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Nowe wiersze poetess,
recenzje i inne literaria
lubuskie oraz jak
w każdym numerze,
ciekawe wiadomości z życia
literackiego regionu.

Marek Grewling

Zbigniew
			
Milewski

zima

a jej
ciągle nie ma
wyglądam oknem
pierwszej
która przytuliła
posiadła
i wspominam
jak mroziła oddech
ściskała
palce dłonie szyję
coraz bardziej
do bezczucia
różowieje ciało
wysokie sosny świerki
namiętnie
chylą się trzeszczą
ani ostry śnieg
druciane wrzosy
wyciskają
w skórze
tatuaż

DRODZY CZYTELNICY I AUTORZY!
			
Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku „Pegaz Lubuski” życzy Wam
niezapomnianych doznań przy rodzinnych,
wigilijnych stołach, wymarzonych prezentów
pod choinką, wspaniałej, śnieżnej pogody
w drodze na Pasterkę i wśród przyjaznych
ludzi, szalonej zabawy w Noc Sylwestrową.
I żebyśmy nigdy nie stracili nadziei, że jeszcze
kiedyś naprawdę będziemy szczęśliwi.

KTO CZYTAŁ BOYA?
Powiem wprost: boję się skrajności i fundamentalistów wszelkiej maści.
Siedzę sobie tej nocy i czytam „Słówka” Boya.
Któż dzisiaj pamięta o krakowskim doktorze medycyny? Może to i dobrze, bo mogłoby się znów okazać, że ich autor (sześćdziesiąt lat po śmierci) znów
jest passé.
Nie będę przytaczał szczegółów życiorysu tego
pisarza. Niech wystarczy, że polski status quo jego
współczesności traktował wolnomyślnego literata jak
zło konieczne. Co urzeka u Boya Żeleńskiego? To
mianowicie, że zdobył się na odwagę – nie byle jaką
– aby w epoce panapologii ogólnopolskiej zakwestionować nasze rodzime mity.
Zatem ab ovo; boję się skrajności i fundamentalizmów.
Tropienie obcych, Żydów czy to Albigensów, szukanie czarownic, członków PZPR, czy milicjantów,
wierzących w Boga, czy też ateistów, wszystko to budzi we mnie strach i obrzydzenie. Nie wiem nawet co
bardziej? Strach czy obrzydzenie?
Gdy byłem młodym nauczycielem jeszcze w czasach PRL-u, na zebraniu lektor komitetu wojewódzkiego postawił pytanie: „Kto z państwa jest wierzący
i praktykujący – proszę wstać”. Tego dnia i w tej
chwili całym sobą powiedziałem z głębi serca sobie
i „im” – wchodzącym w moją duszę – wielkie NIE.
Minęło dwadzieścia osiem lat, a praktyka bezczelnego gwałcenia ludzkiej intymności kwitnie w najlepsze. Bowiem systemy polityczne zmieniają się, ale
przewrotność i głupota trwa niezmiennie wśród nieszczęsnego rodzaju ludzkiego, czy precyzyjniej, wśród
rodzaju polskiego.
Oto jedni oczekują ode
mnie kosmopolitycznego wyznania wiary bezideowców,
a drudzy czekają fundamentalistycznych okrzyków obrońcy Okopów Świętej Trójcy (to
dla tych, którzy czytają Wincentego Krasińskiego…).
Ciekawe co na to sam
Pan Bóg – jakby nie patrzeć
główny poszkodowany przez
jednych i przez drugich.
cd. na str. 2

Św. Mikołaj szczęśliwy. rys. Zb. Olchowik



Od red. nacz.

SKALA ODNIESIENIA
Wypadałoby podsumować ten rok. Ale jak? Człowiek skołowany chodzi, w głowę zachodzi: był w końcu Kryzys czy nie było Kryzysu. W skali
światowej – bywa, na Bliskim Wschodzie ciągle jest, w Europie największy w Grecji, bo ponoć Helleni u siebie są leniwi, i jeszcze w kilku innych
miejscach, gdzie najczęściej się słyszy sakramentalne „maniana”. Wszystko
zależy od skali odniesienia. U nas w Gorzowie – najbardziej odczuwalny jest
w Magistracie kryzys zaufania rajców do prezydenta i nawzajem prezydenta do rajców. I co? Klincz, bo szef miasta niczego nie może, chyba że po
prośbie na kolanach. Ani sprzedać, ani kupić. I łapa Rady na ulubionych
inwestycjach prezydenta! Zwłaszcza tych, co miały podnieść jego i nasze
miasto na niebosiężne wyżyny urody, intelektu i wdzięku. Dobrze chociaż, że
zdążył z tą filharmonią. Minął pierwszy jej rok i już nie w smak niektórym,
że gorzowianie tłumnie stawiają się na każdy koncert, bo teraz Pan Tadeusz
z satysfakcją zaciera ręce. Ale żeby nie było mu za miło, rajcy i urzędnicy
pospołu mieszają w jej kuchni ile wlezie. W tym wątpliwym dla kultury roku
odeszła z ulicy 9 Muz ekipa rozruchowa, nastała nowa, wszechstronna
dyrekcja, co nie tylko będzie tam rządzić, ale i dyrygować. Sprawia wrażenie, że niełatwo się podda wrednym radnym, bo skutecznie zabiega o lobby
i w Radzie, i w Magistracie. Efektów artystycznych na razie nie oceniam.
Chodzę bez uprzedzeń na koncerty. Najbardziej do gustu mi przypadł koncet „niepodległościowy” muzyki polskiej. Oceniając rok z pomocą własnych
widzeń i słyszeń, muszę przyznać, że u nas w polityce najskuteczniej mieszają
radni mecenasi (jeden szczególnie na „nie”, drugi średnio na „tak”) i Radio
Gorzów 95,6FM o 9.15 od poniedziałku do piątku. O tej porze dwaj pozytywnie upier... panowie redaktorzy, na zmianę, ciągną za języki kogo tylko
z ważniaków dopadną i radiowy kociołek kipi zawiścią, niewdzięcznością,
patriotyczną obłudą, prywatą, a niby troską o nasze dobro i nierzadko, niestety, głupotą naszych wybrańców. Prawie w niczym nie ustępują gościom
red. Moniki Olejnik. Chyba tylko skalą odniesienia.
Czas na parę słów o kulturze w mijającym roku. Pewnie zasługiwałaby na
więcej, ale... Później powrócę do tego „ale”. Państwowe instytucje kultury,
poza filharmonią, jak już pisałem, w fazie rozruchowej, więc intensywnej,
bo musiała zaistnieć i zdobyć publiczność, nie odnotowały spektakularnych
sukcesów. Teatr Osterwy realizował swój wcześniej wytyczony program pod
średnio kulturalngo widza. „Trzy razy Piaff” (od premiery w marcu 2007
– 157 grań!) z powodzeniem peregrynuje po scenach całego kraju, przynosząc chwałę gorzowskim artystom. Radcy i urzędnicy, szukając oszczędności na inne cele budżetowe, zabrali się za domy kultury. Od nowego roku
przestaje istnieć GDK na Zawarciu, DK Małyszyn, DK Nauczyciela, a zagrożone są utratą autonomii: klub „Pod Filarami”, kluby osiedlowe i inne,
które w mieście robią niemały kawałek Kultury. Coroczny konkurs ofert
na społeczne projekty kulurowe organizacji pozarządowych został poddany
wielostopniowym restrykcjom biurokratycznym (od umowy po rozliczenie).
Te organizacje, które swoje projekty artystyczne, twórcze, edukacyjne realizują siłami społecznymi, przygotowują dla Gorzowa i jego promocji przynajmniej połowę zasobu wysokiej i średniej kultury. Teraz nie wiem, która
z nich będzie miała odwagę stanąć do konkursu, ryzykując utratę majątku
osobistego swojego lidera, który odpowiada przed Urzędem za najdrobniesze
formalne uchybienia przy korzystaniu z ewentualnie przyznanej dotacji. Do
tego jeszcze dochodzi to „ale”... promocja tego, co się dla gorzowian zrobiło,
by oni dowiedzieli się i zobaczyli... Otóż to nie Wydział Promocji Miasta ma
o to zadbać, bo on pilnuje marki Gorzów Przystań, ale organizacja sama ma
swoje dzieło promować, przeznaczając na to 30 proc. dotacji. Nasz gorzowski Oddział ZLP w latach poprzednich dzięki takim dotacjom potrafił wydać
gozowskim pisarzom 40 książek w serii Biblioteki Pegaza Lubuskiego, w tym
11 debiutów, wiele nagrodzonych lub wyróżnionych Lubuskim Wawrzynem Literackim. W styczniu 2012 r. komisja dotacyjna w Wydziale Kultury
nawet nie przeczytała mojej oferty, gdyż znalazła „uchybienie formalne”:
niezłożenie w terminie wyciągu z KRS, który kilka dni szedł z Warszawy (oddział nie ma własnego numeru KRS), ale doszedł przed dniem rozpatrywania ofert. Co myśleć o takich ludziach, którzy zza paragrafu nie chcą widzieć
treści projektu, a który na pewno mógłby wzbogacić intelektualny dorobek
miasta. To tak jak strzał we własną stopę... Rozżalony pomyślałem: nie ma
książek, nie ma nas. Trochę się pomyliłem. W tym roku, co było widać w Pegazie, odbyło się przynajmniej kilka premier książek moich koleżanek i kolegów. Jesteśmy. Od wczoraj w liczbie 26. Może to nie jest ozałamiająca liczba
w stosunku do Oddziału Warszawskiego. Ale w skali odniesienia?

		

Wasz red. nacz. Ireneusz K. Szmidt

Marek Grewling

KTO CZYTAŁ BOYA?
Nie mam ochoty podlizywać się kosmopolitom i bezideowcom, gdyż uważam, że proponują marsz ślepą
uliczką. Jednak nie zamierzam przyklaskiwać fanatykom
i fundamentalnym wyznawcom lustrowania cudzych dusz.
Wchodzącym bez ceregieli w moją duszę, w sanktuarium
mojej prywatności z pytaniem wyrażonym wprost lub
przy pomocy symbolicznych zachowań i znaków: „Kto
z państwa jest wierzący i praktykujący – proszę wstać”,
mówię to samo wielkie NIE, jak przed laty rzekłem „tamtym”. Swoją drogą, jak przedziwnymi drogami podąża
historia i jak niespodziewanie zatacza koła, wracając do
punktów wyjścia. Czyżby Nietzsche się nie mylił, tworząc
teorię wiecznego powrotu? Wracam do Boya. Ten nie kolaborował z mitami. Mity „narodowskie” obśmiewał, mity
lewackie… też obśmiewał. Aż strach. Ktoś zapyta: dlaczego strach? Wszak teraz są słupki sondaży, które mogą
dramatycznie obniżyć popularność, a społeczeństwo (naturalnie powszechnie wykształcone i czytające tak Boya,
jak i Krasińskiego, nie mówiąc o Fryderyku Nietzschem),
może mnie uznać co najmniej za dziwaka lub za człowieka
nieprzystającego do nowoczesnych standardów. Ciemniak
i już. Nie pasuje do wyników sondaży.
A ja marzę o takim czasie, kiedy doczekam się w mojej
ojczyźnie uszanowania mojej osobistej wolności. Może
zbyt patetycznie to zabrzmiało. Jednak mam już dosyć wypytywania mnie: „kto z państwa… to czy tamto…”, marzę
żeby mnie uznano takim, jakim jestem i nie pytano mnie
o partię, poglądy, wyznanie i sympatie. Sine ira et scientia.
Marzę, żeby „ci tam” nie usiłowali mnie zmuszać w ten
czy inny sposób do uznawania swoich pomysłów za jedyne i słuszne. Mówię tak o tych, co ostatnio w Polsce zyskali, jak i tych, co stracili. Bo odnoszę wrażenie, że jedni
i drudzy chcieliby budować własne mity, podpierając się
moim głosem – za. A mitów nam nie trzeba. Staję w obronie wolności. Jestem wolnym człowiekiem. Ilekolwiek by
mnie to kosztowało. Czy ktoś czytał Boya?

Z ostatniej chwili
Komisja Kwalifikacyjna przy Zarządzie Głównym Związku Literatów Polskich, na swoim
jesiennym posiedzeniu, na wniosek ZO ZLP
w Gorzowie, z rekomendacją krytyczną Leszka Bugajskiego, przyjęła jednogłośnie w poczet
członków ZLP Łucję Fornalczyk-Fice z Gorzowa i Iwonę Małgorzatę Żytkowiak z Barlinka.
Tym samym gorzowski Oddział liczy obecnie
26 członków. Koleżankom Łucji i Iwonie serdecznie gratuluję!

Ireneusz
K. Szmidt

Prezes Zarządu
Oddz. ZLP
w Gorzowie

PO 41. WARSZAWSKIEJ JESIENI POEZJI W ŁOMIANKACH



Dodać latu garść gwiazd,
Dodać zimie mroźnego wiatru,
Dodać wiośnie nastroju fermentu,
Dodać jesieni wieczornych warkoczy dymu,
Dodać mnie trochę miłości,
Dodać tobie garść czaru,
Dodać życiu dramatycznych pieśni,
Dodać miłości trochę blaknięcia czasu!
			
Lam Quang My – „Dodać”

Katarzyna Cudzich-Budniak

Noc Listopadowa
czy Czerwony Październik
Od czterdziestu lat poeci „pod to warszawskie drzewo
poezji jesienią zjeżdżają” (Henryk Gała, „Ballada o niedokończonym nekrologu”) i udowadniają, że poezja jest wiecznie
żywa, że choć „poumierali nam poeci, ziemia wciąż się jeszcze
kręci” (Ireneusz Krzysztof Szmidt, „Krajobraz po...”)...
Wszystko rozkręca się bardzo wolno i leniwie, jak na jesienny wieczór przystało. Nikt się nie spieszy, nikt nikogo nie pogania, na wszystko jest czas. I to chyba dobrze? Chyba tak właśnie
ma być? Nie ma co się łudzić, poezja już raczej nigdy nie będzie
„trendy” i nie pobije swą popularnością facebooka. Po co więc się
spinać i udawać, że ma być nowocześnie i medialnie?
W bezczasie
Ale medialnie jednak jest. Na scenie rzutnik, między rzędami
kamera, kilka aparatów, konferansjerka i organizacja na poziomie. Spotkania odbywają się w ekskluzywnych i utrzymanych
w standardach europejskich salach. Impreza ogólnie dąży do wysokiego poziomu, a zatem wniosek prosty: forma też jest ważna! I słusznie. Bo właśnie nad jej znaczeniem zastanawiam się,
przeglądając tomik wierszy tegorocznej (czterdziestej pierwszej
już) Warszawskiej Jesieni Poezji – antologię „Nad inne droższa”. Wszystko wydaje się w porządku, jedyne co razi (oprócz
niewielkich błędów edytorskich, z czego organizatorzy się wytłumaczyli), to okładka, która stanowi zarazem motyw tegorocznych
spotkań. Zdjęcie dziewczynki z książkami. Pachnie to trochę
podręcznikami szkolnymi z lat 60. Czy taki był zamysł? Pokazać, że czas się zatrzymał, i choć kolejne pokolenia odchodzą,
to my, poeci, wciąż się trzymamy? To tak jakby chcieć – jak za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki – zamknąć się w swoistym
bezczasie poetyckim.
Wydaje się, że nie jest to możliwe, a jednak od czterdziestu lat poeci pod to warszawskie drzewo poezji jesienią zjeżdżają
(Henryk Gała, „Ballada o niedokończonym nekrologu”) i udowadniają, że się da, że poezja jest wiecznie żywa, że choć poumierali nam poeci, a ziemia wciąż się jeszcze kręci (Ireneusz
Krzysztof Szmidt, „Krajobraz po...”)...
Śpiewogry?
Ale choć czas płynie bardzo powoli, a atmosferze towarzyszy
swoiste uczucie mglistości niczym w listopadową noc, na brak
atrakcji nie można narzekać. W trakcie dnia mają miejsce spotkania autorskie, warsztaty, konferencje, dyskusje, wieczorem zaś
– pełne obfitości gale. Czwartkowy wieczór rozpoczyna muzyka
zespołu „x”, zaś w piątek koncert formacji „y” wieńczy całe spotkanie. To jednak nie jedyne akcenty muzyczne w trakcie trwania
całego festiwalu. Czyżby w ten sposób organizatorzy chcieli zrobić ukłon w stronę muzycznej Warszawskiej Jesieni? A może to
jedynie forma nawiązania do wskazywanego już od starożytności
związku poezji z muzyką?

Jako potwierdzenie tezy drugiej można potraktować występ
Lama Quanga „My z Wietnamu”, który swoje wiersze zaprezentował w dwóch odsłonach: przeczytał po polsku i zaśpiewał po
wietnamsku. Podobnie następnego dnia uczynił Dimitr Hristov
z Bułgarii, jednak podczas gdy Quang My śpiewał a capella
i brzmiało to egzotycznie i fascynująco, Hristovovi towarzyszył
podkład puszczony z taśmy, który nadawał jego występowi nieco
groteskowy wymiar. Multimedialną prezentację zaś przedstawił
Zbigniew Milewski; towarzyszyły jej zdjęcia i – w oryginalnej
wersji ponoć chińska muzyka, ale na pokazie publiczność została
jej ze względów technicznych pozbawiona. Były też przerywniki
muzyki improwizowanej, swoistego free jazzu, tworzonej i zaprezentowanej przez braci Budniaków, Mikołaja i Piotra.
Obecność muzyki zmieniała niejako percepcję prezentowanych wierszy: poszerzała pole interpretacyjne i otwierała na rozumienie ich z trochę innej perspektywy.
Miłosz niejedno ma imię
Spotkanie poetów, którzy czytają swoje wiersze, z pewnością
ma wielki sens. Jak zauważył Piotr Nowotny, aktor prowadzący
wieczorne gale, jest to niezwykle ciekawe usłyszeć, jak wiersze
przedstawia sam autor. Podkreśla on bowiem to, co powinno zostać podkreślone, i wyłuszcza to, co powinno być wyłuszczone. Na
pewno pod tym względem jest to doświadczenie niecodzienne.
Szkoda może, że w tym roku grono osób, w którym się spotkano, było tak kameralne. Pojawia się również pytanie, czy jego
swoista elitarność nie dyskwalifikuje niejako osób, które w owej
elicie na co dzień nie przebywają. Bowiem praktycznie przy każdym nazwisku pojawiała się adnotacja, iż tej osoby „nie trzeba
chyba nikomu przedstawiać” (nie mówię tu o Turnieju Jednego
Wiersza – a jak się później okazało, niekoniecznie jednego – gdyż
tam mógł wystartować każdy). To może nieco zamykać i hermetyzować środowisko. Odczułam to również na własnej skórze,
gdy o Miłoszu Kamilu Manasterskim – poecie (jego najnowszy
tomik „Sepia” miał na Warszawskiej Jesieni Poezji swą premierę), a zarazem dyrektorze Domu Kultury w Łomiankach i współorganizatorze imprezy – wypowiadano się per „Miłosz”. Dla kogoś „spoza” mogło być to nieco mylące. Ale to niech posłuży jako
zabawna anegdota, gdyż takich na festiwalu nie zabrakło. Impreza nie była bowiem utrzymana w tonie powagi i patosu, czego
się nieco obawiałam. Śmiechom i żartobliwym komentarzom nie
było końca, przebijał też duży dystans poetów do samych siebie
czy własnej twórczości. To naprawdę wielkie – a przecież nie jedyne – atuty.
Słuchając wierszy czy przeglądając tomik stworzony na
tegoroczne spotkania, w oczy rzuca się to, o czym wspomina również Aldona Borowicz w przedmowie do książki: choć
czterdzieste pierwsze spotkania odbywają się nie w Warszawie,
a w Łomiankach, ich warszawskość jest wciąż niezwykle istotna,
stąd wiele wierszy nawiązuje swą tematyką do wydarzeń, miejsc
czy osób związanych ze stolicą. To z pewnością wspólny mianownik prezentowanej na festiwalu twórczości. Trudno o inny, bo
tu już mamy do czynienia z uogólnieniami, a tego przecież żaden
twórca czy interpretator nie lubi. Jedno jest pewne: Łomianki się
spisały. Można by wręcz powiedzieć: nie przenoście nam Jesieni
do Warszawy...
(za Mag. Internetowym WWW.Literaci.eu)



POECI WARSZAWSKIEJ JESIENI POEZJI
Zbigniew Milewski

Urodzony w 1969 roku w Sosnowcu, mieszka
w Warszawie. Autor arkuszy poetyckich: „Biedronka nad Biedronkami – spektakl poetycki”
(Warszawa 1990), „Pająki dla Gosi” (Warszawa 1991) oraz tomików „Jednego mniej” (Warszawa 1992), „Zły Erotyk” (Warszawa1997),
„Fajerwerki” (Warszawa 2005), „Kiedy bogowie mają weekend” (Łódź 2009), „Złote i czerwone” wydanie polsko-chińskie,
przekład Ju Shan i Zhao Gang (Łódź 2010). Jego wiersze znajdują się w wielu antologiach, np. „Macie swoich -poetów” (Warszawa 1996), „Noc Poetów”, 3-tomowej
„Biblii poezji polskiej” (najmłodszy autor) czy autorskiej antologii opatrzonej jego
wstępem „Miasto nowego Millenium - debiuty autorów mieszkających w Warszawie po roku 1988”. Publikował w wielu czasopismach i na witrynach poetyckich
w Internecie. Laureat wielu głównych nagród na konkursach poetyckich, m.in.
„Nadchodzące Pokolenia”, „Łódzka Wiosna Poetów” (trzykrotnie), „Warszawska
Jesień Poezji”. Juror w 1. i 2. edycji Turnieju Jednego Wiersza o Laur Burmistrza
Łomianek. Używa również pseudonimu Zbigniew Zam.
Sekretarz Generalny Związku Literatów Polskich i Wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego ZLP.

Wiersze z tomiku „Zagrabki”
Przy torach
To nie jest samobójca. Płynie z niego krew,
nie woda. Ma przypisaną liczbę słońca 5,
a tacy są pod opieką nieba. Kuba od dziecka lubił pociągi.
Nad przepaściami projektował
i budował mosty dla ciągnących wagony,
coraz dłuższe. W głowie słyszał ich śpiewy.
Para z komina lokomotyw łączyła się z chmurami.
Dziś jest motorniczym. W nocy miał widzenie.
Był wielkim parowozem. Z wagonami pełnymi
skrzydlatych pasażerów. Zanim wjechał w tunel
Bóg wykoleił mu tory i ułożył wygodnie
przy szynach. – Jeszcze nie czas Kuba na Twoją drabinę.
Ty sobie odpocznij na prawym boku, by nie przeciążyć
serca. Niedługo na sygnale przyjadę po Ciebie.

Konina
Jest niedziela. Wczoraj trzeba było dorżnąć
starą Baśkę, która jeszcze przed słabością
i złamaniem pęcin dała radę zaorać
kamienisty ugór za wsią, ojcowiznę,
której fater nie chce sprzedać, gdyż obiecał
ją utrzymać. Boże, tak chcę stąd wyjechać.
Tu najlepszym plonem tylko są kamienie,
nawet ich pilnować trzeba, bo zabierają
na budowę domów i cmentarne pomniki
– najładniejsze groby nimi są obłożone.
Wiosna kwitnie pełną piersią na pochówkach,
tam jest najżyźniejsza ziemia. Dzwonią na mszę,
a musimy skończyć siew w odświętnych gajerkach,
nim ktoś nas zobaczy. Ojciec każe ciągnąć
przerdzewiały siewnik. Boże wybacz tę skargę
i to, że my tutaj, zamiast na mszy i że
brat się cieszy na wyżerkę ze świeżej koniny.

Miłosz Kamil
Manasterski

Urodzony w 1977 roku w Kaliszu. Poeta
i prozaik, animator kultury. Laureat wielu konkursów literackich. Członek Związku Literatów Polskich i Société Européene de Culture.
Laureat Nagrody Światowego Dnia Poezji za
debiut książkowy (2006) i Nagrody Literackiej
„Poezji dzisiaj” dla młodego utalentowanego
twórcy (2009). Wydał: arkusz poetycki „Zasady gry”, książki poetyckie wydane:
„Sztuka czytania” (Warszawa 2005, wyd. elektroniczne 2007), „Spa” (Warszawa
2007), „Portfolio” (Warszawa 2008), „Notebook Norwida” (Biblioteka Poezji Dzisiaj 4/2009), „Złote i czerwone” - wydanie polskie i chińskie - przekład Ju Shan
(Łódź 2010), „Sepia” (Warszawa 2012) oraz „Tramwaj zwany 805N. Opowiadania” (2011). Jest laureatem kilkudziesięciu konkursów literackich. Sam również
ocenia wiersze jako juror m.in. Festiwalu „Złoty Środek Poezji” w Kutnie (2008),
Turnieju Młodych Autorów XXXVII Warszawskiej Jesieni Poezji (2008), Turnieju
Jednego Wiersza o Laur Burmistrza Łomianek (od 2003), konkursów portalu Poezje.com.pl. Prowadzi warsztaty literackie, jest redaktorem serii książek poetyckich
„Łomiankowska Premiera Literacka” (15 tytułów od 2005 r.). W Domu Kultury
w Łomiankach realizuje autorską imprezę „Na strychu w Łomiankach”, podczas
której prezentuje najwybitniejszych autorów poezji współczesnej. Prowadzi blog
pod adresem: www.manasterski.blogspot.com. Strona autora: www.manasterski.eu.
Członek Zarządu Głównego, członek Komisji Kwalifikacyjnej ZLP, Skarbnik Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, redaktor naczelny Magazynu www.literaci.eu. Dyrektor Domu Kultury w Łomiankach, szef organizacyjny
41. Warszawskiej Jesieni Poezji.

Wiersz z tomiku „Sepia”
Poetry café
nie pamiętam tego miejsca wśród
tylu kawiarni w których ristretto espresso
zawsze dopio nigdy con pana czasem americano
gdzie mleko dawali zimne
kawę beznikotynową
kelnerki słały uśmiechy
i gubiły drobne
tego miejsca nie było jeszcze na moim
Google Maps
z namaszczeniem przegryzam
cynamonowe ciastko
odreagowuję stres zajadając
brązowy cukier z białą pianą
próbuję sobie przypomnieć
poskładać kawałki domów
w mojej głowie są ciągle zapachy
z pizzerni vis á vis moja
książka na półce w księgarni
za rogiem apteka gdzie sprzedawali
leki na stłuczone serce
kelnerka zauważyła że piszę wiersze
jeszcze nie wie, że sama w nim będzie
też prowadzi swoje notatki
miarowo stukamy
długopisami w papier
czekając na wers lub nowe
zamówienie
Łódź 2010

POECI WARSZAWSKIEJ JESIENI POEZJI
Marek
Wawrzkiewicz

Urodzony w 1937 roku - poeta, dziennikarz, tłumacz, animator kultury, absolwent Wydziału Historii na Uniwersytecie
Łódzkim. Jest dziennikarzem, który od
prawie 40 lat publikuje artykuły poruszające tematykę kulturalną. Był korespondentem prasowym w Moskwie, redaktorem naczelnym miesięczników „Nowy
Wyraz”, „Poezja” oraz tygodnika „Kobieta i Życie”. W 1960 roku zadebiutował
tomem wierszy – „Malowanie na piasku”. Dziś ma w swoim dorobku twórczym
ok. 40 książek – tomów wierszy, szkiców, powieści, antologii i książek przekładowych. Do ważnych tomów wierszy można zaliczyć m.in.: „Późne popołudnie”
(2001), „Każda rzeka nazywa się Styks” (2003), „Eliada i inne wiersze” (2003),
„Smutna pogoda”, „Coraz cieńsza nić” i „Dwanaście listów” (2005). Pracę na
rzecz środowiska pisarzy i upowszechniania literatury udatnie dzieli z twórczością
własną. Kolejne książki to: „Ostateczność” (2006), „Światełko” (2007), „Dawne
słońca” (2010), „Epizod” (2011).
Włada doskonale kilkoma językami, jest przy tym znakomitym tłumaczem
z języków słowiańskich, a przede wszystkim poezji rosyjskiej – wydał m.in. antologię „Pamięć. Poeci St. Petersburga”. Znany również jako organizator dziesięciu edycji WJP.
Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i nagrodami literackim. Od 2000 roku prezesuje Zarządowi Oddziału Warszawskiego ZLP, a od
2003 roku również Zarządowi Głównemu.

List spod płyty nagrobnej. Estonia, XVIII w.
Dla Aarne Puu

Teraz, kiedy u wejścia do świątyni
Leżę pod granitową, wytartą już płytą
Z napisem: Podepcz mnie
Bom prochem niegodnym tylko,
Mogę wyznać to, co wiedzieli wszyscy,
Choć wiedzieli nie wszystko:
– Grzeszyłem. Och, z jaką zapalczywością grzeszyłem!
Nigdy nie brakowało mi sił
Do grzechu. Budziłem się o poranku,
Wspominałem z rozkoszą wczorajsze grzechy
I śpieszyłem do dzisiejszych. Obmywałem członki
Nieco zatęchłą wodą, odziewałem skórzane portki,
Koszulę z koronkami, kapotę czarną
Jak grzech pijaństwa, obżarstwa i rozpusty
I biegłem do grzechu jak do źródła
Tryskającego spod skały.



– Coś robił, Martinie, pod Grubą Margeritą
W piątek, w deszcz, trzynastego? – krzyczał
pastor – Powiem ci coś robił!
Grzmociłeś panią Teresę,
Zacną wdowę po oficerze. Czy po to
Pierś on nadstawiał za wiarę, żeby ona
Nadstawiała się tobie, plugawcze? Pastor
To szlachetny człowiek, ale on nie wiedział,
Że pod tą samą basztą ze środy na czwartek
Grzmociłem jego żonę. Wybacz, Panie Boże.
Za mało wtedy piłem. Trza było rzęsiściej
Popijać udziec cielęcy. Drobna kość, ta która
Utkwiła mi w przełyku, spłynęła by niżej.
A potem czkawka, womity, paralus
I żegnaj życie. I żegnajcie wszystkie
Nadobne wdowy, mężatki, dziewice,
Których nie przerąbałem. Dziś stąpacie po mnie
Leżącym pod granitem, tak jak przykazałem:
Należy się grzesznikowi taka sroga kara.
Majtki wynaleziono sześćdziesiąt lat później.

41. WJP
w obiektywie
Piotra Bułasa

Ester, moja przebiegła kochanka, napominała mnie:
– Nie grzesz z innymi, twoje obfite nasienie
Zostaw we mnie. W alkowie
Sztywne, szeleszczące prześcieradła czekają
Byś położył mnie na nich. Nikt tak –
Mówiła Ester – nóg nie zadziera. Nikt
Tak nie będzie kręcił kuprem pod tobą.
Biedna, zarozumiała Ester. Biedna Emma,
Rudowłosa, piegowata, z płomieniem
Pomiędzy udami, biedne szlachcianki,
Chłopki, mieszczki, karczmarki i dziewki kuchenne.
Każdej się zdawało, że jest jedyna. Boże,
Żałuję za grzechy, choć prywatnie ci powiem:
– Daj mi drugie życie. Dopiero wtedy
Pokażę, jak można nagrzeszyć.
Niskie jest niebo mojego kraju. Jesienią i zimą
Dzień ledwie się budzi, a już w sen zapada.
Co niedziela, w tym kościele wielebny pastor
Kazał sprzed ołtarza: – Płomienie piekielne
Spalą cię, jawnogrzeszniku Martinie,
Pomyśl o swej duszy skazanej
Na wieczne potępienie! Ale dusza
Chichotała bezgłośnie. Spod spuszczonej głowy
Łowiłem zaciekawione i pełne obietnic
Spojrzenia kobiet. Połowę z nich miałem,
Połowę będę miał. Żadnej nie przepuszczę.

W następnych numerach naszego czasopisma będę prezentować kolejne sylwetki wspaniałych polskich poetek i poetów, których spotykam na Warszawskich Jesieniach Poezji i których, myślę, cieszę się
zaufaniem i przyjaźnią. Będą wśród nich: Aldona Borowicz, Danuta Bartosz, Krystyna Konecka, Elżbieta Musiał, Kazik Burnat, Stefan Jurkowski, Andrzej Dębkowski, Piotr Dumin, Juliusz E. Bolek,
Jan Tulik, Alek Nawrocki... i pewnie jeszcze kilku innych.

Ireneusz K. Szmidt



ZDZISŁAW MORAWSKI po dwudziestu latach

Był początek 1992 roku. Minęły zaledwie dwa lata ustrojowych i gospodarczych przemian w Polsce. Jeszcze mniej
od zburzenia muru berlińskiego, co oznaczało połączenie
NRD i RFN. I w Polsce, i w Niemczech wszystko się zmieniało. Jedni bali się przemian, inni optymistycznie patrzyli
w przyszłość, jeszcze inni korzystali z np. przygranicznego
handlu.
Zdzisław Morawski, człowiek ukształtowany w czasach socjalizmu, oceniał ideologów tego ustroju, a ściślej
współczesnych mu politycznych interpretatorów socjalizmu, bardzo krytycznie. Szydził z nadgorliwości cenzorów i urzędników komitetów partyjnych, z głupoty i braku
wyobraźni tych, którym się wydawało, że ich pomysły na
Polskę są jedynie słuszne. Tym bardziej nie mógł akceptować stanu wojennego. Fakt jego wprowadzenia w życie
13 grudnia 1981 roku był dla poety wstrząsem, który zaowocował poematem „Ziemia dla żywych”. Przemian się spodziewał, a gdy wreszcie nadeszły, cieszył się z nich, a jednocześnie
– jak wszystkich dojrzałych ludzi – dręczył go pewien niepokój
związany z ich owocami. Czy będą one przyjazne człowiekowi
w jego własnym domu – ojczyźnie? Szukając odpowiedzi, doszedł do wniosku, że trzeba poznać lepiej sąsiadów – Niemców
zza odrzańskiej miedzy, którzy choć żyli w bardziej niż my ortodoksyjnym reżimie, a po zjednoczeniu automatycznie znaleźli
się w nowym ustroju, podobnie jak my musieli pokonywać trudy
adaptacji do nowego, także dla nich, świata. Dla pisarza najlepszą płaszczyzną kontaktów jest literatura. Podjął więc starania
o utworzenie polsko-niemieckiego stowarzyszenia literackiego
i wydawanie wspólnego, dwujęzycznego pisma. Spośród niemieckich pisarzy za najbliższego sobie Zdzisław uznał rówieśnika Helmuta Preißlera, również poetę, w czasach postsocjalistycznych funkcjonującego nieco na marginesie życia literackiego regionu brandenburskiego. Do niego zaadresował pierwszy
wiersz z nowego cyklu „Odrą pisane”, czym wywołał ogromne
wzruszenie u niemieckiego poety, który milczał już od paru lat.
Ale zarazem pełne zrozumienie, czego wyrazem była niemal
natychmiastowa odpowiedź w postaci kilku wierszy, które swój
pierwodruk, wraz z poematem „Odrą pisane”, miały w 2. numerze pisma „Prom/Die Fähre” – ich wspólnego dzieła, niestety już
po śmierci Zdzisława.
Granicą między Polską a Niemcami jest Odra, ale Zdzisław
Morawski – o całą dekadę wcześniej niż nasz unijny awans –
uznał, że rzeka ta bardziej nas łączy niż dzieli. Patrząc na nią,
z obu stron widzi się podobne krajobrazy, obserwuje taką samą
przyrodę i rodzą się przy tym podobne refleksje.
Był Zdzisław przez wiele lat poetą rzeczy. Świadomie odcinał się od romantycznych i uczuciowych inspiracji, preferując
znajdywanie kunsztu i sensu przedmiotów, często zwyczajnych,
codziennych. A teraz, w nowym politycznym kontekście, znów
zwrócił się do człowieka, do żywej rzeki, do przyrody, do najczystszej urody świata. Tak o przyrodzie i o człowieku z nią
złączonym pisał tylko w latach młodości.

W 1992 roku wiersze adresowane
do Helmuta Preißlera oraz inne inspirowane Odrą i jej otoczeniem,
także wyrosłe z kontaktów z Niemcami, w tym nawet o satyrycznej
wymowie, Zdzisław Morawski
ułożył w tomik pt. „Odrą pisane”.
W październiku tego samego roku niespodziewanie zmarł.
„Odrą pisana” książka dopiero
w 2005 roku, po 13 latach, dzięki
naszym staraniom dotarła do czytelników.
Nadaliśmy jej nieco inną kompozycję niż ta, którą przed laty
ułożył autor. Uznaliśmy, że dialog
poetycki, który rozpoczął on pierwszym wierszem swojego poematu, nie może w tej książce być monologiem. Dlatego, by go
unaocznić, równobieżnie z tekstami Zdzisława umieszczonymi
z prawej, na stronach nieparzystych, po lewej, na parzystych,
płyną wiersze jego niemieckiego przyjaciela Helmuta w tłumaczeniu Jolanty Sachers, włącznie z przejmującym „In memoriam” napisanym już po śmierci gorzowskiego poety.
Kontynuując „rzeczny” ton wierszy, w rozdziale drugim przypomnieliśmy poemat „Rejs przez ciche źródła”, piękną poetycką
prozę zagubioną w arkuszu pod tym samym tytułem, i w trudno
dziś dostępnym tomie wierszy „Obecność” (1974). Uznaliśmy,
że należy mu się nowe życie, gdyż dociera do źródeł strumieni,
które tworzą rzeki. Też jego Odrę umiłowaną. Dziś też zachwyca swoją poetycką urodą, dlatego ponownie przypominamy go
drukiem na sąsiedniej kolumnie.
Utwory zawarte w kolejnych rozdziałach są datowane rokiem
1992. Autor włączył je do tomu „Odrą pisane”, a inspiracją do
nich były kontakty z ludźmi, obserwacja codziennych relacji
między Polakami i Niemcami. Więcej w nich satyry, nawet sarkazmu, choć także dużo mądrych refleksji. Dziś są one także
dokumentem społecznych przemian.
Na promocję grudniowego numeru „Pegaza Lubuskiego” wydobyliśmy z archiwum kilkanaście egzemplarzy tej książki. Kto
jeszcze jej nie ma, będzie mógł stać się jej właścicielem i po
dwudziestu latach od odejścia Poety przywitać się z mądrością
jego ostatnich wierszy udostępnionych przez żonę poety – Marię Morawską. Nietypowych w całokształcie dorobku gorzowskiego Księcia Poetów.
Tom „Odrą pisane” ujawnia głębokie humanistyczne refleksje
poety, ale także pazur prześmiewcy. Prezentuje nowego Zdzisława Morawskiego, choć minęło już wiele od jego śmierci.

Krystyna Kamińska i Ireneusz K. Szmidt
Anna Ludwiczak-Cadd
ZDZISŁAWOWI...

Szara droga jesienna z bezlistnymi wierzbami,
Z pochylonym krzyżem wioskowym w zaduszkowe święta,
Szepce słowa żegnalne pod zimnymi gwiazdami.
I nic nie można poradzić, aby nie pamiętać...
Wszechświat się tylko przygląda w ponurym milczeniu,
Gdy samotność wygląda, jak bolesna Pieta.
Słowa nienapisanych wierszy nie mają znaczenia,
Gdy w przestworza nieznane na zawsze odchodzi Poeta.
Healdsburg, Dec. 22. 1992

CHRISTA
WOLF CICHE
Z LANDSBERGA
REJS PRZEZ
ŹRÓDŁA
I Źródło

Są rejsy, w których masz ochotę by obwisły żagle,
wiatry wróciły do gniazd, ptaki pozwijały skrzydła, śpiew by się ciągle rozpoczynał i miłość miała
tylko początek.
Przy źródle jest zaledwie szelest. Delikatne świa
tła toną w cieniu, jakby w ssącym ile – giną tam
kontury, cyfry, daty.
Cień u źródła jest wilgotny, soczysty, matowy, ma
kształt liścia widzianego od spodu i zapełnionego
cieniem.
Kwiat rozwinięty z cienia jest najpiękniejszy.
Jesteśmy w nim jak w weselnym bukiecie chociaż
są to gody mroku, gdyż cień jest niemowlęciem
nocy – dojrzewa o zmierzchu, a umiera o świcie – zawsze cicho.
Dla ciebie rozwijam wachlarz słów, mój cieniu zaginiony rano.
I mam ciebie w sobie jako spokój i ciszę albowiem szczęście
człowieka dojrzałego jest łagodne i mija się z gwałtem.
W ciszy jest wiara, że nic bezkarnie nie powiesz.
W ciszy jest ostrzeżenie przed milczeniem.
Zapatrzony w niebo, zastygły w trawie, jak kamień od wieków
nie ruszany z ziemi milczę zasłuchany.
Źródło skręcone tym, że skręcać musi.
Kiedy zagasną światła i spłonie słowa ostatni ogarek, na służbie
miłości zostanie milczenie, żyjące tym, że milczeć musi.
Milczenie nosi w sobie strach przed fałszem. Na zgiełkliwym
świecie obrazów słowo jest banitą, cisza buntem, a milczenie
zbrodnią. „Kocham więc i milczę” – powiedziałem kiedyś, lecz
nie umilkłem – zacząłem szeptać.
Jakże piękne są treści, które można szeptać.
Piękne słowa są dla myśli kwiatami, wielkie rodzą owoce.
Księżyc jest dłużnikiem słońca – oddaje jego światło – lecz miłość nic nikomu nie jest winna. Kto kocha dzieli się miłością,
lecz jej nie oddaje.
Dzieli się szeptem, czy słyszysz mój szept?
W cieniu wzrok się wyostrza i rozszerzają się źrenice, to światło
wygląda z oczu, światło poranka, zabójca dla dojrzałego cienia.
Cień ogniska drży płomieniem i zastyga w popiele. Iskry opadają
na ziemię popiołem. Popiołem nocy jest godzina przed świtem.
Jeśli odebrać światu cień stanie się on płaski i chyba głęboki, jak
jama twarzy na tle księżyca, jak widok ze studni.
Jeśli odebrać człowiekowi cień, umrze – człowiek umiera z cieniem.
Kwilenie dziecka jest pierwszym głosem cienia.
Jeśli byłbym malarzem i oddech mógłbym czymkolwiek malować malowałbym cieniem, a farby brałbym z cichych źródeł.
Malowałbym najszczerszy uśmiech, najłagodniejszej miłości.
Oddaję ci mój uśmiech cieniu pochylony nad źródłem.
W rejsie do intymnego portu cień będzie łodzią, uśmiech żaglem, a szept wiatrem.
Rejs jest haftem na strumieniu.

II Strumień

Strumień jest ukryty w lesie i rozciągnięty na posłaniu z dna małej
kotliny, skąd łożyskiem rysuje szczególne znaki – ziemi kręte zmarszczki.
Na wodę przez woń tataraku opada zieleń, rosną liście światła wykrojone z cienia.
Jest to znajomy i mocno osadzony w historii szuwarów i gałęzi, sitowia i opisów strumień, jak stare zamczysko, gdzie najlepiej zawierać
pakt zgody.
Oto spotkaliśmy się: on zawsze wkomponowany w las tubylec i ja,
reemigrant z krainy murów.
Oto on, głupie pisklę rzeki, kompromituje ziemię płynąc po niej goło
i szorstko.
Oto on, jak kopnięty nabrzmiałą złością wody gach, wylatuje za
próg wodospadu, gdzie jest głośny jak szaleniec przy zakratowanym
oknie.
Oto on, płynie dalej z wdziękiem łagodnych zakoli, jakby zerkał
do tyłu pytając, co zawinił i jaki ciężar grzechu jest zmuszony nieść.
Oto on ściąga w cień ważki i pobudza mnie do niebieskiego ich nazywania.



Oto on – już tylko on – zna najwdzięczniejszy i najszczerszy z wieczora rechot żab.
Stoję przy nim w cieniu czterdziestu lat życia i patrzę,
jak na zawrócony od młodości list i pytam siebie,
gdzie on błądzi?
Gdzieś musiał zgubić swoją drogę. Chyba na tej drodze, gdzie jest najwięcej drogowskazów?
I myśmy tutaj siebie zgubili, mówię do ciebie dziewczyno, dziewczyno kimkolwiek jesteś.
Widziałem kiedyś człowieka stojącego na skrzyżo
waniu dróg z podniesioną stopą, nie wiedział gdzie ją
postawić.
Ten człowiek nie miał twarzy łotra ani policjanta.
Ten człowiek bał się zbłądzić – nie był strumieniem.
A myśmy zbłądzili w swoich dłoniach.
Strumień błądzi od rana, kiedy promienie słońca są skośnie za długie
by stroić go w światło.
Błądzi w południe, kiedy okolica jest zakneblowana ciszą.
Błądzi wieczorem, kiedy ryby stają, jak świeżo położony na wodzie
ruch pędzlem.
Błądzi nocą, kiedy noc zakotwiczyła u brzegów cumy mroku, a gwiazdy zapuściły korzenie w wodę.
Błądzi przy księżycu, kiedy światło wędrujące po liściach buduje nad
nim pomost.
Błądzi ciągle, kiedy podmywa zbuntowane przeciw gałęziom korzenie, rosnące koronami do głębi.
Liczne i piękne są błędy strumienia.
Godzę się ze strumieniem albowiem godzę się z pięknem i uznaję jego
prawo do błądzenia – prawo pierwszej miłości.
W myszkowaniu strumienia jest jego prawo, prawo spadu.
Ma prawie w każdym miejscu inny rytm przygłębień i przykos, wirów
i gładzi, zwolnień i przyśpieszeń.
Kropla wody u wodospadu ciężeje ołowiem do dna,
a po wierzchu niesie zwinięty w rulon liść, jak list do zniszczenia.
Strumień ma własną busolę, której wskazówką jest ciężar wody.
Jest najwolniejszym z więźniów; zamknięty brzegami, lecz rozlewny
od źródła do ujścia.
Przychodząc tutaj zapłaciłem światu wszystkie długi.
Teraz, stojąc na intymnym brzegu, będę czekał na swoich dłużników
– nie wątpię, że przyjdą.
Zaciągnęliśmy wartę honorową naszych spojrzeń, naszych słów i rąk
– przed nami droga do ujścia.

III Ujście

I przyszedł kres brzemienny w wody pełne ujście. Dwa rybołowy zawisły na cieniu. Las pozostał w tyle.
Zielony szelest trzcin jest rozległy, bezbłędny w łagodnym powiewie, pełen własnej chwały i wewnętrznych szmerów, jak poemat nigdzie nie wpisany, jak człowiek wpisany w czas wiatru kiedy idzie
z wiatrem.
Każdy powiew wiatru, jak oddech człowieka, schlebia sobie i trzcinie
i leniwej wodzie.
Skończyła się wielka aktywność, pozostał spokojny lecz nieustępliwy
w dążeniu do ujścia ciężar zatopionego w rozlewisku nieba.
Bogaty w zdarzenia przepływu strumień wydostojniał w posągowej
gładzi.
Wszelka jego swawolność została w lesie, za ostatnim zakrętem, wszelkie błądzenie zgubił w źródlanej przeszłości, po drodze ogrzanej słońcem, którego blask lśnił jak wielki order występku wody z brzegów.
Napiętnowany chwałą własnych przygód i dokonań, strumień wchodzi
w nową chwałę dzieła – uzupełnia rzekę, wciska się w nurt trójkątem
jasnej wody, jakby chciał opowiedzieć chlubę swojej czystości, wirem
niepokoi nurt od samego dna i stamtąd dźwiga wodę.
Miał do tego miejsca własną markę ochronną słowa ujętego w łożysko,
był nieskazitelnie własny.
Na rozległym pastwisku wiatrów zmienił wiarę, stal się wyznawcą
rzecznych praw i przybrał nadane mu imię dopływu.
Poza ujściem nic więcej go nie spotka.
Będzie miał odtąd dni i noce wodnej służby w rzecznym korycie: będzie poił nie swoje brzegi, niósł nie swoje fale, wił nie swoje wiry.
W morzu nie zbłądzi łosoś ze strumienia.
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Natalia Staszak

Alicja Łukasik

Studentka studiów magisterskich filologii
polskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie, pasjonatka sztuki
wszelakiej. Rodowita gorzowianka. Od ponad dekady oddana pisaniu poezji i prozy.
Zafascynowana twórczością M. Jankowskiej, Marcina Świetlickiego i Rafała Wojaczka. Pisze kiedy tylko może i na czym
może (choćby na serwetce w kawiarni), zawsze w towarzystwie muzyki.

Studentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutowała z rekomendacją Karola Graczyka zestawem
wierszy na łamach 32. numeru Pegaza
Lubuskiego. W 2010 r. ukazała się jej
pierwsza książka – tomik wierszy pt.
„Przebudzenie”, wydana w serii Biblioteki
Pegaza Lubuskiego (poz. 34), wyróżniony
w konkursie Lubuskiego Wawrzynu Literackiego za najlepszy debiut 2010 r.

DEBIUT Z REKOMENDACJĄ DOKTOR
GABRIELI BALCERZAKOWEJ

My wcale nie jesteśmy złym pokoleniem
Wierzymy, że warto wierzyć.
Czytamy te cholerne rozterki Wertera i Heloizy,
zdarza nam się płakać przy komercyjnych filmach
– częściej nad rozlanym mlekiem.
Mamy swoje szkiełko i oko,
choć nasi mędrcy nie mają imion
i nie porywają tłumów.
Zdarza nam się kochać
na wieczność, na zawsze, na chwilę –
w rytmie neonowych świateł
w ciemnych zaułkach dyskotek.
My wcale nie jesteśmy straconym pokoleniem
choć nasz bóg jest głuchoniemy
wierzymy w życiowe prawdy i mamy marzenia
spisane na spadających
gwiazdach.

Już mi niosą suknię z welonem
Ty mnie, serce, nie krytykuj
taka rola moja, by racjonalnie myśleć
szacować zyski i straty
przeliczać pocałunki na banknoty
dotyk rąk
na spokojną przyszłość.
Ty mi nie zmniejszaj zasług
zmierzyłem go podług jej wymagań
oceniłem przydatność
i grubość jego, rzecz jasna
portfela.
Ty nie myśl żeś takie lepsze i czyste.
Skazujesz na ból i niedosyt.
Mamisz złudzeniami
każesz wierzyć w nieskalaną miłość
tę co to wszystko zwycięży.
Ty się, serce, nie wychylaj.
Siedź sobie spokojnie
i rządź
w naiwnych
gorących
ciałach romantyków.

Cień i echo
Tego dnia ręka fotografa drżała,
jakby nerwy sprzeciwiały się
ograniczeniu spojrzenia
do, zaledwie, mrugnięcia fleszem.
Utrwalił więc widok uniesionych brwi
w wyrazie zdziwienia
na tle teatru oddanego do rozbiórki,
zanikającego tak szybko i tak skutecznie,
że niedługo zostanie wspomnieniem.
I nie wiadomo, co jest ważniejsze:
dziewczyna zasłaniająca fragment budynku
czy budynek z zasłoniętym fragmentem.
Przesyłam ci ten kontur kreślony drżącą ręką:
milczącą sylwetkę, uwięzioną
w bieżących wydarzeniach.
Powiedz, proszę, jak mogłabym o nich
opowiedzieć,
mając po swojej stronie wyłącznie
echo rozbieranego teatru
i, ukryty w cieniu, wyraz twarzy.

***

prawie nie pamiętam dźwięku
napalonego komara
odbijającego się od niewielkich
przejaśnień w ścianach
tego wkurwienia na hałasujące do ucha skrzydła
aparat mowy którym usiłuje o coś zapytać
tego pocenia się pod kołdrą by schować całe ciało
tego pocenia w ogóle odrazy przed myciem rano
być może to właśnie dlatego
że prawie nie pamiętam
zdarza mi się do wszystkiego zatęsknić
w zimowe święta

Żarówka
Ważne jest, że obudzi nas światło naturalne,
choć niezupełnie ono, ale będzie świecić,
więc nie trzeba zapalać żarówki. Zastanie
nas w trakcie innych jednakowo ważnych rzeczy.
Odpowiadania długim mailem na wiadomość
dotyczącą chociażby Maryni i dupy,
o czym, o dziwo, czyta się z zadowoloną
miną, dlatego chętnie ćwiczymy te ruchy,
żeby dojść do wprawy.

NOWE WIERSZE POETESS GORZOWSKICH
Teresa Borkowska

***

rozbłysł
Warkocz Bereniki
na wieczornym niebie
zaszczekały
Psy Gończe
zamrugała
Czarnooka Galaktyka
a leśne ognisko w odpowiedzi
sypnęło gejzerem iskier
w ukłonie dla
królowej Egiptu
wieczorną ciszą powiedziały
niebieskiej nadwornej sforze
spadające łuski kory
oczko wodne
zagubione w leśnej głuszy
lśni
rywalizując zaciekle
z oczu błyskiem galaktyki
z nimi
jestem szczęśliwa

noc
pomarańczowa
kula księżyca prowadzi mnie
w siny tunel
leśnej drogi
gdzie z jednej strony
zastygła w ciszy
mroczna ściana starego lasu
z drugiej
rozszeptany gałązkami

***

moje piersi
radują Twoje oczy

***

jak zjawa przemykasz
na wieczorny spacerek
leśną drogą w dobrze znany gąszcz
plątaniny krzewów
szpalerów drzew
latareczka twoja
wysoko na niebie
nieziemską poświatą
kładzie posłuszne cienie
u twoich miękkich
stóp
ale ty
cóż
tup tup tup tup
a teraz gdzie jesteś
a ty tutaj
tak cichutko
tak spokojnie
leżysz
w leśnym gąszczu
a nad tobą
kryształowe
krople rosy
wokół światło niebiańskiej
latareczki
przecięte liniami gałęzi
cętkami liści
śpisz?

Renata Paliga

***

miażdżysz zapach
rozpalonego
ciała
Twoim nabrzmiałym z rozkoszy
pożądaniem

winogrona
zdziczały bez moich słów
bez poranków
przytulonych do przestrzeni
minęło lato
a ja
nawet listów donikąd
nie wysłałam
jak zwykle

w zakamarkach pościeli
błądzą
nasze przyspieszone oddechy

nie posmaruję nimi ust
na pokuszenie

dreszczem miłości
obejmujesz je

mam dzisiaj w dłoniach
kwaśne winogrona



Renata Paliga

***

zatopię się w hamaku
o niczym pomyślę
stopami chmur dosięgnę
raz za razem
a na ustach bitej śmietany smak
i pola truskawkowe
po kresy źrenic
po horyzont
bezmyślności

Irena Zielińska

***

Świt
Czas pierwszy
zanim słońce wstanie
uwięzione w sieci poranka
zanim strach utraconych na zawsze
wczorajszych zamierzeń
Czekam na Blask
ten najważniejszy,
w którym miłość sekund tykających
wyrośnie z białych palców
tak jak gałązki wystają ze śpiewnych
Akordów
A potem Eksplozja
wszystkich naraz słońc
jak piorun
otwiera nieskończoność.

Człowieku…
Człowieku, rozejrzyj się
i zobacz!
ile światła czułego jest
w spojrzeniu Księżyca
ile w dotyku nocy
delikatnych rąk drzew
ile ramion niby w wątłych gałązkach
Tam ptaki
w woalu fioletowego mroku
uwiły gniazda
Wiesz po co to wszystko jest?!
Po to, by słowo w ciszy
nabrało mocy
Po to, by czas Ludzi i Ptaków
nie był pustą otchłanią
ciemną i głuchą
Wyciągnij po to wszystko ręce
a oczy
jak w dobrym śnie
przytul do Piękna.
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PODRÓŻE PISARZY

Kolejna rowerowa przygoda trwała tylko trzy tygodnie (od 4. do 25. 06. 2012 r.). Droga (camino),
którą przebyłem z dwoma kolegami, pokonując
dystans około 900 km z lotniska w Bilbao do Santiago de Compostella i Finisterry nad Oceanem, to
już historia.
MOJE CAMINO
nie było niczym nadzwyczajnym; gdyby tak
pieszo pokonać Pireneje, deszcz, wiatr, zmęczenie – może wtedy!?
Nasze rowerowe 60-70
km dziennie, przy moich wcześniejszych kilkutysięcznych trasach,
było raczej spacerem. Ów przejazd traktowałem jako swoistą
pielgrzymkę. Pośpiech nie był wskazany. To prawdziwe camino,
najczęściej zaczynające się jeszcze we Francji, prowadzące przez
Pireneje, Burgos, Leon i mierzące ponad 1 tys. km – to wędrówka
piesza z symbolicznym kosturem (dziś zastępują go powszechnie
stosowane kijki do nordic walking), z plecakiem, do którego przytracza się muszlę, zazwyczaj z wymalowanym krzyżem.
Już w Santiago poznałem 28-letniego Marka, który przeszedł trasę per pedes aż z Polski, pokonując ponad 3 tys. km.
Zajęło mu to trzy miesiące bez dwóch dni. Albo Marcin, 32letni inżynier z Zielonej Góry, który pokonał prawie całą trasę na rowerze. To są prawdziwi pielgrzymi, to jest sprawdzian
nie tylko nóg, ale siebie, wiary. Mój trzytygodniowy zaledwie
pobyt na camino wniósł jednakże sporo pozytywnych przeżyć,
dał poznać niezwykle uczynnych Hiszpanów, kraj zadziwiający różnorodnością krajobrazu, od gór (jechaliśmy na wysokości
500-1200 m), przez rozległe płaskie przestrzenie (Meseta) do
pofałdowanej Galicji, gdzie wieje i pada tak często, że dni ze
słońcem i bez chmur należą ponoć do wyjątków.
Zazwyczaj jechaliśmy asfaltowymi drogami, niekiedy świadomie zjeżdżając na szlak pieszy, i to były odcinki najciekawsze.
Wielokroć szlak pieszy biegł równolegle do drogi asfaltowej.Był
czerwiec, najdłuższe dni w roku. Nic zatem dziwnego, że wielu
ten właśnie miesiąc wybrało na swoje wędrowanie. Nasilenie
peregrinos (pielgrzymów) nastąpi w miesiącach wakacyjnych,
szczególnie w lipcu, bo pod koniec obchodzony jest dzień św.
Jakuba z bardzo uroczysta mszą.
Idą bez przerwy, od świtu do zmroku, trójkami, parami,
pojedynczo, dźwigając na plecach wszystko, co niezbędne do
podróży. Stają, by poprawić ciążący plecak, zaczerpnąć wody
z przydrożnych studni, wyłuskać kamyk z buta, opatrzyć dokuczliwy odcisk, utrwalić cyfrówką ciekawy obiekt.
Mówią różnymi językami, najczęściej hiszpańskim, niemieckim, angielskim, japońskim, wietnamskim, francuskim, czeskim
czy polskim. Ten ostatni nie był na trasie słyszany zbyt często.
„NIE IDŹ TAM, CZŁOWIEKU”
Są i tacy, którzy niosą małe
plecaki, bo te duże podwozi im
specjalny samochód. Był na trasie
długonogi, bardzo sympatyczny
Francuz, który ów dystans pokonywał biegiem (sic); nie wiem skąd
i kiedy wyruszył. Spotykaliśmy się
w albergach na czterech ostatnich
odcinkach. Zatem, podobnie jak my,
pokonywał około 70 km dziennie.
Kiedy w niedzielę ustawił się już
w Santiago po compostelkę (dowód
ukończenia camino), uściskałem go
serdecznie; poznał mnie. Wymieniłem tylko trzy osoby, które danym mi było spotkać i które wzbudziły mój szczery po-

dziw. A przecież przez owe setki lat (sic), miesięcy, dni, godzin
w nieustannym potoku pielgrzymim idą, biegną, jadą konno, rowerem ludzie przeróżni, w różnym wieku, różnej profesji, wyznań, często chromi, z przeszłością. Wyruszają ze swymi, im
tylko znanymi intencjami, przemyśleniami, wędrują z różnych
powodów, wielokroć czysto turystycznych, przygodowych.
Na trasie doświadczają niejednokrotnie sytuacji niezwykłych,
nadzwyczajnych. Zmieniają i przemeblowują swe wnętrza. Po
dotarciu na miejsce, u stóp apostoła Jakuba przemieniają się
z agnostyków w prawdziwych wyznawców ewangelii, jak choćby Andrzej Kołaczkowski-Bochenek, redaktor mieszkający od
ponad dwudziestu lat w Niemczech, a który takiej łaski dostąpił
i po powrocie do kraju, wydał, oprócz przewodnika, interesującą książkę pt. „Nie idź tam, człowieku”. Przeczytałem i wierzę
w każde jego napisane słowo. Ale i ja doświadczałem na trasie
„rzeczy” co najmniej dziwnych.
Opis trasy, wrażenia i spotkania z obcymi, a przecież swoimi (też pielgrzymami), na trasie i w albergach wydaje mi się
zbędny. Te same powtarzające się czynności. Meldowanie
się, pieczęć potwierdzająca kolejny etap w specjalnej książeczce – credencial del peregrino, wybór legowiska-łóżka,
często wyznaczanego przez gospodarza albergi, zazwyczaj
w wieloosobowej sali, prysznic, pranie, suszenie, przygotowanie posiłku (szkoda, że nie wszystkie albergi oferowały kuchnie), zwiedzanie miejscowości, zakupy, bieżące notatki, foty,
a wieczorem jeszcze oglądanie transmitowanych meczów –
wszak był to czas Euro 2012.
Rano, kiedy jeszcze ciemno na dworze, odzywają się melodyjki w komórkowych telefonach Cicha krzątanina, pakowanie,
często przy świetle czołówki, i wymarsz na kolejne 30-40 km.
My, rowerzyści, zazwyczaj też wstawaliśmy. Przed nami kolejny etap, pokonywany w spacerowym tempie. Jedynym usprawiedliwieniem owej
szybkości były góry
i zazwyczaj przeciwny wiatr od Oceanu.
Tylko raz (na szczęście) jechaliśmy w pelerynach.
PIĘKNO
I BRZYDOTA
Dla mnie, w owych podróżach, najcenniejszą wartością
była i jest ciągła niewiadoma, nowe pejzaże, nowi ludzie, zmieniające się otoczenie – niebo i ziemia z kolorami i zapachami,
nade wszystko architektura – urocze kamienne miasteczka
z kościółkami o płaskich wieżach-dzwonnicach, na których wielokroć sadowiły się bociany. Ileż zdumienia i swoistej zazdrości
wywoływały owe kościoły datowane na X-XII wiek. Prawdziwe
romańskie cacka z absydami, arkadami, gurtami, półkolistymi
archiwoltami i kamiennymi płaskorzeźbami, tak świetnie zachowanymi, że budziły moje wątpliwości, czy były prawdziwe,
najprawdziwsze. I wtedy mimo woli przywoływałem w pamięci
nasze polskie „perły” romańskie: Strzelno, Inowrocław, Tum pod
Łęczycą, relikty w przyziemiach polskich katedr – jakże ubogie
w porównaniu z tamtymi budowlami, którymi nasycone było
niemal każde miasteczko. Albo jeszcze wcześniejsze, też nieźle
zachowane, budowle celtyckie – kamienne rotundy kryte strzechami, lub tak charakterystyczne dla Galicji, podłużne, ażurowe
spichrze ustawione na parzystych kolumnach – grzybkach (swoisty system wentylacji i ochrona przed gryzoniami). Rozdziawiałem gębę, chodząc po przestrzeniach kościołów w Burgos, Leon,
(to już gotyk), podziwiałem budowle Gaudiego, nie tak szalone,
bo neogotyckie, w wymienionym już Leon i Astordze. Zajrzałem i na cmentarz. Wiele tu ścian grzebalnych, tzw. columbariów
z tablicami i inskrypcjami.
Nie mogłem z kolei pojąć brzydoty nowych, marmurowych
czy granitowych nagrobków, tak przesadzonych i nieproporcjonalnych w skali; kraj, który szczyci się niezwykłymi rzeźbami
z przeszłości, od romanizmu po secesję. Cztery kilometry przed
Santiago, na wzgórzu Monte del Gozo, niedaleko polskiej al-

GĄSIOR (Jerzy Gąsiorek) – Moje camino
bergi stoi pomnik poświęcony naszemu
Papieżowi. Szkaradztwo! Jak to możliwe? W pobliskiej kapliczce pw. św.
Marka wieczorna msza św. Pięć – osiem
osób, w tym głównie Polacy. Za ołtarzem
Murzyn o chłopięcym wyglądzie. W innym kościele Koreańczyk odprawia mszę
dla grupy niemieckich pielgrzymów,
a jeszcze w innym mszy przewodniczy
kobieta, bo to grupa pielgrzymów kościoła anglikańskiego.
Owa ongiś wielce katolicka, Hiszpania zachwyca wciąż wystrojem kościołów
– wielkie barokowe ołtarze, obrazy ścienne, charakterystyczne figury Chrystusów
i Marii ubrane w prawdziwe szaty, zaskakuje brakiem wiernych, głównie tych młodych i najmłodszych. Ten obrazowy katolicyzm objawił się również w Boże Ciało,
kiedy to całe ulice na przestrzeni niekiedy
kilku kilometrów dekoruje się wyszukanymi kompozycjami kwiatowymi. Przy
układaniu ich zaangażowane są całe rodziny, grupy zawodowe, siostry zakonne.
Praca zaczyna się świtem, kończy
wczesnym popołudniem, bo zazwyczaj
procesje odbywają się w godzinach popołudniowych.
PO CORRIDZIE
To są momenty, sceny, dla których warto jechać do Hiszpanii właśnie
w tym okresie. W miasteczku Shagun
zaskoczeniem był przemarsz różnorakich orkiestr uświetniających Dni Corridy. Kiedy tam wjechaliśmy, nie usunięto jeszcze z ulic mocnych, wysokich
ogrodzeń; dzień wcześniej odbywały się
tu gonitwy byków. Na zakręcie, pod kamieniem, wieniec. Nie trudno się domyśleć, że to na cześć ofiary takiej gonitwy.
Ale to stało się w tym miejscu minionego
roku. Przy dźwiękach mijanych orkiestr,
poruszających się tanecznym krokiem,
tłumy – całe rodziny z piknikowymi koszami, pełnymi jadła i napojów, udające
się do pobliskiej areny na kolejny kilkugodzinny spektakl. Co znaczy tradycja!
Mimo ograniczeń i zakazów corrida wciąż
ma się dobrze. Kiedy piszę te słowa (dziś
7.07), w Pampelunie słynna gonitwa uliczna. Zapewne nie obędzie się bez ofiar.
To jest Hiszpania. Na pagórkach
charakterystyczne, wielkie, czarne, sylwetki byków. Na horyzoncie mnóstwo
trójśmigłowych, strzelistych wiatraków
dla odnawialnej energii. Próbuję sobie
wyobrazić pod nimi współczesnego Don
Kichota. Jak by wyglądał?
O dziwo, nigdzie nie spotkałem pomników – rzeźb, poświęconych temu
niezwykłemu Rycerzowi. Może w w La
Manchy, która leży nieco niżej.
Ale znakami, którymi nasycone jest
camino, są charakterystyczne, żółte strzałki lub muszle umieszczane na chodnikach,
ścianach lub specjalnych kamieniach,
malowane, ceramiczne lub odlewane
w brązie. Dlatego pielgrzymi nie błądzą.
Jeśli nie masz pewności, uprzejmy senior
lub seniora wyprowadzi cię na szlak.
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MUSZLA I FINISTERKA
I jest wreszcie ten moment, po miesiącu, a może dwóch, trzech, kiedy ze wzgórza San Marco, obok polskiej albergi (ok. 4
km przed miastem) dostrzegasz sterczące
wieżyce wspaniałego kompleksu katedry
Santiago de Compostella – miejsce, gdzie
dotarł sam apostoł Jakub i gdzie złożono
Jego szczątki. Codziennie, w południe,
odprawiana jest uroczysta msza święta
W licznych (różnojęzycznych) konfesjonałach ustawionych w bocznych nawach
możesz uzyskać rozgrzeszenie. Wielu
z tego korzysta. My byliśmy na sumie
w niedzielę. Msza koncelebrowana, której
przewodniczył biskup. Mieliśmy szczęście być świadkami „zasypania” kadzidłem wielkiej, wiszącej na długiej linie,
kadzielnicy, tzw. botafumeiro, którą na
zakończenie mszy świętej ośmiu panów,
ubranych w bordowe togi, winduje w górę
i swoistym sposobem potrafi rozbujać do
pozycji niemal poziomej, wszystko nad
głowami wiernych. Pachnie kadzidłem,
błyskają flesze, rozlegają się brawa. Na
moment ów tłum zapomina o św. Jakubie,
Jezusie w tabernakulum. Może dla wielu
ten moment będzie najważniejszym, najciekawszym z całej pielgrzymki.
Ci, którzy mają siłę i ochotę, idą lub
jadą jeszcze 100 km na zachód, nad Ocean do Finisterry (koniec ziemi), by na
skalistym cyplu Faro zostawić lub spalić
symbolicznie coś z odzienia, które im
służyło na wędrówce. To taki kultywowany zwyczaj. Widać liczne ślady miniaturowych ognisk; oto dwaj Niemcy palą
z satysfakcją jakiś przyodziewek, raczą
się butelką przyniesionego wina.
Niektórzy idą na pobliską piaszczystą
plażę, by podnieść i zabrać ze sobą dużą muszlę, taką, która jest odwiecznym symbolem
c a m i n o. To ponoć dowód, że dotarło
się do Oceanu. W miejscowej alberdze za
jedno euro możesz otrzymać drugi dowód
z camino, tzw. finisterkę.
Teraz już powrót. Zdecydowana
większość pokonuje trasę tylko w jedną
stronę. Wracają samolotami, pociągami,
autobusami – spełnione marzenia, sprawdzone siły fizyczne i psychiczne. Jeden,
jedyny raz w życiu; ale są i tacy, jak ów
spotkany Polak z Hamburga, który na camino był po raz trzeci.
Wiem, jestem pewien, że w tej chwili
w kierunku Santiago płynie nieprzerwany
potok peregrinos, ludzi z różnych stron
świata, w różnym wieku i z różnymi intencjami. To swoisty fenomen. Tak zapewne będzie do końca świata, bo Santiago de Compostella, po Ziemi Świętej
i Rzymie, jest najbardziej popularnym
szlakiem pielgrzymim.
I ja tam byłem, a com widział i przeżył,
pokrótce opisałem. Warto wybrać się na camino. Parafrazując przewrotny tytuł książki
Bochenka, piszę: Idź tam człowieku, nie będziesz żałował, wrócisz bogatszy.
Zdjęcia autora
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Jerzy Alski – PREZENT

O miłości z wielkimi
pytaniami w tle

W ubiegłym roku ukazała się
pierwsza książka Jerzego Alskiego pod tytułem „Za dużo miłości”.
Właśnie do gorzowskich księgarń
trafiła druga książka tego autora z tytułem „Prezent”, którą można czytać
jako ciąg dalszy pierwszej, ale może
być także lekturą samodzielną. Obie
powieści łączą główni bohaterowie: Natalia i Krzysztof, jednak
dzielą ponad cztery lata, a więc sporo czasu, aby na tamtą miłość spojrzeć z innej perspektywy. No i jest jeszcze nowa postać,
4-letnia Nali, która ma znaczący wpływ na relacje głównych
dotąd bohaterów. Co prawda na początku nie jest jasne ojcostwo, ale Krzysztof tak zdecydowanie zaakceptował Nali jako
swoją córkę, a ona jego jako swego tatę, że… powstała jedna
z najpiękniejszych, moim zdaniem, powieści o miłości ojca do
dziecka.
W linii fabularnej, poza olśnieniem z pierwszej części,
w „Prezencie” mamy klasyczne etapy dojrzałego związku kobiety i mężczyzny: na początku jeszcze gierki, brak zdecydowania, potem świadome układanie relacji, łącznie z rezygnacją
z niektórych przyzwyczajeń, ale także z otwartością na robienie
przyjemności drugiej stronie. Wreszcie decyzja o ślubie, przygotowania do niego, sam ślub, zresztą z perypetiami, budowanie
wspólnego domu, na końcu jednak klasycznie, czyli z miesiącem miodowym w oryginalnej przyrodzie.
Ale Jerzy Alski nie byłby sobą, gdyby tej w sumie banalnej
historii nie dodał głębi. Z jednej strony mamy więc rozważania
o tym, jak zapisywać życie, na ile ważne są szczegóły, a na ile
mącą one opowieść. Czy synteza pomaga narracji, czy też wpędza opowieść w schemat? Inna płaszczyzna rozważań ważna dla
Alskiego to relacje między realnym życiem a duchowością. Dla
autora sfera ducha jest co najmniej tak ważna, jak doczesne realia. Ale jakiego ducha? Nawet w kwestiach religii mamy parę
możliwości do wyboru. Bohaterowie wybierają protestantyzm
przede wszystkim z uwagi na służebny aspekt tego wyznania.
Cóż, można z autorem dyskutować, ale na pewno przy okazji
lektury warto uświadomić sobie samemu potrzebę odpowiedzi
na nieczęsto stawiane pytania. Jest w książce wiele odwołań
do historii kultury, do wielkiej literatury, malarstwa, muzyki,
bo autor swobodnie porusza się w różnych dziedzinach sztuki,
a nawet świadomie określa własne gusty i upodobania. Spotkałam się z opinią, że takie wtręty mącą lekturę. Mnie one wciągają, bo pozwalają porównać własne opinie z poglądami autora.
Często zgadzam się z Alskim, choć nie zawsze. Niektóre jego
pomysły mnie drażnią, inne nawet bawią, jednak takie ścieżki
poboczne, moim zdaniem, bardzo wzbogacają lekturę.
Ale „Prezent” to – powtarzam – przede wszystkim powieść
o miłości. Myślę, że większość czytelniczek lubi książki o miłości. Ja też. Polecam więc tę historię o nas, współczesnych,
kochających i zakochanych, o miłości do dziecka, o miejscu
dziecka w rodzinie, o wszystkim co ważne w codzienności, ale
z wielkimi pytaniami w tle. „Prezent” Jerzego Alskiego może
być doskonałym prezentem pod choinkę.

Krystyna Kamińska
Jerzy Alski – „Prezent”, Wydawca: Sonar Literacki, Gorzów
2012, s. 560

Co zapamiętasz
z Nattes?
Trzeci tom wierszy Agnieszki
Moroz „Aneks do gier” zawiera
wiersze nowe, ale autorka zdecydowała się także na przypomnienie
wierszy z wcześniejszych tomików:
„Każdy idzie do nieba” i „Ulica magików”. Zrobiła to świadomie, bo tu
znalazły nową wymowę. Może także
dlatego, że jej zdaniem wiersze wymagają długiej i starannej
pracy, pisze więc stosunkowo niewiele. Przy tym ceni sobie
poezję ascetyczną, pozbawioną zbędnych określeń, opisów
i ozdobników, a każdy jej wiersz jest swoistym traktatem.
Gorzowianka Agnieszka Moroz ukończyła polonistykę
na Uniwersytecie Szczecińskim, teraz przygotowuje pracę
doktorską, nie mogą więc dziwić horyzonty myślowe, jakie otwiera przed czytelnikami wierszy. Ona wręcz wymaga
sporej wiedzy z szeroko pojętej współczesnej kultury. Mamy
w wierszach odwołania do literatury angielskiej i amerykańskiej, do filmu, do malarstwa. Teraz wzbogaciła je nową
sferą doznań – komputerem i grami. Bo przecież w klasycznych dziedzinach sztuki, a również w nowych, obracamy się
w świecie wirtualnym, zbudowanym z naszych wyobrażeń
i jeszcze trochę z przypadku. Co najważniejsze? – zdaje się
pytać autorka niemal we wszystkich wierszach. Jej rozterki
świetnie ilustruje wiersz „Popołudnie w Café de Nattes”.
Café de Nattes to popularne miejsce odpoczynku turystów
w artystycznej dzielnicy starej Kartaginy w Tunezji. Bywali
tam André Gide, Albert Camus, Simone de Beauvoir. A teraz:
siedzimy przy niebieskich ćwiekowanych drzwiach popijając
miętę z piniowymi orzeszkami. Ciąg dalszy pierwszej zwrotki
to szczegółowy opis tego miejsca i widoku przez okno. Natomiast druga część pokazuje różne możliwości, jakie przybierze ten obraz w przyszłości: wkrótce wspomnisz inne kolory ścian, dodasz stłumiony zapach szafranu, ciche rozmowy
w językach, które nagle wydadzą się znajome. Dialogi zbudują się na nowo w każdej kolejnej anegdocie i w końcu nie
będziesz wiedział, czy naprawdę upuściłeś szklankę, co powiedziałam, ani jak ważne było to jedno popołudnie. Jak zachować prawdziwy obraz bez deformacji? Autorka radzi: Dlatego
szybko zapisz je na kartce, zrób zdjęcie i zamknij w koreksie.
Pozwól nam zastygnąć… No tak. Obraz pozostanie, ale czy
zamknięty w fotograficznym naczyniu stanie się ważniejszy
od tego co zapamiętamy? Nawet jeśli ten nowy będzie zdeformowany przez naszą wyobraźnię? Jak zachować realia? Lub
inaczej, czy realia warte są zachowania? Na wszystko przecież
możemy patrzeć wielorako, a to zróżnicowanie bierze się z naszej świadomości, doświadczeń, kultury, horyzontów myślowych. I czy wszystko jest tylko grą, czy może prawdą?
Agnieszka Moroz ciągle stawia pytania. Jeszcze nie
znajduje na nie odpowiedzi, ale mam odczucie, że jest o krok
od własnego odkrycia sensu świata i życia. Czekam na następny tomik Agnieszki. Życzę jej, aby takie odkrycie stało
się prawdziwym impulsem do twórczości, by zaczęła pisać
więcej. Jej wiersze każą myśleć.

Krystyna Kamińska
Agnieszka Moroz – „Aneks do gier”, fotografie, projekt
– Roman „Katschor” Łaniewski, druk: „Sonar” sp. z o.o.,
Gorzów 2012, s. 48

Agnieszka Moroz – ANEKS DO GIER
Leszek Żuliński

ŻYCIE OBOK
Agnieszka
Moroz
wydała
wcześniej dwa tomiki wierszy. Tomik „Każdy idzie do nieba” ukazał
się w roku 2006, a w 2010 „Ulica
magików”. O tym drugim pisałem
m.in.: Jedną z najmocniejszych wartości w tych wierszach jest znakomity wręcz melanż „przyziemności” z kulturowością. Kulturowością „popkulturową” (będącą signum naszej współczesności
i „krajobrazem” miasta), ale też tą „wysoką”, intelektualną.
W ten sposób to chodzenie po ziemi jest tutaj transformowane
w cały kod znaków i sensów, które rewaloryzują ową przyziemność
i w naturalny sposób przenoszą ją w sferę odruchów psychologicznych, estetycznych i aksjologicznych. W sumie powstaje jakiś
komplementarny obraz obiektywnej zewnętrzności i subiektywnych
przeżyć, nastrojów, dylematów. Nie miałem wątpliwości, że ta 23letnia wówczas autorka ma talent, poza tym wiele ważnych spraw
do opowiedzenia.
Trzeci, najnowszy zbiorek wierszy nosi tytuł „Aneks do
gier”. Z pewnych powodów jest to książka nietypowa. Otóż
autorka zdecydowała się na powtórzenie 23 utworów z poprzednich dwóch książek, dodając do tego wyboru 13 nowych
wierszy. Na stronie tytułowej zresztą poinformowała, że jest
to wybór. Zastanawiałem się, czy nie lepiej było poczekać, aż
„uskłada się” zupełnie nowy cykl, ale ta konstelacja publikowanych i niepublikowanych wierszy daje jakąś nową jakość i poza
tym uznałem za istotny argument główny: Agnieszka jest bardzo
utalentowana, jej pisanie daje nam na tyle intrygującą lekturę, że
i takie przypomnienie się przynosi czytelniczą satysfakcję.
Powyżej przytoczyłem fragment mojej recenzji z „Ulicy
magików”, bowiem zasygnalizowane tam imaginarium poezji
Agnieszki Moroz nie ulotniło się i nadal ustanawia wartość tego,
co poetka pisze obecnie. W tej nowej konstelacji jednak stare
i nowe wiersze chyba postawiły mnie wobec innych refleksji.
Ten tomik odczytuję przede wszystkim jako akt alienacji. Pięknie malowany tu świat dzieje się w przestrzeni solipsystycznej,
odgrodzonej murem od realu. Dużo tego realu, dużo, a jednak
wszystko, co istotne, dzieje się nie w behaviorze, lecz w oskomie na inne oczekiwania i spełnienia.
Moroz porusza się w nieco innym świecie niż ja. Kiedy na
przykład w jej wierszu pojawia się David Copperfield, ona myśli o znanym iluzjoniście, ja – o bohaterze Charlesa Dickensa.
Kulturowość tych wierszy – bogata i ciekawa – bardziej rymuje
się z czasem jej generacji niż mojej, a jednak zwycięża uniwersalizm, bowiem „dzisiaj” mamy podobne i wspólne. Ważniejszy
jest wszakże nie realistyczny entourage tych wierszy, lecz to, co
ponad nim lub obok istnieje zawsze. A więc tu, teraz i dla mnie
przede wszystkim wspomniana alienacja. Jakby życie „obok”
było przestrzenią alternatywną, władczą, niepozwalającą nam
na dominację reizmu i pragmatyzmu (chwała Bogu!).
Facet w moim wieku zazdrości młodym młodości. A jednak
Agnieszka uświadamia mi po raz kolejny, że jedziemy wszyscy
na tym samym wózku. Nawet zastanawiam się, czy nie mam
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nad nią przewagi dystansu i stoicyzmu, tego cudownego braku złudzeń. Boli mnie jej cicha skarga
w tych wierszach. Po co w ogóle dostrzegła, że zawsze żyjemy za pancerną szybą? Dlaczego już wie,
że nawet z kimś bliskim jest się bardzo daleko? Jak
to się stało, że rozumie słowo „samotność”?
Bardzo porusza mnie wiersz pt. „Niekochani”.
Przytaczam w całości:
Nieprawda
że każdy jest kochany
Są ludzie
z dłońmi zmęczonymi
pozbawionymi linii papilarnych
które przeniosły się na twarz
są ludzie mali
z dygocącym sercem
ustami suchymi
tylko do krzyku
I ludzie głupi
i brzydcy
i ci zupełnie bezbarwni
A wreszcie po nich
daleko
na końcu
są jeszcze ludzie z pamiętnikami
ogrzewający ciszę złych dni
rękami od dawania
Każdy
przez całe życie
idzie do nieba.
W wierszu pt. „Dokładanka” (smutny erotyk) wspaniała
pointa:
Nasza wzajemna niechęć
ma w sobie coś z miękkiego uczucia
którego nazwa zaczyna się na m
i kończy na ość
dlatego nigdy nie może nam przejść przez gardło.
Tak, to są czułe wiersze, rozedrgane, przygnębiające
w swych mądrych prawdach. Między sobą a Agnieszką Moroz
widzę zupełnie inne poetyki oraz czuję przecież sporą różnicę
pokoleniową, a jednak czytam tu to, co chciałbym przeczytać,
co sam czuję, co być może sam na swój sposób już kiedyś napisałem. To chyba jest u młodej poetki ten błysk uniwersalizmu
i znakomity przykład dla tezy, że nowa „faktura realu” i nowe
języki poezji nie niweczą wciąż tych samych rozpoznań i doznań egzystencjalnych. Wszyscy jesteśmy Edypami i Jokastami
idącymi wciąż tą samą drogą przez mrok i mgłę niespełnienia.
O tym niespełnieniu pisze Agnieszka Moroz, udowadniając
jak bardzo zmiana dekoracji niczego nie zmienia. I to przede
wszystkim uwodzi mnie w jej pisaniu.

AGNIESZKA MOROZ – O CO TYLE KRZYKU
Nie rozumiem krzyku o rozbite porsche trzydzieści cztery pary butów i torebkę od Gabbany
Z rękami w połach rozwianego płaszcza gubię obcasowy stukot
Odebrałabym gdybyś nie wyrzucił telefonu nie dosłyszałam jestem roztargniona
a nastrojowe świece nie każdemu podpalają dom
Zawsze się śmiałeś że potrafię wykończyć nawet kaktus Ja królowa kier madonna bez dzieciątka
przesuwam perłę na sznurze naszyjnika i zamiast Amen wzruszam ramionami
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Ludwik Lipnicki

O Zegadłowiczu
z niespodzianką

Świat ludzi
życzliwych
Profesor Ludwik Lipnicki jest
znany w literackim środowisku Gorzowa jako poeta i prozaik. A przecież
tytuł naukowy i bardzo bogaty dorobek dała mu nie literatura a lichenologia, czyli gałąź botaniki obejmująca
badania nad porostami, której nazwa
pochodzi od greckiego słowa leichen
(porost). Profesor Lipnicki może godzinami opowiadać o znaczeniu porostów dla całego naszego świata, a nawet tym niepozornym
żyjątkom poświęcił ważny wiersz (w tomie „Łapacze snów”)
zatytułowany „Porost”. Zaczyna od pytania: Byłem, jestem. Czy
będę? I dalej szerzej: Oto ja, matuzalemowy trybik w Chronosa
porządku,/ zwyczajnie szary jak człowiek codzienny,/ pozornie
zbędny darczyńca./ Nie będę, zatem nic nie będzie. Ten niepozorny porost okazuje się miarą istnienia świata.
Lichenologią w Polsce zajmuje się stosunkowo nieliczna
grupa naukowców. Wszyscy oni się znają, obserwują swoje
osiągnięcia naukowe, spotykają się na dorocznych zjazdach,
a co najważniejsze, w najczęściej paroosobowych zespołach
prowadzą badania terenowe. Badania te polegają na szukaniu
odpowiednich gatunków porostów w terenie, ale zawsze przy
tym jest czas na wspólne biesiadowanie, wspominki, robienie
sobie żartów, itp. Odżywa atmosfera studenckich obozów, choć
siwizna już przyprószyła głowy niejednego z uczestników takich
eskapad. W takim serdecznym klimacie rodziła się najnowsza książka profesora Lipnickiego pt. „Duch Czarnej Wody”
zawierająca opowieści, zdarzenia i anegdoty związane ze środowiskiem polskich lichenologów. Bohaterowie tej książki
– najczęściej z najwyższymi tytułami profesorskimi – tu zeszli
ze swoich piedestałów, a są zwyczajni, ludzcy, często zabawni,
mają swoje pasje i upodobania. Nie znam nikogo z tego środowiska, a już chętnie bym przyjęła kostycznego profesora Zygmunta Tobolewskiego z Poznania, który wynajdywał rozmaite
preteksty, by przyjechać do Drezdenka, do pełnego ciepła domu
swojego znacznie młodszego kolegi. Nie znam profesor Krystyny Czyżewskiej, a w głos śmiałam się, gdy ona dowiadywała
się, jak z różnych gatunków porostów można robić tzw. zaprawki do samodzielnie pędzonej wódki, czyli rarytasy w dobie, gdy
alkohol był na kartki. Bardzo chciałabym posłuchać koncertu na
dwa głosy, jaki w rozwalającej się cerkiewce dali profesor Janusz Nowak i profesor Ludwik Lipnicki, a echo szło daleko po
górach… Jak już z powyższego widać, wiele opowieści dotyczy
także profesora Lipnickiego, który zdecydował się sam siebie
pokazać prywatnie. Włączył tu także własne wspomnienia z badań w jego ukochanych Borach Tucholskich.
Opowiastek takich jest w tym tomie powyżej setki. Bohaterowie przyjmą książkę na pewno życzliwie, bo to o nich i o ich znajomych. Natomiast miarą jej wartości literackiej będzie sposób przyjęcia przez czytelnika, który nie zna tego środowiska. Ja czytałam ją
z zainteresowaniem, a po dziesięciu stronach miałam wrażenie, że
od lat znam wszystkich polskich lichenologów i lubię ich niezmiernie. Profesor Lipnicki należy do tamtego świata i z właściwą sobie
serdecznością opisał swoich przyjaciół. Powstał ciepły dokument,
jakby pamiętnik grupy bliskich sobie ludzi, których łączy naukowa
pasja. A jest to świat, w którym nie ma zazdrości, złośliwości, konkurencji. Naprawdę może istnieć taki świat? Jeśli nie jest to świat
stworzony przez emanującego ciepłem profesora Lipnickiego, to
proszę; Lichenolodzy! Zmieńcie ten nasz, polityczny i współczesny!

			

Gabriela Balcerzakowa

Krystyna Kamińska

Ludwik I. Lipnicki – „Duch Czarnej Wody”, wydawca: Cladonia – Ekologia i Ochrona Przyrody, Drezdenko – Gorzów Wlkp.
2012, s. 140

Nieczęsto ukazują się w Gorzowie książki polonistyczne o charakterze naukowym, dlatego z przyjemnością rekomenduję najnowszą,
szczególnie że zawiera ona ważny
wątek detektywistyczny.
Na początku lat 80. gorzowianka, dziś doktor Gabriela Balcerzakowa, studiowała polonistykę
w Opolu. Jej mentorem był profesor
Władysław Studencki, który w młodości osobiście poznał cenionego pisarza okresu międzywojennego – Emila Zegadłowicza
i bywał w jego dworku w Gorzeniu niedaleko Wadowic. Profesor Studencki sam napisał pracę naukową o dramatach Emila Zegadłowicza, a swoją studentkę namówił na opracowanie
twórczości poetyckiej tegoż autora. Gabriela Balcerzakowa pracę przygotowała, tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych
otrzymała, ale jej rozprawa ukazała się dopiero teraz w wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie,
gdzie autorka pracuje.
Emila Zegadłowicza, bo choć był bardzo popularny
w okresie międzywojennym, dziś pamiętają tylko nieliczni. Był
poetą, dramaturgiem, tłumaczem, pisał powieści, przewodził
grupie poetyckiej Czartak, odkrył dla kultury twórczość ludową
z Beskidu Śląskiego, utrzymywał kontakty z wszystkimi ludźmi
ważnymi dla literatury tamtego okresu. W swoim dworku w Gorzeniu zgromadził niezwykłą kolekcję dzieł sztuki i dokumentów. Gabriela Balcerzakowa bywała w tym dworku i korzystała
ze zgromadzonych tam materiałów. No i właśnie wątek detektywistyczny jej książki wiąże się z Gorzeniem. Trzeba wiedzieć,
że Emil Zegadłowicz zmarł w 1941 roku, a dom i zbiory były
własnością rodziny. Co prawda ludzie kultury z najbliższego
dużego miasta – Bielska Białej wiedzieli, jaki skarb mają obok
i niby pieczę roztoczyli, ale do formalnego wykupu dworku
i zbiorów nie doszło. Dopiero po śmierci wnuka poety, Adama,
gdy zbiory ostatecznie przekształcono w Muzeum Emila Zegadłowicza i gdy zaczęła działać Fundacja Czartak, okazało się, że
wielu cennych pamiątek już tam nie ma. Gdzie są? Nie wiadomo. Pewnie w szufladach prywatnych kolekcjonerów. Nie ma
o nich choćby wzmianki w obszernej książce Mirosława Wójcika pod tytułem „Pan na Gorzeniu”, w której jest wszystko, co
teraz dostępne za spuścizny Zegadłowicza. Tymczasem Gabriela Balcerzakowa, gdy przygotowywała prawie 30 lat temu swoją pracę doktorską, przepisała obszerne fragmenty lub całe listy
kierowane do Zegadłowicza przez Władysława Broniewskiego,
Juliana Tuwima, Marię Pawlikowską-Jasnorzewską, Jerzego
Hulewicza i innych pisarzy. I teraz po raz pierwszy zostały one
opublikowane. Tematycznie dotyczą przede wszystkim twórczości Zegadłowicza, ale można w nich przeczytać o planach
literackich autorów listów, o stosunkach panujących w świecie
literackim Warszawy i Poznania, o ocenach ukazujących się
książek. Bardzo ciekawa to lektura.
W świadomości współczesnych czytelników funkcjonuje powieść Zegadłowicza „Zmory”, przede wszystkim dzięki
ekranizacji i trochę wierszy, szczególnie z nurtu ludowego, czyli „Powsinogi beskidzkie”. Gabriela Balcerzakowa ocenia dziś
jego twórczość poetycką jako antologijną, czyli uznaje, że dla
kilku wierszy jest miejsce w antologiach. Reszta należy do historii literatury. Trzeba jej wierzyć. Ale listy znanych pisarzy,
opublikowane jakby na marginesie głównej rozprawy, są całkiem oryginalną niespodzianką.

Krystyna Kamińska

						
Gabriela Balcerzak – „Twórczość poetycka Emila Zegadłowicza”, wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Gorzów
2012, s. 102

Łucja Fice - OPIEKUNKA
Leszek Żuliński

Mimesis i katharsis
Minęło 15 lat od debiutu Łucji FornalczykFice. Pojawiła się jako poetka tomikiem pt.
„W moim śnie” w roku 1997. W roku 2010 ukazał się jej drugi zbiorek – „Piegi na słońcu”. Teraz
ten, o którym niżej słów kilka...
Ale „po drodze” zdarzyło się wiele... Łucja Fice spędziła kilkanaście lat w Anglii, Walii
i Niemczech jako guest-worker lub – jeśli ktoś woli – gastarbeiter. Pracowała najczęściej jako opiekunka ludzi starych i chorych. Dziś okazuje się, że to doświadczenie zmieniło nie
tylko jej zwyczajne życie, ale i literackie. Obudziła się
w Łucji prozatorka. Napisała trzy powieści, z których pierwsza
już wyszła, a kolejne są bardzo jej pokrewne. Tak więc spodziewajmy się całej trylogii gastarbeiterskiej.
To osobliwe signum temporis naszego czasu. Tysiące Polaków przebywa na emigracji zarobkowej. XIX-wieczny exodus
„za chlebem” doczekał się swej współczesnej odsłony. W tradycji literackiej powraca jak bumerang ten wątek; w naszej dobie został przypomniany już w latach 80. znanymi powieściami
Edwarda Redlińskiego i kilku innych pisarzy. A proza Łucji Fice
udowadnia, że temat nadal jest niewyczerpany.
Co ciekawe: „poezja gastarbajterska” też się pojawia (niedawno np. czytałem bardzo ciekawy tomik Pawła Baranowskiego pt. „London aj)”. Łucja i w tej formule postanowiła zapisać
swoje doświadczenia. Dopiero co ukazał się jej kolejny zbiorek
wierszy zatytułowany „Opiekunka”. Już z samego tytułu wynika, że autorka postanowiła, podobnie jak w prozie, „odreagować” doświadczenia pracy, jaką wykonywała.
Osobliwa to poezja. Z pozoru mało „poetycka”. I słusznie,
bowiem ta konkretna tematyka wymagała swoistego realizmu,
nawet dosłowności. Nie wiem, czy można te wiersze nazwać
„reporterskimi”, ale autentyczne zdarzenia i problemy czynią
taką kreację „dziełem uczestniczącym”. Pamiętajmy jednak, że
mimesis nie wyklucza katharsis. Wszystko jest poezja – i po raz
kolejny ten tomik to udowadnia.
W znakomitym posłowiu do tomiku Izabela FietkiewiczPaszek m.in. pisze, że z tych wierszy wyłaniają się obrazy ludzi,
którym podmiot liryczny (sama autorka?) towarzyszy w cierpieniu, chorobie, zniedołężnieniu, ale i w dziwactwach, często
nawet w szaleństwie – wreszcie w samym akcie śmierci. To
doświadczenie niezwykle bolesne i trudne dla wrażliwości kobiety-poetki. (...) Sposób, w jaki Łucja Fornalczyk-Fice pisze
o starości, chorobie, zdziwaczeniu, niedołęstwie, zbliżającej się
śmierci, zdaje się być złotym środkiem. To poezja dyskretnej,
nienachalnej obserwacji, wyważona, a jednocześnie pełna ciepła i uwagi. (...) Heidi, Margaret, Simone, Elena. Zatrzymane
w wierszach kadry z odchodzenia, ślady ludzkich życiorysów,
historii chorób, zdarzeń zapadających (się) w niepamięć, jak
i – odautorski przecież i dzięki temu niezwykle sugestywny
i wiarygodny – kontekst tych opowieści: impresje, bolączki i refleksje emigrantek, zaświadczają o nadzwyczajnej wrażliwości
poetki i budują poruszającą opowieść.
Nic dodać, nic ująć, dlatego już dalej nie wnikam w opis
tych wierszy, chcę tylko podkreślić ich trzy, wcale nieczęsto zdarzające się, cechy: empatię, bolesny realizm i socjohumanitarny walor. Jeśli uświadomimy sobie, że ten tomik powstał nie z czystej wyobraźni, lecz z bolesnego doświadczenia
i realnej empirii, to rzeczywiście mamy do czynienia z poezją,
która weszła na nowy ląd. Jakże bliski, a zarazem jakże mało
nam znany. Łucja Fice tym samym ma szansę stać się poetką
nowego nurtu tematycznego; przypomnę tu chociażby niedawno wydany, świetny i równie przejmujący tomik Marii Borcz pt.
„Bidul”, który – analogicznie – ulokowałbym w nowym kręgu
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tematyczno-problemowym współczesnej poezji.
Na zakończenie warto wspomnieć o ilustracjach. To „wyreżyserowane” zdjęcia Beaty P.
Klary, na których widzimy lalki uosabiające „manekiny, fantomy” nieszczęścia i cierpienia. Dzięki tym obrazom tomik Łucji „zagęszcza” swoje
klimaty. Całość uzyskała niepowtarzalną ekspresję... Stała się i dokumentem, i kreacją bolesnego
losu oraz wrażliwego serca.

Krystyna Kamińska

ZOSTANIE ZAPACH
i kilka gestów
Niedawno polecałam powieść gorzowskiej autorki – Łucji
Fornalczyk-Fice pod tytułem „Przeznaczenie”. Jej tematem jest
praca Polki w domu dla seniorów w Anglii. Łucja Fice spędziła
kilka lat w Anglii i w Niemczech, pracując jako opiekunka osób
starych i chorych. Wiele kobiet tak pracuje, ale ona chyba jako
pierwsza opisała ten rodzaj zajęcia. Ukazała nie tylko jego trud,
ale także własną wrażliwość, z której w normalnych warunkach
codziennego życia po prostu nie zdawała sobie sprawy. Trzeba
dopiero takich ekstremalnych sytuacji, by poznać samego siebie.
Jeszcze przed skończeniem powieści, Łucja Fice napisała
na ten temat kilka wierszy, bo przecież wcześniej wypowiadała
się przede wszystkim jako poetka. Wiersze te wysłała na organizowany w Krakowie konkurs literacki. Dostała nagrodę. To
ją upewniło, że można o opiece nad chorymi także pisać wiersze. Teraz zebrała je w tomie pod tytułem „Opiekunka”. Prawie
każdy wiersz to opowieść o innym podopiecznym, to skrótowo zapisana historia człowieka, z której można by zbudować
nawet powieść. Tu najkrótszy, ale jakże przejmujący z tytułem
„Christina” : Pojedyncze płatki skóry odpadają / jak łuski syrenki. W rybich oczach światło /nie chce się odbijać. Cisza. Za dwie
godziny / trzeba będzie ją umyć i odświętnie ubrać. / Zostanie
zapach i kilka gestów w pamięci.
Nie wszystkie osoby chore są wdzięczne za troskę i pomoc.
Zdarzają się i takie, jak Holenderka opisana w innym wierszu:
Oto jego początek: Na śniadanie: kromka starego chleba. / Na
obiad: jedno jajo, jeden kartofel, jeden listek sałaty./ – Po obiedzie plewienie w ogrodzie. /– Jestem opiekunką, nie ogrodnikiem. / – Za siedzenie nie płacimy./ Kamienna twarz, zimne oczy.
Była w moim wieku. / Po mastektomii obu piersi.
Najczęściej opiekunki dla zarobku cierpią różne szykany
swoich chlebodawców i co najwyżej cicho wzdychają do rodzinnego domu, do polskich pejzaży. Łucja Fice włączyła do swojego
tomu wiersze o samotności, o tęsknocie, o wyczekiwaniu (tak,
tak!) na koniec kontraktu, który najczęściej jest równoznacznym
ze śmiercią podopiecznego. Polecam wiersz „Jak kameleony”,
w którym tęsknota wywołuje obrazy znajomych i bliskich, choć
tak naprawdę w nowym miejscu wcale ich nie ma.
Łucja Fice znalazła swój temat i swój pisarski styl, gdy
z konieczności musiała wyjechać do pracy na Zachód. Bardzo
prawdziwe to wiersze, a jednocześnie bardzo smutne. Smutne,
bo mimo systematycznego podnoszenia komfortu, kres życia
zawsze jest przejmujący.
Łucja Fornalczyk-Fice – „Opiekunka”, projekt okładki
i zdjęcia Beata Patrycja Klary, posłowie Izabela FietkiewiczPaszek, wydawca: Związek Literatów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. i Sonar Literacki, w serii Biblioteki Literackiej
Pegaza Lubuskiego Nr 41, Gorzów Wlkp. 2012, s. 60
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„Gniazdo między palcami” to kolejny tom wierszy Krystyny Caban.
Tym razem jednak są to erotyki inne niż
wszystkie dotychczasowe.
Autorka rzeczonej książki poetyckiej
urodziła się w 1951 roku w Radomsku,
sześć lat później zamieszkała w Gorzowie Wielkopolskim. Od
2006 roku należy do Związku Literatów Polskich. Ciekawostką
jest fakt, że choć autorka z wykształcenia jest elektromechanikiem, motywy tzw. poezji robotniczej pojawiają się w jej utworach niezmiernie rzadko, co zostało zauważone już przy okazji
publikacji jej pierwszego tomu wierszy („Nie gaście ognia”, Gorzów Wlkp. 1998). Tematy, jakie porusza w swojej twórczości
Krystyna Caban, to fascynacja mężczyzną, stanem zakochania,
ale także zdrady, rozstania i cierpienie. Te ostatnie zwłaszcza
dochodzą do głosu w najnowszej publikacji.
Niewielki formatowo i objętościowo tomik kryje w sobie
w większości poetyckie miniatury, zdarzają się tam nawet utwory
dwuwersowe. Nie oznacza to jednak, że są one pozbawione treści, przeciwnie – niejednokrotnie właśnie te najmniejsze formy
niosą ze sobą ogromny ładunek emocjonalny. To bardzo kobieca
poezja, pełna rozsądnych przemyśleń i trafnych konstatacji. To
wciąż erotyki, jednak, jak już wspomniałam wcześniej, nietypowe. Nie ma w nich miejsca na euforię, towarzyszącą zazwyczaj stanowi zakochania, do głosu dochodzi tu smutek rozstania
i tęsknota. Mnóstwo tęsknoty.
Gniazdo między palcami rozpoczyna się cyklem wierszy,
przez które w różnych odsłonach przewija się motyw gniazda
właśnie – i to gniazda pustego, osamotnionego. Trzeba tu zauważyć, że owo gniazdo jest w poezji Krystyny Caban symbolem
nie tylko domu, ale i całego życia. Odczytać to można choćby
z wiersza rozpoczynającego tomik: prawie szeptem powiedziałeś: kończy się nasze lato i pustoszeje gniazdo (***). Poetka nie
waha się przed użyciem słów takich jak ból, żal czy strach, które
wszak nie konotują pozytywnych wrażeń. Ciekawy jest zestaw
wierszy, niewydzielonych wprawdzie z całości tomiku, a zaczynających się od słów: „każdy dzień to”. Tutaj odnajdujemy
słowa takie jak blizna, ostatnia podróż, oczekiwanie, błądzenie,
czas babiego lata, ból, łzy, nowa książka. Takie zestawienie słów
prowokuje odbiorcę do myślenia, że czekanie na nowy dzień
jest bezcelowe, bo nie przynosi on niczego dobrego… Dalej
w książce jest mowa o nieprawdzie, cierpieniu, wstydzie… nawet sekretne skarby, drzemiące we wnętrzu człowieka, są opieczętowane ciszą.
Reasumując: Krystyna Caban stworzyła książkę o takiej tematyce, jaką rzadko spotyka się w dzisiejszym poetyckim świecie: erotyki, ale bez radości. Zbudowała nastrój, dzięki któremu
czytelnik popada w zadumę, ale nie rozpacz. Przeżywanie tych
najbardziej negatywnych uczuć to zadanie podmiotu lirycznego
„Gniazda między palcami”. Być może dla poetki była to forma
autoterapii, ale dla nas, czytelników, ta książka to przyczynek do
zadania sobie pytań o sensy – wszak uczucia opisywane w tym
tomiku zna każdy z nas.

W czasie spotkania autorskiego. Z prawej Krystyna Caban,
obok - Sylwia Saczkowska (foto: F. Głodzik)

Krystyna Caban
„Gniazdo między palcami”
Leszek Żuliński

Erotyki
„na odejście”
To kolejny tom erotyków Krystyny Caban. Są to jednak
erotyki, jakie rzadko zdarza nam się czytać. Nie ma w nich euforii, zachwytu, radosnego łomotu serca i tych wszystkich uniesień miłosnych, do jakich przyzwyczaił nas ten najstarszy gatunek poetycki, mający wspaniałą tradycję.
To erotyki schyłkowe, smutne, erotyki „na odejście”, erotyki o pustce, erotyki, które opowiadają nie tyle o miłości, co
o jej utracie.
Niemal wszyscy mamy i takie doświadczenia: zostajemy
sami! Panoszy się w nas najpierw panika, potem niedowierzanie, potem ból, w końcu wielka pustynia, której piasek przesypujemy przez palce z pustego w próżne.
To jest rozpamiętywanie utraconej miłości i obdukcja miejsc
posiniaczonych. I próba meblowania na nowo swojego życia, co
– jak wiemy – rzadko udaje się z dnia na dzień. O tym właśnie
są te wiersze.
Mogły one być „histeryczne”, rozgrzane do białości emocjami i szamotaniną, pełne rozpaczy i ekspresji. To wszystko tu
jest, ale w zupełnie innej tonacji. Krystyna Caban napisała ten
cykl „cichym głosem”, skargą, nostalgią. Wiwisekcja stanów
emocjonalnych i definiowanie własnej samotności są opowiedziane szeptem. Ale szept najczęściej bywa bardziej donośny
niż krzyk.
W zasadzie można te wiersze nazwać epigramatami – ich
forma jest oszczędna, mało wylewna, skrócona do maksimum.
I chyba to stwarza kontrast między eksplodującym tu napięciem
a jego wstrzemięźliwą ekspresją. I taka formuła czyni te wiersze
niezwykle mocnymi.
Przy okazji proponuję je czytać w „sposób filozoficzny”. To
znaczy nie tylko jako erotyki, lecz także jako swoistą rozprawkę egzystencjalną. Bowiem doznawanie lub tracenie miłości
zawsze wdziera się w autodefiniowanie naszego losu, sytuuje
nas w aurze autorefleksyjnej, powoduje, że stajemy się bardziej
świadomi życia, jakie jest nam dane.
Ten tomik nikogo nie zmusi do uśmiechu ani optymizmu.
Trudno – c’est la vie, niemal wszyscy znamy tego typu smutki
i spustoszenia. Proponuję dostrzec także ich piękno. No i wspomnianą na początku mądrość, którą Autorka znalazła pod bandażami zdarzeń.
Krystyna Caban – „Gniazdo między palcami”, wiersze, Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków, Kraków 2012

Promocja nowego tomiku

KRYSTYNY CABAN
Na scenie MCK zamienionej w salę kameralną Krystyna Caban,
przy okazji wydania nowej książki, przedstawiła wybór swojego dorobku poetyckiego. Wieczorowi autorskiemu towarzyszyły starannie
dobrane „klimatycznie” do wierszy piosenki w interpretacji Sylwii
Saczkowskiej i podkłady akustyczne wymyślane na flecie przez niezawodnego Czesława Gandę, reżysera imprezy. Była także na sztalugach
wystawa obrazów Barbary Latoszek i Małgorzaty Pieczyńskiej. W drugiej części spotkania z poetką usłyszeliśmy kilka wierszy z nowego
tomiku Gniazdo między palcami, który obok innych jej książek można
było kupić przy kiermaszowym stoliku. Autorce w recytacji pomagła całkiem udatnie wokalistka Sylwia, której uroda dodawała blasku
erotykom Krystyny. W części trzeciej – towarzyskiej, częstowano ciasteczkami, winem, sokami, kawą i herbatą. RSTK od pewnego czasu coraz częściej ma okazje organizować promocje książek członków
swojej sekcji literackiej, którzy długoletnie uczestniczenie w warsztatach literackich prawidłowo zamieniają na kiążki.

WIADOMOŚCI LITERACKIE
Sacrum w poezji
x. Jerzego Hajdugi
(notatki z konferencji)

Czy sacrum w literaturze musi być
przepełnione wzniosłym stylem pełnym
patosu? Z tak problematycznym pytaniem zmierzyli się uczestnicy konferencji naukowej, która odbyła się 25 października
w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Organizatorami cyklu
spotkań są największa biblioteka na Pomorzu Zachodnim oraz
Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie. Uczestnikami debaty
byli przedstawiciele świata kultury i nauki, a także młodzi adepci nauk filologicznych i teologicznych.
Sporym zaskoczeniem okazał się wykład dr Marii Kabaty:
„Sacrum w poezji księdza Jerzego Hajdugi”. Konkluzją wywodu akademickiego było stwierdzenie, że odwołanie do Boga
w twórczości ks. Hajdugi przeczy utrwalonym kanonom twórczości kapłańskiej. Modlitwy, prośby, błagania i podziękowania
kierowane do Najwyższego nie są bezpośrednie, ale dokonują
się przy pomocy sfery profanum.
Poeta wyraża swoją wiarę w krótkim, zwięzłym opisie codziennych czynności. Z poziomu zagubionego, skromnego człowieka (czasami małego chłopca) przechodzi w stan duchowej
jedności z Bogiem.
Prostota słów, posługiwanie się językiem potocznym sprawiają, że autor wprowadza odbiorcę w szczególny stan. Zagłębiając się w analizę wierszy ks. Hajdugi, czujemy, że Bóg jest
przyjacielem, miłosiernym ojcem, a nie tylko Panem, któremu
należy się bezwzględne oddanie, cześć i wierność, z czym mamy
do czynienia w przeważającej części twórczości nasyconej tematyką religijną.
Uczestnicy podzielili pogląd, że specyfika tej twórczości
jest niezwykle intymna i właściwa tylko i wyłącznie samemu
twórcy.
Twórczość księdza z Drezdenka już od pewnego czasu weszła na wyższy poziom dyskusji akademickich, gdyż nie pierwszy raz analiza tomików autora stanowi przewodni temat podobnych konferencji. I jak tu nie znaleźć czasu, będąc studentem
prawa, na spotkanie z ks. Jerzym. W mojej ulubionej kawiarni.

			

Michał Pieróg

Jerzy Hajduga
Z watą śniegu

				

wszystkie krzesła zajęte
każde miejscem przy stole
w kącie już tylko dla mnie
układam kolędę pod choinkę
słowo po słowie cichnie śpiew
jeszcze ciszej zimny piec

fot. Jerzy Buczyński

kruszy kawałkiem ściany
Ks. Jerzy Hajduga CRL urodził się 30 marca 1952 r. w Krakowie.
Wstąpił do Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w 1980 r.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r.
Autor 13 tomików poetyckich, sztuk teatralnych, licznych felietonów oraz innych form publicystycznych i literackich.
Wiersze publikował między innymi w „Tygodniku Kulturalnym”,
„Poezji”, „Literaturze”, ostatnio w „Więzi” i „Przeglądzie Powszechnym”. Jego wiersze przekładano na język niemiecki i angielski.
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Irena Dowgielewiczowa
na kamieniu w Witnicy
24 listopada przed Żółtym Pałacykiem w Witnicy odsłonięto tablicę poświęconą Irenie Dowgielewicz. Inicjatorami tego
przedsięwzięcia byli: Towarzystwo Przyjaciół Witnicy i Stowarzyszenie Pracowników Przemysłu Drzewnego z Gorzowa.
Pisarka, zanim swoje życie związała z Gorzowem, przez
kilka lat mieszkała w Witnicy, właśnie w domu dawnych właścicieli fabryki mebli, który dziś jako Żółty Pałacyk służy bibliotece i organizacjom pozarządowym. W latach 1945-1949,
jeszcze jako Irena Górska, przez pewien czas była dyrektorką
witnickiej fabryki mebli. Później w swojej powieści Krajobraz
z topolą opisała miasto i ludzi, których tam spotkała. Witnica
w tym roku obchodzi jubileusz 750-lecia i z tej okazji uczciła
pisarkę ufundowaniem pamiątkowego kamienia z tablicą oraz
wystawą. Eksponaty na wystawę pochodzą ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie oraz archiwum Towarzystwa Przyjaciół Witnicy. W dniu otwarcia zaprezentowano także rękopis powieści o Witnicy, który znajduje
się w zbiorach WiMBP w Gorzowie.
Po latach Irena Dowgielewicz tak pisała: Okres dyrektorowania wspominam ze szczerą przyjemnością. Czułam się tam
świetnie, dobrze mi się pracowało. Byliśmy dumni, że to właśnie
nam przypadło pierwsze w całym zjednoczeniu zlecenie na meble eksportowe dla Anglii. Kiedy odstawialiśmy pierwszą partię
tych mebli na stację kolejową, biegłam za wozem, drżąc, żeby
tylko ich nie uszkodzono. Przyszły potem trudniejsze lata, już
nie pracowało się z takim zapałem, choć o zapale mówiło się
coraz więcej.
Akcja powieści Krajobraz z topolą toczy się w Topolnicy,
miasteczku takim jak Witnica. Opowiada o losach Anny i Jana
Jasieniów oraz dzieciach Jana z pierwszego małżeństwa. Doświadczona przez wojnę rodzina stara się zbudować nowe życie
na ziemiach zachodnich.
Mieszkanka Witnicy, Teresa Komorowska, przygotowała pracę „Realia witnickie w powieści I. Dowgielewiczowej
Krajobraz z topolą. Odnalazła osoby, które posłużyły za pierwowzór powieściowych postaci. Główni bohaterowie, Anna
i Jan, mają wiele z Ireny Dowgielewicz i S. Filimona, jednego
z dyrektorów fabryki. Powieściowy Jasień i prawdziwy Filimon
byli zdolnymi projektantami mebli. Wiele wspólnego mają ze
sobą dyrektorzy fabryki mebli: niefrasobliwy topolnicki Majek
i witnicki Zelke, który okazał się szabrownikiem i miejsca w Witnicy nie
zagrzał. Łatwy do zidentyfikowania
jest Robert Rauze-Rauziński, nauczyciel historii w liceum występujący
w powieści jako profesor Kosiński.
Ten, podobnie jak pierwowzór, zostaje zdemaskowany jako prokurator
w przedwojennym procesie politycznym i trafia do więzienia.
Witnickich wątków można się
dopatrzyć w jeszcze jednym utworze
Ireny Dowgielewicz. Jest nim Peggy
– pies, który nie szczeka. Opowiadanie z czasów pionierskich
na ziemiach zachodnich. Główna bohaterka przyjeżdża do małego miasteczka, aby objąć dyrekcję fabryki mebli. Zakład nie
pracuje, trzeba do niego ściągnąć maszyny i materiały. Pani dyrektor razem z dwoma chłopcami i tytułowym psem wyrusza
do poniemieckiego składu forniru. Trafiają na szabrowników...
Wszystko kończy się dobrze.
Witnica miała szczęście – napisał Władysław Wróblewski,
dyrektor biblioteki na stronie internetowej – że w ważnych pionierskich latach mieszkała u nas pisarka z prawdziwego zdarzenia. I że ten okres okazał się kapitałem, który wykorzystała
w swojej twórczości.
K.K. na podstawie materiałów z www.mbpwitnica.cba.pl
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5, 10, 15 + 50
W sobotni wieczór 24 listopada, w Jazz Clubie
„Pod Filarami”, trzech „starszych panów” – artystów: Krzysztof Tuchalski, który kończy w tym
roku 55 lat, Zbigniew Sejwa, obchodzący właśnie
60. urodziny i Marek Piechocki już od wiosny
65- latek, otrzymali od Stowarzyszenia Promocji
Kultury, a ściślej od jego prezeski Moniki Kowalskiej i jej przyjaciół, też rozmaitych artystów,
spektakularny wspólny benefis. Było mnóstwo
piosenek, wspomnień, anegdot, żartów i projekcji zdjęć archiwalnych z życia i kariery beneficjantów. Każdy z nich dostał
oprawiony w ramkę panegiryk na swój temat napisany przez
Fredzia Głodzika. „5, 10, 15 + 50” to niewątpliwie jedno z najmilszych wydarzeń kulturalnych minionego listopada.

Krzysztof Tuchalski
Z gorzowskim teatrem związany od 1996 roku, wcześniej występował na deskach teatralnych w Elblągu, Toruniu i Koszalinie. U Osterwy zagrał wiele ciekawych ról, widzowie pamiętają
go jako brata Alberta z „Brata naszego Boga” Karola Wojtyły,
Jakuba ze „Skąpca” Moliera, a ostatnio oglądać go można w roli
Johna Smitha w komedii „Mayday”.

Ferdynand Głodzik
Krzysztof Tuchalski
Do Gorzowa przywędrował hen z oddali,
przedtem bywał Toruń, Elbląg i Koszalin.
Grywa role księciów, hrabiów i baronów;
w dzień odsypia te kreacje długo w domu.
Chociaż przystojny i kawał chłopa,
Czasem do pracy chodzi w rajstopach.
Docenia urok damskich pończoszek,
lecz nie dla niego zielony groszek.
Poza groszkiem przy jedzeniu nie grymasi,
sam potrafi nieźle kuchcić i pitrasić,
bardzo lubi karnawały i zapusty,
a poza tym małże, kraby i langusty.
Pożyczy kasy, gdy go poprosić,
lubi stołować się tak jak Włosi;
wszystko ma zawsze zaplanowane,
przy tym jest miłym, wdzięcznym kompanem.

Zbigniew Sejwa
Artysta sztuk wizualnych, założyciel i były kurator Galerii Nowych Mediów, obecnie dyrektor KMT „Lamus”. Laureat dwóch
„Motyli”, tj. Nagród Kulturalnych Prezydenta Miasta Gorzowa
oraz nagrody kulturalnej Marszałka Województwa Lubuskiego.
Jest autorem wielu wystaw indywidualnych, brał też udział w wystawach zbiorowych, jest współtwórcą filmów dokumentalnych.

Zygmunt Marek Piechocki
Znawca i propagator muzyki klasycznej, poeta i pisarz. Organizator recitali fortepianowych i wieczorków poetyckich, autor tomików poetyckich i książek prozą. Laureat nagrody im. Janusza Słowika oraz
„Motyla” – Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa.

Ferdynand Głodzik
Marek Piechocki
Na łośnieńskich włościach ról wypełniał wiele:
był Maćkiem Dobrzyńskim, bywał i Jankielem,
ma tam własnoręcznie wystrugane stołki,
drewniane Madonny, świątki i aniołki.
Kręcą się tam koty – wprawdzie nie miziane,
ale zawsze syte, wypielęgnowane;
ponoć ich nie lubi, ale jeśli łaska,
przyzwala swym gościom, by te koty głaskać.
Gdy chłodno – dorzuca polan do ogniska;
każdy gość u niego to rodzina bliska,
chętnie wita gości, posłania im ścieli.
Chciałby się nauczyć grać na wiolonczeli.

Zbigniew Sejwa
Pomidor z serem zje na śniadanie
i sam uszyje sobie ubranie;
bywa dla siebie niezłą kucharką,
bez kalafiora wraz bułką tartą.
Zgnębi go czasem sprawa przyziemna,
bo choć fotograf, nie lubi ściemniać.
Wszelakim trudom w życiu dał radę:
zaliczył Niemcy oraz Kanadę.
Zanim podejmie nowe wyzwanie,
robi spaghetti albo lasagne;
trochę pomyśli i się powkurza,
a potem w pracy idzie jak burza.
Jego emocje nikną w meandrach:
raz euforia, to znowu chandra;
trudno tych wahań nie zauważyć,
bo wypisane je ma na twarzy.
Zdobył już wiele cennych wawrzynów:
dom wybudował i ma trzech synów,
stąd przez obiektyw ogląda Gorzów,
jakby był Dożą z pałacu Dożów!

Przy jego talentach to łatwe zadanie,
no bo przecież świetnie gra na fortepianie!
Mówią, że ma fochy i dziwne zwyczaje,
Nie robi promocji, książki sam wydaje;
taka to jest z niego artystyczna dusza,
co bardzo nie lubi, kiedy się ją zmusza.
Wszystko robi serio, nie brak mu rozmachu;
lepszy motyl w garści niż Gollob na dachu!

foto:
F. Głodzik
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„Zasłużony dla Kultury Polskiej”
dla poetki Ireny Zielińskiej
Miło nam państwa poinformować, że podczas obchodów Dnia
Działacza Kultury w dniu 24 maja
2012 r. Irena Zielińska otrzymała z rąk Burmistrza Międzyrzecza
odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Jest
ona przyznawana przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom wyróżniającym się
w tworzeniu, upowszechnianiu
i ochronie kultury. Przyznanie
Odznaki „Zasłużony dla Kultury
Polskiej” Irenie Zielińskiej to godne zauważenie dorobku najwybitniejszej poetki międzyrzeckiej, to także nobilitacja lubuskiego
środowiska pisarskiego oraz wyróżnienie Gorzowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.
Twórczość Ireny Zielińskiej prezentowana była w kilku
almanachach (Leksykon Literatury Gorzowskiej, „Gorzowski
Almanach Poetycki”, „Leksykon Plastyki Gorzowskiej”). Od
2003 r. jest ona członkiem Związku Literatów Polskich. Jej
poezja ma wymiar dokumentu osobistego. Teksty są zaangażowane emocjonalnie, obnażają autora, pokazują cały jego świat
wraz z kompleksami, skłonnościami czy obawami. Tak napisane wiersze świetnie zaświadczą o czasach, w jakich powstały,
o ludzkich wówczas problemach, najbardziej zaś nakreślą postać samej poetki. Interesuje się różnymi dziedzinami sztuki,
najbardziej grafiką. Oprócz wierszy uprawia także krótkie formy
eseistyczne. Debiutowała w roku 1977 w miesięczniku „Odra”
(Wrocław). Od 1983 r. uczestniczka Ogólnopolskich Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (RSTK) w Lubniewicach i Garbiczu.
Laureatka wielu konkursów, niejednokrotnie zdobywała w nich
pierwsze nagrody. Wydała cztery poetyckie książki: „Oceania
Irenejska” (Gorzów 1998, RSTK ), „Naga rzeka” (Gorzów 2003,
WAG Arsenał), „Złota cisza poety” (Gorzów 2008, WAG Arsenał), „Przyłapana na istnieniu” (Zielona Góra 2011, Wydawnictwo Pro Libris). Tomik poezji „Naga rzeka” był nominowany
do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego i otrzymał nagrodę za
najładniej wydaną książkę w województwie lubuskim. Pierwsze
trzy zbiory wierszy autorka sama ilustrowała. Natomiast Małgorzata Gurowska jest autorką opracowania graficznego oraz
projektu okładki do tomiku „Przyłapana na istnieniu”. Warto
podkreślić, że patronat medialny nad tą książką objęło czasopismo „Obieg”, działające przy Centrum Sztuki Współczesnej
w Warszawie. Książka jest pokłosiem artystycznych, niekonwencjonalnych działań poetki, czego dowodem jest fakt, iż
w 2008 roku znany w kraju artysta multimedialny Piotr Wysocki nakręcił film z udziałem Ireny. Ten swoisty dokument wizualno-poetycki zatytułowany „Zbliżenie” przyniósł artyście
wiele prestiżowych nagród. W tym: Główną Nagrodę w V Edycji Konkursu „Samsung Art Master” zorganizowanego przez
Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie oraz nominację do
„Paszportu Polityki”. Jej wiersze prezentowano także wielokrotnie w programach radiowych i telewizyjnych. Drukowała je
w prasie ogólnopolskiej. Na stałe współpracuje nie tylko z prasą
lokalną („Kurier Międzyrzecki”, „Gazeta Powiatowa”), ale również z „Pegazem Lubuskim” i „Gorzowskim Informatorem Lekarskim”. Promuje literaturę i książki podczas spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego przy Bibliotece Publicznej
w Międzyrzeczu. Na stronie internetowej biblioteki regularnie
zamieszcza swoje recenzje w dziale „Warto przeczytać”. Można
tu również przeczytać najnowsze wiersze autorki.

Irena Zielińska
Rozmowa
z Tadeuszem Różewiczem
Panie Tadeuszu
przecież mogłeś porozmawiać ze mną o poezji
mogłabym tę rozmowę nagrać na igielne ucho
własnego wiersza
przecież czytając oczami świtu tomik Pana
ujrzałam
że Pan także
zmaga się z pisaniem
i nie ukrywa tego
i nie kłamie
odkryłam prawdę życia
w Pana białych wierszach
i ten strach
ten blady lęk przed łatwym
nazywaniem
rzeczy
i spraw
przecież mogłeś mnie ostrzec Poeto
że
proces umierania poezji
jest przyspieszony
nie pisałabym wtedy wierszy
ja i tak wiem że jest prędki
jak pociąg do Lourdes
który wlecze się jak mgła
z chorymi pasażerami
do wyimaginowanych źródeł
świętej wody
a antyrymy udające wiersze
są jak ćmy
ich sensy osmolone
w ciągu trzech czterech (góra) pięciu godzin
ulegają rozkładowi
rozpadają się
co najwyraźniej widać pod mikroskopem
elektronicznym
na lekcjach biologii
w liceach humanistycznych
umarli poeci
odchodzą szybciej
żywi
wyrzucają z siebie
w pośpiechu
nowe książki
jakby chcieli zapchać papierem
dziurę
wstałeś Poeto
podałeś mi rękę
na pożegnanie
mojego
bladego wiersza
wetknęłam papierowy knebel
w usta...

19

20

WIADOMOŚCI LITERACKIE
ŁUBU-DUBU
czyli

Potyczki literatów
Na początku przez kilka
miesięcy odbywały się spotkania poetyckie w „Corto Caffé”.
Ich pomysłodawcą był Marek
Z. Piechocki, a Beata Patrycja Klary pomagała mu ile
mogła. Gdy „Corto” odeszło
w niepamięć, Marek zlecił jej
„radzenie sobie samej”. Samej
trudno, stwierdzila Beata i pomyślała o Agnieszce Kopaczyńskiej-Moskaluk, a ta zgodziła się
na wspólne poezjowanie proponując nazwę Literackie Potyczki,
które byłyby czymś w rodzaju „FURMANKI” W DRODZE, gdyż
wcześniej organizowały już razem przy PWSZ I Festiwal Poetycki im. Kazimierza Furmana, w skrócie – „FurmanKa”.
Z lokalem nie było trudno – właściciel kawiarni „Łubu
Dubu” w Kaskadzie, Tomasz Hołyński (fotografik), przygarnął
naszą inicjatywę. Bohaterami pierwszej, wrześniowej literackiej
potyczki byli poeci: Paulina Korzeniewska z Zielonej Góry
i Dawid Jung z Gniezna. Podczas drugiej, która została zorganizowana w październiku, zaprezentowali się prozaicy: gorzowianka Alicja Jarno i Piotr Prokopiak ze Szczecinka. 22
listopada wystąpili warszawscy poeci i aforyści: Maria Żywicka-Luckner i Zbigniew Milewski.
Od początku ważnym
elementem Potyczek jest
otwarty Turniej Jednego Wiersza, do udziału
w którym zapraszamy
wszystkich
chętnych.
Do tej pory laureatami
Turnieju zostali: Łucja
Fice, Marek Stachowiak
i Krystyna Caban. – Jestem zaskoczony wysokim poziomem wierszy
prezentowanych podczas
gorzowskiego Turnieju.
Wysłuchanie ich sprawiło mi więcej satysfakcji
niż ocena kilkudziesięciu
wierszy prezentowanych
na innych imprezach.
W Gorzowie mieszkają
zdolni, świadomi swego talentu poeci – pochwalił Zbigniew
Milewski, który jest też poetą, krytykiem literackim i autorem
kilku antologii poezji (patrz str. 4).
7 grudnia o godz. 18.00 zapraszamy do klubu „Łubu Dubu”
w Kaskadzie na spotkanie z cyklu „Literackie potyczki”. Tym
razem bohaterami będą: kaliska poetka i regionalistka Aneta
Kolańczyk vel. Teresa Rudowicz oraz znany poeta i krytyk literacki Leszek Żuliński.
Co ich łączy? Silna osobowość, talent i poetycki dialog.
Podczas spotkania zapytamy, jak się buduje „rozmowę” Fausta
i Małgorzaty we współczesnym sztafażu, na dwa światy, dwie
dykcje literackie, dwa różne, osobne języki twórcze
Kolejnymi gośćmi Potyczek będą: Cezary Sikorski (Szczecin), Rafał Czachorowki (Warszawa), Magda Gałkowska
(Poznań) czy Kazimierz
Żarski (Śliwiczki). FurmanKa jedzie z nami do kolejnej edycji festiwalu, którą
planujemy na październik
2013 roku.

bpk – am

foto: A. Długołęcka

Renata Paliga najlepsza
wśród lekarzy-poetów

Gdy twój lekarz
jest literatem
Zawód lekarza kojarzy się
pacjentom z umysłem ścisłym,
umysłem przepełnionym wiedzą książkową, wiedzą doświadczalną
– ogólnie mówiąc – wiedzą!!!
Literat to ktoś – kto wiedzy ścisłej nie musi mieć – wystarczy,
że potrafi obserwować, wyciągać wnioski i w sposób ciekawy operować językiem, przekazując swoje spostrzeżenia.
Zarówno praca lekarza, jak i literata, poddawana jest ciągłej
ocenie, zwanej krytyką. Gdy jest to krytyka artystyczna – od innych postaci interpretowania działań różni się przede wszystkim
tym, że jest czasowo tożsama z tworem, do którego się odnosi, wypływa z „estetycznej” postawy wobec dzieła i posługuje się językiem. Oceniać literackie dokonania jest bardzo trudno, a jednak jurorzy III Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego
PULS SŁOWA dla lekarzy i lekarzy dentystów: Zdzisław Tadeusz Łączkowski, Alina Chraboł-Sura, Zbigniew Irzyk i Maria
Żywicka-Luckner podjęli to wyzwanie.
Lekarz – literat to skomplikowana mieszanka. Najlepiej było to
widać na żywo w trakcie rozdania nagród wspomnianego konkursu. Osobowości narcystyczne pojawiły się obok osób skromnych,
taktownych, stonowanych. Ludzie różnorodni, którzy w kuluarach
rozmawiali o ostrych dyżurach, jeździe w karetce i małych płacach
w zawodzie. Nawet poezja nie potrafiła oderwać ich od myślenia
o pracy. Coś widać w tym jest – bo nagrodzone 12 sierpnia 2012
pierwszą nagrodą wiersze Renaty Paligi z Gorzowa Wielkopolskiego to teksty dotyczące lekcji anatomii, sekcji zwłok, genetyki
oraz istoty człowieka, bo przecież można zagłębić w człowieka /
rozbierając go cząstka po cząstce / zaczynając od błogosławienia
skóry / sectio topograficzne pod kątem prostym na krzyż [„Sekcja”].
Wiersze dobre, mądre, skłaniające do myślenia.
Protokół konkursu, na który ndesłano 78 zestawów prac, wymienia także zdobywców II nagrody ex aequo – Waldemara Hładko

z Krakowa i Zbigniewa A. Łobodzińskiego z Warszawy, III – Izabellę
Skórską z Warszawy oraz wyróżnionych: Barbarę Szeffer z Łodzi, Bolesława Sawickiego z Łowicza, Jana Stanisława Kamieńskiego z Kraśnika, Jacka Brzostowskiego z Sieradza, Michała Janusza z Lublińca.
Najlepsi lekarze-prozaicy to Zbigniew Kostrzewa z Łowicza, Emilia
Kwiatkowska z Górzna, Maria Magdalena Człapińska ze Zduńskiej
Woli, Aleksandra Hajdo z Kalisza, Andrzej Chodacki z Parczewa.

Istota człowieka nurtuje wszystkich pisarzy – jego kondycja
– jego umiejętność radzenia sobie w otaczającym świecie. Literaci
nagrodzeni w konkursie reprezentowali poglądy skrajne – od ateizmu swoich bohaterów literackich po zawziętych propagatorów
ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Przekrój bardzo wyjątkowy
– patrząc obiektywnie na konkursy poetyckie i literackie, w jakich
miałam przyjemność brać udział, być obserwatorką lub jurorem.
Samo przyjęcie i nagrody to już inna sprawa. Profesjonalizm,
miła atmosfera, przepiękne litografie z Doświadczalnej Pracowni
Litografii im. Pabla Picassa w Warszawie autorstwa Andrzeja Newelskiego. Świetna oprawa muzyczna Sławomira Korsana – jego
gitara brzmiała czasem tęskno, łzawo, by innym razem wstrząsnąć
nutą prawdziwego jazzu.
Nagrodzeni w zachwycie, a obserwatorzy mile połechtani gorącym gulaszem i wszelkimi frykasami. Miły wieczór odsłaniający
nowe talenty literackie – i tylko czekać kolejnej edycji konkursu.
Może warto zapytać swojego lekarza – czy przypadkiem nie pisze
wierszy lub opowiadań... bo jeśli tak – to dobry znak.

			

tekst i zdjęcie: Beata

P. Klary

WIADOMOŚCI LITERACKIE
Kazika Furmana

trzeci sezon w chmurach
W ciemnych ciuchach i z owiniętą w biały szal szyją – taka stylizacja
była charakterystyczna dla Kazimierza Furmana. Nigdzie nie zagrzał
miejsca; żadna praca (z wyjątkiem literackiej) nie pociągała go. Był obecny w życiu literackim od roku 1974,
kiedy zadebiutował wierszem wydrukowanym w „Nadodrzu”.
To późny debiut – bo Kazimierz miał wówczas 25 lat. Ciągle
w drodze – z konkursu na konkurs – od jednego krytyka do
drugiego – od jednej książki do kolejnej. Buntownik, człowiek
łamiący zasady. Styl bycia miał wolny, choć zdarzyły się mu
trzy żony i dzieci. Nikogo się nie słuchał, nikogo nie wyróżniał, chciał być odmienny w życiu i pisaniu. Do poezji dochodził
poprzez czytanie. Uwielbiał Różewicza, Pounda, Kornhausera.
W swojej poezji (jak i w życiu) był ostry, złośliwy. Jego cięty język wyrażał przekonanie, że w życiu liczy się szczerość,
uczciwość, że tylko ludzie prawdziwi warci są zainteresowania. Najczęściej jednak pisał o śmierci, z którą wadził się, którą
nawet sam (w jedynej próbie samobójczej) prowokował. Ból
i swoje ludzkie brzemię opisał w dwunastu książkach: Powrót
do osłupienia (1976); Kształcenie pamięci (1980); Drzewo grzechu (1989); Kalendarz polski (1993); Wiersze (1995); Furman
w fotografii Zenona Kmiecika (1996); Doświadczanie obecności
(1997); I jeszcze nic nie wiem (1998); Odmienne stany obecności (1998); Autoportret z drugiej ręki / Selbstporträt aus zweiter
Hand (1999); Drzewo grzechu (2000); Brzemię (2009).
Ostatni tom Brzemię stanowi szczere podsumowanie życia
poety. „To gorzka książka – wyznaje w końcu Furman – leżała
w szufladzie trzy lata. Grzebałem co jakiś czas w niej, dodawałem, aż wydałem. To wybór z kilkudziesięciu lat. Jest tam jakiś
rachunek sumienia, jest wadzenie się z Bogiem (Słowacki mnie
podpuścił). Kilka lat przed moją chorobą bolało mnie tylko życie, ale nie ciało. Bolał mnie kraj. Taka moja utarczka z Bogiem,
ścieranie się, trwało już ponad 20 lat. Czasem się na Niego wkurzałem, nawet jak nie pisałem. Nawet raz w życiu próbowałem
się utopić, ale że mnie wyciągnęli, to nawet do dziś mam pretensję. Miałem wtedy może właśnie 25 lat i później już więcej
nie próbowałem, wolałem pisać. Tytuł „Brzemię” odnosi się do
ciężkich czasów, kiedy pusto było w sklepach, nie było niczego
poza octem. Życie ludzi było trudne, istne brzemię, które musieli każdego dnia znosić”. (Rozmowy z piórami, 2012).

Beata P. Klary

Kazimierz Furman w oczach innych:

Twórczość Kazimierza Furmana to pewien etap, ważny dla świadomości dwudziestowiecznej. Najogólniej rzecz biorąc byłaby to
świadomość proletariacka i wartości proletariackie. Zauważyć
warto, że literatura polska, a poezja zwłaszcza, była wiejska
i szlachecka ze swej genezy. Świadomość proletariacka zaczęła się rodzić w XIX wieku. Wtedy był problem bardzo istotny
i jest istotny do dziś: co to jest ta świadomość proletariacka i kto
ją wytwarza? Jakie są skutki awansu społecznego? Właśnie ten
pozorny awans był źródłem konfliktów wewnętrznych Furmana,
jego krytycznego spojrzenia na literaturę i rzeczywistość, jego
postawy życiowej. Z jednej strony Furman czuł wyjątkowość
poezji jako zjawiska, wyjątkowość tych, którzy potrafią ją tworzyć, a z drugiej strony widział miałkość pozornych splendorów,
odczuwał na własnej skórze trudy zmagań z codziennością.

Andrzej Krzysztof Waśkiewicz

Reprodukcja powyżej: Portret wrażeniowo-psychologiczny gorzowskiego poety Kazimierza Furmana wykonany przez Piotra Drylla dla
Artpub Literatury, olej na płótnie 50x60
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Piosenki
z wierszy
Furmana
Ukazała się płyta CD pt.
Furman. Znalazło się na niej
11 kompozycji, które wykonują gorzowskie zespoły.
Muzycy, którzy należą do kilku znaczących na scenie alternatywnej zespołów, uczcili w ten sposób pamięć zmarłego
trzy lata temu poety Kazimierza Furmana. Z wierszy powstały
piosenki. Pomysłodawcą płyty jest Wojciech Potocki, muzyk
zespołów „Żółte Kalendarze” i „WPP”.
13 października w gorzowskim Jazz Clubie „Pod Filarami”
odbył się koncert promujący płytę Furman. Realizacji koncertu
podjęło się Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie, pod medialnym patronatem Radia Zachód.
Furman – ta płyta ma historię i ducha. W mieście średniej
wielkości żył z literatury Poeta. Taki prawdziwy wzór do nienaśladowania dla młodszych, a przez to obdarzony ich uwagą.
Był w mieście znany tym uzależnionym nie tylko od intelektu,
tym czytającym ze zrozumieniem albo tylko czytającym. Płyta Furman nie jest w żadnej mierze tworem sentymentalnym,
stworzonym na zamówienie „Miasta”, ani nawet nie hołdem. To
efekt bólu serca na wieść, że Poeta już nie wpadnie do Kawiarni Letniej, Jazz Clubu, Lamusa czy Magnata. Kilkanaście osób
od lat grających w różnych konstelacjach stworzyło z wierszy
piosenki. Kompilacja jest zatem pełnowartościowym dziełem
muzycznym. Album, choć różnorodny, nosi stempel jakości
i jest spięty tożsamością estetyczną środowiska tworzącego gorzowską scenę alternatywną. Emocjonalnego zrzutu dokonali:
„WPP”, „UL/KR”, „Karotka”, „Żółte Kalendarze”, „anTeny”,
„Macio Parada”. Obok utworów na wskroś współczesnych muzycy świadomie odnoszą się do historii polskiego rocka, big
beatu i jazzu. Sięgając do epoki muzycznej z czasów młodości
i wieku dojrzałego Poety, nie uzurpują jednak sobie prawa do
odgadywania jego gustu.
Jeżeli jakaś strofa zabrzmi niewyraźnie (Furman tak właśnie mówił), aby dociec znaczenia, można sięgnąć do załączonego do płyty folderu z wierszami, a lepiej po tomik. Może to zamierzone, a może nie, ale efekt aliansu muzycznej alternatywy
z poezją jest taki, że Furman dla Gorzowian staje się bardzo rozpoznawalnym poetą. Staranny dobór wierszy wykorzystanych
na płycie zaskakuje selekcją i interpretacją, innym Furmanem
niż niesie dotychczasowe doświadczenie obcowania z jego dorobkiem i osobą. To dowód szczerego, autentycznego zaangażowania twórców płyty. Gorąco polecamy!
				
				
Rafał Stećków
PŁYTA CD FURMAN
Niespełna 40 minut muzyki do 11 wierszy.
1. KIEBZAK#WPP – Inne Bogactwo
2. ŻÓŁTE KALENDARZE – *** (Już wrzosy zakwitły…)
3. anTeny – Choćbyś chciał
4. ŻÓŁTE KALENDARZE -– *** (Es ist nicht wahr…)
5. KAROTKA – Niedomówienia
6. ŻÓŁTE KALENDARZE – *** (Tyle światła…)
7. anTeny – Inwokacja
8. Macio Parada – Cierpliwości
9. anTeny – Z boku widziane z mroku
10. WPP ft. głosy – *** (Uwikłany w codzienność…)
11. UL/KR – Gdy staje się twoja nieobecność
Wydawca: Miejskie Centrum Kultury (projekt dofinansowany
ze środków budżetowych Miasta Gorzowa Wlkp.), dystrybucja
krajowa: ThinMan Records.
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WIADOMOŚCI LITERACKIE
promocje literackie w MCK

zde-Klarowana
– Wstań Beatko, pokaż się
nam wszystkim – poprosił Roman Wojciechowski poetkę Beatę
Patrycję Klary podczas wieczoru
promującego jej najnowszą książkę „De-Klaracje”. Kiedy ta – ubrana
w krwistoczerwoną ramoneskę i takież buty na niebotycznym obcasie
– spełniła jego prośbę, powiedział: – Jesteś dziś taka, jak twoja poezja:
codzienność, zwyczajność wynosisz bardzo, bardzo wysoko.
Wieczór promujący „De-klarcje” [patrz Pegaz Lubuski nr 3 (50),
str. 8-9 fragm. tekstu i recenzja K. Mazur] odbył się 9 listopada w Miejskim Centrum Kultury. Przygotowany został przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury. Były więc, tak charakterystyczne dla tej
formacji: OBRAZY członków sekcji plastycznej RSTK, SŁOWA znakomitych wierszy Beaty Patrycji Klary i DŹWIĘKI dobrze wszystkim
znanych flecików Czesława Gandy i dość ostrych piosenek ze swadą
zaśpiewanych przez Sylwię Saczkowską. – Świetnie to wszystko ze
sobą zagrało. Ostrość i energia piosenek okazała się bardzo dobrym
kontrapunktem dla głębokiej, intelektualnej poezji Beaty – ocenił poeta Marek Stachowiak.
Twórcy zrzeszeni w RSTK,
z Czesławem Gandą na czele,
przyzwyczaili widzów do tego,
że ich wieczory, spotkania
poetyckie, koncerty, promocje, zawsze dopracowane są
w każdym szczególe i opierają się na rozpoznawalnej od
lat formule. Czy to źle? Wręcz
przeciwnie! Dzięki temu mają
swój jedyny i niepowtarzalny ryt. Odwołują się do tradycji, a jednocześnie budują tożsamość grupy i miejsca, w którym się spotykają. Są
propozycją dla tych wszystkich, którzy od czasu do czasu chcą poczuć
dookoła siebie ciemność i tylko słuchać, oglądać, dotykać poezję…
Na wskroś współczesne, porażające bezpośredniością i mocą
wiersze Klary bardzo dobrze odnalazły się w tej formule. Wybrzmiały do ostatniej kropki. Zbudziły emocje. A przecież o to chodzi! Dla
tych emocji, które czasem aż drapią w gardle, spotykamy się z poezją, prawda?

Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk

Beata znów pierwsza!
Jury II Turnieju Jednego Wiersza
im. Wandy Karczewskiej, który odbył się w Kaliszu 17 listopada 2012
r., w składzie: Karol Maliszewski
– przewodniczący, Jerzy Suchanek
i Karol Samsel, po wysłuchaniu 27 uczestników postanowiło przyznać następujące nagrody
i wyróżnienia:
I nagrodę (statuetka Wandy Karczewskiej i 700 zł) – Beacie Patrycji
Klary z Gorzowa (wiersz nagrodzony
obok – „Mimośród”),
II nagrodę (500 zł) Wojciechowi Michalcowi, III nagrodę (300
zł) Barbarze Janas-Dudek oraz 5 równorzędnych wyróżnień (po
200 zł): Małgorzacie Południ, Łucji Dudzińskiej, Agnieszce
Tomczyszyn-Harasymowicz, Sławomirowi Płatkowi oraz Andrzejowi Szaflickiemu.
Foto statuetki – Arek Łuszczyk

JEST NOWY
„LAMUS”!
Ostatni numer gorzowskiego
Pisma Kulturalno-Artystycznego
LAMUS nr 10 (26), 2012 został
poświęcony niebanalnej tematyce.
Na okładce przepychacz kanalizacyjny zakończony mikrofonem,
obiekt prof. zwyczajnego Leszka
Knaflewskiego, dowcipnie sugerujący dalekosiężne narzędzie medialno-informacyjne do penetracji naukowej tytułowego zagadnienia numeru „Tolerancja: Mitologizacje”.
A oto szczegółowy wykaz artykułów naukowców zaproszonych do egzemplifikacji tak przemyślnie zakodowanego tematu,
w dodatku z dwukropkiem w środku i na końcu pytajnikiem, które
to znaki wg red. nacz. Gabrieli Balcerzak znacznie poszerzają obszar znaczeniowy tolerancji:
dr hab., prof. w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu, Elżbieta
Pakszys – Tolerancja: dzieje/ewolucja idei – nowożytni orędownicy
i oponenci – dzisiejsze postaci/problemy; dr hab. nauk hum. historyk
sztuki, Izabela Kowalczyk – Jak kultura popularna sprzyja postępowi? (Na przykładzie serialu „Ranczo”); dr nauk hum. PWSZ w Gorzowie, Katarzyna Taborska – Mity medialne w dwóch odsłonach;
dr nauk hum., adiunkt w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie, Helena Krasowska – Polacy z Ukrainy Południowo-Wschodniej; mgr sztuki Akademii Teatralnej, dokorantka w Inst. Sztuki PAN, Marianna Lis
– Bhinneka Tunggal Ika (indonez.: jedność w różnorodności); dr hab.
prof. w Inst. Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Jacek Schmidt
– Demitologizacja Niemca? Między stereotypami a praktyką społeczną;
doc. Katedry Polonistyki Narod. Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki
w Kijowie, dr Lech A. Suchomlynov – Turcja krajem na rozdrożu: mitologizacja Europy; dr nauk hum., Agnieszka Morstin – Ponad granicami. Moryc Welt i queerowa żydowskość w „Ziemi Obiecanej” Andrzeja Wajdy; dr nauk hum., antropolog kultury, PWSZ w Gorzowie, Maciej
J. Dudziak – (Mito)Przestrzenie Bruno Schulza; dr nauk hum., historyk
literatury, Gabriela Balcerzak – Surowe moralizowanie, czyli ucieczka od tyranii koloru (w twórczości Zb. Herberta); dr nauk hum.,wykł.
w PWSZ w Gorzowie, Barbara Gumber – Kim jestem ja i kim jesteś
Ty? Tolerancja wobec innego; dr hab., filozof, Bogdan Banasiak –
Traktat i listy o (nie)tolerancji; dr hab., prof. i kier. zakładu filozofii
kultury UW, Zofia Rosińska – Doświadczenia tolerancji. Charakterystyka czynników immanentnych; prof. zwyczajny., kier. Katedry Antropologii Kultury SWPS w Warszawie i Zakładu Badań Narodowościowych PAN w Poznaniu, Wojciech Józef Burszta – Tolerancja zawsze
znaczy niepewność.
Redakcji gratulujemy obsady, pismu czytelników, a autorom
prac zaliczenia ich do dorobku naukowego, który przeniesie ich
z LAMUSA na wyższy stopień zawodowy w polskich i zagranicznych uczelniach. (red.)

Mimośród
Powinieneś sam się stąd wykraść. Rozrzucić dekoracje i uwolnić.
Przecież wiesz, że kiedy meteoryt przebił kopułę cerkwi w Tobolsku
wystraszeni wierni rozrzucili ogień modlitewnych świec. Z nadejściem
zmierzchu szkło na gruzach zmatowiało i w poświęconym pyle utkwiła
wieczna cisza. Tej nocy wszyscy kładli się bez słowa i żaden mężczyzna
nie tknął kobiety, a starcy gorliwie przygotowywali się na odejście.
Musisz to pamiętać. I Starego Manekina, w którym nikt nie pił przez
kilka następnych tygodni, aż w końcu zamknięto budę pełną beczek
zepsutego piwa. To wtedy urodziły się tylko martwe, a wczesne ciąże
wchłonęła pustka.
W końcu zawsze idzie o śmierć
i dlatego właśnie powinieneś
sam się stąd wykraść.
Beata P. Klary

W NASZYM WARZYWNIAKU
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Marek Wawrzkiewicz
ZAGŁADA
Miasto zdobyte. Wprawdzie miłosierna mgła poranna
Jeszcze okrywa zgliszcza i broczące rany,
Kikuty drzew parkowych, wybrzuszone tramwaje,
Ale swąd spalenizny i smród strzaskanych toalet
Nie pozostawia złudzeń: przegraliśmy.

Rys. Jacek Lauda

Ferdynand Głodzik
CUCURBITA PEPO
Jesienne słońce leniwie płynie
po nieboskłonie,
trzymam w objęciach dwie duże dynie,
patrzę łakomie.
W kulistych kształtach słońce maluje
wstydu rumieniec;
pyszni się blaskiem i zatrzymuje
głodne spojrzenie.
W miąższu soczystym bomba witamin
drzemie ukryta;
smakiem, kolorem, zapachem mami,
ach cucurbita!

Nieśmiałe słońce – jeszcze wczoraj nasze –
Wespnie się nad horyzont i ujawni prawdę,
Bolesną prawdę klęski i sromoty.
A potem wiatr przekupny rozwieje sztandary
Zwycięskich hufców: Tesco, Lidl, Biedronka.
McDonald, Real i ich sprzymierzeńców.
Znowu nas wzięto zdradą i podstępem.
Zabrzmi złowieszcza muzyka kas fiskalnych,
Źrenice żyjących przetną błyski reklam
I nas, niewolnych, zakują w kajdany
Promocji, bonifikat. Pójdziemy spętani
Tam, skąd zawołają. Tak w pradawnych czasach
Szły na rzeź poganiane niewinne cielęta.
Na skrzyżowaniu ulic Wielkiej z Niepodległą
Dogorywa w męczarniach ostatni sprzedawca
Wiejskiego salcesonu, boczku i kiełbasy.
Już z dłoni niedomytych wypadł mu odważnik
I nie wydana reszta. A zdradziecki podmuch
Zdziera z niego ostatnią, gasnącą woń czosnku.

Chłonę dyniowe słoneczne blaski,
zdobywam szczyty,
już mi niestraszne żadne zarazki
ni pasożyty.

Ale nic to! Niech żywi nie tracą nadziei
I niech nadzieja żyje we wszystkich umarłych:
Zwycięstwo będzie nasze. Późny wnuk spamięta
I przekaże pochodnie przyszłym pokoleniom.
A oni, młodzi, rozświetleni łuną
Uczczą pamięć poległych. I wzniosą monument
Miejskiego warzywniaka. I pójdą szeregiem,
By pod tym świętym miejscem kornie skłonić czoła
I złożyć pyszne wieńce – z pora, pomidora,
Rzodkiewki i botwinki, szczypiorku i kopru.

Obdarzy ciepłem w jesienną słotę
cud botaniki.
Pomoże zwalczyć beta-karoten
wolne rodniki.

I zadumają się chwilę nad wprawionym w cokół
Fragmentem muru, co przetrwał zagładę
Z inskrypcją zagadkową napisaną spreyem
I martwiejącą ręką: CAŁUJCIE MIE W DUPE.

Sycę się miąższem, zatracam głowę
i cały płonę,
wysysam z pestek kwasy tłuszczowe
nienasycone!

I wzniosą gromko okrzyk, okrzyk rytualny
Nieznanego autorstwa: NAWZAJEM! NAWZAJEM!
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NASI SATYRYCY

FERDYNAND GŁODZIK

Monolog karpia
1

Rys. Jacek Lauda

Porozmawiaj dzisiaj ze mną ludzkim głosem;
schowaj głębiej do szuflady ziele czarcie,
nie zalewaj mnie tym gęstym szarym sosem;
przecież jestem twoim wiernym niemym karpiem.
Do spiżarni lepiej odnieś tę miksturę,
a na stole postaw przy mnie z makiem kluski;
więcej sadła nie zalewaj mi za skórę;
zeskrobałaś przecież ze mnie wszystkie łuski.
Co złe było między nami to mi wybacz,
moich ości po talerzu nie rozwlekaj;
dzięki temu znowu będę zdrów jak ryba;
ten raz jeden mnie potraktuj jak człowieka.
Porozmawiaj dzisiaj ze mną ludzkim głosem;
dam ci prezent, ty kolędę mi zaśpiewaj;
za to wszystko, co byś chciała cię przeproszę,
ja też za nic już na ciebie się nie gniewam.
2
Porozmawiaj dzisiaj ze mną ludzkim głosem;
o dniach pełnych samotności, trudów, zmartwień;
ile lat nam przeminęło, ile wiosen?
Jestem twoim wigilijnym niemym karpiem.
Blask tej gwiazdki od dziecięcych lat pamiętam,
nim ją przyćmił dorosłości zgiełk i zamęt;
dziś już inna atmosfera, inne święta,
tylko bombki na choince takie same.
Połączyły nas emocje, uczuć pożar;
marzył nam się dom otwarty, pełen gości;
przydeptała nas szarością zwykła proza,
zwiódł kołowrót opętańczej codzienności.
Wygraliśmy na loterii wspólny bilet,
naprzemiennie pocieszamy się w potrzebie;
choć za szybko umykają wspólne chwile,
w zatroskaniach coraz bliżej nam do siebie.

Zbigniew Murawski

Monolog
Patrz-no, sąsiadko, znów ta łajza
się przez podwórko cichcem snuje
życiowa taka niedorajda
łazi i patrzy, czas marnuje
Po nocach taki gdzieś się szlaja
gada jak... klepek mu brakuje....
– szukasz roboty? – zapytałam
mówi, że sensu poszukuje
Poeta jakaś, bez roboty
te same ciuchy przez rok cały
jego kochają tylko koty
jak ich dokarmiał – się zleciały
Że dobry Bóg nas tak pokarał
takim odmieńcem, tylko czemu
wracam do kuchni stać przy garach
obiad gotować trza staremu...

3
Porozmawiaj dzisiaj ze mną ludzkim głosem;
Gdy śnieg drobny mrok rozjaśnia białą chustą.
Tylko dzisiaj może być kapusta z grochem,
Bo na co dzień zwykle bywa groch z kapustą.

Wędrujemy to w ogonie, to na przedzie;
dostajemy raz pokutę, raz nagrodę;
trzeba przełknąć czasem słone zwykłe śledzie,
by się potem rozkoszować kutią z miodem.
Barszcz czerwony już maślane otwarł oczy,
w zamyśleniu czujne uszka swe nadstawia;
ta wigilia nas umocni i zjednoczy,
gdy ty ze mną ludzkim głosem porozmawiasz.

Rys. Zbigniew Olchowik

Jest w kompocie smak owoców zasuszonych,
próżno szukać tych zapachów w końcach świata;
w czasie mrozem białej zimy przygaszonym
odnajdziemy w nich minione barwy lata.

