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Droga twórcza
Stanisława

NyczajaOd kilku lata dynamicznie rozwijają siębadania literaturoznawcze, mające ogromneznaczenie dla całokształtu badań kulturo-znawczych. Dobrym przykładem ich rozwojujest książka pt. Portret Literacki Stanisława
Nyczaja autorstwa Krystyny Cel, która jużwcześniej omówiła częściowo jego dorobekosiągnięty do roku 1999. Stanisław Nyczajto przede wszystkim poeta, eseista, animatorkultury i życia literackiego. Jego utworypoetyckie były publikowane też m.in. wprzekładach na języki angielski, rosyjski,czeski, bułgarski.Pierwszą część życia spędził w Opolu, doktórego przywędrował w roku 1945 poprzesiedleniu z Nowicy k. Kałusza w woje-wództwie stanisławowskim, w którym tomiejscu urodził się 9 stycznia 1943 roku.Okres opolski to przede wszystkim szkoły:muzyczna, licealna i studia polonistyczne naWSP, ale i fascynacja Teatrem 13 RzędówJerzego Grotowskiego. W Opolu i okolicyNyczaj pracował jako nauczyciel w techni-kum w Otmęcie k. Krapkowic, następnie wmiesięczniku „Opole”, jako sekretarz redakcji„Kwartalnika Nauczyciela Opolskiego”, wOkręgu Ligi Ochrony Przyrody, uwrażliwionyna problemy zagrożenia naturalnego środo-wiska. W 1970 roku został prezesem KołaMłodych przy Opolskim Oddziale ZLP w dwalata po wydaniu w LSW debiutanckiegotomiku Przerwany sen. Nawiązał twórczekontakty z takimi wybitnymi pisarzami, jak:Jan Bolesław Ożóg czy Wiesław Myśliwski.Następnie w roku 1972 przewędrowałdo Kielc, kontynuując dalej doświadczoneinspiracje opolskie, tj. śledząc dokonaniafunkcjonującego już we Wrocławiu TeatruLaboratorium, co też odbiło się w klimatachjego twórczości poetyckiej, a o czym napisałpóźniej m.in. w książce pt. Taniec z pamięcią.
Wokół opolskich lat Jerzego Grotowskiego. Poprzyjeździe do Kielc poeta podejmuje pracęw Dziale Wydawnictw Kielecko-RadomskiejWSI, późniejszej Politechniki Świętokrzy-skiej, na której prowadził m.in. zajęcia zwybranych zagadnień kultury współczesnej.Od 1984 pełni funkcję sekretarza nowopowstałego Kieleckiego Oddziału ZLP. Obda-rzony pasją działania i talentem organizacyj-nym angażuje się w ruch wydawniczy, wlatach 80., związany z Ośrodkiem KulturyLiterackiej, prowadzi Ogólnopolskie Semina-ria Młodych Pisarzy „Cedzyna ‘86” i „Cedzyna‘87”, współorganizuje spotkanie z AllenemGinsbergiem w kieleckim Domu ŚrodowiskTwórczych, w 1975 roku wydaje drugi tomik
Gry z naturą, odnoszący się głównie do wy-zwań ekologicznych. Tu też powstają jegokolejne tomiki: Najcichsza odwaga (1977),
Głos w dyskusji (1978), Tęsknota za nadzieją(1983), Wiersze dla ciebie (1990) i Księga
powiedzeń i powiedzonek polskich (1994),

Wiersze wybrane (1994).W roku 1990 założył w Radomiu OficynęWydawniczą STON, która została przekształ-cona (1994) w radomską OW „STON I” orazutworzoną w Kielcach rodzinną OW „STON2”, funkcjonującą do dzisiaj. Zaś w roku 1996Nyczaj został wybrany prezesem KieleckiegoOddziału ZLP, natomiast w 1997 otwiera„Świętokrzyski Kwartalnik Literacki”, któryredaguje chwili obecnej. W 2007 roku – pospotkaniach autorskich z wybitnymi pisa-rzami polskimi z cyklu „Tajemnice warsztatupisarskiego” – wydaje książkę eseistyczną
Metafizyka tworzenia. Na kanwie zwierzeń
polskich poetów spółczesnych.Należy zwrócić uwagę również na dzia-łalność animatorską kieleckiego autora, zktórą kojarzy się jego aktywność wydawni-cza. I tak inicjuje doroczną ŚwiętokrzyskąWiosnę Literacką z plenerami literacko-plastycznymi na żeromszczyźnie, letniespotkania literacko-artystyczne w Sandomie-rzu (2005-2008), Staszowie (od 2009…),Świętokrzyskie Jesienie Literackie z poni-dziańskim plenerem w Busku Zdroju (gdziesię niedawno spotkaliśmy), Gale Świętokrzy-skie podczas Warszawskich Jesieni Poezji wewspółpracy z Warszawskim Oddziałem iZarządem Głównym ZLP, uczestniczy wedycjach Festiwalu Poezji Słowiańskiej,plenerach nadmorskich i w KazimierzuDolnym nad Wisłą, utrwalonych w antolo-giach (2016-2018), współpracuje z RadiemKielce, zwołuje twórców z różnych stronkraju do zakopiańskiej „Astorii” na PosiadyLiterackie „U Szymborskiej”, obecnej w tomie2. jego serii Wśród pisarzy. Rozmowy i wspo-
mnienia (2017).Świat poetycki Stanisława Nyczaja zosta-je w tej książce o nim szeroko omówiony iprzedstawiony. K. Cel – biorąc pod uwagę,oprócz wcześniej wymienionych, jeszczenowsze tomy poety, jak Płonący wodospad(2003), Poezje wybrane (2008, BibliotekaPoetów LSW), Przedążyć pęd Ziemi (2009),
Arcymiara (2014) – pisze m.in. „Głównymtematem twórczości S. Nyczaja jest człowiek ijego egzystencja we współczesnym świecie.Świecie, który on sam stworzył, zmieniał,ulepszał, w który tak często ingerował, prze-kraczając swoja działalnością granice natury.Teraz świat ten jakby zwraca się przeciwkoniemu, a on (choć jego twórca) nie czuje sięjuż bezpieczny. Cywilizacja ma więc dwaoblicza: jedno sprzyjające człowiekowi idrugie wręcz go degradujące, a nawet unice-stwiające. Stąd obawa, jakże wielokrotna wwierszach S. Nyczaja, czy człowiek, który«tylko patrzeć, jak sprosta  wszelkim  ocze-kiwaniom», zatrzyma się w porę, czy też wporę dostrzeże grożące mu niebezpieczeń-stwa” (s. 39-40). Człowiek staje się więc –według poety – uzależniony od tego, co samstworzył, staje się temu podporządkowany, awięc i tym osaczony. W świecie pełnymzdobyczy techniki zaczyna czuć się obco istąd samotność, rozgoryczenie i zwątpienie,jakie powracają w poezji Nyczaja, który zwnikliwą uwagą obserwuje od lat nasząkondycję ludzką w świecie.Niewątpliwie praca ta jest znakomitymdokumentem w obszarze dorobku literackie-go i animatorskiego S. Nyczaja. W jego tle

ukazane zostały również ważniejsze wyda-rzenia historyczne z 50-lecia rozwoju naszejliteratury rodzimej, ale i oddźwięku jej doko-nań za granicą. Należy ją polecić nie tylkoosobom zajmującym się zawodowo rozwo-jem literatury polskiej ostatniego półwiecza,lecz i aktywnym twórcom, by zobaczyli, jakkoło dobrego pisarza rozwija się jego auraartystyczna, i jak ona może wpłynąć nazainteresowania oraz gusty publicznościczytelniczej.
prof. Ignacy S. Fiut______________________Krystyna Cel, Portret literacki Stanisława Nyczaja,Wydanie drugie poszerzone, Oficyna Wydawnicza„STON 2”, Kielce 2018, s. 196.

Oddech w
zgiełku świata

Gubi się wiara
złotego rogu już nie ma
nieużyteczny Dekalog
jak drzwi z wyrwanymi zawiasami,
zniknął szacunek dla słowa.Tak Paweł Kuszczyński zdiagnozowałrzeczywistość w wierszu „Światło Jana Igna-cego Paderewskiego” w  tomie poezji „Porasłowa”. Równie pesymistycznie brzmi frag-ment utworu zamykającego książkę: W

szczelinie między wrzaskiem / a milczeniem /
coraz mniej miejsca na słowo.Przywrócić wartość słowu, nadać muznaczenie i sens – to cel przyświecającypoecie. Słowo,  tak obecnie wypierane przezobrazy, skrótowe esemesy i memy, leży upodstaw naszej cywilizacji („Na początkubyło słowo”). To oczywistość, lecz wielu oniej zapomina, zaprzęgając słowo do ekshibi-cjonistycznych rojeń, językowych wygibasóww nowoczesnych wierszach i politycznegomamienia. „Język staje się brzydki i nieścisłydlatego, że głupio myślimy, ale z kolei nie-chlujstwo języka sprzyja głupiemu myśleniu.Skoro myślenie psuje język, to język możepsuć myślenie” – zacytowałam Orwella,zmarłego w 1950 roku. Od tego czasu procesdegradacji słowa nasilił się jeszcze bardziej.To boli człowieka zatroskanego losem słowai świata. Takim człowiekiem jest PawełKuszczyński: Ból wiedzie mnie do poezji (...) /
Tak trudno o sens.Gdzie odnaleźć sens istnienia? Jak niepogubić się we wrzasku tego świata? Odpo-wiedź znajdziemy w pięknym wierszu „Łą-ka”: Na tej łące, po której biegnie tęsknota / za
pełnym latem, / zatrzymało mnie zdumienie. /
I odtąd fiolet zimowitów, /zanurzony w trawie
żegnającej jesień / sprawił, że otworzyłem w
podziwie oczy. / Przyroda to światło.”
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