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Wiersze
pisane snami
Renę Marciniak znam „od zawsze”, ale

pierwszy raz o niej piszę (tak to czasami
bywa). W końcu zainspirowało mnie jej
spotkanie autorskie pod koniec marca w
warszawskim klubie Largactil na Starówce.
Towarzyszyłem jej w tym spotkaniu i teraz
mam asumpt do zrecenzowania jej najnow-
szego tomiku pt. „Na krawędzi jawy”. A
sytuacja jest nietypowa, bowiem Rena do tej
pory opublikowała sześć tomików wierszy, a
ledwo co wyszedł jej siódmy tomik, którego
tytuł powyżej. Sęk w tym, że poprzedni
tomik Reny ukazał się w roku 1989, a więc
ten najnowszy czekał na napisanie i wyda-
nie 30 lat (sic!). Ale trzeba dodać, że Rena
pisze także opowiadania, szkice literackie i
recenzje. Różne jej teksty można było czytać
w wielu pismach. Ponadto dowiedziałem się
z noty na plecach okładki, że wiersze Reny
były tłumaczone na bułgarski, czeski, japoń-
ski, rosyjski, słowacki i ukraiński.

_______________________

Leszek Żuliński
_______________________Tak!, to autorka energetyczna i dobrze wnaszym środowisku znana. Jej życie literackiebyło i jest intensywne. Poza tym od dwudzie-stu lat wydaje gazetę pn. Czwarty wymiar – tojej wielka pasja. Wszystko to możecie sobiesprawdzić w Internecie – dowiecie się oRenie więcej.No ale ja mam tutaj pisać o tym nowymtomiku. Otóż Na krawędzi jawy to wiersze orzadkim już dziś ładunku emocjonalnym iintelektualnym. Gdzieś nad tym wszystkimdominuje „wehikuł czasu”, gdyż Rena opo-wiada przede wszystkim zdarzenia zaszłe,wydobywane z pamięci. Sporo w tych wier-szach konkretów, ale ważniejsze jest to, że„mgła introwertyczności” tymi wierszamirządzi, powidoki minionych lat budzą jawę zesnu.Tomik ma – z grubsza policzyłem – 60wierszy podzielonych na sześć rozdzialików.Oto one: Czułość, Powroty, Światy równoległe,

Na krawędzi jawy, Wtajemniczenia i wróżbyoraz Medytacje. Już same tytuły sugerujądiapazon „opowieści lirycznych”, które przezminione lata absorbowały Autorkę. W całościukłada się to w ciekawe wspomnienia, roz-ważania i opowieści. Bardzo prywatne,„wsobne”, przypominające zdarzenia i pod-sumowania przeżyć. To, że tytuł tomiku Renawzięła z części Na krawędzi jawy, jest chybawymowne.A więc – dla przykładu – wiersz pt. Perło-
pławy: sumienia naszych bliźnich / ostatnio
wypiękniały // spójrzcie / ostatni krzyk maki-
jażu / pokrywa je eleganckim odcieniem /
ciepło perłowym // co nas zaskoczy / kiedy
pękną muszle / milczenia // perły czy pustka.Jeszcze bardziej ujął mnie wiersz z roz-dzialiku Światy równoległe pt. Motyl. Oto on:
obudziłeś z letargu motyla / który często
przysiadał o świcie / na wiklinowym wezgłowi
mego łóżka / w dzieciństwie / i kołysał się…
tańczył wirował / póki nie zdecydowałam się
wyfrunąć z ciała / i ruszyć za nim // byłam
kropla rosy / złotą nitką / białawym obłokiem
/ mapa nieba rozciągała się przed nami /
niczym pajęcza sieć // dziś ten sam motyl
przycupnął bezszelestnie / w cieniu moich rzęs
/ a kiedy rozpostarł skrzydła / twoja książka
spadła z nocnej szafki / i przywołała tamte /
dziecięce podróże.Piękny wiersz! Nigdy bym Reny – osobywielce konkretnej i energetycznej – niepodejrzewał o takie „pejzaże wewnętrzne”. Icały ten tomik jest introwertyczno-halucynacyjny, obnażający Renę, jakiej nieznałem. Świat realny, konkretny zostałgdzieś na boku. Tu dochodzi do głosu drugie„dno” Reny. Subtelne, liryczne (choć bez„przerysowania”); innymi słowy alter-egonie manifestowane na co dzień. Pisząc wier-sze wyrażamy to alter-ego często, jednakRena zrobiła to bez przerysowania, a jednakwciągając nas w swoje tajemnice.Co ciekawe: nie opisywała świata, nierozliczała się z nim. Z sobą też nie. Bo tewiersze to są wyznania z tzw. „głębi duszy”.Bardzo prywatne. Przy okazji mądre i wielcesubtelne.No cóż, Rena… Odkryłem Cię na nowo iprzy tym już zostanę. Czekamy na kolejneTwoje tomiki i zwierzenia.

____________________Rena Marciniak-Kosmowska, Na krawędzi jawy.Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2019, s. 80.
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