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Poetyckie
tropienia świataKsiążka ta jest zderzeniem się dwóch pe-spektyw oglądu świata poetki: kulturowejoraz technologicznej, pomiędzy którymirodzą się jej wiersze, ale i mosty aksjologicz-ne. Ważnymi motywami jest tu równieżpamięć, z której autorka wydobywa człon-ków rodziny, przyjaciół, ale i szereg wyda-rzeń utrzymujących jej niepowtarzalną wraż-liwość na ten świat ulegający niekończącymsię zmianom. Mowa tu jest o tomiku Bożeny
Boby-Dygi – „Rozrusznik”.Tomik ten ujawnia tajemniczą siłę we-wnętrzną poetki emanującą z niej i pchającąją naprzód. Powstające wiersze jawią sięjakby śladami tego parcia do przodu: do tegoco można nazwać jakąś nową rzeczywisto-ścią, albo światem w przyszłości. Poezja jestdla artystki ważną dziedziną sztuki, choćzajmuje się równocześnie malarstwem,architekturą, piosenką, muzealnictwem,konserwacją zabytków. W wierszu bez tytułuotwierającym tomik czytamy: Poszukuję /
wyruszam o świcie i wracam / o zmierzchu /
strudzona przecieram oczy / mgła wydarzeń /
zmrożona oddechem / krystalizuje się w czysty
krajobraz / Ziemi Obiecanej, zaś w wierszu pt.„Wiersz” poetka pisze: nieoczekiwane spotka-
nie słów / zostają razem / na zawsze.I te dwa mini-utwory wydają się najbar-dziej lakonicznie wyrażać credo artystycznekrakowskiej poetki. Można nawet powie-dzieć, że na wariabilizm świata odpowiadarównież własnym „stawaniem się” ku przy-szłości, której horyzont dostrzega już wotaczającej ją teraźniejszości.Z niepokojem i krytycyzmem odnosi siędo rozwoju kultury w Sieci, pisząc w jedno-wersowym wierszu: Na fejsbuku zatruwają
swoją samotność. Z przekąsem postrzegapleniący się w Sieci folklor, pisząc: (...) / Tylko
w stroju ludowym na sumę już nie chodzą.Odwiedzając Muzeum Historii Sztuki wWiedniu kontempluje rzeźbę Jezusa po ubi-czowaniu i podpowiada w kolejnym utworze,iż sztuka średniowieczna to: (...) Idea ubrana
w świadectwo rzeczywistości / (...). Szybkojednak przeskakuje ku klimatowi okupacji ilosowi tych ludzi dzisiaj dogorywających naszpitalnych łóżkach. W wierszach poświęco-nych śmierci A. Wajdy, ks. kardynała F. Ma-charskiego i Kota Mruczka z premedytacjąukazuje, że w jej obliczu wszystkie istotyżywe są równe. Podejmuje więc trapiący jąproblem umierania i obecność przemijania wżyciu, w świetle współczesnych technolo-gicznych udogodnień, nad którymi unosi sięprzysłowiowy deficyt miłości. Ciepło żegnasię z Anną Kajtochową, ale ciągle powraca dokwestii samotności, która dotyka nawetmałżonków, bo – jak twierdzi – każdy „Sammusi umrzeć”. Sądzi, że sama jako artystkaogląda ten nasz świat z własnej „wierzywyobraźni” i przypomina poetom, iż ulegają
przymusowi tworzenia / Zanim przeminą.W konkluzji, w wierszu zamykającym tentomik przypomina również, że pisanie to

„oczyszczanie” siebie z brudów tego świata ipewnie o tyle ma sens.Warto ten tomik krakowskiej poetki i ar-tystki polecić czytelnikowi wspierając sięm.in. i opinią Ewy Sonnenberg, która wposłowi tak postrzega jego wartość: „Poezjatutaj jest rozumiana nie tylko jako lirycznarefleksja, ale także jako poetycka wrażliwość.Przytaczane obrazy są bardzo różne, dziękiczemu zmieniają się sceneria i rekwizyt, alejedno się nie zmienia – wiara w świat, którynas otacza”.
prof. Ignacy S. Fiut______________________Bożena Boba-Dyga, „Rozrusznik”. Redakcja: JoannaKosturek. Wykorzystano fotografie obrazów:Jadwigi Żołyniak, Iwony Siwek-Front, Marty Ma-zurkiewicz-Stefańczyk Posłowie: Ewa Sonnenberg.SPP Oddział Krakowski, Kraków 2018, s. 88.

Maria
Rochowicz –

narodziny
poetki

Maria Rochowicz rodziła się długo icierpliwie jako poetka. Gdy ona dojrzewaław cieniu, w Ostrołęce  brylowali jako poeci:Dionizy Maliszewski, Edward Kupiszewski,Tadeusz F. Machnowski, a z poetek IrenaKnapik-Machnowska. Liderem był niewąt-pliwie Dionizy, on organizował życie lite-rackie, ściągał do Ostrołęki twórców nietylko z Warszawy, szukał i zapraszał takżetych, którzy pochodzili z regionu kurpiow-skiego, ale tworzyli „gdzieś w Polsce” –Mietka Czychowskiego z Gdańska, LeszkaBakułę z Ustki, Kazimierza Sopucha z Gdyni.Tak o nich pisał we wstępie do almanachu„Z kurpiowskiej Niwy” , który był wizytów-ką grupy literackiej NAREW: „Grupa ta obokwspólnych wystąpień na łamach prasy,organizuje wieczory dyskusyjne, spotkaniaautorskie, a także utrzymuje kontakty iwspółpracę z pisarzami, którzy pochodzą zOstrołęki lub Ziemi Kurpiowskiej. Właśnieniniejszy Almanach jest przykładem tejwspółpracy, zawiera bowiem także utworypoetów, dla których Ziemia Kurpiowskapozostała krainą dzieciństwa i młodości…Wszyscy oni czują się silnie związani zZiemią Kurpiów.”Grupa literacka Narew przerodziła się w
Klub Literacki Narew, który skończył dzia-
łalność w 1990 roku ze względu na zlikwi-
dowanie ustawy o finansowaniu stowarzy-
szeń. W 1994 r. Irena Knapik-Machnowska iEdward Kupiszewski otworzyli Salon Lite-racki. Salon stał się inkubatorem poetów,

których odkrywała głównie Irena. To onaodkryła Karola Samsela (ucznia gimna-zjum) w konkursie poetyckim „Nadnar-wiańskie Niezapominajki”, nową gwiazdęnajpierw na ostrołęckim firmamencie, aobecnie ogólnopolskim. Zabłysł też jakgwiazda Wojciech Woźniak, przybyły zWarszawy. Pojawiło się dzięki niemu nie-zwykle ciekawe pismo literackie Pracownia.Przedwczesna śmierć w wypadku samo-chodowym przerwała to bardzo obiecującozapowiadające się życie twórcy i organiza-tora życia literackiego Ostrołęki.Maria Rochowicz w tym czasie ukończy-ła na Uniwersytecie Warszawskim poloni-stykę, wyszła za mąż za malarza, urodziła iwychowała dwójkę dzieci. Poezja pojawiałasię i znikała, była obok jej bujnego i cieka-wego życia. I wtedy, już jako dojrzała kobie-ta, wydała w Towarzystwie PrzyjaciółOstrołęki tomik Cud zrozumienia (2003). Irzeczywiście stał się cud – poezja zawład-nęła jej życiem. Pojawiły się kolejne tomywierszy: Ja – trzcina na wietrze (TPO 2009),
Ściana płaczu (TPO 2011), Trajektoria (TPO2016) oraz Misterium Tyńca (R.H. Promo-tion, Kraków 2018). Pięć tomów wierszy wciągu 15. lat, czyli średnio co trzy lata to-mik. To duże tempo zważywszy, że w mię-dzyczasie ukazały się książki prozą: Po obu
stronach rzeki (Wydawnictwo Benedykty-nów Tyniec, Kraków 2013) i Przyszli po
mnie, (R.H. Promotion, Kraków 2016).Można śmiało napisać – pojawił sięznaczący talent i to w materii tak trudnej idelikatnej, jak poezja religijna, która jest wjej twórczości struną istotną, ale nie jedyną.Ktoś, nieobeznany z tematem, powie zprzekąsem: Kobieta w krainie poezji religij-nej? To zapewne jakieś akty strzeliste,nierefleksyjne emocje kogoś, kto uparcieszuka Boga i Jemu  bez zastrzeżeń się odda-je w opiekę. Pachnie kruchtą.Nic bardziej mylnego!Nie jestem krytykiem literackim, poezjęodbieram jako socjolog kultury, także imoją. Okazało  się, że ten punkt widzeniajest bardzo istotny dla analizy poezji Marii.Jej Bóg jest Bogiem osobowym, którego„widzi” w swojej wyobraźni. Jest to więcBóg – Człowiek, dlatego jest bliski człowie-kowi. Relacja między Nim a podmiotemlirycznym odbywa się na zasadzie zawie-rzenia i podporzadkowania. Bóg Marii jestBogiem Miłości, co  pozwala wierzyć, że nieopuści Człowieka, że zawsze jest z nim ipomoże, gdy ów Człowiek upadnie podciężarem win, podniesie go i przytuli. Jest towięc po trosze Bóg  Żydów ze starego te-stamentu, czuwający nad swoim wybranymnarodem i walczący o niego, ale głównieBóg katolicki, Bóg Miłości a nie zemsty,przebaczenia a nie karania. Jak pogodzić tedwa widzenia Boga, jak uwierzyć, że takiwewnętrznie sprzeczny Bóg jest możliwy?Maria w swoich wierszach znajduje na tęantynomię uzasadnienie, kładzie punktciężkości w wizji Boga jako Boga Miłości,który prowadzi Człowieka i nie pozwoli muzginąć, zagubić się w świecie pełnymsprzeczności. Oddajmy głos Poetce.
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