Restaurację „Mars”w Szczecinie. Wiosna Poezji jest wydarzeniemniezwykłym, nie tylko w skali miasta, ale takżew całej Polsce. Poeci szczecińscy należą do osóbwyjątkowych, ponieważ ich formy takiej ak-tywności nigdzie indziej nie mają miejsca. Niktinny tak kreatywnie nie popularyzuje twórczo-ści poetyckiej – powiedział Kazimierz Burnatjako członek Zarządu Głównego Związku Litera-tów Polskich.
Szczecińska i Zachodniopomorska Wiosna

Poezji jest doceniana i wspierana przez UrządMiasta Szczecina, Urząd Marszałkowski Woje-wództwa Zachodniopomorskiego, Zarząd Mor-skich Portów Szczecin – Świnoujście SA., Funda-cję Wspierania Kultury „Noc Poetów”, Akade-mię Sztuki w Szczecinie, Stowarzyszenie Roz-woju i Edukacji „Lider” oraz Oddział WojskowyPTTK im. ppor. Ryszarda Kuleszy przy 12.Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.– To święto poezji tworzą szczecińscy poeci– członkowie związku. Sukces i uznanie jest ichdziełem, na które składa się wielomiesięcznapraca nad realizacją projektu, który uwzględnia
metodę intersemiotyczną przekładu, czyli jest
artystyczną próbą min., przełożenia wierszy na
język malarstwa, impresji filmowych czy happe-
ningu – dodaje Leszek Dembek.

Danuta Sepuco

Jurorzy i laureaci: Fot. Maciej Napiórkowski
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