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unicestwienia i Wojaczkowej procesji dokrwi własnej. Żyburtowicz jednak nie próbu-je naśladować swoich wielkich poprzedni-ków, nie szuka azylu na ziemi, jego kosmicz-ny chłopiec jest w tym porównaniu mężczy-zną do bicia, nie chłopcem, jego odpornośćwynika z korzeni przodków, korzeni żyla-stych będących w okowach wrażliwościtwórczej. Odporność ta pęka w chwilachzwątpienia, kiedy sednem dociekań jest sensżycia? W kosmicznym wymiarze ten sens jestbardziej wyrazisty aniżeli w wymiarze empi-rycznym, skoro dadaizm jest nacechowanysurrealizmem, to nie istnieje pojęcie piękna,nie istnieje pojęcie ideału sztuki, ale jużjęzyka – poeta nie potrafi sobie odmówić –zwracając baczną uwagę na jego format,zdradzając swoje zamiłowanie do czystejliryki, stąd tyle u niego cudownych metafor:
pożar dojrzewania, miłość po stronie światłanawet w mroku, język na usługach anioła idiabła po równo, przy czym diabeł ma wy-strój rodem z nieba?Mania prześladowcza, syndromy prze-szłości bujnej jak zarost eremity, częstezmiany dekoracji na prowincji, śmierci kole-gów przedwczesne, zmiany miłości i miejscwegetacji, na koniec konieczność wyrażaniauczuć w sposób liryczny na papierze. „Space-boy” przeżywa męki, popada w rozterki, mawyrzuty sumienia względem rodziny, uspra-wiedliwienia szuka w błędach popełnionychw młodości. I częste nawiedzenia zmarłychprzodków: /.../ Jakby rząd wraków budził się
w mroku / ciągnął z dna oceanu / Przybywają
rzadko przed czyjąś śmiercią / czasem się
mówi po kogoś / Czasem się mówi z powodu
pogody /.../Bajka i sen, co za różnica skoro bajką jestżycie, a życie też jest snem, w którym poetamieszka na Saturnie i obserwuje płonącepochodnie na Ziemi. W wierszu „Santa Ma-ria” zamykającym sekwencję tekstów, poetawyznaje swoją niechęć do rzeczywistości ipostanawia dla ocalenia własnego, odejść niewiadomo, dokąd. Stamtąd dalej obserwowaćjak spadają „boże planety” o nazwach: poca-
łunki, obietnice, dom.  Czyżby nic z tego się niespełniło, zatrzymało się jedynie na obietni-cach, dom, z którego podmiot wybył w „ko-smos” do końca niezdefiniowany przez po-etę. Wątpliwy katastrofizm w ostatecznymrozrachunku przeistacza się w bajkę. Jeste-śmy dziećmi i bawimy się w berka, gramy wpiłkę na widoku i nikt nie dorasta do śmierciwiekowej, zasłużonej chorobami i zatrace-niem się poety? Mały książę znika i żegluga
trwa, za którą zmiany, zmiany się ciągną jak
atrament na śnieżnej kartce. Katastrofizm wrodzinnym miasteczku gdzie jeden nastaje nażycie drugiego w akcie desperacji lub ponadużyciu niezbędnych środków „ucieka” dosłodkiego życia.  Kosmos mały jak gmina ażegluga od knajpy do kościoła lub nad jezio-ro, które po kilku wypitych piwach jest wiel-kie jak ocean. Żyburtowicz, kiedy kłamiemówi prawdę czytelnikowi, prawdę nie osobie, prawdę uniwersalną, o tym jak doj-rzewa młody człowiek do wszystkiego będącnad wyraz wrażliwym osobnikiem. Ten zGrzybowa nie jest tym z Drawska, dorastaliw innych warunkach i okolicznościach, tam-ten marzył o Paryżu, ten nigdy nie był na

Saturnie, bo był wszędzie i teraz marzy musię podróż kosmiczna, atramentem na papie-rze i żal mu kolegów, którzy nie ujrzą już anijednego poranka.Każdy może być „starą” duszą, a już naj-bardziej ci, którym brakuje wszystkiego,wracają do żywych upomnieć się o swoje, aleczas ucieka każdemu jednakowo, nie sposóbdogonić nawet własny cień w południe.Żyburtowicz próbuje oswoić czytelnika zeswoim wielorakim ego, wprowadzając dodramaturgii tej poezji bohatera wszechcza-sów? On, młody przecież, próbuje kreowaćnieskończoność i namawia do podróży wnieznane? Chaos – cudowny nieład tropów ijęzyka ma czytelnikowi uświadomić jakdaleko zaszła poezja w eksperymentachjęzykowych. I sztuka, którą usprawiedliwićmoże jedynie dadaizm pojmowany w katego-riach historycznych. Może odżyje ta idea,będzie jednak wtedy za późno na cokolwiek.Chwała Żyburtowiczowi za próbę defini-cji poezji, w której człowiek jest „martwymeksponatem” podziwianym przez jego mar-twe przedmioty? „Martwy” podmiot niemoże umrzeć w naturalny sposób, świado-mość żyje gdzieś obok fizjologii, i w takisposób poeta z Drawska uprawia swojąlirykę doprowadzając chaos do rangi ideału.„Klucze uniwersalne”,  jak sądzę, będą ostat-nim etapem kształtowania tego ideału, a copoeta pragnie nimi otworzyć dla czytelnika –okaże się po jego „powrocie” z Saturna. Bo todla niego najbardziej właściwa planeta,wielkością przypominająca poetyckich tyta-nów wszechczasów.
Jerzy Beniamin Zimny

__________________________Dominik Żyburtowicz, Spaceboy. Instytut Miko-łowski 2017.
Trzos króla

ErykaW VII edycji Ogólnopolskiego KonkursuPoetyckiego „O Trzos Króla Eryka” wzięłoudział 126. uczestników, którzy przysłali w

zestawie po trzy wiersze, bądź cztery [dodat-kowo jeden wiersz o tematyce morskiej];wiadomo, Darłowo blisko związane jest zmorzem jako port rybacki oraz kurort mor-ski. Oto kilka moich przemyśleń i refleksji natemat przeczytanej poezji.Poezja to zauważenie świata, drugiegoczłowieka, a także siebie, jako autora. Tozauważenie czegoś szczególnego, zderzeniesytuacji asocjacji spostrzeżeń. Poezja to coś,co warte jest podkreślenia, to święto intelek-tu, jak powiedział Paul Valery. To dotknięcieświata, zderzenia, losu.Poezja jest suwerennym bytem.Poezja to także podziękowanie za daristnienia, za wszystko co ono niesie, a więc zaradość, ból, szczęście, miłość i cierpienie, zasmutek [dla pełni życia i własnej osobowo-ści].Poezja jest zarazem niepokojem, spoko-jem, ciszą. To potwierdzenie ważnej prawdy:Jak długo i jak mocno się niepokoję, mamwątpliwości, zdumiewa mnie świat, ludzie,rudymentarne pytanie Dlaczego?- tak długo,tak mocno jestem Człowiekiem.Poezja sprzyja samotności, lecz poezjanie stwarza osamotnienia.Jest samotnością z wyboru, samotnościątwórczą.Bardziej interesująca, wartościowa jestdziwność, odmienność oraz inność zdarzeń,sytuacji, ludzkich losów, charakterów niżdziwność słowa. Udziwnianie w poezji, czyspekulowanie niekomunikatywnością, zawszelką cenę jest to silenie się na niczemuniesłużącą wydumaną oryginalność.Te treści, te przesłania bez trudu znaleźćmożna w większości nadesłanych na Kon-kurs utworów. Osobność człowieczych losóworaz ich powszechną samotność ludzi wewspółczesnym czasie ukazuje nagrodzonywiersz bez tytułu Zdzisława Drzewieckiego:„blokowisko noc punkciki świateł za oknem /każdy pali lampkę swojej samotności / wmartwym mieście nadajemy my Day” oraz  wwierszu „Na pustym dworcu w Ł.”: „Miastorozprute jak brzuch ryby, wchłania ostatnichwędrowców, a ja nie mam tutaj już żadnychtropów, które mógłbym podjąć, żadnychzahaczeń, zaczepień”.Łukasz Kaźmierczak w wyróżnionymwierszu „matriotka Jurata” przestrzega Pola-ków, by nie spotkał ich taki los: „gdy naswykupią z dostępem do usłużnych istnień wsezonie / bezrobotnej  polski uśmiechną się ibekną: jurata rzuca kości / oczka wypadająna Darłowo” [które wyjątkowo napisane jestwielką literą].Wyróżniony wiersz „Pretty” Piotra Ze-manka to zdumiewający erotyk: „chceszżebym zawisnął nad dekoltem wypełnionymtwoim oddechem / unosisz piersi bym po-czuł wargami że jesteś tą niegrzeczną lalecz-ką / przechadzającą się uliczkami w sercumojego miasta”.Wiele dobrej mądrości znajdujemy wtekstach Eli Galoch. „Zapach bycia bez-pieczną: ciasta drożdżowego, wełnianegoswetra matki / i bujanego fotela ojca /...Bonajpiękniejszy aromat to ten, kojarzący się
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