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dzonej skromności i chorobliwej nieśmiałości 
nie śmiałam nawet o tym pisnąć.11 

1 lipca 2014 roku autorka listów pisze 
do Ariany Nagórskiej, literata: Po nocy bez-
sennej zdecydowałam się jednak odtworzyć 
dni męki jaka jest mym udziałem podczas po-
dróży do Trójmiasta, aby kontynuować pre-
zentacje najwybitniejszych mieszkańców Wy-
brzeża w mym cyklu książek „Byś”... Już trzeci 
czerwiec i lipiec nie ma Cię w Gdańsku – alar-
mowały mnie członkinie Klubu Kobiet Twór-
czych – poszła fama, że... umarłaś! Tak, od 
dzieciństwa bywałam tu każdego lata, a teraz 
operacja biodra uziemiła mnie.12 

W tym samym liście czytamy dalej: [czw. 
24] Piszę bo nie śpię, [...] kiedy mnie zmogły 
„nerwy bez przerwy” zasnąć nie mogłam, więc 
pośród złowrogo brzmiącej ciszy wzięłam się 
za czytanie, a to wiadomo, wymaga światła. 
Zapaliłam więc nie pomnąc o tym, że ta roleta, 
która tak dramatycznie wylądowała na mej 
mózgownicy nadal pozostaje niepołożona na 
swym miejscu więc okno niezasłonięte. 

Kolejny list będący fragmentem egzy-
stencji, jej częścią, Felicja Borzyszkowska 
przesłała 10 lutego 2019 roku do literata i 
krytyka Jana Zdzisława Brudnickiego. Czy-
tamy tam: 28 lat minęło od tej chwili i dopiero 
odważam się to opisać. Jestem pełna podziwu. 
Lubię cię czytać... Był rok 1991 kiedy jeszcze – 
jak mawiałam –   bezprawnie lubiłam zaglą-
dać do Domu Literatury dokąd to w roku 
1968, zaraz po przeniesieniu mnie z Gdańska 
do stolicy do pracy naukowej – zaprowadził 
wielki pisarz, Stanisław Dygat z Kaliną Jędru-
sik. Kiedy to wielka gwiazda dowiedziała się, 
iż od dziecięcia „robię w poezji” wyrwała mi 
kilka manuskryptów, przejrzała je i rzekła, że 
będzie czytać je na swych recitalach. Potem 
usilnie ośmielała mnie do jakże spóźnionego 
debiutu prasowego, a po nim? Natychmiast 
zorganizowała mi premierowy – jak mawiała 
– Wieczór Poezji. Odbył się w Domu Kultury w 
Warszawie przy ulicy Jezuickiej.13  W tym li-
ście autorka pisze: Miałam (...) pisać o swym 
spóźnionym o ponad 30 lat debiucie i o sied-
miu latach oczekiwań na Twoją recenzję bo... 
Był rok 1991, gdy (dopiero cztery lata po re-
cytacjach Kaliny Jędrusik, sic!) zdecydowałam 
się wydać pierwszy tomik, który nie pomnę już 
kto dał ci z myślą o recenzji. Jakże ja się wtedy 
bałam!  Jak czekałam! Byłeś jedyną osobą, 
która tę „Ekwilibrystykę płonącej wyobraźni” 
otrzymała.14 

Podczas lektury listów autorki jakieś 
niezwykłe zdanie zapada w pamięć czytel-
nika i uświadamia mu , kto pisał te „proste 
listy” – intelektualistka i poetka. 

W obydwu tomach są też listy do adresa-
tów zbiorowych: Stowarzyszenie Inżynie-
rów Telekomunikacji, Grono gejów wokół B. 
Kaczyńskiego, Konferencyjni bywalcy, Klub 
50+ Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Koledzy 
Literaci, Sekcja Literacka „Wena”, Bywalcy 
plenerów artystycznych, Przyjaciele nie 
tylko Bernardyni, Dzieci Jagody. Wszystkie 
„okraszają” obydwie książki. 
Tomy zawierają również listy-eseje, np. 
„Cała Polska się starzeje”, „Nie tylko 

seniorzy”, „Czy wierzyć prasie?”, „Słowem i 
szablą”. 

Autorka umieściła także wiersze: „Naj-
piękniejsze urodziny” oraz „Fraszki FeBoS-
ski”. 
Felicja Borzyszkowska-Sękowska przejawia 
wybitną zdolność do rozległego myślenia 
abstrakcyjnego. Jej „Listy...” obfitują w różne 
szczegółowe spostrzeżenia i uwagi. Wielkim 
walorem tych książek jest ich szczery cha-
rakter, uzewnętrzniający się niemal w każ-
dym liście, a także niezwykły, oryginalny po-
mysł całości. 

dr Grzegorz Szelwach 
 

 
 
_________________  
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13 Ibidem,T. II., s. 87. 
14 Ibidem, T. II., s.88 

 
 

 

 

Pamięć i poezja 
 

Zbiór poetycki „Chwile” Wojciecha Łęc-
kiego jest opowieścią o życiu i przemijaniu. 
Liryczny narrator, niczym doktor Faust, 
chciałby powiedzieć nam: Chwilo, trwaj 
wiecznie. Lecz zamiast tego oddaje jej wieczną 
ulotność, którą daremnie usiłuje przechytrzyć 
pamięć i poezja. 

Obrazy z przeszłości, migotliwe, a 
niekiedy znieruchomiałe, dynamicznie prze-

pływają przed naszymi oczyma, tworząc serię 
scen z życia mężczyzny. Autor za każdym 
razem umiejętnie kreuje nastrój historii i 
wydobywa szczegóły z tła, dzięki czemu i 
sceneria, i rekwizyty, współgrając ze sobą, 
ujawniają sens poszczególnych utworów. 
 
Nocne lampki 
 

Postarzałaś się o tyle sukienek, 
że nawet maj nie może 
wyciągnąć cię za miasto. 
 

Jestem od tak dawna, 
że już raczej mnie nie ma. 
 

Nocne lampki dawno wyznaczają 
każda inny horyzont. 
 

A wiosna nie wie komu 
zazielenić łąkę. 
 

Chwilowość rejestrowana jest w czasie 
teraźniejszym, lub odtwarzana z przeszłości. 
Podmiot liryczny opowiada nam o tym, co 
było, lub opisuje coś, co dzieje się przed 
naszymi oczyma. Refleksja zawarta jest w 
mikrofabule. Komentuje ją lub dopowiada. 
Przytaczane są również urywki dialogów, a 
czasem myśli bohaterów. Styl poetyckiej 
wypowiedzi jest lapidarny i komunikatywny, 
nacechowany słownymi konceptami. Czasem 
ma formę bliską aforyzmowi, a para-
doksolność istnienia podkreślana jest przez 
oksymorony. Autor pokusił się również w 
wierszu Dyskoteka o przedstawienie dio-
nizyjskiej atmosfery tanecznej zabawy, przez 
specyficzny zapis wersyfikacyjny, w którym 
słowa pierwszego wersu unoszą się nad 
pozostałymi na różnych poziomach niczym 
dźwięki muzyki na sali tanecznej. 

Poeta nie popisuje się jednak kunsztem 
poetyckich pomysłów, ani nie bawi formą dla 
samej formy. Zawsze jest to pod-
porządkowane przesłaniu utworu. Różno-
rodność życia przekłada się na różnorodność 
form wypowiedzi. Pojawiają się więc w 
zbiorze również utwory, których rytm i 
melodia są podkreślane  rymem. Najczęściej 
są to rymy niedokładne, choć zdarzają się i 
dokładne. Wszystko to ma służyć pobudzeniu 
intelektualnemu, zmysłowemu i uczucio-
wemu, i zaangażować naszą wrażliwość. 
Podobną funkcję pełni także ironia i humor, 
które uzupełniają lub przełamują liryczną 
tonację. 

Opowieść wpisana w topos miłości i 
śmierci, odwołująca się do banalności życia, 
banalnie opowiedziana być nie może, jeśli ma 
nas poruszyć i nie pozostawić obojętnymi.  

Poeta starannie dobiera więc poetyckie 
tropy, aby chwycić nas za serce. Dramatyzm 
tonuje ironią lub przekształca w liryzm. 
Sentyment ubarwia humorem. 
 
* * * 
 

chciałem jej wyznać miłość 
w romantycznej oprawie wieczoru 
 

ale księżyc wschodził nad ranem 
nie mogła aż tak długo czekać 

 

(Dokończenie na stronie 20) 


