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Fantastycznie niedojrzali
dosięgamy szczytów
Stojąc jedynie na palcach.
Elokwentnie
pakujemy palce
do nosów
szukając skarbów.
Niezapomniane chwile
rysujemy pisakiem
w postaci rebusów.
Bez siły ważkości
podróżujemy w chmurach
błądząc myślami daleko.
Nikt nas nie potrzebuje
o nic nie pyta
bo my przecież o niczym
nie wiemy.
Popychając plecy
stojącego przed nami
unikamy kroków w tył
a w rozbiegu
rozchlapując kałużę
unicestwiamy wrogów.
Niebezpiecznie
nieodpowiedzialni
Szalejemy na miłość

MY, W DRUGIEJ
DEKADZIE XXI WIEKU
W lutym zostałem zaproszony do Szczecina, aby jako juror, w towarzystwie poetess ze Szczecina i Warszawy, rozstrzygnąć i celebrować nagrody i wyróżnienia
w konkursie dla bardzo młodych poetów
– piszę „bardzo”, bo w środowisku literatów powyżej wieku szkolnego „młodym
poetą” bywa się czasem późnej dojrzałości... Patronką szczecińskiego konkursu
od czterech lat jest Maria JasnorzewskaPawlikowska, jego motywem MIŁOŚĆ,
a nadrzędnym celem poszukiwanie i promowanie młodych talentów. Nadesłano z całej
Polski ponad dwieście zestawów wierszy.
Jurorzy dostali je najpierw do domu, na
koniec... i tu na początku rodzi się pytanie:
jak my jurorzy konkursów, dorośli poeci,
znawcy poezji czy w ogóle literaturoznawcy, mamy czy możemy oceniać poetyckie
próby nastolatków wstępujących na stromą
ścieżkę wiodącą na Parnas, kiedy świat naszego pokolenia zrobił potrójne salto i wylądował w XXI wieku nie na stopach, a na
głowie, niestety? Dziś na wspomnianą siedzibę Apollina i jego orszaku muz (2457 m
n.p.m) na piechotę wspinają się jedynie posunięci w latach debiutanci. Młodzi poeci
w Internecie wyczaili wyciąg krzesełkowy
(!), łatwiejszy i szybszy sposób osiągnięcia
szczytu, bo obecnie Parnas jest ośrodkiem
sportów zimowych z rozbudowaną i rozległą bazą turystyczną. I całą swą masą prą
do góry jak Chińczycy po złote olimpijskie
medale. Zagraża to literaturze pięknej czy
masowo ją upowszechnia? Na dwoje babka
by wróżyła, gdyby nie grafomania…
Zanim świat mojego, zstępującego już,
pokolenia nie stanął na głowie, poetom-pisarzom nie było łatwo nieść pod strzechy
swoje utwory. Na tomik wierszy czy po-
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wieść, z co najmniej dwoma polecającymi recenzjami
uznanych krytyków, czekało się u wydawcy nierzadko
kilka lat. Ale autor dostawał honorarium. Dziś, po medialnej rewolucji, czas na wydanie książki skrócił się
do kilku tygodni. Mnóstwo tzw. e-wydawnictw oferuje
e-poetom e-booki, a nawet ich replikę drukowaną. I nie
potrzeba ani jednej recenzji uznanego krytyka, tylko
pieniędzy autora, który pokrywa koszty wydania według kalkulatora zamieszczonego na stronie wydawcy.
Przed II wojną światową wydawano książki „nakładem
własnym”, ale ich autorów powszechnie uważano za
grafomanów.
Ilu jest w naszym kraju zwykłych i tych e-poetów?
Czy ktoś zdoła ich policzyć, ogarnąć? Mniej złośliwi
rokują, że na dziesięciu obywateli jest przynajmniej
dwóch piszących wiersze. To by znaczyło u nas około 6 milionów, a na świecie sporo ponad miliard. Dla
historyków literatury poetów jest znacznie mniej – na
świecie może kilka tysięcy. W Polsce, obok tych z jakimś cenzusem w postaci przynależności do związków
i stowarzyszeń twórczych, czy innych legitymujących
się zauważonymi przez krytykę książkami, jest mnóstwo poetów internetowych, którzy mają wielu swoich
czytelników. Komentują oni ich wiersze, chwalą, a nawet niewybrednymi słowy ostro ganią, co wielu autorów zapewne zniechęca, ale wielu ma się dobrze i rośnie
w sławę na Facebooku. Czyżby w nas była aż taka
ogromna potrzeba poezji? Potrzeba pisania wierszy?
Potrzeba wyrażania w nich siebie.
Każde pokolenie manifestuje swoje credo. W 1958
roku Małgorzata Hillar (rocznik 1926), wówczas moja
idolka, dziś już prawie zapomniana w druku, ale odnaleziona na drugie życie w Internecie, pisała:
My z drugiej połowy XX wieku
rozbijający atomy
zdobywcy księżyca
wstydzimy się
miękkich gestów
czułych spojrzeń
ciepłych uśmiechów
Kiedy cierpimy
wykrzywiamy lekceważąco wargi
Kiedy przychodzi miłość
wzruszamy pogardliwie ramionami
Silni cyniczni
z ironicznie zmrużonymi
oczami
Dopiero późną nocą
przy szczelnie zasłoniętych oknach
gryziemy z bólu ręce
umieramy z miłości
Ponad pół wieku później licealistka z Gorzowa, Małgorzata Natalia Prószyńska, na moje warsztaty w Grodzkim Domu Kultury przyniosła wiersz, który uznałem za
manifest jej pokolenia. Wierszem tym wygrała przed
dziesięcioma laty ważny w środowisku młodych poetów
ogólnopolski konkurs „Złotego Pióra” w Gubinie. Opublikowałem go w antologii „Poeci okrągłego stołu”:

My dzieci światła
Które nigdy
Nie zaznały wojny
Głodu i
Prawdziwej tragedii
Które drobne uczuciowe porażki
Uważają za życiowe tragedie
Szukamy pociechy
W alkoholu
Narkotykach
My, którzy nigdy nie musieliśmy walczyć
O swój kraj
I lepszy byt
My żyjący
W bezdusznym świecie
Szukamy rozwiązania
W śmierci
My dzieci światła
Które w porównaniu z dziećmi wojny
Mamy wszystko
Żyjemy w psychicznym luksusie
I mamy wręcz śmieszne problemy
Pragniemy tylko miłości
Środowiska literackie naszego kraju w swych rachunkach uwzględniają nie tylko twórców profesjonalnych, ale również laureatów konkursów literackich, beneficjantów stypendiów fundacji oraz nagród krajowych
i regionalnych, ale i tych regularnie publikujących. Jak
dostać się do tego grona? Na ten, nie turystyczny, a mityczny, Parnas? A jak w tym, nawet jeśli tylko kilkutysięcznym, tłoku znaleźć prawdziwy, niegrafomański
wiersz? Jest na to parę sposobów. Jednym z nich, poza
ślepym trafem i intuicją, są konkursy i turnieje poetyckie. Zaryzykuję twierdzenie, że najbardziej potrzebne
i skuteczne są te, w których mają odwagę zmierzyć się
ze sobą czujący taką potrzebę najmłodsi utalentowani –
piszący uczniowie. Oni muszą pokonywać najsilniejsze
twórcze stresy. Wszak odkrywają siebie w tym pisaniu
wobec wielkich dzieł, jeszcze większych poetów, których, im bliżej matury, jest coraz więcej, i coraz bliżsi
są ich rzeczywistości. Muszą zaciskać zęby na obraźliwe kpiny rówieśników: „ty, poeta – tylko głowa nie ta”,
ironiczne komentarze nauczycieli: „ty, poeta – przestań
bujać w obłokach i weź się za naukę!”. – Jeśli uczniowie, mimo takich i wielu innych inwektyw w swoim
środowisku, piszą, to widać, że jest w nich ogromna potrzeba poezji, a obok nich ogromna dla poezji pogarda.
Rok później wyżej cytowana Małgorzata N. Prószyńska
napisała dopełnienie tamtego wiersza:
My
tak zwyczajni
i tak niezwyczajni
zbuntowani a jednak spokojni
Wrażliwi ale tak bardzo odbiegający od normy
że aż jej bliscy
Czasem i nas dopada zwątpienie
czy nasz cel jest tego warty

MY, W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU
My
odrzuceni przez innych
idziemy prostą drogą
z napisem dziwak na plecach
i walizką pełną smutku...
Dziesięć lat później w Szczecinie, jako juror IV
Konkursu „O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”,
znajduję, a było to moje prywatne odkrycie inspirujące do sformułowania wstępu do antologii laureatów,
wiersz-manifest pokolenia wstępującego w drugą dekadę XXI wieku. Manifest zrodzony w Pobiedziskach,
gdzieś przy Piastowskim Szlaku Królewskim na wielkopolskiej prowincji. Wiersz tragiczny w swej gorzkiej
wymowie, doświadczony praktyką polityczną i społeczną, która w obecnym świecie nie oszczędza młodych,
wrażliwych umysłów, zmuszając je do przedwczesnych
wyborów...Przeczytajcie go na czołowej stronie:
Fantastycznie niedojrzali dosięgamy szczytów
Stojąc jedynie na palcach.
(...)
Niebezpiecznie nieodpowiedzialni
Szalejemy na miłość
(Godło XYZ 123 – Magdalena Kopeć, lat 18)
Popatrzcie na te teksty. Zobaczcie, co je dzieli,
i znajdźcie, co łączy pokolenia młodzieży twórczej
w przestrzeni co najmniej trzech pokoleń: Umieramy
z miłości, Pragniemy tylko miłości, Szalejemy na miłość. A politycy dyskutują dziś w sejmie, przed mikrofonami, kamerami i nic ich nie łączy. Ani miłość, ani
ojczyzna, ani patriotyzm. Czasami któryś z nich rzuci
w przeciwnika noblistą: „Który skrzywdziłeś człowieka
prostego (…) Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta”. Ale
już nikt nie zapyta poety o radę w tych podstawowych
dla narodu kwestiach. Może i dobrze, bo nie wiadomo
co i przeciw komu zrobiliby z niej użytek! Niech poeta
pamięta słowa z Ewangelii św. Mateusza: „Nie dawajcie psom tego, co święte, ani nie rzucajcie pereł waszych przed wieprze, by ich przypadkiem nie podeptały
nogami i obróciwszy się nie rozszarpały was...”.
Może nie takich refleksji spodziewali się organizatorzy szczecińskiego konkursu. Wszak jego patronka
nazywana przez przyjaciół Lilką – uosobienie wdzięku,
kultury i namiętności – w swoim testamencie twórczym
nie zapisała nam, że to ona miała rację i my dzisiejsi
mamy tę rację nieść posłusznie w kolejne pokolenia.
Uwidocznione w konkursie przesłanie MIŁOŚCI znalazło wspaniałych interpretatorów. I to oni w połączeniu
warsztatu z wiedzą o języku i ideą miłości zwyciężyli
w konkursie. A że w tym rozważaniu pozwoliłem sobie na poszerzenie funkcji młodej poezji o głos w sprawach ważniejszych niż tylko erotyczne zauroczenia:
głos o nich samych we współczesności, o miejsce ich
doczesnego ojczyźnianego bytu, o znaczenie poetyckiego talentu, wyróżniającego ich z internetowej magmy,
o czułe myślenie o przyszłości ich samych i później ich
dzieci i o skutkach, które niesie poetom artystowskie
oderwanie od pokolenia, którego chcą czy nie, są integralną cząstką.



Czas odpowiedzieć na pytanie zawarte w pierwszym zdaniu tych dywagacji. Niestety, ktoś zawsze
musi się podjąć tej niewdzięcznej roli, bo tego wymagają nie tylko organizatorzy, ale także sens i ideogram konkursów literackich. Komisarz dobiera skład
jurorski, biorąc pod uwagę kandydatów o różnych
stażach, doświadczeniach, studiach porównawczych,
praktykach w ich własnych warsztatach twórczych.
W wypadku szczecińskiego konkursu (piszemy o nim
szerzej na str 22) w naszym trzyosobowym składzie
z czwartym – sekretarzem jury z doradczym prawem
głosu, musieliśmy wskazać to, co każdego z nas najbardziej poruszyło w nadesłanych tekstach i przyznać
autorom dobrych wierszy swoje nominacje do nagród
i wyróżnień. Zdarzyło się kilka wskazań jednomyślnych
i te utwory uznaliśmy za godne nagród, inne – z przynajmniej podwójnym wskazaniem – wyróżniliśmy za
wyjątkowe treści, oryginalną formę, itp. Każdemu autorowi tych wierszy można bez większego ryzyka przyznać miano młodego poety i pogratulować osiągnięcia
pierwszego stopnia na stromej, parnasowej ścieżce.

Aga Kłak

Gorzów Wlkp.

ŻYCIORYS
Urodziłam się za późno
nie ma już miejsc niezdobytych
Wyczerpały się patenty na szczęście
wycinam z życia kolorowe obrazki
bez negatywów
i zamykam
w ciasnych ramkach na biurku
Zdałam z wyróżnieniem
przyspieszony kurs
miłości
pomagam ludziom budować
wieżę Babel
Lubię czytać dużymi literami
co kłamią
Zbieram laury
z wysypiska marnych talentów
Wykrzykuję cały mój świat
na cztery strony
internetowe
Czekam końca
w obsesyjnym pośpiechu



Marek Grewling

PONTIFEX (Maximus)
Starożytni Rzymianie słynęli z osiągnięć wysokiej techniki
użytkowej. Nie dość wspomnieć słynne akwedukty, dzięki którym Rzym zaopatrywany był przez stulecia w źródlaną wodę,
drogi liczące łącznie ponad 70 tys. kilometrów, które łączyły
stolicę Imperium z najdalszymi zakątkami państwa, znane po
dziś dzień Via Laurentina, Via Ostiensis czy Via Appia lub wiele
innych zapisanych przez historię. Po dziś dzień pozostały one
w zbiorowej pamięci w znanym przysłowiu: „Wszystkie drogi
prowadzą do Rzymu”. Nie sposób oczywiście pominąć rzymskie osiągnięcia w dziedzinie inżynierii związanej z budową
mostów niezbędnych przecież, aby imperialne „via” były przejezdne i mogły wieść do celu. Mowa o wielkich osiągnięciach
republikańskich i cesarskich konstruktorów tym bardziej, że
samo słowo most (łac. pons/pontis) z czasem nabrało metaforycznych przełożeń. Najpierw pojawiał się tytuł dla naczelnego
koordynatora budowniczych rzymskich mostów w całym Imperium – Pontifex Maximus – najwyższy budowniczy mostów.
Tytuł stricte techniczny, którym zaszczycano specjalistę odpowiedzialnego za koordynację, lokalizację i szczegóły konstrukcyjno-wykonawcze tych projektów w skali całego ogromnego
państwa rzymskiego. Myśl rzymska miała niebagatelne przełożenia praktyczne, ba, metafizyczne. Otóż jak dowiadujemy się
ze źródeł, tytuł ten został nadany przewodniczącemu kolegium
kapłanów kultów pogańskich odprawianych najpierw w królestwie Rzymu, następnie Republice i w końcu w Cesarstwie.
W tym aspekcie tytuł Pontifex Maximus występuje już w dokumentach z końca III wieku przed nową erą.
Nie ma co kryć, nazywanie przełożonego kapłanów wszystkich kultów wyznawanych w Państwie królów, konsulów i cezarów pontifexami miało głęboki i ponadczasowy sens. Idea
jest prosta. Most (pons) łączy dwa brzegi. Bez mostu nie można ich połączyć – tertium non datur – innego wyjścia nie ma.
Most wymierny łączy brzegi urwiska, rzeki, przełęczy. Pontifex w wymiarze metaforycznym ma uniwersalne i niemalże
(a w oczach ludzi jakkolwiek wierzących – dosłownie) metafizyczne znaczenie. Pontifex łączy dwa odległe i niemożliwe
do połączenia brzegi. To rzeczywistość tego świata i rzeczywistość świata oczekiwanego, świata życia nadmaterialnego, do
którego człowiek, niepewny losów swojej egzystencji po życiu
ziemskim (doczesnym), pragnie dotrzeć i zakończyć z powodzeniem wędrówkę ziemską spełnieniem w raju – cokolwiek
pod tym pojęciem teraz rozumiemy. W Imperium Rzymskim panowała niespotykana tolerancja religijna. Niespotykana nawet
w aspekcie naszych współczesnych standardów. Rzym pozwalał
na swobodę religijną wszelkim wyznaniom pod warunkiem, że
wyznawcy najbardziej egzotycznych religii uznają nadrzędność
Pontifexa Maximusa, złożą przyrzeczenie lojalności państwu
i uznanie prymatu kultu własnego Imperium. W kolejnych wiekach żądania te zostały zaostrzone, gdyż cesarze zaczęli uznawać
siebie samych za bogów i wymagać uniwersalnego kultu. Aby
nie doprowadzać do zaognienia stosunków między państwem
a diasporami, wyznawcy mozaizmu zwolnieni byli z obowiązku
kultu cezara, co na wiele lat skutkowało względną stabilizacją
polityczną, jak i społeczną na Bliskim Wschodzie.

Idea łączenia dwóch brzegów rzeczywistości ludzkiej egzystencji okazała się ponadczasowa, ponadreligijna, rzec należy, genialna. Pontifex stał się tym, który łączył brzegi ludzkiej
rzeczywistości duchowej. Po pierwsze łączył odległe brzegi
wyznań religijnych, których mnóstwo wyznawano w Rzymie.
Dzisiaj nazwalibyśmy to ekumenizmem, ale ekumenizm w tamtym wydaniu przewyższał o niebo ułomne próby ekumeniczne
procedowane w naszej współczesności. Oto łączenie odległych
brzegów mostem rozsądku i tolerancji, a najbardziej imponuje
fakt, że to łączenie skutkowało w praktyce i w państwie Rzymian spotykały się przeróżne odcienie wyznaniowe. Najlepsze
zaś jest to, że wzmiankowane denominacje koegzystowały ze
sobą, budując potęgę Rzymu.
Mijały wieki. Historia przechodziła proces zmian. Nastało
chrześcijaństwo, kolejni papieże. I oto w piątym wieku nowej
ery papież Leon I wprowadza tytuł Pontifex Maximus jako tytuł własny biskupa Rzymu. Nie ma się czemu dziwić, gdyż po
wiekach wojen i przepychanek doktrynalnych Kościół tradycji
łacińskiej sięgnął – co oczywiste – do tradycji starożytnego Rzymu. Dzisiaj nie używa się już tego tytułu oficjalnie, zastępując
go określeniem Summus Pontifex Ecclesiae Universalis (Najwyższy Kapłan Kościoła Powszechnego), co i tak nie zmienia
pierwotnego starożytnego założenia.
Minęły wieki i nadszedł nasz wiek, nieuchronność postępu,
zmiany mentalności, przełomy w rozumieniu ludzi oraz ich praw,
w pojmowaniu i stosunku do inności w odniesieniu do historii
i wartości ludzkich. Można się zastanawiać, czy nasza dzisiaj
już ponowoczesna cywilizacja, tak bardzo odległa w czasie
od starożytności, dokonała przełomu mentalnego? Może idea
Pontifexa nadal jest li tylko pobożnym życzeniem? Nie ukrywam, że napawa mnie strachem dogmatyzowanie polityczne
niezależnie od lateralizacji oponentów. Z tym większą obawą
przysłuchuję się enuncjacjom liderów religijnych (nie wymienię
z nazwy wielkich odłamów religijnych o globalnym wymiarze),
którzy szermują zgrabnymi tezami godzącymi… no właśnie w
kogo? W tych, którzy wierzą inaczej? W tych, którzy – nie daj
Boże – wcale nie wierzą? Z obawą patrzę na przejawy terroru
duchowego, narzucania poglądów, tłamszenia wolności jednostki, która traci prawo do bycia inną niż wszyscy. Ze zgrozą widzę
przepaść między brzegami człowieczeństwa. Człowieczeństwa
wolnego i człowieczeństwa zniewolonego. Okazuje się bowiem,
że wcale nie uciekliśmy od minionego zniewolenia nazi i comi.
Te systemy upadły, ale zniewolenie jak rak złośliwy przechodzi
mutacje i pomyślnie się rozwija, tocząc poszczególnych ludzi
i społeczeństwa.
Niedawno abdykował Pontifex Benedykt. I dobrze, to odważna decyzja, która otwiera furtkę postępu. Czas wakatu na
Watykanie, wbrew pozorom, jest radosnym oczekiwaniem.
W chwili gdy piszę ten esej, nie mam pojęcia, kto będzie kolejnym
Pontifex Maximus. Mam raczej szereg obaw. Jednak nadzieja, że
pojawi się wreszcie koordynator budowniczych pragnący łączyć
różne brzegi, jest moją nadzieją. Chyba nie tylko moją.

Marek Grewling

POECI WARSZAWSKIEJ JESIENI POEZJI
KRYSTYNA
KONECKA
Urodziła się w Dobiegniewie
w rodzinie repatriantów z Wileńszczyzny. Dzieciństwo spędziła
w Gorzowie Wlkp. i w Tychach.
Ukończyła filologię polską na
Uniwersytecie Warszawskim oraz
podyplomowe Studium Kulturalno-Oświatowe na Uniwersytecie
Śląskim. W 1972 roku została
dziennikarką w Tychach. W 1979
roku rozpoczęła pracę w „Gazecie Współczesnej” i „Kontrastach”
w Białymstoku, zajmując się reportażem społecznym, publicystyką kulturalną i krytyką teatralną. W dorobku ma współpracę
z wieloma czasopismami ogólnopolskimi oraz kilkanaście wystaw
fotograficznych, m.in. „Wilno i okolice”, „Życie i twórczość Adama Mickiewicza (Nowogródek, Wilno, Rosja, Rzym, Paryż)” oraz
„William Szekspir”.
Jako poetka debiutowała w katowickich „Poglądach” w 1972 roku.
Od wielu lat jej specjalnością jest sonet oraz sonetti a corona. Wydała kilkanaście książek i arkuszy poetyckich (m.in. „Sonety codzienne”, „Pory
mroku”, „Powrót z Erolandu”, „Ślady na jeziorach”, „Sonety litewskie”,
„Znad Wilii”, „Miejsca”, „Cisza”, „A. M.”, „Żegnaj, Kornwalio”, „Ogrody Szekspira”, „Szklana kula”). Jej wiersze prezentowane są w polskich
oraz zagranicznych czasopismach i antologiach. Cykle sonetów do swoich albumów fotograficznych „Leśne misteria” i „Wigry...” wybrał Włodzimierz Łapiński.
Za książkę „Pory mroku” poetka otrzymała Nagrodę Wojewody Białostockiego, za „Ciszę” – Nagrodę im. Wiesława Kazaneckiego. Tom
sonetów „Ogrody Szekspira” z fotografiami autorstwa K. Koneckiej
(2003) został wyróżniony podczas XXVI Międzynarodowego Listopada
Poetyckiego, a w roku 2004 – wraz z przekładami córki poetki, Ewy
Sherman – włączony do zbiorów bibliotecznych The Shakespeare Centre
(Stratford-upon-Avon, England). Wiersze z tej książki zostały też uhonorowane Nagrodą Specjalną – pucharem Prezesa ZG ZNP w konkursie
literackim „O Buławę Hetmańską”. W roku 2006 ukazał się album fotograficzny K. Koneckiej „Chwile i lata” – na XXXV Warszawską Jesień
Poezji. Jest m.in. członkiem The Anglo-Polish Society of Bristol and the
South West, England.

CZYTAJĄC 211 SONET DO LAURY
Rok tysiąc trzysta dwadzieścia i siedem.
Dzień szósty kwietnia o rannej godzinie.
Wszedłem w labirynt, dotąd nie wyszedłem.

Francesco Petrarca

Rok tysiąc trzysta dwadzieścia i siedem.
Dzień szósty kwietnia o rannej godzinie.
Wszedłeś w labirynt, dotąd nie wyszedłeś,
choć z wodą Tybru siódmy wiek upływa.
Sześćset sześćdziesiąt sześć minęło kwietniów.
Prawo przypadku. Ja na Kapitolu
Gdzie Rzym ci złożył ukłon na stulecia
i wawrzynowy wieniec na twym czole.
Przez chaos świata we władzy szaleńców
swój ład próbuję ocalić sonetem
twoich rygorów wspinając się drogą.
Rozumiesz, Mistrzu – nie chodzi o wieńce.
Mądrzy mnie ganią. Ale ja niestety
– weszłam w labirynt. Dotąd wyjść nie mogę.



SONETY CODZIENNE. IX
Dzień na śmierć się zaorał w monologu bata.
Do kolejnego świtu będzie po pogrzebie.
Trumna z blasku księżyca. Na wygasłym niebie
ostatnia garstka myśli przy wyschniętych kwiatach.
Konieczne umieranie. Śnieg na skraju lata.
Kula o której cicho. Nóż w gorącym chlebie.
Dobra cisza pamięci pozbawiona ciebie
któraś ledwie zapachem w spopielałych szatach.
Za górami brzozami naszyjnik z bursztynów,
siwa pieśń o Jasieńku, fotografie synów.
Strzelistość Ostrobramskiej w liliowym obłoku
i aksamitka Wisły dwudziestego roku.
Poskąpiono werniksu wyblakłym obrazom.
Chryzantemy złociste. Potrzaskany wazon.

CISZA. XIV
Wrócę przez las do źródła. Cicho. Coraz ciszej
i do końca z tym rytmem jak klasyczny taniec.
Książki w logicznych rzędach. Saska porcelana
Drżąca zgodnym staccato zbudzonych klawiszy.
Ten rytm to równomierny oddech mego domu.
Porządek dnia i nocy w stałych porach roku
I to że trwam. Że serca cichuteńki łopot
pozwala mi przenosić góry na ramionach.
Moja malutka władza i ład tuż za ścianą
tracą sens. Gubię tropy w dzikim zgiełku świata.
Nie dam rady żyjącym z eskalacji wojen
starym durniom. Lecz walczę kiedy do szeregu
ktoś popędza swą racją i wrzaskiem. Dlatego
kocham ciszę. Z niej wyszłam. W niej trwam. Wrócę do niej.

JESZCZE SOBIE POBĘDĘ
Odchodzę? Przecież jestem. Bo myślę. I ciężko.
Wyraźnie jednak ślady za mną pozostają.
Nie wiem skąd wiem, że maj się nie powtórzy w maju
i że najprościej w życiu sumują się klęski.
Dojrzewa we mnie pora pociągów podmiejskich
co nie tylko przed światłem czerwonym przystają.
Także balast obciążeń. Przyziemnych zwyczajów.
I bankructwo zamiarów, zbyt rzadko zwycięskich.
Płomieniu nieśmiertelny, patronie śmietników
jakże wierzyć że drogi prowadzą donikąd –
wszak tyle stron nas czeka ile jest żywiołów.
Jeszcze mam atol lampy nad północnym stołem.
Jeszcze sobie pobędę. Zanim mózg przewierci
ostrze srebra na skroni. Emisariusz śmierci.



POECI WARSZAWSKIEJ JESIENI POEZJI
ALDONA BOROWICZ

Poetka. Krytyk literacki. Eseistka. Debiutowała na łamach „Tygodnika Kulturalnego”.
Wydała trzy tomiki wierszy: „Monolog przed
północą” w 1978 r., (Wydawnictwo „Pojezierze” w Olsztynie) i w 1989 r. tomik „A ta
radość pierwsza” (Wydawnictwo MAW) po
pięcioletnich perturbacjach cenzuralnych.
Wiersze z tego tomu były prezentowane na
antenie programu II PR. Trzeci zbiór wierszy
„Ogniem otworzę drzwi” wydała w 2006 r. (Wydawnictwo Arwil). Za
tom ten otrzymała nagrodę W. Hulewicza (Poetycka Książka Roku 2006).
Laureatka wielu konkursów literackich. Drukowała swoje wiersze m.in.
w „Poezji”, „Regionach, „Akcencie”, „Akancie”, „Autografie”, „Okolicy poetów”, od dziś także w „Pegazie Lubuskim”, poza czasopismami
w kilkunastu antologiach poetyckich. Pracuje obecnie nad tomem esejów
poświęconych kobiecej poezji polskiej i światowej (Anne Sexton, Sylwia
Plath, Anna Achmatowa, Maryna Cwietajewa, Anna Świrszczyńska, Halina Poświatowska, Marianna Bocian, Maria Pietrawych, Gabriela Mistral).
Skarbnik Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, członek
Komisji Kwalifikacyjnej ZLP i Zarządu Oddziału Warszawskiego ZLP.

ZAMIAST FOTOGRAFII RODZINNEJ
Moja matka niegdyś na wpół francuskie dziecko
Biegała do szkoły boso ale zawsze w wytwornym kapeluszu
Gdy została eremitką była oddechem lasu
Siadała przy oknie pośród pelargonii
Paląc papierosy jeden za drugim
Wpatrzona w skarpę porośniętą dębami
Czy odkrywała wtedy przeszłość Czy tylko patrzyła na gwiazdy
Spadające na zapomniane ewangelickie cmentarze
Nie cierpiała niemców którzy wracali do swojej arkadii
Z bukietami fiołków zerwanymi na pogorzeliskach ich domów
Na starość wspominała pieczone kasztany
w małym francuskim miasteczku
Gdzie mój dziadek opowiadał górnikom
o polskich jeżynach i ostach
Z dumą oglądała swoje zwinne nogi
Moja matka leżała w szpitalu z odciętą nogą
Już nie była sarną
Została odłamaną gałęzią w swojej pustelni
I wciąż jest zadrą w moich tkankach mięśni

DANTEJSKA SCENERIA PIEKŁA
Najpierw była cisza
I stało się słowo
Ze zgiełku Z chaosu
Ezra Pound oszalał
Poeta P. powiedział że się brzydko zestarzał
Całkowity rozpad osobowości
Wariat
Cytaty contra cytaty
a w nich słowa szeleszczą przez deszcz
Obrastają pleśnią samotnych wieczorów
I stało się słowo
Brzemienne jak brzuch kobiety Pełne Kamienne
Plugawe i piekielne
To trzciny szumiące w Canti
I łysy księżyc wypływający spod chmur
Napiętą struną w labirynt ciemności
Wielkie oko świata Cyklop

Gdy drzewa wysychają cień pozostaje taki sam
Poeci umierają inaczej Pustoszeje słowo
Później nastaje cisza
Niczym oderwane skrzydła uciekających ptaków

W CIENIU DEKALOGU
Nikt już nie przychodzi z rytmem gwiazd
Do wodopoju nie śpieszą karawany wielbłądów
Pustynie martwieją w piaskach zasypanych szlaków
Coraz częściej podchodzą pod sam nieboskłon
Odciśniętą stopą wygłodniałej hieny
Jestem dziwnym kształtem drzewa
Które zrzuciło pióra by poznać własną nagość
Ptaki pogubiły też już swoje liście
Odlatując do krainy niepamięci  
Jestem wyboistą drogą w tej krainie
gdzie cień z cieniem się ściga
Wychodząc z tunelu ciemności
przechodzimy z ledwością przez światło
Światło krzyczy nie zabijaj A zabijamy w sobie tkanki
i psa i sarnę i hienę i skowronka Naszą samotność
i tak ponownie wchodzimy do tunelu ciemności
ze swoją niepamięcią Z globalną przeszłością
Z czarną opaską na oczach Z gordyjską pętlą
Jak zrozumieć ofiarowany nam czas
Na obłaskawienie psa i światła
Gdy już nie ma lotnych piasków
Ani topoli wrastającej w niebo
I śpiewu skowronka rozsypanego
w starej mowie traw
rośnie tylko kamień

CHWILA
Twoja samotność jest solą chlebem i winem
Codziennością rytualnych pielgrzymek za horyzont
lecz i tam coraz mniej już motyli
W skamieniałych skrzydłach gaśnie uwięziony promień
Więc twój smutek jest moją świątynią
w której z przerażonych pająków zrodził się ból
A mówią że pająki przychodzą ze szczęściem czterech kątów
Z jakiej materii i jakiej ciemności utkały swe sieci
Wciąż myślę o własnej niemocy radości
Kiedyś przyśnił mi się ojciec
Był przygarbiony Cichy Rzekł tylko
Nie lękaj się przypływów fal
Przeprowadzę cię tam na drugą stronę rzeki
Lecz nie ma już i rzeki
Rzeka jest we mnie Opływa moje ręce Nogi
Więc twój smutek jest moim ogrodem
Nie kochamy już bacha za cudowne fugi
Zacierają się kontury twarzy przyjaciół i bliskich
Istnieję na niby Trzymam nogi na jabłoni
I nie wiem co jest prawdą Co fałszem Co szumem liści
Czy żyją jeszcze we mnie moje siostry
Więc twoja samotność jest moim wyborem
wielu światów niewirtualnych

POECI WARSZAWSKIEJ JESIENI POEZJI
STEFAN JURKOWSKI

KALINA IZABELA ZIOŁA
Urodziła się i mieszka w Poznaniu.
Debiutowała na łamach „Życia Literackiego”
w 1970 roku.
Wydała trzy książki poetyckie: „Srebrny Motyl”
(Radwan 2010), „Przez chwilę” (Radwan 2011)
i „Kwaśne winogrona” (Radwan 2012).
Wiersze jej publikowane były w czasopismach:
„Życie Literackie”, „Gazeta Kulturalna”, „Akant”,
„Cernuus”, „Własnym Głosem”, „Poezja Dzisiaj”,
„Pro Libris”, „Poezja-Poezija”, „Kurier Wileński”,
„Protokół Kulturalny” i „Metafora”.
Część jej wierszy została przetłumaczona na język
niemiecki, serbsko-chorwacki, rosyjski, ukrański
i szwedzki.
Tłumaczy wiersze z języka rosyjskiego na język polski.
Pisze również felietony publikowane w „Protokole Kulturalnym”.
Jest członkiem Oddziału poznańskiego Związku Literatów Polskich.

WIOSNĄ
motyl na szpilce
zawirował
i odfrunął
w niebo nabijane gwiazdami
na jednej długiej nucie
przełamany krzyk
to niepotrzebna szpilka
próbuje odwrócić czas

PIĄTY WYMIAR
piszesz na murze swoje imię
i nagle światu wyrasta piąty wymiar
kruchy jak pęknięte szkło
jest w nim zielona ławka
ze starym kałamarzem
i wyrytym niezgrabnie sercem
jest dziewczyna z długim warkoczem
której jasny śmiech
zabierałeś w kieszeniach do domu
jest wyszczerbiony talerz
który czekał zawsze na stole
gdy przybiegałeś spocony z podwórka
nagle spada deszcz
zmywając z muru litery
i przywracając światu porządek
więc stoisz w przemoczonym ubraniu
w kapeluszu i płaszczu
ściskając pod pachą teczkę
więc stoisz
chcąc zatrzymać tę chwilę
zanim wrócisz w codzienność



Urodził się 30 stycznia 1948 roku w Tarnowskich
Górach. Jako poeta debiutował w 1967 roku na łamach „Kierunków”. Opublikował dwanaście tomów
poezji: „Wibracje” (I. W. Pax 1969), „Wysokie lato”
(I. W. Pax 1975), „Równowaga” (KAW 1980), „Zagrożenie” (I. W. Pax 1980), „Genesis” (Wyd. Literackie
1985), „Światy równoległe” (I. W. Pax 1987), „Poszerzanie przestrzeni” (Pod Wiatr 1993), „Cierpliwość”
(Życie Codzienne 1994), „Rekonstrukcja” (ZLP Poznań
1997), „Odezwa” (Aula 2002), „Koło niedomknięte”
(Wyd. Adam Marszałek 2004), „Codzienny plac zabaw” (Wyd. Adam Marszałek 2007). Jest laureatem
Nagrody Młodych im. Włodzimierza Pietrzaka za tom
„Wysokie lato” oraz wyróżnienia XVI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego za tom „Poszerzanie przestrzeni”, Wielkiego Lauru
Poezji XV Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza 2005, Nagrody „Poezji Dzisiaj” (2006), Nagrody im. Klemensa Janickiego
(2007) za twórczość poetycką, a także siedmiokrotnym laureatem
Łódzkich Wiosen Poetów. Nominowany do Nagrody Samorządu
Województwa Mazowieckiego w Dziedzinie Sztuki im. Cypriana
Kamila Norwida za tom wierszy „Codzienny plac zabaw” (2008).
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za społeczną działalność
w Związku Literatów Polskich (2005). Jest wiceprezesem Zarządu
Oddziału warszawskiego ZLP, członkiem Prezydium ZG ZLP oraz
Komisji Kwalifikacyjnej przy ZG ZLP. Jego wiersze znajdują się
w wielu almanachach poezji i antologiach. Autor uprawia również
krytykę literacką, felietonistykę, publicystykę kulturalną.
Utwory poetyckie autora, recenzje, szkice literackie, felietony, eseje były publikowane m.in. w: „Akancie”, „Aneksie”, „Autografie”, „Barwach”, „Dziś”, „Faktach”, „Gazecie Kulturalnej”,
„Kamenie”, „Kierunkach”, „Kulturze, „Literaturze”, „Metaforze”,
„Miesięczniku Literackim”, „Nowych Książkach”, „Nowym Wyrazie”, „Odgłosach”, „Piśmie Literacko-Artystycznym”, „Rzeczypospolitej”, „Poezji”, „Poezji Dzisiaj”, „Polityce”, „Przeglądzie Tygodniowym”, „Twórczości”, „Tygodniku Kulturalnym”, „Tytule”,
„Współczesności”, „Więzi”, „Życiu Literackim”, „Życiu i Myśli”.
Członek Prezydium Zarządu Głównego – Przewodniczący Komisji
Kwalifikacyjnej ZLP i Wiceprezes Zarządu Oddziału warszawskiego Związku Literatów Polskich.

ECCE EGO
z haniebnego wyroku
urodzony
nosiciel błota
ognik nad tym bagnem
absurdalnie szczęśliwy
niezasłużenie cierpiący
rozpięty
pomiędzy kobietami
jako zasłona ich wstydu
urodzony
dla krótkiej zabawy
nie wiadomo czyjej
oszalały ze śmiechu nad podobnymi sobie
żujący pod szubienicą czasu
gorzki niedopałek boga
Na górze: Kalina i Stefan na 41. Warszawskiej Jesieni Poezji. Foto: Piotr Bułas

MAGDA TURSKA


(fragment powieści)
XVI

Dwudziesty dziewiąty listopada dwa tysiące dziesiąty rok.
Leslie Nielsen nie żyje. Już nie leci z nami pilot.

XVII

Dzień później, już po dwóch papierosach, następuje ciąg dalszy.
– A jeżeli przestanie się Pani kąpać, proszę Pani, to co będzie? – docieka Jaśko.
– Nie wiem, czasami próbowałam i czułam się nieswojo
– stwierdzam.
– Czy można sobie odpuścić? – kolejne pytanie Jasia.
– Nie wiem, nie stosowałam tej metody do końca – podwójne zaprzeczenie.
XVIII
Oś czasu w procesie historyczno-literackim wskazuje przenikanie epok od starożytności po współczesność. To linia życia.
Czy momenty, gdy oglądam tragedię i przeżywam katharsis, tańczę danse macabre, odkrywam kolejne Indie, po czym skłaniam
się ku vanitas, by przejść do tworzenia encyklopedii, następnie
cierpię za miliony, po czym się emancypuję, aby wskoczyć na
krótki shot absyntu, wreszcie cieszyć się z odrodzenia Rzeczypospolitej, a następnie uciekać przed bombami i tak dalej, bo
coraz szybszy obrót sprawy biorą, to tylko wahania amplitudy?
Czy szczęście można znaleźć na linii prostej? Czy to zaledwie te
przecięcia pomiędzy krzywą?
XIX
Opuściłam na jakiś czas tok zdarzeń, wypaliłam kilkanaście
paczek papierosów, poobserwowałam to, co uważam za rzeczywistość. Nasunęły się nowe wnioski, powstały nowe rozterki,
ale też i pewne pogodzenie się ze światem dymu. Wczoraj paliłam na zewnątrz ze znajomą, która pali wolniej ode mnie. Ja
dwa, ona w tym czasie jednego. Czyj czas jest dłuższy? Mój
na pewno droższy o co najmniej 50 groszy. Odkryłam, że na
rynku są osiągalne, podobnie do tych za 10,40 złoty, śmierdzące
papierosy, ale o 80 groszy na paczce tańsze. Zaczęłam kupować
owe papierosiki (to zdrobnienie to nie tylko takie erudycyjne, że
niby ze „Zbrodni i kary”, która bądź co bądź była obowiązkową lekturą szkolną. To zdrobnienie wynika także z tego, że palę
cieniutkie papieroski, a myślę o linkach). 80 groszy to prawie
paczka na sztandze. Duży zysk, jeśli można mówić o zysku, odnosząc się do nałogu tytoniowego.
Miałam zamiar dokształcić się w międzyczasie, gdy mnie
tutaj nie było, a byłam tam – poza tutaj – z powodu wielu ważkich i bardzo poważnych przedsięwzięć. Miałam dokształcić się
z wiedzą tytoniową. Miałam się dowiedzieć, od których Indian
pochodzą pety, czy w ogóle pochodzą od jakichś konkretnych
Indian. Dowiedzieć się, kiedy rozpoczęto proceder palenia
cygar. Wreszcie dowiedzieć się, jak dalece to utrwalona w dziejach ludzkości tradycja. Niestety, nie miałam czasu na szperanie.
Możliwe, że uda się wrócić do historii kultury palenia za jakiś czas
i jeszcze przedstawić tę kwestię w niniejszym dokumencie.
Chciałabym, aby twór, który mi się wypisuje na klawiaturze
i przenosi na twardy dysk, był traktowany jako reportaż. Choć
jeszcze nie wiem, jaka jest dokładna definicja reportażu. Posłużę się zatem Kopalińskim i zaraz przytoczę.
Najpierw na fajkę.
Przy okazji zjadłam (jeszcze żuję – jaki to cholera czas?
przeszło-teraźniejszo-przyszły?) mandarynkę, okres przedświąteczny – cytrusy są dostępne na rynku w mile niskich cenach.

Wracając.
Definicja reportażu za „Słownikiem wyrazów obcych
i zwrotów obcojęzycznych” brzmi:

„reportaż gatunek publicystyczno-lit., żywy opis prawdziwych
wydarzeń, oparty na obserwacji autora, reportażysty. || reporter dziennikarz-sprawozdawca, informujący o (lokalnych) wydarzeniach bieżących.
– ang. reporter ‘j.w.’ i fr. reportage ‘reporterstwo’ od łac.
reportare ‘odnosić; zawiadamiać’; zob. re-; porto 2”1.

Skoro już definiuję, będę bardziej wnikliwa i:

„RE- w złożeniach: znów, na nowo, powtórnie: cofnięcie (w miejscu; w czasie; do poprzedniej sytuacji); w tył; w przeciwstawnym
kierunku.
– łac. ‘w tył; znów; naprzeciw’”2.

oraz

„porto 2. opłata za przesyłki pocztowe. – 2. wł. ‘noszenie; opłata; fracht’ z łac. portare ‘nosić’: por. aport; deportacja; eksport;
franko: import; kolportować; portamento; porte-épée; portatywny; reportaż; suport; transport”3.

Naprzepisywałam się, ale przy okazji sporo dowiedziałam.
Poza tym, lubię ten słownik, szyty, w twardej oprawie, zbrązowiałej, lekko poszarpanej, podklejonej taśmą bezbarwną, teraz
już pożółkłą. Trzyma się, mimo lat i dość częstego użytkowania,
zwłaszcza w pierwszej fazie edukacji szkolnej.
Czy mogę myśleć o formie i wpisać się w konwencję reportażu? No chyba tak. W końcu jestem w pewnym sensie sprawozdawcą i opisuję świat przedstawiony oparty na obserwacjach,
nadto, zawiadamiam. Bo jak nie? Zawiadamiam na pewno. Piszę o paleniu tytoniu i czasu, który jak papieros w końcu się dla
mnie skończy, mam jedynie cichą nadzieję, że nie w połowie.
Chciałabym żyć, po prostu chciałabym żyć długo, żeby jeszcze
poobserwować i pozytywistycznie życia nie marnować. Jak widać, życie jest pośrednio synonimem czasu, można powiedzieć:
Nie marnować życia. Nie marnować czasu. Tutaj te dwa pojęcia
się ściśle stykają. Nie chcę zmarnować życia/czasu na paleniu.
Poświęcam część życia/czasu na palenie, ale to dodatek. Smutne jednak jest to, że to przytłaczające uzupełnienie, ponieważ
skraca życie/czas, chętnie pozbawiłabym się owej nadwyżki
i uwolniła od substancji smolistych.
Czy to walka z wiatrakami?
Patrzę na popielniczkę – przez chwilę – w trakcie gaszenia
niedopałka. Popielniczka to kwintesencja przejścia w inny stan.
Papieros powołany do istnienia ogniem, konsekwentnie palony
w niepowtarzalny sposób, zostaje zgnieciony, bądź delikatniej,
ale też niepowtarzalnie, gaszony. Stan „po” jest nieznany, może
zostać wywiany z popielniczki i zniknąć gdzieś w trawie (a obecnie w śniegu, pełno śniegu u mnie), może się tlić, gdy gasi się go
niestarannie, ekstremalnie wyrzucony przez okno w środkach
lokomocji, potrafi stworzyć realne zagrożenie pożarem. Pożar
to śmierć bolesna, nierzadko trudna do ugaszenia, powodująca
potworne skutki, często nieodwracalne.
– Proszę Pani, napisałem kolejny wiersz – uśmiecha się Jasiu.
– Jak sądzisz, czy wiersz to reportaż? – pytam.
– A jak nie? – pyta na pytanie. – Wszystko to reportaż. Chce
Pani przeczytać?
– Nie, Jasiu, może w innym tomiku – odpowiadam.
XX
Napiszę teraz (bez względu na czas tego teraz), dlaczego
uczepiłam się terminu „reportaż”. Przeglądałam kiedyś (bez
względu na czas tego kiedyś) wytyczne dla potencjalnych autorów tekstów literackich jednego z polskich wydawnictw. Jest

CHRISTA WOLFKTÓREGO
Z LANDSBERGA
MIĘDZYCZAS,
NIE MA
to jedno z moich wydawnictw marzeń. Otóż, aby zostać przeczytanym i wydanym (oby! oby! ale gdzie mi do tego wydawnictwa?), najchętniej przyjmowane są teksty o charakterze reportażowym. Stąd moje próby takiego sposobu pisania. Obserwuję.
Teraz obserwuję kątem oka psa śpiącego na sofie, drugim kątem
oka, drugiego oka, albumy poskładane na dolnej półce regału,
patrzę jednocześnie w klawiaturę, na moje palce i edytor tekstu.
Pełna reporterska symultanka. Dogłębna.
Kiedyś, gdy było ciepło i kwitły maki i chabry w zbożu –
piękny widok, zrobiłam zdjęcie, szłam z papierosem w ustach
na spacer z moim psem. Psa mam od trochę ponad roku, więc
nie było to tak dawno, choć od tego czasu w mojej egzystencji
dużo się wydarzyło, nawet nie mam pojęcia, dlaczego aż tak
dużo, może to specjalny rok ten dwa tysiące dziesiąty? Szliśmy.
Właściwie on biegł i szarpał, bo zawsze biega i szarpie, a nie
można go spuścić ze smyczy, bo ucieka i wraca styrany po kilku
godzinach, a ja odchodzę od zmysłów, czy żyje, czy przypadkiem go samochód, albo traktor, albo inny pies. Szliśmy. Lubię takie chodzenie, gdy ciepło i kolory piękne porażająco, jak
żywe obrazy impresjonistyczne, a teraz taki obraz to można raz
dwa, bo wyciągasz komórkę, ustawiasz plan i cyk i National
Geographic w twoich zasobach. Ach, ta technika, spełniły się
twórcze marzenia ludzkości. O ile to lepsze od chęci władzy za
wszelką cenę, a zwłaszcza ceny istnień, jak w tej popielniczce
na oknie gaszonych, z wiadomo jakich powodów. Można wysnuć teorię, że technika dała narzędzie do rozwijania potencjału
i powiewu artystycznego geniuszu wpisanego w zasoby jednostek, bo może właśnie to łąkowe zdjęcie jest lepsze od „Lilii
wodnych” albo tahitiańskich krajobrazów? Szliśmy. On szarpał
i biegał, ja paliłam. Przejeżdżały samochody, ściągałam smycz,
skakał i szczekał. Bardzo niesforny młody pies. Spacer z psem
to wysoce ważna obserwacja egzystencjalno-behawioralna.
Szliśmy, jednocześnie trenując umiejętności społeczne. Rezultaty są. Więcej spacerów, mój pies rzadziej rzuca się na samochody, nie ciągnie obłąkańczo za smycz, idzie – powiedzmy
– w sposób ułożony, a ja wypalam mniej papierosów. Liczę, że
znowu będziemy mieli czas na wspólne chodzenia. Teraz wieje,
pada, marznie, zimno, brudno, bo topniał cały dzień śnieg. Zdjęć
nie robiłam, nie znalazłam chwili, ani nie wpadłam na pomysł.
W zeszłym roku zrobiłam jedno zimowe, ale gdzieś chyba skasowałam. Wysłałam ememesa do kogoś, w odpowiedzi pisało:
„zeromszczyzna”. Żeby zrobić to zdjęcie, zatrzymałam samochód na prawie polnej drodze, wysiadłam, zawieja piękna, tańczyło wszystko i śpiewało głośno, nawet chmury. Czy chmurom
jest lekko? Chyba też nie wszystkim, zależy od ich wodności.
Wracam z papierosa. Już wróciłam, a nawet usiadłam w fotelu i napisałam te kilkadziesiąt liter. Pisząc „kilkadziesiąt liter”,
byłam ponownie w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.
Zgasiwszy papierosa w mokrej od deszczu popielniczce, zdałam
sobie sprawę, że to najszybszy, najskuteczniejszy i najbardziej
bezpieczny sposób unicestwienia peta. Ciekawe, czy bezbolesny? Ludzie, którzy popełniają samobójstwo, wybierając kamienie
w kieszeniach i wejście do wody, bądź zjedzenie barbituranów,
włożenie worka na twarz i zanurzenie się w wannie oraz inne liczne
sposoby na śmierć – nazwijmy ją – wodną, albo ludzie, którzy topią
się nie z własnej winy, lecz fatalnego przypadku, prawdopodobnie
cierpią potworne katusze, w końcu pękają pęcherzyki płucne, poza
tym, chęć wynurzenia się jest ogromna. Ciarki na plecach i wyobrażenie topiącego się w jeziorze, który opada na dno. Przypomniałam
sobie scenę z „Godzin”, bardzo wyrazistą i mocną.
– Proszę Pani, odnoszę wrażenie, że dygresje to sedno – dywaguje Jaś.
– Może i? Należałoby zdefiniować te pojęcia, ale dzisiaj nie
mam już ochoty korzystać ze słownika – odpowiadam.
– Kończmy. Czas spędzić jakoś wieczór.
A było to jedenastego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku.



XXI
Tego samego wieczoru, czyli jedenastego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku.
Forma. Ciąg dalszy. Po kilku papierosach i jednej kawie.
– Pani myśli, że wiersz to najbardziej syntetyczny sposób
wypowiedzi? – pyta Jaś.
– Mam wrażenie, że podręczniki do historii literatury pięknej
są bardziej syntetyczne – odpowiadam. – Poza tym, wiersz to może
być poemat, albo taki na przykład erotyk, albo dygresja, albo...
– No?
– Przypis.
– A co z gatunkami synkretycznymi? – nie daje za wygraną
uczeń.
– Mój drogi, to jest worek bez dna. Według mnie, całość to
synkretyzm – stwierdzam.
– Całość? Czyli literatura? – ponowne pytanie.
– Nie, całość, czyli wszyscy palący i reportaże – mówię.
– Aha, wracamy do pojęć, których znaczeń nie jesteśmy
w stanie dookreślić – zauważa.
– Tak, struktury poznawcze ludzkiego umysłu – wymądrzam
się z wielkim papierosem w mózgu.
– Pojęcia abstrakty, np. uważność – ten Jaś to nie wiem, co
w dzieciństwie robił.
– Tym tropem jeszcze nie idźmy, muszę doczytać – konstatuję.
Zastanawiam się, czy gdy wylecę z pracy i nie będę już miała prawa do zasiłku, to będę palić? Czy jak ten ciemnobrązowy
śliski ślimak bez domku z rozdziału szóstego zacznę zaczepiać
przechodniów, którzy będą mieli odwagę palić na ulicy. Bo
w sumie, jak to jest? Na ulicy można palić czy nie? Zakaz wszedł
w życie, a ja nadal widzę popielniczki pod instytucjami i kiepy na
chodnikach, często też w publicznych koszach na śmieci (gasząc
papierosa, rytualnie sprawdzam, jaka jest zawartość koszy).
Idę zapalić?
Czy jeszcze tu zostanę?
Idę, czy już ruszyłam, albo wróciłam?
Albo w ogóle palę i piszę jednocześnie?
Jak to jest?
Wiesz?
Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów
obcojęzycznych, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1970, s. 649.
2 Ibidem, s. 636.
3 Ibidem, s. 598.
1

Magda Turska
Jest z wyboru i wykształcenia humanistką, absolwentką
polonistyki poświadczoną dyplomami Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na podyplomowych studiach na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu
w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej. „Po linii
i na bazie” studiów jest bibliotekarką w Kłodawie.
Jako pisarka debiutowała w Pegazie Lubuskim Nr 3(38)
2009 r. minidramatem „Stychomytia”. Także w „Pegazie”
wiersze w numerze 42. i mała proza w 43. Kilka wierszy zamieściła w antologii Klubu Poetów Okrągłego Stołu „Słowa rodzą wiersz”.
W przygotowaniu książka prozatorska z minipowieścią
„Międzyczas, którego nie ma” i kilkoma opowiadaniami.
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NOWE WIERSZE POETESS GORZOWSKICH
PO DEBIUCIE
Aneta Długołęcka

78
jestem zwykłą kobietą
umierającą z miłości
która wmawiała wszystkim
że nie chce dzieci
ciało usłuchało
teraz krwawi jej kłamstwami
jestem zwykłą kobietą
z bolącą pochwą
i wypluwanymi z niej brudami		
		
PRZED TOBĄ

Beata Igielska
CZEKANIE
wpatrzona
w zegar
siłą bólu
przesuwam wskazówki
CZAS
przykleił nos do szyby
i posyła mi drwiące spojrzenia
PIĘTNO
noce
rozdrapane
twoim imieniem
nie rodzą gwiazd

nie zaglądałam do wózków
bałam się że serce wyskoczy
i zamieszka poza ciałem

z garścią proszków
wyją do księżyca

przestałam chodzić do kościoła
śmiech dzieci wwiercał się do głowy
nie pozwalał na modlitwę o cud

WYZNANIE
niegramatyczny
nielingwistyczny
niewysłów
w jednym dotyku
mądrość słowników

unikałam znajomych z dziećmi
nie miałam sił zachwycać się nimi
biegać śpiewać ciało protestowało
nie odwiedziłam siostry gdy urodziła
wyczekiwaną chrześnicę
długo płakałam

Krystyna Caban
MOJE

PREZENT
zakiełkował w jej głowie
padł na podatny grunt i rósł
jak większość dzieci
rozwijał się w jej sercu
nie w brzuchu
przecież to szlachetniejszy organ
wzrastał z wizyty na wizytę
karmił się uśmiechami i dotykiem
odrodził się w jej domu
dwa dni przed Wigilią
RĘCE
przyzwyczajone już do twojej wagi
do nieposkromionej potrzeby bliskości
owijają się wokół kochanego ciałka
z obietnicą bezpieczeństwa
mała główka przy moim sercu
kołysana w znane rytmy
wnika w kolejne poziomy snu
spokój błękitu czeka w łóżeczku

odarte z kory
okradzione z liści
resztkami sił
wczepia się w skaliste podłoże
chce żyć
płacze stygnącą żywicą
takie właśnie jest życie
ZAPŁATA
wyrzuceni do kąta
szeroko otwieramy
zdziwienie
na pytanie o przyczynę
odpowiada
sękaty kostur
wystrugany przez życie
zrozumieliśmy to w chwili
gdy nasza droga
skończyła się na
początku jesieni

Iwona Małgorzata
Żytkowiak
WYCIECZKA DO MIASTA
WIECZNOŚCI
Nie kupiłam niczego na Via dei
Condotti
nie było kwiatów na hiszpańskich
schodach
pamiętam za to
twarde stopnie na Lateranie
twoje oczy
pełne łez
pokory
i wyciągniętą dłoń?
wstałam
strzepując z kolan
troski
tym
co za mną
rzuciłam nasz
ciążący krzyż
w hotelu na Via del Corso.
wznieśliśmy toast
za pomyślność
czekając
na powrót do domu
dokonywaliśmy wielokrotnie aktu
wszelkiego spełnienia

***

( Róży)

Biedna Safo
nie ukryjesz się przed ludźmi
w których dłoniach legły kamienie
sprawiedliwości
i porządku
którzy nie wiedzą
że można kochać
nie płeć
lecz człowieka
rzucą w ciebie garścią obelg i wyzwisk
trzy razy zaprą się ciebie
nim kur zapieje
a ty wymówisz
swe imię
winy
prośby
Maria Magdalena
okryła się chwałą
bo Pan wejrzał na nią
i uwolnił od zła
ty
musisz przyjąć na siebie razy
albo zostać jak oderwany łupek
cząstka
niegdyś skałą zwana

NOWE WIERSZE POETÓW GORZOWSKICH
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Roman Habdas

Władysław Łazuka

Ireneusz Krzysztof Szmidt

KONFESJONAŁ

***

O NOWĄ KRUCJATĘ

Wpisany w półmrok nawy, służy cierpliwie
uchem.

W otchłani nocy
czarny wody szmer
to mija kręta rzeka
dziki szeleszczą
pochrząkują
w dębinie i w buczynie
szukają pożywienia
nad pagórkami lasu

W naszych czasach
najszybciej rozwija się Islam

Szept spowiednika coś znacznie więcej.

mgły
i sny

Z 2 NA 3 LUTEGO 2007 ROKU

o czym
lepiej nie pytać

Czciciele Jahwe
zamiast odnajdywać się w łożu
modlą się zagubieni
w swej nierzeczywistości
i stan osobowy wybranego narodu
Żydzi naprawiają imigracją z Rosji
Rabin wie kto naprawdę jest Żydem

To prawe, to lewe nadstawia i nie wie,
że pająk przy ścianie uwił siatkę
podsłuchu.
Głuche na wszystko korniki, drążą leciwe
deski klęcznika.

Gładziłem palcami pergamin ręki.
Do spłowiałych ust
podsuwałem słomkę herbaty.
Wnuki wkołdrzone
po czubki nosa,
śnieniem okryte. Nie pożegnane.
Knotek oliwnej lampki dopalał się.
SKĄD MI TO
Głowa na poduszce, gwiazdy na niebie.
Powieki nie kleją dnia z nocą.
Dzisiaj było jak wczoraj, wczoraj było
za łatwe.
Całe życie takie.
Skąd mi to, Panie, że stawiasz koło mnie
Abla przy Ablu.
A braciom z codzienności nie po myśli
mnie sprzedać.
Skąd mi to, Panie, że kamienie zmieniasz w piasek,
a przecież winny jestem. Skąd mi to, Panie,
że dzisiaj było jak wczoraj, a wczoraj było
zbyt łatwe.
Skąd mi to, Panie, że z dwóch wykałaczek
zaledwie mój krzyż.
POKORA
Otwiera wiekowe wrota
zatwardziałych sumień.
Najmniejszego kościoła drzwi.
Znajduje cierpliwość
konfesjonału, żałuje
do ostatniej kropli przewin.
On przebacza. Nawet łotrowi
we mnie.

Jerzy Hajduga
TU NIKT NIE UMIERA
nocą zaglądnie
jeszcze ksiądz
czy ręce i nogi
wyciągnięte
prosto
do nieba
przy moich
kończy
modlitwę
ZANIM KOGUT
ZAPIEJE
taką nocą otwarte drzwi
wszedłem
po raz drugi
ZAWOŁAM
już tak nie potrafię
jak wtedy cichutko
wychodzisz na palcach
z dłoni

Chrześcijanie
popadli w hedonizm
i lenistwo
nie chcą się mnożyć
na mięso dla armat
Krzyżowców XXI wieku

Potomkowie Adama
chcą by Bóg sam sobie
problem wiary rozwiązał:
– gromem w dzieci Allaha
płodne jak króliki
– jakiś potop w Persji
– plagi na Talibów
ku radości Wybrańców
I chyba spodobał się Panu
ten scenariusz
bo gdy ludzie się nudzą
to w dwójnasób grzeszą,
więc
– tu ziemią potrząśnie
– tam deszczykiem
rzekę do jeziora przeleje
lub tsunami spuści
ze swej boskiej smyczy
– ówdzie plony wysuszy
albo nawet spali
– samolocik gdzieś strąci
– pandemię posieje
I co?
Jest jeszcze gorzej
Współczuję ci, Ojcze
twój namiestnik
nie poszedł drogą Via Appia
i nawet twój syn już go nie zawróci
sakramenckim pytaniem
QUO VADIS?
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Honorowy Wawrzyn za Książkowy Debiut Roku 2012

Nagrodzony Honorowym Lubuskim Warzynem za najlepszy książkowy debiut roku 2012 tomik
„Chrząszczenie” (Wydawnictwo „Miniatura” w Krakowie) zawiera wybór 39 tekstów, z lat 2008 - 2012,
o zróżnicowanej tematyce. – Zapraszam do mojego
świata poezji – pisze ARTUR WODARSKI. – Może dostaniecie, którymś wierszem w gębę, może usłyszycie,
jak coś chrzęści i zobaczycie, jak mój płot płonie. Może
natkniecie się na diabły i anioły rozlewające wódkę po
kątach i zechcecie do mnie wracać. Jeśli tak, wspomóżcie babcię Franciszkę w jej modlitwie, na pewno się
ucieszy. Drzwi do mojego świata są dla Was otwarte.
Wystarczy przekroczyć próg.
Książkę można kupić przez zamówienie mailem na
adres: miniatura@autograf.pl

terapeutyczne właściwości pisania
aktualnie przesuwam sklepienie świata.
proszę nie przeszkadzać
wskazującym palcem zmieniam
położenie chmury. teraz jest w porządku
ale jeszcze pomyślę. słońce tu nie pasuje.
prawa strona ma to do siebie że zawsze jestem
zziębnięty więc słońce na lewo. teraz jakby lepiej.
jeszcze trawa. najlepiej zielona i mocno przycięta.
kłuje w bose stopy ale nie rani. przyjemne uczucie.
mam chmury słońce i trawę. teraz ja.
gdzieś pośrodku. a może lepiej jednak wewnątrz.
kolonia mrówek buduje we mnie kopce.
ale to nic bo przecież wnoszą życie.
pachnie dzień. gorący chleb na stole
i sok z wiśni który spływa po brodzie.
jeszcze pstryk palcami i pestki strzelają
prosto w moje niebo
a niebo oddaje mi lewym deszczowym

drzwi otwierają się tylko raz
wytrzymam. mam sporo twoich sukienek,
z których chciałbym cię rozebrać. jest o czym
myśleć. w tym jestem najlepszy: w myśleniu o tym,
co bym z tobą robił, gdy już ramiączka zsuną się
na ziemię.
och, darling, nie pieprz, tylko mnie pocałuj
wytrzymam jeszcze godzinę. potem będzie
coraz trudniej.
obsypię cię z guzików, haftek, zamków i tak sobie myślę,
a naprawdę w tym jestem dobry, że wtedy już oboje
będziemy leżeć obok twoich ubrań i kształty nabiorą
nowych znaczeń.
och, darling, nie pieprz tylko całuj
czas jest nieubłagany. bezwzględny. na podłodze stos
sukienek, z których chciałem cię rozebrać.
puste ramiączka.
myślałem, że w tym jestem dobry: w myśleniu o tym, co
bym z tobą robił, gdy już będziesz naga, ale przegapiłem
ten moment, kiedy twoje ramiona były otwarte na oścież.
och, darling, nie pieprz tylko mnie pocałuj

chrząszczenie
chrzęści.
zamykają się małe szpary zaszybia.
szkło oddycha plamami. skrapla chmury.
schody stękają pamięcią drzew a korniki
buszują
ryjąc drogi donikąd.
wiatr rozgania ostatnią flotyllę chrabąszczy.
łuszczy się kora.
korzenie wiercą tunele
w poszukiwaniu początku.
liści. chrzęści pod stopami. tonie w rdzy.
niezmiennie.
niezamiennie.
z niczym

jesienią nie mam pomysłu na wiersze
ten wiersz wziął się z braku pomysłu.
walnął mnie w plecy wołając: no, co jest człowieku?
nie śpij, bo cię okradną!
i poczułem jego oddech na karku. zapisałem dwie strony,
lecz nie szło mi łatwo. dostałem prztyczka w ucho.
niby zabawne, ale bolało jak cholera.
pisałem dalej. dzień, dwa, tydzień, miesiąc.
wiersz przysnął na kanapie. wtedy uciekłem z domu.
na ulice zapchane samochodami, na chodniki pełne ludzi.
rozejrzałem się niespokojnie po okolicy, aż w końcu znalazłem ławkę.
usiadłem i wyrzuciłem z siebie to co napisałem.
no i mi ulżyło.
patrzyłem, jak wiatr porywa wersy na strzępy,
jak wróble walczą zajadle o każdą metaforę i przerzutnię. to
już nie był mój wiersz.
puenta upadła pod stopy. chciałem ją złapać,
zatrzymać dla siebie,
ale zakręciła się na wietrze i poleciała, hen w miasto,
na grzbiecie czarnego kota.
tfu, na psa urok

kiedyś się pozbieram
bezdomne koperty walają się po podłodze
jakby szukały swojej połówki.
kiedyś się pozbieram: zatkam gębę słowom niewiernym
i dopuszczę do głosu rozsądne rozwiązania.
zmówiony w paciorkach babcinego różańca
miałem być kimś wielkim. pamiętam chwile
z głową na poduszce
gdy marzenia wjeżdżały prosto do głowy
i nie było zakazów ani dozwolonych prędkości.
babcia codziennie szeptała swoje zaklęcia
a mnie wydawało się że to w zupełności wystarczy.
czasami czuję chłód na plecach
i wtedy wiem że grozi mi z nieba palcem.
kiedyś się pozbieram
i zamiast wypisywać pierdoły
dołożę listy do tych kopert.
może babcia się jeszcze doczeka

ARTUR WODARSKI – CHRZĄSZCZENIE
Kinga Mazur
28 lutego był dniem wręczenia Lubuskich Wawrzynów. Przyznano dwie nagrody, dla których cała
gala jest organizowana – Lubuski Wawrzyn Literacki
oraz Lubuski Wawrzyn Naukowy, a także kilka różnorakich dyplomów i wyróżnień. Jednym z owych
wyróżnień jest przyznawany rokrocznie Dyplom za
Debiut Literacki, który w tym roku trafił do rąk Artura Wodarskiego, autora tomiku poetyckiego pt.
„Chrząszczenie”.
Kiedy padł ów tytuł, pomyślałam w pierwszym momencie, że się przesłyszałam. Może chodzi
o „chrzęszczenie”? Otóż nie. Czyżby zatem książka o chrząszczach? Także nie. Więc co? Ano, właśnie
„Chrząszczenie”. Jurorzy umotywowali decyzję o przyznaniu dyplomu za ten właśnie tomik „dostrzeganiem poezji w tym, co niepoetyckie”.
Z zaciekawieniem sięgnęłam więc po wspomniany zbiór wierszy i po jego przeczytaniu
zgadzam się w pełni z decyzją jurorów i motywacją.
Opublikowana w ubiegłym roku w krakowskim Wydawnictwie „Miniatura” książka to zestaw wierszy powstałych w latach 2008-2012. Tematyka utworów jest różna,
jednak wszystkie cechuje nowatorstwo i świeżość w podejściu do podejmowanego
tematu. Atutem pisarstwa Artura Wodarskiego jest to, że potrafi on płynnie wprowadzić czytelnika w każdy z wierszy. Podmiot liryczny zachowuje pełną autonomię, pozwalając jednocześnie podróżować razem z nim. Pierwsze skojarzenie, jakie przyszło
mi na myśl, kiedy czytałam „Chrząszczenie”, to apoteoza codzienności, drugie zaś
– wnikliwy obserwator. Te wiersze nie są jednoznaczne i to też przesądza o ich oryginalności – autor nie broni nam wstępu do swojego świata – dzieli się spostrzeżeniem,
że płot ma rozchwianą czuprynę i zasypia stękając każdą deską (noc w ogrodzie) albo
nie mógłbym nie palić papierosów. wiem, że to straszny syf, / ale nie mógłbym nie palić
(psychodelic show by america), w innym miejscu zastrzegając, że drzwi otwierają się
tylko raz (drzwi otwierają się tylko raz). Nie wydaje się odgradzać od czytelnika, mając
jednocześnie świadomość własnej przewagi nad nim. Bo jakżeby inaczej odczytać następujące słowa: ostatnio jestem smukłym młodzieńcem / o niebieskich oczach / inteligentnym spojrzeniu / i filmowym uśmiechu Wernera Kraussa / jako taki młodzieniec / mam
prawo być z bogiem na ty / i wyręczać go w realizacji boskiego planu (ostatnio jestem).
Wiersze Artura Wodarskiego są przemyślane i dopracowane, po prostu dobre. Nawet, jeśli jakiś utwór jest dłuższy, to oznacza, że miał być dłuższy i już – bo nie jest
ani przegadany, ani nie nuży. Czasem trafi się jakieś błyskotliwe sformułowanie, jak na
przykład a niebo oddaje mi lewym deszczowym (terapeutyczne właściwości pisania).
Napisałam „czasem”, bo na przykład to właśnie wyrażenie powtarza się w jeszcze
jednym wierszu, a w stosunkowo niewielkim zbiorze jednak rzuca się w oczy. Niekiedy opisywany obraz rzeczywistości jest zwieńczony trafną pointą, a niektóre wiersze
wprost zachęcają do rozejrzenia się wokół siebie i docenienia rzeczy, które choć otaczają nas na co dzień, nie zwracamy na nie uwagi, a warto, bo przecież to są rzeczy
bez których nie da się żyć (…) ostatni z peletonu odpada od butelki / spada pod trzepak
/ nikt nie pamięta do czego to cholerstwo służyło / ale to są właśnie te rzeczy (są rzeczy, bez których nie da się żyć). Ciekawymi składnikami poezji Artura Wodarskiego
są niektóre elementy warsztatu, jak na przykład obecność cytatów lub pseudocytatów
oraz ograniczenie ilości przecinków do niezbędnego minimum. Zamiast przecinków
Wodarski stosuje kropki, najczęściej w środku wersu, świadomie ignorując zasady pisowni, bo po kropce nie ma u niego wielkiej litery.
Wszystkie te zabiegi paradoksalnie dodają utworom lekkości, pozwalają czytać je
płynnie i bez łączenia w poszczególne cykle. Każdy z wierszy stanowi odrębną jednostkę, co pozwala czytać „Chrząszczenie” jak się komu podoba. Nie ma też w tych
tekstach głęboko osadzonej (by nie rzec: przesadzonej) filozofii, przez co nie są one
męczące, a wręcz przeciwnie – to bardzo przyjemne i lekkie obrazy małych światów.
Mam pewien problem ze sklasyfikowaniem twórczości Wodarskiego w jakiś konkretny sposób, bo ta poezja nie da się zaszufladkować. Na gali Wawrzynów – przyznaję się – siedziałam za daleko, żeby dokładnie przyjrzeć się laureatowi dyplomu za debiut literacki. Jakże wielkie było moje zdumienie, kiedy
dok. na str. 14
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ARTUR WODARSKI
Z pochodzenia „krzyżak” (urodzony
w Malborku w 1963 roku). Dojrzewał i uczył się w Elblągu. Od ponad
dwudziestu lat mieszka w województwie lubuskim. Obecnie w małej wsi
Wyszanowo niedaleko Międzyrzecza,
w którum pracuje. Imał się różnych zawodów, z różnym skutkiem i na podstawie doświadczenia może o sobie powiedzieć, że żadnej pracy się nie boi. Także
w literaturze.
Dotychczasowe osiągnięcia i publikacje: „Kozirynek”, „Odra”, „Pro
Libris”, „Pegaz Lubuski”, „Szafa”,
PKZPiN”.
Pierwsze miejsce w konkursie na małą
formę literacką w 2009 r. – organizator
DKK w Milanówku i Instytut Książki.
Trzecie miejsce w konkursie prozatorskim im. Z. Morawskiego – 2010 r.
Drugie miejsce w XVII konkursie im.
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
– 2010 r.
Trzecie miejsce w konkursie poetyckim
„O Złotą Wieżę Piastowską” – 2010 r.
Drugie miejsce w konkursie poetyckim
„O strzałę Erosa” – 2010 r.
W konkursach „O laur Dziewina”:
2009 r. – trzecie miejsce w poezji,
pierwsze miejsce w prozie;
2010 r. – drugie miejsce w poezji i drugie miejsce w prozie;
2011 r. – pierwsze miejsce w poezji
i prozie;
2012 r. – drugie miejsce w poezji, wyróżnienie w prozie.
Wyróżnienia w konkursach:
„Czytamy i piszemy” – 2010 r.,
„O Jabłko Damiany” – 2011 r.,
„Kobieta” – 2010 r.,
Wydawnictwa Black Unicorn – 2010 r.,
„O Wawrzyn Sądecczyzny” – 2011 r.
Nominacja do nagrody głównej w IV
Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim
im. Wacława Iwaniuka – 2010 r.
Projekt książki „Rzeka przemienienia”
znalazł się w finale konkursu na Literacki Debiut Roku w 2011 r. organizowanym przez Wydawnictwo Novae Res.
Tomik „Chrząszczenie” dotarł do ścisłego finału konkursu na Autorską Książkę Literacką w Świdnicy w 2012 r.
e-mail: arturwodarski@o2.pl
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PROMOCJA 4 (51) NUMERU PEGAZA LUBUSKIEGO

w biogramie jako rok urodzenia zobaczyłam: 1963. Mężczyzna
w wieku moich rodziców, a poezja przypominająca tę wychodzącą spod pióra moich rówieśników. Fenomen. Nie są to wiersze
w stylu „wszystko widziałem i wszystko wiem”, a raczej „widziałem sporo, ale to nie znaczy, że nie mogę zobaczyć jeszcze
więcej”. Nie ma tam ogólnych sądów, spokojnych, zamykających konstatacji, raczej ciągłe otwarcie na novum. Bezustanne
obserwowanie i oswajanie otaczającego świata. I tu po raz kolejny ukłon w stronę jurorów, oceniających publikacje zgłoszone
do tegorocznych Wawrzynów, za dostrzeżenie tak dobrej i doskonale rokującej poezji. Późny debiut w tym przypadku stwarza
szansę na dalszy rozwój, bo nie zamyka twórcy drzwi do dalszych
publikacji, a je otwiera. Wydaje się nierealne, by twórca o takim
potencjale został zapomniany po tak udanym debiucie, bo Wodarski pokazał, że chcieć, to móc, a przeszkody nie istnieją. Żadne.
No cóż... Zachrząszczyło nam. I dobrze. Czekamy na ciąg
dalszy!

Kinga Mazur

PROMOCJA 4 (51) NUMERU
„PEGAZA LUBUSKIEGO”
Odbyła się 6 grudnia w dzień św.
Mikołaja. Red. nacz. w mikołajkowej
czpeczce przyniósł obwiązany w rulonik czerwoną wstążeczką „prezent”
w postaci świeżutkiego, prosto z drukarni 4/51 „Pegaza Lubuskiego”. Na
widowni, obok naszych stałych najwierniejszych czytelników, znakomici
goście – poeci z Warszawy: MAREK
WAWRZKIEWICZ i LESZEK ŻULIŃSKI. Ten drugi, jako krytyk i autentyczny przyjaciel gorzowskiego środowiska ludzi pióra, dał temu wyraz w pięknym
wystąpieniu. Zobaczyliśmy siebie na literackiej mapie kraju
w niemarginalnym jej miejscu.
Na antenie Radia Zachód nasz „Pegaz” gościł już niejednokrotnie w felietonach red. Czesława Markiewicza, prywatnie poety, prozaika i eseisty z Zielonej Góry, ale „nikt nie jest
prorokiem...” itd. W Gorzowie cud się zdarzył na początku
stycznia i nasz gorzowski redaktor tego Radia - Andrzej B.
Pierzchała, oficjalnie nas uznał i dal błogosławieństwo na
dalszą drogę submedialnego żywota. Z podziękowaniem naszym serdecznym...

Leszek

i Marek

Redaktor Andrzej B. Pierzchała 7 stycznia 2013 r.
w stałym felietonie z cyklu MOC KULTURY o godz. 15.40
w Radio Zachód swoim radiowym miękkim głosem z niepowtarzalną intonacją i językiem z lekka zatrącającym polskim
barokiem powiedział, a jam to spisał w szczególnie miłych
dla mnie i „Pegaza Lubuskiego” fragmentach:
Na początek uwaga ogólna z lekką nutą samokrytyki. Otóż miałem kiedyś dawno temu do „Pegaza” zastrzeżenie o jego zbytnią biuletynowość czy organowość,
no i o siermiężną szatę graficzną, layouyt niewyszukany
i w ogóle. Dziś, jak to mówią domorośli filozofowie, czasy się zmieniły, co konkretnie oznacza i mizerię finansową
w kulturze, i dyktat biurokracji samorządowej, i coraz większy dotkliwy brak sponsorów zapatrzonych w swoje kryzysowe złotówki, a w konsekwencji, żeby nie przedłużać
– zagrożenie dla wszelkich inicjatyw wydawniczych, nawet
najsłuszniejszych, vide los zielonogórskiego „Pulsu”. Toteż
tu pewna wielofunkcyjność również środowiskowo-sprawozdawczo- biuletynowa i oszczędność, a nawet – hm! – taniość
edytorska „Pegaza Lubuskiego” okazała się zaletą trudną do
przecenienia. Brawo więc Ireneusz i redakcja pisma. Z Nowym Rokiem życzę wytrwałości i konsekwencji, uznając istnienie skromnego, 24-stronicowego pisma za wartość samą w
sobie. Po takiej laudacji trudno mi będzie krytycznym okiem
spojrzeć na ten 51. już numer, ale spróbuję. Na początek chcę
pochwalić pomysł podwójnego felietonu wstępnego redaktora naczelnego Ireneusza Szmidta i księdza Marka Grewlinga. Są one także interesujące treściowo, szczególnie tekst
„Skala odniesienia”. Otóż z Ireneuszem nie zgadzałem się
i spierałem wielokrotnie treściowo i formalnie, a tu masz
babo placek, sam mógłbym się pod tym tekstem podpisać.
A teraz już w telegraficznym skrócie zwartość…
I tu red. Andrzej Pierzchała wymienia jednym tchem, bez
wdawania się w szczegóły, bo czas antenowy ucieka (!), co
przeczytał, co ciekawego było w grudniowym, 51. numerze do
przeczytania i nawet wiersze mu nie przeszkadzały, a „Zimę”
Zbyszka Milewskiego – z czołówki wyrecytował na zakończenie w całości.
Dzięki, Andrzeju, za dobre słowo, I Tobie – ja i zespół
„Pegaza” życzymy w Nowym Roku, czego i Ty nam życzyłeś. Zapraszamy Cię na promocję 52. numeru do naszego bibliotecznego saloniku literatów 7 marca o godz. 17. Lub za
tydzień przez Google do wydania internetowego.

red. nacz.

LUBUSKIE WAWRZYNY

WAWRZYNY ROZDANE!
Uroczystość wręczenia Lubuskiego Wawrzynu Literackiego i Lubuskiego Wawrzynu Naukowego zgromadziła w bibliotece Norwida w Zielonej Górze prawdziwy tłum ludzi nauki i kultury z obu części województwa
lubuskiego. W pełnej zgodzie. Był wicewojewoda Jan
Świrepo, ale – wbrew zapowiedzi – pan prezydent Tadeusz Jędrzejczak nie pojechał sam, a wydelegował swoją zastępczynię Alinę Nowak oraz dyrektorkę Wydziału Kultury
Ewę Pawlak.
Do konkursu literackiego zgłoszono
44 książki autorów lubuskich i ponad
30 książek naukowych lub popularnonaukowych tematycznie związanych
z regionem lubuskim.
Oba Wawrzyny – tym razem – po- Krzysztof
zostały w Zielonej Górze. Lubuski Fedorowicz
Wawrzyn Literacki otrzymał Krzysztof
Fedorowicz za powieść „Grünberg”,
zaś Lubuski Wawrzyn Naukowy dostał
Przemysław Bartkowiak za „Dzieje
harcerstwa na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989”. Obaj panowie dostali
srebrne pióra, nagrody pieniężne oraz
mnóstwo kwiatów.
Przemysław
Natomiast gorzowianom i miesz- Bartkowiak
kańcom północnej części województwa (aglomeracja gorzowska)
przypadła większość Dyplomów Honorowych. A to:
• Dyplomy Honorowe za nominacje do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego dostali: Agnieszka Moroz za
tom wierszy „Aneks do gier” i Jerzy
Hajduga za tom wierszy „Powieki Agnieszka
Moroz
wieków”.
• Dyplom za całokształt twórczości
– z okazji wydania tomu wierszy rozproszonych „Niedomówienia” – przypadł pośmiertnie Kazimierzowi Furmanowi, a odebrała go żona zmarłego
poety – Maria.
• Dyplom za debiut dostał Artur
Wodarski z Wyszanowa k/Międzyrzecza za tom wierszy „Chrząszczenie”.
Jerzy Hajduga
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• Dyplom za najładniej wydaną książkę – Zygmunt
Marek Piechocki, autor i wydawca książki „W pobliżu rozumienia: tryptyk okazjonalny”.
• Dyplom Honorowy za nominację do Lubuskiego
Wawrzynu Naukowego otrzymał Dariusz A. Rymar za
„Odblokować zakład! Strajk w Zakładach Mechanicznych „Gorzów” geneza, przebieg i następstwa”.
• Dyplom za najlepszą książkę popularnonaukową przyznano Zbigniewowi
Czarnuchowi za książkę „Nad Wartą
i wśród lasów. O dawnych i współczesnych mieszkańcach witnickich wsi”.
Zbigniew
Byliśmy więc obecni, choć w tym
Czarnuch
roku bez głównych nagród. I bez pretensji do jury, bo rok 2012 nie obrodził
u nas wybitnymi książkami. Bywa,
w poprzednich latach zdarzało się lepiej.
Na pewno jedną z przyczyn był brak dotacji z Urzędu Miasta w Gorzowie dla
Oddziału Związku Literatów Polskich
– ukazała się tylko jedna książka firmoArtur
wana przez ZLP (nakładem autora). Na
Wodarski
2013 rok dotacja została już przyznana,
ale w 1/3 wysokości w stosunku do potrzeb środowiska. Niemal w całości zostanie ona zużyta na pośmiertne wydanie
wyboru wierszy gorzowskiego księcia
poetów – Zdzisława Morawskiego.
Uroczystość i konkurs w tym roku
Czesław
Sobkowiak
firmowały dwie biblioteki: im. Norwida w Zielonej Górze i im. Herberta
w Gorzowie. Otworzyli ją więc dwaj dyrektorzy – Andrzej Buck z Zielonej Góry i Edward Jaworski z Gorzowa, też w pełnej zgodzie.
Natomiast tylko z Zielonej Góry były nagrody dodatkowe: literaci zielonogórskiego oddziału przyznali swoją
nagrodę Jolancie Pytel, klub Rotary dał swoją nagrodę
Czesławowi Sobkowiakowi, a dziennikarze swoją dziennikarzowi Grzegorzowi Chwalibogowi za książkę „Tato,
zrób sobie z lotu ptaka”.
Nagród dodatkowych z Gorzowa nie było.

			

Krystyna Kamińska

16

PREMIERY
KSIĄŻEK

MELANIA FOGELBAUM – DRZWI

Leszek Żuliński

MELANIA FOGELBAUM
NADAL ŻYJE
Rok 2012 zakończył się dla mnie ważnym
wydarzeniem. Nakładem gorzowskiego Wydawnictwa SONAR ukazał się zbiór wierszy Melanii
Fogelbaum pt. „Drzwi otwarte na nicość”.
Mela w wieku 33 lat została wywieziona
z łódzkiego getta do Auschwitz-Birkenau, a tam – prosto do
krematorium. Była dobrze zapowiadającą się poetką, choć świat
o tym nie wiedział. Dopiero po wojnie w gruzach getta jej przyjaciele znaleźli zeszyt Meli z wierszami... W 2004 roku wydali
niewielki tomiczek zawierający 24 teksty z tego zeszytu. Trafił
on w moje ręce. Jedna z przyjaciółek Meli, mieszkająca na stałe
w Szwecji, przysłała mi potem skany całego zeszytu. Wiedziałem, że jestem posiadaczem cennego depozytu, lecz czułem się
bezradny – Mela gryzmoliła jak kura pazurem i niewiele z tego
umiałem odczytać. Mijały lata; czułem się bezradny...
Kilka miesięcy temu pokazałem te skany Markowi Piechockiemu. Zapłonął wysokim ogniem. Usiadł i odczytywał. Odkrył w sobie prawdziwy talent grafologiczny. I to dzięki jego
trudowi oraz zapałowi na moim biurku wylądowały wiersze,
jakie po Meli pozostały.
To poezja wstrząsająca. Zapisany jest w niej dramat Holocaustu oraz egzystencjalna trwoga osobistej tragedii. Ponadto
nie są to wiersze przeciętne, Mela miała oryginalną wyobraźnię
językową, była bliska tej szkole, jaką stworzyła pierwsza i druga
awangarda przedwojenna, a więc osobliwość jej pisania wykraczała poza ówczesny „standard warsztatowy”. Myślę, że Marek
i ja odzyskaliśmy dla poezji polskiej ważną autorkę i wstrząsający dokument jej losu.

Beata P. Klary

CZERWONA OFELIA
I ŚW. WIT
Getto naznaczyło wiersze Melanii Fogelbaum (1911-1944) wieloznacznie. Fogelbaum
jako poetka inteligentna, wrażliwa na słowo,
w kilku wierszach ukrywa wartości naddane
w tropach trudnych, metaforycznych, zagadkowych. Siedzę i myślę nad trzema wierszami,
w których uderzyło mnie wielostronne zagęszczenie przestrzenne. Postaram się poruszać w tych przestrzeniach, szukając kluczy, które Melania w nich zostawiła.
Czarne malwy pachniały w tańcach św. Witów [s. 45];
podusiły się dzieci czerwonych św. Witów [s. 71] w czarnej
tępej szubienicy czerwone Wity [s .71]. Święte Wity – a może
raczej święty Wit, patron aktorów, aptekarzy, epileptyków
i chorych nerwowo. Ten, który w imię swojej wiary poskromił lwa i został świętym. Patron Czech, Saksonii i wielu
miast w Austrii czy Bawarii. W Serbii obchodzi się nawet
Dzień Świętego Wita.
Owe tańce św. Witów to najczęściej metafora ruchów, jakimi odznaczają się chorzy na epilepsję i psychiczne załamanie. Pląsanie pojawia się nagle. Przypomina taniec z ruchem
pląsawiczym, emocjonalne zaburzenia, natręctwa. Chory
jest nadpobudliwy, nie może znaleźć sobie miejsca, odczuwa przymus aktywności. Zastanawiam się, co może chorobę
wywoływać, czy świat nieludzkiego getta to dobry powód?
Jak najbardziej. Czy Melania widziała, w tym mieście za drutami, ludzi w szaleńczych tańcach, czy świętych Witów było
wielu?

Książka liczy 158 stron, jest ciekawie ilustrowana i wspaniale opracowana graficznie oraz edytorsko przez Monikę Szalczyńską; opatrzona także naszymi komentarzami. SONAR spisał się na medal. Chcę wierzyć, że udało nam się przywrócić
literaturze polskiej ważne, zaginione ogniwo i odsłonić Piękną
Atlantydę.
Moja „przygoda z Melą” – zakończona! Choć być może teraz zacznie się od nowa, bo to, co opublikowaliśmy, warte jest
wnikliwego opisu i interpretacji...
Na tym etapie chcę przede wszystkim podziękować gorzowskiemu wydawcy.

MELANIA FOGELBAUM

urodziła się 5 czerwca 1911 roku. W Litzmannstadt Ghetto znalazła się wraz z rodziną, tak jak większość łódzkich Żydów. Tu w 1942
roku zmarła jej matka. Mela pracowała w Wissenschaftliche Abteilung, czyli w Oddziale Nauki, który był raczej czymś w rodzaju lokalnego muzeum etnograficznego. W mieszkaniu Meli spotykała się grupa przyjaciół; garnęła się do niej zwłaszcza młodzież. Tworzyli coś
w rodzaju kółka artystyczno-dyskusyjnego.
Mela miała gruźlicę. Jej stan się pogarszał. W czasie likwidacji getta została – na noszach – wywieziona do Auschwitz-Birkenau, gdzie
zginęła w komorze w dniu przyjazdu – 1 sierpnia 1944. Miała wtedy 33 lata.
Niewiele więcej wiemy o tej poetce. Pozostał po niej zeszyt z rękopisami wierszy odnaleziony po wojnie w gruzach łódzkiego getta.

OTWARTE NA NICOŚĆ
Pewnie tak, bo gdy oni tańczą:
nad ulicą mruczy w wiatrakach /
smutnych kominów błękitny wiatr
[s. 45].
Czarny kontra czerwony – te
dwa kolory w wierszach Melanii
są sobie przeciwstawne, a jednocześnie współistotne. W czarnym
świecie rzeczywistości, zastraszonego umysłu, podeptanego mózgu czerwień stanowiła kolor kontrastujący, acz poprzez związek
z krwią jeszcze bardziej pogłębiający czerń. To kolorystyka najlepiej
oddająca grozę tamtego miejsca.
Poetka przy św. Witach umieszcza zawsze malwy. Nie sądzę, by
był to przypadek. Podejrzewam, że symbolika czarnej malwy
– w wielu podaniach podkreślająca piękno, czasem świadectwo przeszłości, a innym razem zapowiedź śmierci – nie była
Fogelbaum obca. Spojrzeć warto choćby na wiersze, które
Melania mogła przeczytać: Jana Bolesława Ożoga „Pozdrowienie prowincji”, Zofii Mrozowskiej „Szał kwiatów”, Marii
Zientary-Malewskiej „Jesienne kwiaty” czy Tadeusza Micińskiego „Białe róże krwi”. Liryka ukryta pod postacią kwiatów
w polskiej poezji stała się niemalże obowiązkowa u początku wieku XX. Z tego bogactwa i różnorodności poetyckiej
przestrzeni Melania korzystała świadomie. Mamy więc tutaj
przestrzeń mitologii religijnej, przestrzeń symboliki roślinnej
oraz symboliki koloru.
Zastanawia mnie jeszcze powiązana z tym przestrzeń dzieła sztuki. Fogelbaum pisze: krwawe Ofelie [s. 71], Falują jak
czerwone Ofelie supły kwiatów stężałe z pożądań [s. 72]. To
niczym opis olejnego obrazu Johna Everetta Millaisa powstałego w 1852 roku. Zainspirowany postacią Ofelii z „Hamleta” Wiliama Szekspira obraz, przedstawia śmierć bohaterki
w toni wodnej. Obłąkana bohaterka popełnia samobójstwo.
Ale Ofelia to przecież uosobienie wrażliwości i bardzo delikatnej konstrukcji psychicznej. Dziewczęta w getcie były
właśnie takimi Ofeliami – zaszczute, zastraszone, nie umiały radzić sobie z zastaną rzeczywistością. Jedyną ich reakcją
jest bierność i poddanie się woli losu. Już nie pomoże nie
pomoże [s. 71] – Ofeliom przyjdzie umrzeć, gdy uznają, że
w tym świecie getta nie ma dla nich miejsca, że nie są w stanie sobie poradzić, że nie sposób żyć w ciągłym głodzie, bólu
i strachu. Wiadomo, że Melania była duchową i kulturalną
liderką grupy młodzieży w getcie, która zbierała się w małym
pokoju na poddaszu, słuchała muzyki i recytowała wiersze.
Ile z jej koleżanek stało się czerwonymi Ofeliami, nikt nigdy
się nie dowie, ale wstrząsający obraz takich postaci zostanie
z nami na zawsze jako ewentualność, trop interpretacyjny,
metafora poetycka.

Beata P. Klary

Melania Fogelbaum – Drzwi otwarte na nicość, opracowanie
i komentarze Z. Marek Piechocki i Leszek Żuliński, Wydawnictwo Sonar Literacki, Gorzów Wlkp. 2012, s. 158
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NIEDOMÓWIENIA
DOPOWIEDZIANE
Są pisarze, którzy bardzo skrupulatnie gromadzą
rękopisy, wycinki, nawet wzmianki o sobie. A są
i tacy, którzy nie przywiązują wagi do tego, co napiszą ani wydrukują, mnożą wersje swoich utworów,
dają do druku wszystkim.
Kazimierz Furman należał do drugiego typu twórców. Wydał 12 tomików wierszy, ale wiele utworów
w nich się powtarza, czasami w odmiennych wersjach. Same tomiki ukazywały się w niewielkich nakładach. Furman wysyłał wiersze na rozliczne konkursy, zdobywał nagrody. W jego latach nawet gazety
codzienne chętnie zamieszczały wiersze te z konkursów i inne.
Krótko mówiąc: ogarnięcie dorobku Kazimierza Furmana to
dziś nie lada zadanie. Wiem, bo natrudziłam się sporo nad uporządkowaniem tylko tego, co autor włączył do swoich książek.
Tym bardziej jestem pełna podziwu dla Danuty Zielińskiej
i dla dyrektora Edwarda Jaworskiego – redaktora naczelnego
za trud włożony w przygotowanie trzynastego tomu Kazimierza Furmana pod tytułem „Niedomówienia”. Zgromadzono
w nim te wiersze, które nie weszły do tomików, a publikowane były w antologiach i w prasie. Odnaleźli ich aż 140, czyli
niewiele mniej niż jest w tomikach. Publikowane były najczęściej w prasie regionalnej: Stilonie, Ziemi Gorzowskiej,
Nadodrzu, Arsenale Gorzowskim, Pegazie Lubuskim, Pro
Libris, ale także w pismach ogólnopolskich: w Nowej Wsi,
Razem, Tygodniku Kulturalnym, a nawet w okolicznościowych drukach. Dziś dotarcie do tych tekstów jest bardzo
trudne. Chwała więc redaktorom z gorzowskiej biblioteki, że
wydobyli te wiersze.
Ułożone są one dość osobliwie, bo według alfabetu tytułu
bądź pierwszego wyrazu tekstu. Nie sposób ustalić daty powstania wierszy, bo Furman często podsyłał redakcjom swoje starsze utwory. A nawet odkryto, że w Nadodrzu wiersze
Furmana przypisano innemu poecie. I choć czuje się różnicę
między młodzieńczymi utworami a dojrzałymi, z perspektywy czasu i zamkniętego dorobku poety, cały tom czyta się
jako jedną całość. Jaki jest Furman z wierszy, które napisał,
ale które sam skazał na zagrzebanie w starych drukach? Dla
mnie – zaskakująco rodzinny. Odnoszę wrażenie, że bał się
afiszowania ze swoją prywatnością: miłością do matki, trudem wychowania córki, serdecznością do żony. On sam kreował się przecież na niezależnego artystę, który ma w pogardzie takie banalne uczucia. Jest też zaskakująco gorzowski.
Zawsze lekko pogardzał miasteczkiem Gorzów, ludźmi, co
zgorzowieli. A tu tyle serdecznych wierszy o mieście, tyle
związków najbliższych…
Wszystkie tomiki wydane za życia Furmana były skromniutkie, niewielkie, cienkie. Natomiast nasza biblioteka dała
mu elegancki, gruby tom na kredowym papierze, z twardą
okładkę i z ilustracjami Zbigniewa Olchowika. Nareszcie. Należało się Kaziowi takie podziękowanie od gorzowian.

Kazimierz Furman – Niedomówienia. WiMBP, Gorzów.
2012, s. 175
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Z ALBUMU
GORZOWIAN

Honorowy Wawrzyn dla Zbigniewa
Czarnucha za najlepszą książkę
popularnonaukową 2012 roku

„Choć na temat książki „Z albumu gorzowian” powiedziano
i napisano już sporo, wracam do
niej, bo za każdym razem, gdy wezmę ją do ręki, rodzą mi się nowe
refleksje, którymi chcę się z Państwem podzielić.
Najpierw podziękowanie dla tych, którzy wydobyli ze swoich
rodzinnych albumów stare zdjęcia (z lat 1945 – 1989) i przynieśli
je do redakcji „Gazety Lubuskiej”. Także dla tych, którzy je gromadzili, aby pokazywać na kolejnych wystawach, a teraz dać je nam
w formie albumu – czyli dla Klubu Myśli Twórczej „Lamus”.
W pierwszym kontakcie z książką przyciągają wzrok okładka,
ładnie zakomponowana każda strona albumu, zdjęcia starannie poukładane tematycznie. Choć nie ma podziału na części ani rozdziały,
kolejne zestawy tworzą logiczną całość i wzajemnie wynikają jedne
z drugich.
Otwieram album w dowolnym miejscu i zawsze najpierw
próbuję usytuować zdjęcia w konkretnym miejscu miasta. Obrazy
z bardzo wielu już nie przystają do współczesnego wyglądu. Większość zdjęć w kadrze zatrzymała przeszłość, która już nie wróci. Na
co dzień nie zauważamy zmian, zapominamy, że ulica, plac, most
jeszcze niedawno wyglądały całkiem inaczej. Wdzięczna więc jestem autorom podpisów za precyzyjną identyfikację miejsc, często
z zaznaczeniem, z jakiego punktu zdjęcie zostało zrobione.
Na końcu albumu podano nazwiska 70 osób, które przekazały
swoje zdjęcia, ale tylko nieliczne weszły do podpisów. Nie wiemy,
czy na zdjęciu jest pani Kowalska czy pani Bednarska. Może to dla
nich przykre, ale z perspektywy lat nazwisko pani ze zdjęcia okazuje
się mniej ważne od tego, jak ona jest ubrana, w jakiej stoi pozie,
na jakim tle, w czyim otoczeniu. Codzienność i zwyczajność zwyciężyła dlatego, że tak bardzo zmieniło się nasze życie. I właśnie
w ukazaniu minionej codzienności tkwi siła tych zdjęć.
Podpisy pod zdjęciami czytam z wdzięcznością za styl i ton.
Ważniejszy niż gdzie i kto, okazuje się sentyment, także refleksja,
jaką we współczesnym odbiorcy rodzi konkretne zdjęcie. Wyraźnie
czuję, że ich autor (autorzy) bardzo dbali, aby te podpisy nie były
zbyt długie, aby nie dominowały nad zdjęciami. A z drugiej strony
szkoda mi, że są one takie skromne. Tu każde zdjęcie rozbudza wyobraźnię i mogłoby być podstawą do opowieści.
Nasze miasto jest teraz znacznie ładniejsze, a my jesteśmy lepiej ubrani od tych gorzowian ze starych zdjęć. Tyle że te stare zdjęcia wywołują lekki uśmiech na twarzy i takie niemal niezauważalne
drżenie serca. Banalne odczucia, a przecież tak ważne, gdy trzeba
odpowiedzieć na pytanie: skąd jesteś. Dam głowę, że żaden szczecinianin ani żaden zielonogórzanin nie odbierze tego albumu z takim
sentymentem, z jakim oglądamy go my, mieszkańcy tego miasta.
Zachwycamy się „Albumem gorzowian”, bo ukazuje nasze życie.
Podzielam powszechne przekonanie, że ten album powinien
być wznowiony i trafić do wielu gorzowskich domów. Dzięki takim
książkom, ukazującym wspólnotę losów, ugruntowują się związki
mieszkańców ze swoim miejscem na ziemi. A jest to siła, której
przecenić nie sposób.

Z okazji obchodzonego przez cały 2012 rok 750-lecia Witnicy
Zbigniew Czarnuch wydał kolejną książkę, którą poświęcił 18
wsiom gminy. Jej tytuł – „Nad Wartą i wśród lasów”, a podtytuł
mówi wszystko – „O dawnych i współczesnych mieszkańcach
witnickich wsi”. Jest to duży – w formacie A-4 – album z wieloma zdjęciami kolorowymi i czarno-białymi oraz z obszernymi
tekstami po polsku i po niemiecku o przeszłości i teraźniejszości
tych wsi.
Gmina ta jedną granicą opiera się na Warcie, drugą sięga
wysoczyzny i piasków. Niemal cała jest zalesiona. Najbardziej
znaną wsią jest Dąbroszyn z wielkopańską rezydencją rodową,
pałacem i barokowymi figurami właścicieli. 18 wsi, a każda
z trochę innymi korzeniami i inną historią. Jedne mają słowiańską metrykę, inne powstały w XII – XIII wieku, czyli w okresie
gospodarczego rozwoju regionu po wprowadzeniu tu templariuszy, jeszcze inne są efektem polityki gospodarczej Fryderyka II, powstały w okresie wielkich melioracji i osadnictwa olęderskiego. Były junkierskie wsie-folwarki i wsie rozdrobnione,
których mieszkańcy żyli z rzeki Warty i siana, na które w dobie
komunikacji konnej było duże zapotrzebowanie. Na tym terenie, w sąsiedztwie granicznej rzeki Odry, rozegrały się tragiczne zdarzenia związane z wysiedleniem Niemców. Tutaj
proces zasiedlania przez Polaków był dłuższy niż gdzie indziej
i trudniejszy. Powojenne dzieje różnicują wsie na te, gdzie był
PGR i gdzie go nie było. Wszystkie jednoczy aktualny proces
wyludniania się, bo życie tu
ciągle niełatwe. Jedna gmina, malutki obszar, a tyle
spraw i problemów. W tych
wsiach jak w pigułce przegląda się historia regionu.
Zbigniew Czarnuch dotarł do chyba wszystkich
dokumentów i ludzi związanych z tym regionem.
W swojej książce zawarł
mnóstwo informacji, a i tak
czytelnik ma wrażenie, że
autor się ograniczał. Każda
wieś jest zaprezentowana w
historycznym rozwoju, następnie autor zwraca uwagę na najważniejszy jej problem, przedstawia ciekawych ludzi
z nią związanych, wreszcie daje bogate kalendarium. Oczywiście dużo zdjęć, choć z konieczności raczej w małym formacie.
W Witnicy już myśli się o przygotowaniu wystawy tych zdjęć,
by w pełni odczuć uroki wsi. Książkę wydał Miejski Dom Kultury w Witnicy. W moim odczuciu może być ona wzorem do
opracowywania monografii innych wsi, a zapotrzebowanie na
takie prace rośnie z roku na rok.

Z albumu gorzowian, praca zbiorowa pod red. Zbigniewa
Sejwy, opr. edyt. i graf. Monika Szalczyńska, Stow. Promocji
Kultury – Kamienica „Lamus”, Gorzów 2012, s. 264

Zbigniew Czarnuch – „Nad Wartą i wśród lasów. O dawnych i współczesnych mieszkańcach witnickich wsi”, Wydawca
Miejski Dom Kultury, Witnica 2012, s. 224

WITNICKIE WSIE JAKO WZORZEC
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DWIE GODZINY CZUŁEM SZTUKĘ
Żebym na stare lata musiał zmieniać zastałe, przynależne mojemu wiekowi poglądy – to dramat. Ale żeby jeszcze
przez sceniczny dramat – to... to nie wiem, jak to nazwać.
Wszystko przez premierę „Romea i Julii” u Osterwy.
Przez lata całe twierdziłem, że klasykę na scenie należy grać jak klasykę. Klasycznie. Jak Gogol, to na scenie pluszowa kanapa, jak Szekspir, to stare mury i zaułki,
a jak Redliński, to sierp i klepisko. Całe „uwspółcześnianie” sztuki drażniło mnie i wkurzało. Dobre słowo samo
się obroni. Przed laty przejechałem z Andrzejem Bytniewskim parę tysięcy kilometrów, aby zobaczyć „Martwe dusze” Gogola w Witebsku. Sztuka świetnie zagrana przez
aktorów Teatru Współczesnego z Moskwy. Cóż z tego,
kiedy po scenie biegają diabły
„zrobione” na nowych ruskich
milionerów. Koszmar.
Ale ostatnio zmieniłem pogląd. Można zagrać stare – inaczej. Na nowo. Dla wszystkich
zrozumiale. Dla starych wyjadaczy i dla młodych nuworyszy
teatralnych. Można, ale musi to
być dobra, spójna praca wszystkich, od których zależy efekt
sceniczny. I ta sztuka, tak wyreżyserowana, tak oprawiona
i tak zagrana – taką jest. Czułem
Szekspira. Dwie godziny czułem sztukę. Nie tylko słyszałem tekst. Ten oryginalny szekspirowski i ten dodany reżyserski. Słyszałem też dobrą muzykę. Muzykę, która nie
tylko nie rozbijała dramaturgii, ale wręcz ją wspomagała.
Muzykę, która do spółki z oszałamiającym tańcem budowała napięcie. Paradoks.
Przedstawienie jest pełne, skończone i zamknięte. Nic
z niego nie „wyłazi”. Żaden fragment przypadkowo się
nie pęta po głowach widzów. Szalony, głośny, agresywny
taniec pierwszych scen wcale nie dołuje przedstawienia.
A była taka obawa, że spektakl siądzie. Wcale nie. Ten
wrzask to zamierzone działanie reżyserskie.
Zgodnie z teorią Hitchcocka napięcie na scenie powinno rosnąć. Nic z tego. To teatr. Tutaj budowane jest ono
pomału, powolutku. I tak rośnie to napięcie ze sceny na
scenę. Reżyser prowadzi aktorów jak po sznurku. Taniec,
łącząc poszczególne obrazy, scala je w jeden ciąg zdarzeń.
Taniec jest też tekstem!!! Taniec i śpiew. Żadnego dysonansu, żadnej przepychanki kto ważniejszy. No i światła.
Dawno nie widziałem w „moim” teatrze takich świateł.
I nie chodzi tylko o ich trudność i skomplikowany układ.
One są częścią muzyki, one są częścią tańca, one są częścią dramatu. Fantazja.
Wprowadzenie PRZEZNACZENIA dodało smaczku
całej sztuce. Karolina Miłkowska-Prorok zagrała je idealnie. Snujące się w przestrzeni sceny i widowni, było to
„przeznaczenie” wszędzie. Nawet nie snuło się. Ono się
przelewało. Jak ameba. Oblepiało widza. Bez słowa.

Janek Mierzyński to Romeo taki, jakiego sobie wymyśliłem. Młody i zadziorny, nieopierzony i buńczuczny.
I w młodzieńczym zblazowaniu tak nieporadny w miłości.
Tej prawdziwej. Janek swą delikatną miłość zagrał i zaśpiewał wspaniale. Janek! Jesteś dobry.
Osobny rozdział to Marzenka Wieczorek. Wspaniała
rola. I pomyśleć, że przed laty nie chciałem jej wpuścić do
teatru. Rola Niani to majstersztyk. Znam Marzenkę. Ona
tę rolę TAK chciała zagrać! Nie ciepło i kluskowato. Ale
właśnie tak. To ona jest matką Romea. To ona jest dumna z
jego młodzieńczej ekspresji i to ona prawdziwie i głęboko
cierpi z powodu jego klęski. Popatrzcie na jej ręce, gdy stoi
w bezgłośnym płaczu w głębi sceny. Marzenka gra na całej scenie i gra cała. W światłach
reflektorów i w cieniu kulis. Kłaniam Ci się, Marzenko.
Dobrze, że zostało mi na
stare lata jeszcze paru mądrych
znajomych. Mam się od kogo
uczyć. Irek Szmidt, mój guru
teatralny, przypomniał mi, że
scenografia gorzowskiego „Romea i Julii”, to prawie maszyna
do grania Szekspira wybitnej,
wielokrotnie nagradzanej na
festiwalach w latach 50/60. scenografki Zofii Wierchowicz.
Wymyśliła ją dla reżysera i dyrektora teatrów szczecińskich Jana Maciejowskiego. Ich realizacje Szekspira przeszły, dzięki tej maszynie, do historii teatru współczesnego
i do podręczników scenografii. Jej pojmowanie przestrzeni, powietrza scenicznego wyraźnie było odczuwalne
w tym spektaklu. Także jej relacje przestrzeni i kostiumu
aktorskiego. Ale jak tą starą myśl przekuł Ireneusz Domagała w sceniczną rzeczywistość!!! W czystym, poukładanym obszarze sceny dekoracji właściwie nie ma. Ona jest,
ale jej nie ma. Pojawia się dopiero wraz z aktorami. Bo
jest ona potrzebna do grania. Dwa elementy scenografii
przełamują jej nijakość. To rozeta i krzyż. Krzyż genialny
w swej prostocie. I piękny. Jak stół-barykada u Janka
Banuchy w „Pamiętniku z Powstania Warszawskiego”.
Rzadko też się zdarza, aby scena była tak „zaplanowana”
jak w tej sztuce. Malarsko. Jak obraz. Optycznie nic się nie
wali. Przestrzeń zaprojektowana w prawo i w lewo, w górę
i w dół. I w głąb. W GŁĄB!!
Rzadka umiejętność u współczesnych „telewizyjnych”
scenografów.
Ireneusz Domagała pięknie zabudował przestrzeń,
Cezary Domagała perfekcyjnie wypełnił ją aktorami,
a Dariusz Lewandowski uzupełnił ją oszałamiającym
tańcem. Fajne przedstawienie. Tylko nie rozumiem, dlaczego Jasiu Pelikan opowiada na prawo i lewo, że od 2008
roku sztuki w Teatrze są coraz lepsze. Fakt, że w tym roku
odszedłem na teatralną emeryturę. Nie ma to chyba jednak
żadnego znaczenia.
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KULTURA NIE TYLKO LITERACKA – TEATR

Zygmunt Marek Piechocki

MOIM ZDANIEM (I)
W WERONIE
Nad Kapuletich i Montekich domem,
Spłukane deszczem, poruszone gromem,
Łagodne oko błękitu
Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów,
Na rozwalone bramy do ogrodów,
I gwiazdę zrzuca ze szczytu
Cyprysy mówią, że to dla Julietty,
Że dla Romea, ta łza znad planety
Spada – i groby przecieka:
A ludzie mówią, i mówią uczenie,
Że to nie łzy są, ale że kamienie,
I – że nikt na nie nie czeka!
(Cyprian Kamil Norwid)

I gdybym to ja mógł wystawić
„Romea i Julię”, to powyższy tekst
byłby mi przewodnikiem, wskazówką dla pokazania dramatu, jaki
się w Weronie rozegrał, jakim go
nam William Shakespeare pokazał.
Więc poetycznie. Zawsze uważałem
i uważam, że każdy może dzieła poprzedników interpretować na swój
własny, indywidulany sposób, tak jak
rozumie, czuje. Właściwy osobistemu
odbiorowi dzieła. Ileż przecież istnieje transkrypcji kompozycji Fryderyka Chopina – od klasycyzujących, popularnych po jazzowe. Tak jest również z dziełami scenicznymi, literackimi. Ważnym, by zachować treść,
meritum. Owszem, jedne transkrypcje są dobre – niosą nowe
wartości – inne złe, zniekształcające pierwowzór.
Gorzowski Teatr im. Juliusza Osterwy wystawił „Romea i Julię” Williama Shakespeara w bardzo nowatorski,
musicalowy sposób. I trzeba przyznać, że pokaz ten wypełnił wszystkie znamiona encyklopedycznej formuły tego
gatunku. Była muzyka, piosenki, dialogi, taniec.
A jakie to było?
I tu zaznaczam – to co napiszę, jest moim osobniczym, subiektywnym zdaniem – nie recenzją.
Zachwyciła mnie elektroniczna muzyka pomiędzy poszczególnymi scenami, piękna, mocna, poruszająca trzewia – powodująca mrówy na plecach… świetne tło do
emanacji aktorskich, pantomimicznych popisów Przeznaczenia – albo, jak rozumiałem – Śmierci. Tutaj – ponadprzeciętna, znakomita gra pani Karoliny Miłkowskiej
-Prorok. Niesamowita zdolność ruchowa, umiejętność
pokazania obślizgłości przeznaczonego, które nami mota,
owija jak kokonem, omamia, by w końcu zabrać…

Kilka pięknych, teatralnych scen, z których wyróżniam
tę, kiedy ubrane na biało dziewczyny wychodzą spod całunu Julii! Ależ wymyślone!
Ładna choreografia i wykonanie układów tanecznych.
Świetna rola Romea – tutaj pan Jan Mierzyński – zarówno w dialogach, jak i w partiach śpiewanych!
Nie podobał mi się jego kostium. Bardzo odstający od
pozostałych. A te – ciekawe, pomyślane. Udziwnione, ale
mogące się podobać. Do zapamiętania!
Pani Adrianna Góralska w roli Julii. Na cóż? Pani
Ada jeszcze wiele lat będzie wyglądać (i zapewne czuć
się) młodo – tutaj, jak zwykle, mogło się podobać wykonanie songów – wszak głos ma piękny, czysty, z dobrą intonacją.
Muzyka piosenek marna, nijaka, tuzinkowa, taka à la
Rubik albo festiwalowa z lat siedemdziesiątych.
Szkoda. Bo jeśli to przedstawienie ma porwać młodzież, to wątpię, że takimi akurat kompozycjami! Zadziwia mnie nonszalancja autora tekstów songów – sądziłem,
że Autor (tu – Reżyser) będzie posiłkował się słowami
Williama – niestety napisał własne. A tym, niestety, daleko
do autonomicznych. Ba, tworzą dysonans. Dosyć słyszalny, jeśli widz (słuchacz) uważny.
Pani Marzena Wieczorek w roli Niani Julii. Owszem,
przyzwyczajony już jestem do świetnie przez Nią wykonywanych ról! Nie zawiodła i tym
razem. Każde jej wejście, występ to
aktorski majstersztyk. Ona gra całą
sobą. Jest w tej postaci, którą kreuje. Utożsamia się. Jest prawdziwa.
Naturalna.
Dawno niewdziany pan Leszek
Perłowski – w roli Ojca Laurentego. Jakby stworzony do tej roli.
I chyba mu „zapasowała”.
Tak więc sumując: piękna muzyka ilustracyjna, ciekawa choreografia, kostiumy, pomysłowa i oszczędna scenografia, niesamowicie sugestywna,
wysublimowana gra Karoliny Miłkowskiej-Prorok, świetna Jana Mierzyńskiego i Marzeny Wieczorek, Adrianny
Góralskiej. Natomiast marna, nudna, sztampowa muzyka
piosenek. Także ich teksty odstają – co najmniej od oryginalnych!
A czy bym polecił znajomym? Pewnie tak. Z uwagą, że
jeśli spodziewają się „teatru” w teatrze, to go nie znajdą,
albo niewiele. Wszak to musical na scenie teatru. Dość dowolnie wykreowany ze sztuki Williama Shakespeara.
Aha! Na okładce programu dwa profile – jeden czerwony, drugi sepiowo-brązowy. Podobne tym z Wyspy
Wielkanocnej. W tle jakieś gałęzie, witki. Jak na afisz do
horroru. Ma straszyć?
Wiersz „W Weronie” cytuję z książki „…lecz ty spomnisz, wnuku” Cypriana Kamila Norwida, Wybór Małgorzata Baranowska
Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1985

KULTURA NIE TYLKO LITERACKA – MUZYKA
Zygmunt Marek Piechocki

Renata Ochwat

MOIM ZDANIEM (II)

BYŁ SUKCES

Bis na zakończenie festiwalu
Piątkowy wieczór (22 II ) oznaczał ostatni koncert I Gorzowskiego Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara. Odbył się w wypełnionej do ostatniego miejsca
sali Filharmonii Gorzowskiej.
Kilka zdań przed rozpoczęciem koncertu powiedział dyrektor Filharmonii pan Krzysztof Świtalski, który podkreślił,
że pomysł zorganizowania festiwalu w niespełna dwuletniej
Filharmonii Gorzowskiej był co najmniej ryzykowny. Ale
frekwencja i reakcja publiczności, także na koncertach kameralnych, udowodniły, że okazał się trafiony.
– O dzisiejszy koncert jestem spokojny, wszakże za pulpitem staje nie kto inny jak Monika Wolińska, więc życzę
państwu niezwykłych przeżyć – podsumował K. Świtalski.
I potem już tylko Muzyka! Najsampierw Janusza Stalmierskiego (obecnego na koncercie) sześcioczęściowe Te
Deum. Chór, orkiestra, Pani Dyrygent i my w krzesełkach
widowni. Jedność i miejsca, i ducha. Tak sądzę. Jakieś małe
mankamenty „w blachach”... ale cóż tam! Całość podobała
się. To bardzo piękna kompozycja, z ujmującymi słuchacza
fragmentami. Renata Ochwat napisałaby o „mrówach” na
plecach. Owszem, były. W czasie przerwy rozmawialiśmy
o widocznej radości grania muzyków. I sądzę, że to poza
dobrym zagraniem utworów jest największą wartością. Owszem, w części drugiej Koncertu jeszcze bardziej widoczną.
Sprawia to charyzma dyrygentki pani Moniki Wolińskiej, którą – tak uważam – pokochali zarówno członkowie orkiestry,
jak i publiczność. Myślę, że dowodem tego owacja na stojąco
po wykonaniu muzyki filmowej Wojciecha Kilara, wielokrotne wywoływanie
Dyrygentki, wreszcie bis. Ja i wielu
moich znajomych
uwielbiamy patrzeć
na jej pracę przy
pulpicie. Na tę swoistą rozmowę kierującej orkiestrą gestami rąk, palców,
całą sobą. Tworzenie wspólnoty, która chce wyrazić tę samą myśl – tu muzykę,
kompozycję, utwór. Przekazać, co w niej najpiękniejszego
– harmonię, dźwięk, barwę – w końcu przecież uczucia!
Dzisiaj siedziałem bardzo blisko sceny, w dostawianym
rzędzie krzesełek. Mogłem z bliska obserwować twarze muzyków, ich reakcje na gesty dyrygentki. Ba, mogłem słyszeć
poszczególne instrumenty. Bardzo podobała się gra koncertmistrza pana Karola Legierskiego. Pociągał za sobą pozostałych. A naprzeciwko mnie zawsze uśmiechnięty, rozbawiający innych muzyków altowiolista pan Dawid Pajdzik.
Jest świetny! Nie wszyscy wiedzą, że pochodzi z pobliskiego
Myśliborza!
Sumując – to piękny, wypełniony dobrą muzyką wieczór.
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Zakończył się I Gorzowski Festiwal Muzyki Współczesnej. I ku ogromnemu zaskoczeniu zarówno organizatorów,
jak i melomanów, cieszył się on olbrzymim powodzeniem.
(...) Nikt, nawet sam dyrektor Filharmonii Krzysztof Świtalski, nie liczył na taki sukces. Bo od pierwszego do ostatniego
koncertu sale były wypełnione prawie w całości. Uczestnicy
w skupieniu i zachwycie słuchali czasami nieprostych kompozycji (dla przykładu kompozycja Dariusza Przybylskiego
na dwa flety) i po prostu byli szczęśliwi, że mogą być w Filharmonii.
Mnie po całości imprezy nasunęło się kilka refleksji. Muzyka nowa – owszem tak, nowa, bo pisana głównie przez młodych kompozytorów, którzy już sięgają po międzynarodową
sławę, jak Andrzej Borzym Junior czy Paweł Łukaszewski. Nowa, bo usłyszeliśmy kompozycje choćby Arnolda
Schoenberga, Wojciecha Kilara czy Mikołaja Góreckiego,
które przed laty otwierały muzykę klasyczną na nowe.
Poza tym podczas tegorocznego festiwalu okazało się, że
nawet młodzi kompozytorzy
sięgają po sprawdzone i dobrze
funkcjonujące w muzyce tematy czy formy, jak choćby pasja
– szczególnie Henryk Mikołaj
Górecki z jego zachwycającą III
Symfonią pieśni żałosnych, Janusza Stalmierskiego Te Deum,
Andrzeja Borzyma Mors Laocoontis i Pawła ŁukaszewskieJanusz Stalmierski
go Responsoria Tenebrae.
Muzyka nowa także i dlatego, że wykonawcy w przeważającej części byli artystami
młodego pokolenia, z już dorobkiem, ale u progu rzeczywiście wielkich karier.
Wszystkie te elementy sprawiły, że Gorzowska Zima, jak
kiedyś nazwałam ten festiwal, stał się imprezą oryginalną,
niepowielającą innych wzorów, jedyną i godną powtórzenia.
Choć jaskółki ćwierkają, że z tym może być różnie. Ja w każdym razie trzymam kciuki, żeby w przyszłym roku znów taki
festiwal się odbył, bo dla mnie przede wszystkim to niezwykła przyjemność słuchania muzyki na żywo, tej, którą znam
z płyt czy radia. Taki przegląd daje też możliwość wejrzenia
w dokonania najmłodszych twórców, którzy wcale niekoniecznie uprawiają mocno awangardową muzykę – jak to się
można była przekonać podczas minionej imprezy, że powtórzę jeszcze raz.
Oczywiście w tej wielkiej beczce miodu nie może zabraknąć łyżeczki dziegciu. Filharmonia musi zadbać o godną
oprawę – w tym prowadzenie koncertów. Taki festiwal wymaga profesjonalnej konferansjerki. Z tego, co mnie i innym
wiadomo, w mieście na siedmiu wzgórzach parę takich osób
mieszka, więc warto wydać grosz, aby cała impreza była
na odpowiednim poziomie. Wiem, wiem, trochę boli, jak
się człowiek przyczepia, ale tym razem nie ze złośliwości,
a z sympatii, bo przy okazji takich imprez wszystkie szczegóły są istotne.
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WIADOMOŚCI LITERACKIE

Szczecin bliżej Gorzowa
Szczeciński Oddział Związku
Literatów Polskich jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego „O wers Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej” dla uczniów szkół średnich. W tym roku
odbyła się czwarta edycja tego konkursu, na którą ponad 200 autorów
nadesłało swoje wiersze. Ireneusz
Krzysztof Szmidt – prezes ZO ZLP
z Gorzowa – został zaproszony
do udziału w jury i do napisania
refleksji o młodej poezji na temat
miłości (s. 1-3). Uroczysty finał konkursu odbył się w Pałacu
Młodzieży, przy udziale wielu ważnych osób i różnych mediów.
Niestety, bez autorów z Gorzowa, bo nasi młodzi poeci nie nadesłali swoich utworów na ten konkurs.
Spotkanie w Szczecinie było okazją do przypomnienia
kontaktów szczecińskiego Oddziału ZLP z sekcją „Rozmowy
o książkach” Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Członkowie tej
sekcji byli w maju gośćmi poetów w Szczecinie, zaś 18 lutego
na spotkanie tej sekcji przyjechali do Gorzowa Róża Czerniawska-Karcz – prezes szczecińskiego Oddziału i Rafał Podraza
– wiceprezes oraz autor książek, które promował.
Rafał Podraza jest skoligacony z Magdaleną Samozwaniec,
więc naturalne, że zainteresował się rodem, z którego pochodziła. A że była ona córką znanego malarza Wojciecha Kossaka
i siostrą Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, więc najpierw wydał książkę „Córka Kossaka” o Magdalenie, a ostatnio „Wojnę
szatan spłodził. Zapiski 1939-1945” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Podczas spotkania opowiadał o swoich kontaktach
z ludźmi, którzy znali obie panie, o ich wzajemnej, siostrzanej
miłości, choć różniły się ogromnie zarówno temperamentem,
poetyką swoich utworów, losami życiowymi. Bardzo to było
interesujące spotkanie, zakończone uzgodnieniem z dyrekcją
biblioteki im. Herberta, że w przyszłym roku pokazana zostanie
u nas duża wystawa poświęcona rodzinie Kossaków ze zbiorów
Rafała Podrazy oraz odbędzie się otwarte z nim spotkanie.

Krystyna Kamińska

10. Międzyszkolny Konkurs
Recytacji Poezji Regionalnej
W tym roku poświęcony był
wierszom ks. Jerzego Hajdugi. Największą popularnością wśród recytujących cieszył się wiersz „Śmierć
matki” – widać dzieci wcale nie są
odległe w myśleniu o odchodzeniu.
Po recytacjach padło kilka pytań
do księdza, a swoje słowo do młodzieży wygłosiła Anna MakowskaCieleń. Miłe spotkanie, które tchnie
nadzieją, że poezja przetrwa wśród
młodych. Jurorami tej edycji byli:
ks. Jerzy Hajduga; właścicielka sieci sklepów „Almaria” w Gorzowie

– Grażyna Telec; kierownik Działu Kadr WiMBP – Mirosława
Tymanowska-Mozol i ja (Beata Patrycja Klary).
Młodzi jak to młodzi, byli i owszem stremowani, ale mimo
wszystko dali radę. Nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy,
a pierwsze miejsca zajęli:
W kategorii szkół podstawowych: I miejsce Karolina Krasicka, II – Klaudia Pograniczna, III – Julia Wota i Julia Kłosek.
W kategorii gimnazjów: I miejsce Milena Wronkowska,
II – Daria Wawrowska, III – Kornelia Handrysiak i Agata
Majewska. Wszystkim serdecznie GRATULUJĘ!

Beata P. Klary

Pióro Wojewody dla Julii
Uczennica II LO w Gorzowie
Julia Nowak najlepiej napisała
dyktando i zdobyła pióro Wojewody Lubuskiego.
21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji, w miniony piątek
o 12.00, wojewoda lubuski Marcin Jabłoński zorganizował
dyktando. Nagrodę – pióro – otrzymała Julia Nowak z II LO.
Kiedy wojewoda otworzył kopertę z tekstem dyktanda, a potem je czytał, co jakiś czas żartem zapewniał, że jest on napisany
po polsku i co jakiś czas miewał kłopoty z odczytaniem niektórych wyrazów. Językową niespodziankę przygotowała bowiem
sama rektor PWSZ w Gorzowie, profesor Elżbieta SkorupskaRaczyńska. Ortograficzne prace ocenili nauczyciele poloniści
z II LO pod okiem Małgorzaty Jach z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego.
W auli II LO ustawiono
około 60 krzeseł, które zajęły dwie drużyny: młodzież
szkolna oraz gorzowskie
VIP-y. Wśród nich zasiedli
m.in.: kurator lubuski Bogna
Ferensztajn, dyr. Wydziału Oświaty Adam Kozłowski, dyr. Wydziału Kultury Ewa Pawlak, lubuski inspektor sanitarny Dorota
Konaszczuk, pracownicy straży i policji oraz dziennikarze.
Wygrała młodzież, która napisała najwięcej prac z najmniejszą liczbą błędów. Wyróżniono również Krzysztofa Bukowskiego. Wśród VIP-ów najlepiej wypadł Dariusz Barański
z „Gazety Wyborczej” oraz Agata Sałatka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie.
Okazuje się jednak, że nie ma ludzi nieomylnych, bo
w dyktandzie pojawiły się błędy. Otóż pierwszy dotyczył niewłaściwego zapisu tytułu gazety. W tekście widniała nazwa
„Na skróty”, podczas gdy zgodnie z Uchwałą Ortograficzną
Nr 18 Rady Języka Polskiego w sprawie zapisu tytułów czasopism i cykli wydawniczych (przyjęta na XXIX Posiedzeniu
Plenarnym dn. 8 grudnia 2008 r.): „W tytułach – odmiennych
i nieodmiennych – czasopism i cykli wydawniczych oraz w nazwach wydawnictw seryjnych piszemy wielką literą wszystkie
wyrazy (z wyjątkiem przyimków i spójników występujących
wewnątrz tych nazw), np. „To i Owo”, „Biblioteka Wiedzy
o Prasie”, „Listy z Teatru”, „Mówią Wieki”, „Po Prostu”, „A To
Polska Właśnie”. Spójniki i przyimki występujące wewnątrz
takich tytułów piszemy małą literą.

POLEMIKI i POTYCZKI
BEATA P. KLARY
(odpowiedź konieczna
Krzysztofowi Kuczkowskiemu)

NOCNY PORÓD NA KŁADCE
Nocą – równie dobrze jak we śnie, odpoczywa się – w słowie.
A wszystko zależy od bodźca, od ataku na zwoje mózgowe, gdy
poszczególne synapsy zaczynają płonąć. Dlaczego tak się dzieje
i czemu właśnie te, a nie inne słowa pobudzają – nie mnie dociekać.
Jedno wiem – Krzysztof Kuczkowski sprowokował mnie, a właściwie zapytał pytaniem wymagającym nagłej i gorącej odpowiedzi.
1. INSEMINACJA. Dać się jej zmiażdżyć, zmaltretować, dać
porwać się jej spontaniczności. W strumieniu świadomości uwolnić
bóstwo poezji, moc Orfeusza – poety, muzyka, filozofa, maga, mistyka, założyciela kultury. To proces powtarzalności niepowtarzalnego, zdobywanie tego co niezdobyte. Skoro poezja ma wyrażać to, co
w żaden inny sposób wyrażone być nie może, trzeba walczyć z własnym ograniczeniem, puchnąć, a potem eksplodować. In-semino czyli
wsiewanie słów jest łatwe, do momentu powstania całości.
2. REPULSJA. Gotowość dzieła poetyckiego niesie za sobą
odejście wód płodowych. Zakrada się wtedy strach o adekwatność
słowa, o jego wartość, a kiedy boli, następuje repulsja. Wstręt i niechęć do stworzonego dzieła. Bywa odrzucenie, wydalenie do kosza.
To co zostanie, jest ruchem wyobraźni, ścieraniem się wizji, płaszczyzną do oczyszczenia. Poezja ćwiczy i wciąż na nowo doświadcza
wspólnotę.
3. ADORACJA. Słowo otwiera. Swoim podszeptem buduje sceny, prowadzi do prawdy. Uruchamia pokłady uśpionej energii człowieka. Obudzenie poprzez zachwyt, zaskoczenie, poprzez kontakt
z demiurgiem – Platońskim budowniczym świata nadającym kształty
wiecznej, bezkształtnej materii według wzorców, jakie stanowią doskonałe idee.
4. SAMOZANIKANIE. Gustaw Herling-Grudziński mawiał:
„totalna dezorientacja jest pierwszą i podstawową cechą człowieka
współczesnego”. Poeta we współczesności – to poeta zdezorientowany, zmuszony do samodzielnego wybierania swej drogi przez gąszcz
współczesnej kultury. Czasem się w tej drodze pogubi, zatraci, zapętli, co niesie za sobą utratę mocy poezji. A to już tylko jeden krok
do samozaniknięcia. Niech więc, jak pisze Krzysztof Kuczkowski,
poezja będzie świadectwem tego, że poeta żyje i że próbuje uparcie
i wciąż od nowa podejmować walkę o sens2.
[noc 6 listopada 2012 roku]
[„Misterium Inseminatora”, nad którym
pracuję, poświęcone będzie tym właśnie zagadnieniom.]

Potyczki poetyckie
Laureatką Turnieju Jednego Wiersza
w trakcie styczniowych Literackich Potyczek: Cezary Sikorski (Szczecin) kontra
Rafał Czachorowski (Warszawa) w Łubu
Dubu – została AGNIESZKA MOROZ.
Nagrodę specjalną – wyróżnienie od Confitura and Czachorowski otrzymał TOMASZ KORBANEK!
Serdecznie gratulujemy!
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Ferdynand Głodzik

BEZKRÓLEWIE
Wyszły figury z pudełka nocą,
po szachownicy zaczęły hulać;
tłuką się, tańczą, harcują, grzmocą,
prawie w komplecie, ale bez króla.
Król cicho drzemie w złotej komnacie,
odgłosów ludu swego nie słyszy,
marszałek dworu śpi na etacie,
gdy kota nie ma harcują myszy!
Zakosztowały lepszego świata,
ugięły karku ciężkie figury,
hetman z pionkami zaczął się bratać,
goniec przegonił burzowe chmury.
Skoczki, co dotąd jak ślepe konie,
wielkie połacie musiały orać,
objęły wzrokiem rozległe błonie,
bo wyzwolenia nadeszła pora.
Precz poszły bójki i krwawe jatki,
nie było wojen ni upokorzeń,
nastały dużo niższe podatki,
pola szachowe obsiano zbożem.
Nagle zechciały zagrać w warcaby,
zebrały głosy w chóralnym śpiewie,
już żadna przemoc nie da nam rady,
ach jakie piękne jest bezkrólewie!
Gorzów Wlkp. 2.11.2012 r.
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SATYRA PRAWDĘ MÓWI...

MAGDALENA SAMOZWANIEC

MY KOBIETY
(Z pamiętnika niemłodej mężatki)
Z okazji 8 marca zadzwonił do mnie pewien dziennikarz mężczyzna i poprosił o szybką opinię na temat
płci pięknej. Długo myślałam, co powiedzieć, bo to
bardzo trudno jest tak mówić o kobietach i wymyślić
nowe rzeczy na poczekaniu. Tym bardziej, że z nich
żyję... Jako satyryk odpowiedziałam więc aforyzmami;
co to jest „młoda dziewczyna”? – piec, w którym powoli piecze się baba, albo na
przykład: co to jest „żona”?
– to głowa domu, która
wciąż potrzebuje nowego...
kapelusza, a właściwie teraz
to chyba chusteczki wiązanej pod brodą...
Ale kiedy odłożyłam słuchawkę, zaczęłam się zastanawiać nad tym pytaniem bardzo
poważnie. Sytuacja sprzyjała
przemyśleniom; mąż w pracy,
gosposia na zakupach, pies
smacznie spał, a ja... paliłam
papierosa. Tak więc moi kochani dziennikarze mężczyźni, musicie pamiętać, że mówiąc z kobietą o „babskich
sprawach”, na pewno zahaczy się o was. Dlaczego? – zapytacie... Ano dlatego, że jedną z głównych „babskich
spraw” jest właśnie mężczyzna.
Zdziwieni?... „Babskie sprawy” to głównie kuchnia i... mąż, dzieci na ogół i tak chowają się same.
Osobiście zawsze wolałam i wolę wasze towarzystwo.
Uważam bowiem, że to nie lew jest królem zwierząt,
ale właśnie mężczyzna! Więc kiedy kolejna przyjaciółka płacze mi w rękaw, że została porzucona, pocieszam ją, ale zaraz krzyczę! Bo to jej wina – kobiety
radykalnie nie słuchają moich rad, i oto są efekty!
W dobie, kiedy coraz mniej jest szczęśliwych małżeństw, a więcej rozwodów, trzeba umieć zadbać
o swojego samca. Tyle do wiadomości mężczyzny
dziennikarza.
A teraz, moje kochane, parę słów do was. Z mężczyzną należy obchodzić się jak z ptaszyną: nasypać
jedzenia i nie płoszyć! A jeśli nie chcecie zostać na
stare lata same, pamiętajcie, że zamiast zrzędzić mężowi nad głową, zróbcie mu karczemną awanturę. Nigdy
też nie mówcie, że najbrzydsze z waszych dzieci podobne jest do niego, a kiedy wraca z pracy, pozwólcie
mu milczeć i spokojnie czytać gazetę. Poza tym, moje
drogie, starajcie się być jego adwokatem, a nie... sędzią śledczym. I pamiętajcie, że wasza własna przyjaciółka zaszkodzi wam więcej w małżeństwie niż jego.

I najważniejsze, przy innych kobietach nie mówcie do niego
ironicznie: – Ty i temperament...
Wiem, moje kochane, że to niewygodne słuchać, jakie
to jesteśmy ograniczone, ale trudno, po to jestem JA, żeby
wam to przypominać. Stosuję te swoje rady do mojego
Zygmusia i wciąż jestem mężatką! Mężczyźni są bowiem
trochę inni i to MY musimy ich pilnować, oni są jak dzieci
we mgle... Wszak kim jest mężczyzna-mąż? Nikim innym,
jak człowiekiem, który poszedł po linii największego cudzego uporu...
To jedna sprawa. Jest i druga... Moje drogie, pamiętajcie,
że naszą przyjaciółką nie jest na pewno ta, która stale nam pochlebia, ale i nie ta, która nigdy nie powie nam nic przyjemnego. Nie można jednak odcinać się
zupełnie od swej rasy, tak więc przebaczajmy tym przyjaciółkom, które
nas nudzą, ale NIGDY tym, które
nas uważają za nudne. Nie liczmy
też przyjaciółkom ich lat – to nie
ma sensu. Kobieta bowiem wygląda przecież na tyle lat, na ile stać jej
męża albo przyjaciela... Chociaż teraz doszło do tego, że kobiety same
zarabiają na swoje utrzymanie.
A tak przy okazji, wiecie, moje
kochane, co jest największym marzeniem współczesnego samca?...
Móc utrzymać żonę za jej własne
pieniądze.

rys. Maja Berezowska

(z teki spadkobiercy,
Rafała Podrazy)

Marek Wojciechowski
MELANCHOLIJNY GRUBAS
Wiosna za oknem. Wiosna w ogrodzie.
Przebiśnieg smukłą wyciąga szyję.
Rośnie szczypiorek, cienki i wiotki,
a ja wciąż tyję.
Smukła żyrafa, w telewizorze,
smukła sąsiadka (nogi po szyję),
smukłe dzieciaki, chude jak szczapy,
a ja wciąż tyję.
Nie jem, najwyżej skubnę jarmużek,
albo marchewkę (smukłą, jak szyja
sąsiadki z dołu). Na nic to, bracie,
bo ciągle tyję.
Lecz przyjdzie koniec także i dla mnie
i w grób mnie złożą (głębia po szyję);
jedna jest myśl ma, radosna zgoła –
już nie utyję!

