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Kozetka (36)

Licencia vita
Jest tak: nie otrzymujemy
krótkiego życia, ale czynimy
je krótkim, i nie brakuje nam
życia, ale je trwonimy. Seneka

_________________________

Joanna Friedrich
_________________________

Licentia poetica – prawo poety do swo-body twórczej: do używania słów, zwrotów,stylu czy form gramatycznych, które uważa-ne są za niepoprawne, niedorzeczne, nielo-giczne lub niesmaczne.Artysta może naruszać reguły grama-tyczne, tworzyć formy niepoprawne podwzględem gramatycznym, fleksyjnym, akcen-towym; może naruszać zasady składni. Każdepogwałcenie reguł językowych powinno byćjednak uzasadnione jakimiś względamiliterackimi (np. dążeniem do oryginalności,ekspresywności, żartobliwą intencją itd.).Licentia poetica pozwala również na od-stępstwa od wierności wobec prawdy real-nej. O prawie poety do naruszania regułjęzykowych i estetycznych wspomina Horacyw „Liście do Pizonów”.Vide: Licentia poetica, inaczej: licencja po-
etycka – wyrażenie pochodzące z łaciny, ozna-
cza wolność twórczą i poetycką, dopuszczają-
cą odstępstwa od norm językowych, reguł
formalnych lub wierności w opisie faktów,
zwłaszcza historycznych. Zasada ta dopuszcza
w twórczości literackiej maksymalną swobodę,
np. tworzenie na potrzeby danego utworu
nowych słów, imion, nazw, zdarzeń lub stoso-
wanie niespotykanej lub nawet błędnej formy
odmiany danego słowa tak, aby zachować
rytm albo rym.Im dłużej szukam właściwej definicji,tym lepiej przypominam sobie, skąd dokład-nie pochodzi moja fascynacja poetami i

literatami wszelkiej maści.Z Tej Wolności właśnie!Czy istnieje – analogicznie – licentia vita?(licencja „na życie”)Wiele felietonów poświęciłam na „nasłu-chiwanie, o czym gada kosmos”. Ponieważkosmos dosłownie nie gada, mówią do nasludzie:– „Jak Tobie sie układa? Narodziny dziec-ka często jakiś kryzys niosą za sobą?”– „Chciałabyś być bajecznie bogata? Iniezależna ale sama?”– „Myślałaś kiedyś że gdybyś wybrała in-aczej, suknie Chanel i Saab byłyby na wycią-gnięcie ręki?”– „Zmieniła byś coś w swoim życiu?”– „Kiedy wydasz książkę?”Itd., itp.Bardzo wcześnie zdałam sobie sprawę ztego, że te, często mimowolnie, wypowiada-ne zdania/pytania nie tylko mówią wiele opytających, one zawierają także odpowiedzi.Niech więc każdy odpowiada sobie naswoje pytania, jak chce i żyje jak chce. Mojeodpowiedzi na nic się nie zdadzą, bo, nieza-leżnie od stanu faktycznego, moja przekornanatura i tak bierze górę nad treścią.Być, kim się chce, tak aby nie naruszaćwolności drugiego człowieka, to bardzoobiecujące prawo dane nam przy narodzi-nach.Za co dziękuję Mamie. Być może zosta-łam kobietą, aby z niego korzystać, a potemmamą, aby przekazywać je dalej?„Łatwiej” więc zostać matką, czy po-et(k)ą?Skoro każde pytanie zawiera odpowiedź:Być jednocześnie matką i poetką to dopierodolce vita...Na moje urodziny dostałam pierwszyprezent: makaron marki „Dolce & Gabbana” ikrem do opalania Ambre Solaire. I na tymmogło by stanąć, jeśli myśleć w stylu „ot ofthe box”.Jeśli jesteś dzieckiem lub masz dziecko –myślisz tak cały czas (a szalone pomysłyprzychodzą Ci do głowy nie tylko z okazjiDnia Matki, Dziecka i Ojca).Dziś kolekcja bliska stylowi, w którymubierała się moja mama, kiedy ją poznałam:(dla dociekliwych, była blondynką ;–) brune-tem był Tata).

Oscar de la Renta, Resort 2019: ciąg dalszy (takżeo tym, co nosił Tata, kiedy go poznałam) – nastą-pi...
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StypaNiezdrowopisać wierszezdrowiejstrzelać golez pisania rodzi sięfrancowata Nerwicadobrze strzelone golecholernie zapadają w pamięćświetnie napisane wierszenad grobem zapija się piołunówkąfrancowata Nerwica produkuje niespożytepasje do strzelania coraz to nowych goli


