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 W  hałasie dużych miast zawsze można 
odnaleźć oazę sztuki i towarzyszącą 

jej ciszę. Ona z kolei często mówi więcej niż 
niejeden dźwięk. W Krakowie doświadczyłam jej 
na parterze Kamienicy Szołayskich – w Szufladzie 
Szymborskiej. W Łodzi – w Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, przy której mieści się Oddział 
Łódzki Związku Literatów Polskich. W Zakopanem 
– w Teatrze Witkacego tuż przed urodzinowym 
spektaklem i zaraz po. Koleżanka po piórze 
odnalazła mówiącą ciszę w hałasie wielkiego 
chińskiego miasta Tianjin. Moja córka – na 
wystawie Van Gogha.
W ciszy odkrywamy siebie i pomagamy rozwi-
jać się talentom. Wytyczamy nasze prawdziwe ce-
le i podejmujemy trudne decyzje. Cisza pozwala 
nam odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy, skąd 
przybywamy i dokąd zmierzamy. Uwalnia od co-
dziennego blichtru. Prowadzi do odkrycia naszej 
wewnętrznej prawdy. Cisza jest językiem Boga, co 
wyraża prorok Ozeasz: Dlatego teraz Ja zwabię ją 
i zaprowadzę na pustynię, i przemówię do jej ser-
ca. (…) i słuchać mnie tam będzie jak w dniach 
młodości. W ciszy odkrywamy słowo, które niesie 
samodzielną myśl. Ta znów prowadzi do istotnej 
rozmowy.
A jak mówił Witkacy – tylko istotna rozmowa  
ma sens.

Drodzy 
Czytelnicy!

Warszawa 2017
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towali poezję Benedykta Kozieła, Jan Zdzi-
sław Brudnicki wspominał nieżyjącego Ro-
mana Śliwonika, Uta Przyboś – swojego oj-
ca. Na koniec wszyscy obecni podzielili się 
dobrym słowem i opłatkiem… niech owo-
cuje… [red.]

Salon LiryDramu

 Grudniowy wieczór kwartalnikowy minął 
w atmosferze zapowiadającej zbliżają-

ce się święta. Rozmowom o literaturze to-
warzyszyły dźwięki kolęd polskich, hebraj-
skich i francuskich śpiewanych przez gru-
pę kameralną chóru Alla Polacca przy Te-

atrze Wielkim w Warszawie, poeci ze Świę-
tokrzyskiego gościnnie recytowali swoje 
wiersze, Elżbieta Musiał czytała fragmen-
ty swoich poematów, Stanisław Nyczaj pre-
zentował ostatnie swoje wiersze. Viktoria 
Pikul i Kamil Kondek muzycznie interpre-

13. 19 grudnia 2016

fotoreportaż: Malwina de Bradé
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Małgorzato, często powtarzasz, że nie lu-
bisz mówić o  sobie i  swoim pisaniu, ale 
może na początek powiedz, jak postrze-
gasz siebie w literaturze i świecie literac-
kim.
– Szczerze mówiąc, to ja się nie widzę i nie 
zastanawiam się nad tym. Czy świat lite-
racki to jakiś inny świat? Piszę od zawsze, 
bo pierwsze próbki powstały w szkole pod-
stawowej (zachowały się wiersze i pierwsze 
rozdziały powieści). Zawsze bardzo dużo 
czytałam, uczyłam się, pracowałam zawo-
dowo i społecznie, wychowywałam dzieci, 
zakochiwałam się, rozstawałam, jeździłam 
na wczasy, chodziłam po górach i pisałam. 

Pisanie, czytanie, spotkania, poznawanie 
ludzi to po prostu część życia. Czwarty rok 
organizuję spotkania Katamaranu Literac-
kiego. Zapraszam ludzi, którzy piszą i wy-
dają książki. Lubię te rozmowy. Z przyjem-
nością i entuzjazmem pokazuję, jaki wspa-
niale różnorodny jest sposób przeżywania 
świata, rzeczywistość przetworzona, prze-
trawiona, wykreowana przez twórcę.

Zlot Poetów organizowany przez ciebie 
w 2016 roku stał się jedną z ważniejszych 
imprez literackich w kraju.
– Planowałam Zlot Poetów już od paru lat. 
W tym czasie nabierałam doświadczenia, 

Z Małgorzatą T. Skwarek-Gałęską rozmawia Zbigniew Milewski

swoim
i przyjaciołom
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w ubiegłym roku i ile żałowało, że nie mo-
gło przyjechać, to wiedziałam, że war-
to i w tym roku podjąć trud zaproszenia 
wszystkich do Łodzi. A że zgłoszenia i de-
klaracje przychodziły z całej Polski, a tak-
że z innych stron świata, to w nazwie zre-
zygnowałam z ograniczania do wojewódz-
twa. Informacja o spotkaniu w Łodzi roz-
przestrzeniała się na zasadzie podaj dalej. 
Goście przyjechali ze Szczecina, Warszawy, 
Wrocławia, Lublina, Zakopanego i innych 
miast oraz miejscowości. Byli też Polacy 
mieszkający w Belgii, Holandii, Niemczech 
oraz Australii. W sumie 91 autorów. Wszy-
scy goście to fantastyczni, ciepli, wrażliwi 
ludzie, potrafiący bawić się razem i poma-
gać w razie potrzeby.

W ubiegłym roku wydałaś nową książkę 
poetycką – Rzeczywistość. Powiedz, czy 
jesteś bardziej czytelnikiem cudzych wier-
szy czy twórcą własnej poezji? A może po-
pularyzatorem cudzych wierszy?
– Wszystkim po trochu: tworzę, czytam, po-
znaję ludzi. Wiersz jest moją wypowiedzią 
na temat widzenia rzeczywistości – we-
wnętrznej i zewnętrznej. Próbą pokazania 
tej rzeczywistości innym ludziom, którzy 
widzą ją podobnie lub inaczej.

Jacy twórcy są dla ciebie istotni? Czy są 
autorzy, do których szczególnie często 
wracasz i  czy mają oni wpływ na twoją 
twórczość?
– Każda przeczytana książka czy wiersz, 
wysłuchana piosenka czy inny utwór mu-
zyczny, każdy obraz, spektakl teatralny 
ma wpływ na mnie i twórczość. Podobnie 
każdy krajobraz i każdy poznany człowiek, 
a nawet wiadomości ze świata. W czasach 

szkolnych czytałam zachłannie i wszystko. 
Pewne lektury przeżywałam tak, że termo-
metr wykazywał temperaturę 39 stopni. 
Dla przykładu tak podziałała na mnie książ-
ka André Malraux Dola człowiecza. Cenię 
bardzo prozę Iwaszkiewicza, wiersze Róże-
wicza, ale nie potrafiłabym wskazać swoje-
go mistrza.

Ostatnio często uczestniczysz we wspól-
nych występach z  Ryszardem Krauzem, 
prezentując piosenki autorskie i z tekstem 
poetyckim – czy dostrzegasz różnicę mię-
dzy tekstem piosenki a wierszem? Czy to 
nie przeszkadza ci w pisaniu wierszy?
– Ryszard tworzy swoje piosenki autor-
skie. Jest autorem tekstów i muzyki. Pisze 
bardzo dobre teksty. Ja tylko czasami po-
magam (albo przeszkadzam) w wykonaniu 
(wystąpiliśmy nawet razem na Międzyna-
rodowym Festiwalu Bardów OPPA 2016). 
Taka prezentacja, gdzie wiersze i piosenki 
przeplatają się i opowiadają historię, jest – 
jak myślę – ciekawsza dla słuchacza. Oczy-
wiście zauważam różnice w pisaniu każ-
dego tekstu, bo przecież każdy jest inny: 
piosenki, opowiadania, a nawet wiersz do 
wiersza niepodobny, to jest fascynujące. 
Nie widzę powodu aby różnorodność miała 
mi w czymś przeszkadzać.

Mówi się, że książka składa się z dwóch 
części: z  tego, co autor napisał, i  z  tego, 
czego nie napisał. Co powiesz o tej drugiej 
części w wypadku twoich książek? Jakie-
go tematu, który – być może masz taki – 
dręczy cię i meczy, nie poruszyłabyś? Do-
tyczy to też autorów promowanych w ra-
mach organizowanych przez ciebie imprez 
i spotkań literackich.

organizując przez trzy ko-
lejne lata sierpniowe Bie-
siady Literackie w Po-
leskim Ośrodku Sztuki. 
Zlot to duże przedsię-
wzięcie logistyczne i or-
ganizacyjne. W 2015 ro-
ku na fali fantastycznej 
współpracy z Mariolą An-
drzejczak i Fabryką Snów 
w Mieście Łódź, z którymi robi-
łam parę projektów (koncerty w BOK 
„Na Żubardzkiej”, koncert „Ocalić marze-
nia”), powstał I Zlot Poetów i Grup Lite-
rackich Województwa Łódzkiego. Pierwszy 
dzień wypełnił całkowicie koncert Fabryki 
Snów w Mieście Łódź i ognisko, a w dru-
gim poeci prezentowali swoje wiersze z al-
manachu, który był pamiątką ze Zlotu, 
a przysłało do niego wiersze 51 autorów. 
Przeprowadziłam także Turniej Jednego 
Wiersza pod patronatem Oddziału Łódz-
kiego Związku Literatów Polskich. Pomogli 
przyjaciele ze Stolika Poetyckiego i Oddzia-
łu Łódzkiego ZLP.

Jednak najważniejszym osiągnięciem, jak 
podkreślali uczestnicy imprezy, było to, że 
na Zlocie spotkali się poeci z różnych śro-
dowisk literackich i  wspólnie prezento-
wali swoje utwory, co nie zdarzało się do 
tej pory. Jak wyglądała praca przy organi-
zacji Zlotu?
– W 2016 roku, podobnie jak w poprzed-
nim, celem II Zlotu Poetów była integra-
cja środowiska. Poznawanie się ludzi, za-
wieranie przyjaźni, inicjowanie współpra-
cy, możliwości przedstawienia twórczości. 
W ubiegłym roku dodatkowo celem była 
promocja łódzkich poetów i Łodzi. Prak-

tycznie zrobiłam całą pracę 
przy wsparciu Ryszarda 
Krauze. Tak w skrócie: 
zebrałam teksty do al-
manachu, przepisałam 
część tekstów z otrzy-
manych karteczek, zre-

dagowałam tomik, wy-
myśliłam tytuł i okładkę. 

Okładkę narysowała moja 
córka Dominika Anna Gałęska, 

a posłowie napisała Anna Bana-
siak. W nocy robiłam korekty, aż wydawało 
mi się, że jest jak trzeba. Niestety i tak nie 
ustrzegłam się pewnych błędów. Następnie 
ustaliłam program. Z propozycją pojedyn-
ków wystąpiła grupa Wycie Wersa – zgłosili 
się z nią do mnie Wojciech Kądziela i Piotr 
Macierzyński. Wspólnie wybraliśmy poje-
dynkowiczów. Potem wystarczyło dopaso-
wać różnorodne propozycje muzyczne, po-
uzgadniać z pracownikiem szkoły i zrobić 
duże zakupy. Podczas samego Zlotu mo-
głam liczyć na pomoc uczestników.

Myślę, że Zlot był sukcesem. Radość na 
twarzach, ogromna ilość pięknych zdjęć, 
wierszy i zawartych znajomości, które już 
owocują nowymi projektami.
Ja też poznałam cudownych ludzi i myślę, 
że te znajomości będą się rozwijać. Zmę-
czenie po pracy, fizyczne i psychiczne, mi-
nęło, została przyjemność z goszczenia tylu 
ciekawych, inspirujących ludzi i już mogę 
planować Zlot Poetów 2017.

Ktoś mógłby zapytać, dlaczego organizuje 
się takie imprezy, czy są potrzebne.
– To chyba zagadnienie dla socjologa. 
Gdy widziałam, ile osób przybyło na Zlot fo
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Od czego zależy i czym tak w ogóle jest we-
dług ciebie sukces w literaturze i w środo-
wisku literackim?
– Pojęcia nie mam. Wydaje mi się nato-
miast, że sukces literacki nie przekuwa się 
na „sukces” czy też popularność w „środo-
wisku literackim”.

Czy jest w twoim życiu jakaś przestrzeń, 
w której sztuki, literatury nie ma wcale? 
Jeśli jest, to jak się z tym czujesz?
– Nie ma takiej przestrzeni.

Gdybyś miała przez moment wcielić się 
w  rolę surowego krytyka czy recenzenta 
oceniającego twoje książki, to na jakie ich 
mankamenty wskazałbyś przede wszyst-
kim?
– Nie jestem surowym krytykiem i nie po-
trafię być. Zdaję sobie sprawę, że daleko mi 
do doskonałości i nie wiem, czy chcę być 
doskonała. Jednak nie mam skłonności sa-
mobójczych, więc nie zamierzam mówić 

o wadach swoich książek, wadach swoich 
dzieci i mężczyzn mojego życia. Staram się 
być wierna swoim przyjaciołom i swoim za-
sadom.

Co uważasz za swoje największe osiągnię-
cie i co jeszcze planujesz osiągnąć – w ży-
ciu, w literaturze?
– Największym moim osiągnięciem są bez 
żadnych wątpliwości moje wspaniałe córki. 
Cieszą mnie spotkania z cyklu Katamaran 
Literacki. Cieszą mnie Zloty Poetów i Bie-
siady Literackie. I bardzo mnie cieszy, że 
udało się stworzyć grupę zaprzyjaźnionych 
ludzi, którzy – mam taką nadzieję – wspie-
rają się i cieszą swoimi osiągnięciami.
Chciałabym wydać opowiadania o Biblioci-
ku dla dzieci i zbiór opowiadań, który nie 
ma jeszcze tytułu. Skompletowane są też 
następne dwa tomiki, ale poczekają – mu-
szą się odleżeć do poprawiania.

literackich, recytatorskich, a nawet 
krasomówczych. Wiersze i opowiadania były 
drukowane w czasopismach, almanachach, 
antologiach, np. Odzyskany sen, Fraza 1-2, 
2016.
Niektóre wyróżnienia: medal Za zasługi 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Nagroda 
Prezydenta Łodzi; odznaka honorowa Zasłużony 
dla Kultury Polskiej, certyfikat Lider Społeczno-
Oświatowy Łódzkiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Prowadzi blog: www.magiawedrowki.bloog.pl.

fot. Beata Jaśniak

– Nie mam takich tematów, które mnie drę-
czą, a nie mogą znaleźć odzwierciedlenia 
w wierszu. Jeśli coś mi dokucza, to noszę 
w sobie czasami długo, ale zawsze wylewa 
się atramentem (piszę piórem).

Są tacy, co uważają, że pisarz nie pisze 
o swoich tematach, tylko jak gdyby obok 
nich, dotyczy to zwłaszcza kobiet. A  za-
tem, zakładając przez moment, że to 
twierdzenie jest słuszne, obok jakich te-
matów ty piszesz?
– Być może to prawda, co oznacza, że woli-
my się tylko otrzeć o pewne problemy. Ale 
to raczej pytanie do czytelników. W mo-
im przekonaniu poruszałam w wierszach 
wszystkie tematy, które mnie zatrzymały, 
ale może byłam tylko obok albo wolałabym 
być obok?

Jakimi cechami powinien dysponować 
twój idealny czytelnik? Co powinien wie-
dzieć zawczasu i na co powinien być przy-

gotowany? Czego oczekujesz od swoich 
czytelników?
– Nie ma idealnych czytelników, tak jak nie 
ma idealnych twórców i nie ma idealnych 
ludzi. Dobrze, gdy się odnajdą wzajemnie 
pisarz i czytelnik. Jak mogłabym oczekiwać 
czegoś od kogoś, kto sięga po moje teksty? 
Niczego nie oczekuję. Mogę mieć nadzieję, 
że ten ktoś coś poczuje, pomyśli, może za-
pamięta jakąś frazę lub tylko przesłanie.

Czy według ciebie artysta, pisarz, pie-
śniarz różni się czymś od innych ludzi, któ-
rzy artystami nie są? A jeśli tak, to czym?
– Każdy z nas inaczej odbiera otaczający go 
świat i wszyscy się różnimy. Raczej mówi-
łabym o twórcach, którzy różnią się od in-
nych tym, że chcą albo nawet muszą uka-
zywać swoje przeżywanie świata. Zwykle 
mówi się, że to ludzie bardziej wrażliwi, ale 
przecież odbiorcy też muszą być wrażliwi, 
aby to docenić. Widocznie wszyscy jeste-
śmy artystami.

MAŁGORZATA T. SKWAREK-GAŁĘSKA 
– łodzianka, bibliotekarka prezes Oddziału 
Łódzkiego ZLP. Organizuje spotkania poetyckie 
w ramach wymyślonych przez siebie projektów: 
Katamaran Literacki i Stolik Poetycki, organizuje 
Zlot Poetów i Biesiadę Literacką. Współpracuje 
ze Stowarzyszeniem „Obszary Kultury”, Fundacją 
„Surei No Mon”, Klubem Yakumo-goto oraz ze 
szkołami, przedszkolami, bibliotekami, domami 
kultury i grupami literackimi.
Wydała kilkanaście zbiorów poetyckich: Biała 
róża to senne marzenie, Świat smakuje lepiej 

w całości, Dom na gruzach bajki, Zza zakrętu, 
Mosty bez poręczy i tzw. małe: Rozsypanka, 
Być, …i…, BALET nice, Etiuda, Szable i róże, 
Wachlarz, Zapiski na jednym skrzydle, 
Rzeczywistość.
Pisuje także opowiadania: Bibliocik, czyli 
Opowieści mieszkańca biblioteki (zeszyt), Łódzkie 
czary-mary (2 wydania) – historie o Bibliociku, 
w antologii s.f. Dziedzictwo gwiazd opowiadanie 
Zrozumienie.
Kilka jej wierszy nagrodzono w konkursach 
poetyckich; ostatnio tylko juroruje w konkursach 
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III
Mama
Nigdy nie dorosnę
aby być jej córką
od zawsze jest we mnie
cichy bunt
drżenie
chęć ucieczki
wyciszona
kocham rozsądnie
zgubiłam pamięć ciepła
obezwładnione dobre dni
wyparłam
wczesne dzieciństwo
zdjęcia pokazują uśmiech
chyba byłam pogodnym dzieckiem

IV – Pokolenia
Ja – idealna matka
za dużo jedno słowo
za mało jeden gest
zawsze nie tak
a przecież chciałam
a przecież mogłam

być doskonała

to nie był ten dzień
gdy rodziły się 
idealne
matki

one już dawno przekroczyły
Rubikon sumienia
góry własnych możliwości

Małgorzata T. Skwarek-Gałęska

Pokolenia
I
Dziadek (migawki)
Ma we mnie swoje miejsce
Razem z wąsami
Groźną miną
Rozpływającą się niby
Rogalik z masłem
Gdy łapię za nogawkę

Idziemy usztywnieni ukłonami
Rondo kapelusika zasłania chmury
Dłoń bezpieczeństwa
Pozwala przejść
Nie utonąć w kałużach
I oceanie ludzi

II
Babcia
Tekturowe oczy babci
Patrzą dwudziestowiecznie
Lecz zawsze podąża
Za zwrotami akcji
W moim filmie
Jest w nich rezygnacja
Cień
Czasami uśmiechu
Dlaczego nie pamiętam
Jak się śmiała?
Wiem że zapinała guziki
mojego płaszcza i wiązała sznurowadła
Jakby to mogło zabezpieczyć przed życiem
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Ranek

 Nie… nie otwieram oczu… jeszcze 
nie czas… nie patrzę na zegar mo-

że jest czwarta budzik powinien zadzwonić 
słychać go więc działa zaraz jaki to dzień 
czwartek dziecko na ósmą można by po-
spać co mnie obudziło przecież się nie wy-
spałam czuję to co mam do zrobienia dzi-
siaj po dwie kanapki długi dzień też mu-
szę wcześniej wyjść dzieci przyjdą na dzie-
siątą pierwszaki Misia ma trening cieka-
we jak udało zapisać się wiersz po ciem-
ku chyba nie usnę no to… chyba wstanę 
najpierw prysznic nie najpierw postawię 
wodę na herbatę potem prysznic kanap-
ki budzenie Miśki suszenie włosów no do-
brze wstaję otwieram oczy nie najpierw się 
podniosę a co na śniadanie może jajeczni-
ca tak mała się naje ostatnio marudzi ma-
ła ładnie mała przerosła mnie dawno no to 
siadam o nie jednak nie zadzwonił baterie 
a może nowy budzik dobrze później kwiaty 
trzeba podlać teraz szybko woda ale zimno 
aj zamknąć okno na chwilę pieczywo mało 
trzeba z zamrażarki masło jajka są dobrze 
prysznic o i pasta się kończy żebym nie za-

pomniała kupić czy ja wczoraj dobrze za-
mknęłam okna w bibliotece nie zadzwoni-
li więc chyba jest dobrze alarmu nie było 
brr co tak się słabo woda nagrzewa chyba 
przytyłam e tam jedno ciastko nie nie ważę 
się o i szampon się kończy o rany ciągle coś 
się kończy i do banku znowu trzeba opłaty 
czas zrobić jak dobrze było jak się tym Ry-
siu zajmował z tymi terminami zmora po 
prostu dzisiaj trzeba pojechać do antykwa-
riatu bank tuż obok teraz cebulka kiełba-
sa jajka gotowe budzimy Misię – wstawaj 
wiem jeszcze trochę jeszcze trochę a po-
tem napisz mi usprawiedliwienie napij się 
herbaty patrz jajecznica podnoś się ko-
chanie wiem marudzę ale muszę taka ro-
la no dobrze co ja tak patrzę w lodówkę nic 
nie wypatrzę jak zwykle najlepiej jak zwy-
kle kanapka z wędliną jest indyk i kanap-
ka z masłem orzechowym pora suszyć wło-
sy o jak się stylowo ułożyły ciekawe czy ta 
tania suszarka długo wytrzyma chociaż już 
jest dłużej niż poprzednia po drodze trze-
ba gazety odebrać – Domi ubieraj się już 
późno szybko ja też muszę wychodzić nie 

Wę
dzienne

Małgorzata T. Skwarek-Gałęska

drówki
V – Pokolenia
Córce
taka jesteś już duża
zabawki nie mogą
cię chronić
przed troskami
ręka nie starcza za kołyskę
bajki zamieniłaś na dyskotekę
ucho misia
nie wypełniają zwierzenia
wrastasz w świat
szarości i złudzeń
koszmarne sny
jeszcze się zdarza
sięgasz po parasol
mojej dłoni
zasypiasz w zagłębieniu łokcia
stajesz się taka malutka
mogę uwierzyć
trafiłaś do mnie prosto
z bajki

Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej  
zaprasza na spotkanie z poezją i muzyką  
Małgorzaty Skwarek-Gałęskiej i Ryszarda Krauzego  
Bajgosie i limerynie, czyli Małgosia i Rysiek razem i osobno,  
które odbędzie się 21 marca 2017 o godz. 16.00  
w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rabce przy ul. Parkowej 9
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wiała się, z czym powinna jej się kojarzyć. 
Podeszła do komputera i wpisała w wyszu-
kiwarkę: 16 czerwca. Bitwa pod Gdańskiem 
1628. Odsłonięcie pomnika Adama Mickie-
wicza w Krakowie 1898. Otwarcie pierw-
szej restauracji McDonald 1992. Blooms-
day – Dzień Ulissesa Joyce’a. Tak, to chyba 
to. Zamyśliła się. Był taki czas, że wypada-
ło czytać Ulissesa. To było modne. O tym 
się rozmawiało. Pomyślała, ile osób obecnie 
zadaje sobie trud przeczytania tej powieści. 
Joyce napisał też powieść, o której mówio-
no: „najlepsza książka, której nikt nie czy-
tał”. Nie pamiętała tytułu, ale to nie było 
o Ulissesie. Zanim odeszła od komputera, 
sprawdziła jeszcze, co wydarzyło się na 
świecie i w kraju. Nowy przywódca Al-Ka-
idy. Frank nadal drożeje. Prezydent Szwaj-
carii w Polsce. Uchodźcy z Afryki przyle-
cą z Sikorskim. Powódź w Australii. Upały 
w Korei. Moneta z okazji przewodniczenia 
Polski w Radzie Unii Europejskiej. Ceny wa-
rzyw rosną. Dzień trwa szesnaście godzin 
czterdzieści pięć minut.

Po południu
za wcześnie lub za późno wyszłam 97 za 
godzinę trzeba iść nie ma na co czekać dwa 
przystanki do Krakowskiej to 10–15 mi-
nut ciepło osiem lat pisał Ulissesa to i dłu-
go i krótko taką powieść mówią że poemat 
prozą coś w tym jest pamiętam że nie wie-
rzyłam jeśli ktoś mówił że mu się podoba-
ło ja nie wiem czy mi się podobała fascy-
nowała dziwiła pobudzała wyobraźnię bu-
dziła zresztą różne uczucia ale podobała 
nie podziwiałam Joyce’a nigdy nie miałam 
cierpliwości do pisania długich tekstów ła-
pię wiersze i zapisuję a potem obrabiam jak 
kamieniarz szlifierz łapacz wierszy tak cho-

ciaż są tacy co nie łapią a zapisują i tacy co 
łapią i nie zapisują i tacy co nic nie łapią 
i nic nie zapisują – dzień dobry jest kole-
żanka zostawiłyśmy książkę tak jest odłożo-
na nie nie do domu wracam nie długo mi-
łego dnia
Trzeba by pomyśleć czy Miśka ma wszyst-
ko na wyjazd zaraz koniec roku szkolne-
go wakacje dobrze byłoby mieć wakacje 
a tak krótki urlop obóz sportowy nie my-
ślałam że tak jej się spodoba łucznictwo 
ale cóż nasłuchała się jako płód w łonie Ja-
nusz w końcu pracowałam z byłym łuczni-
kiem a nie zajrzałam do wiersza który mi 
się przyśnił dobrze wieczorem o jest 74 nie 
musiałam czekać świetnie wysiądę przy 
Piotrkowskiej przy ZUS w banku o tej po-
rze nie powinno być dużo osób do antykwa-
riatu blisko lubię oglądać książki zaglądać 
do środka zgadywać komu się spodobają 
wygodniej w internecie oszczędzam czas 
i kręgosłup ale to nie to samo co szperać po 
półkach ale się pchają a przepraszam po-
łudnie a w autobusie tłok i gorąco no tak 
zamknij to okno będzie całkiem przyjem-
nie rany co za gość chce się udusić i innych 
przy okazji cmentarz na Manii ciekawe czy 
udało by się odszukać grób Mirka lata nie 
wieki całe ale myślę o nim przy tym cmen-
tarzu pierwsza nie druga miłość pierwsza 
w przedszkolu też mi się przypomina tele-
fon gdzie wpadł jak zwykle przeklęta tor-
ba trudno może nic ważnego oddzwonię 
1 Maja jejku ile lat tu mieszkałyśmy ponad 
dziesięć pierwsze mieszkanie a te typy uro-
cze sąsiadka biegająca po schodach z sie-
kierą alkoholik wyglądający tak że wpra-
sowywałyśmy się w ścianę gdy przecho-
dził zapewniając że on nic i w ogóle pie-
cyk który nie chciał się rozpalić i zasypiał  

zapomnij kanapek masz migawkę? a pie-
niądze na doładowanie do telefonu? dobrze 
kup po drodze pa miłego dnia kochanie po-
wodzenia nieciekawie chociaż oczy muszę 
podkreślić jaka kredka szara nie brązowa 
nie oczy czerwone lepiej granatowa, smu-
ga wystarczy jednak za długo siedziałam 
przy kompie no co ja terminy od dzieci po-
życzam dobrze gdzie moje kanapki po co je 
tu przyniosłam zamiast schować do torby 
buty kurcze zdarte trochę wytrzymają o nie 
kwiatów nie podlałam trzeba za sucho pad-
ną ależ kwitnie mój Stefanotis jak co roku 
od 12 lat niezawodny prezent od Rysia uro-
dzinowa niespodzianka o i storczyki ma-
ją nowe wypustki będą kwitnąć klucze 76 
pewnie mi ucieknie gdzie one są zawsze 
się zakopią okropna ta torba chociaż ładna 
są teraz biegiem coś jedzie chyba dziesiąt-
ka zresztą wszystko jedno byle do przodu 
i czego trąbisz jakby nie widział że człowiek 
się śpieszy do którego właściwie mam bilet 
och jeszcze trzy dni uf nie chciałabym do-
płacać no nie jedź szybciej ucieknie jest na 
dalszym przystanku może zdążę o nie czer-
wone trudno i czego co ci przyjdzie z te-
go że mnie przejedziesz czy ja ciągle mu-
szę biegiem może uda się złapać też 97 nie 
chce mi się dzisiaj iść pieszo rano Biegu-
nową jest miejsce sześć przystanków cieka-
we opowiadania Alice Munro trzeba by coś 
jeszcze kupić raczej nie poczytam ciekawe 
dokąd jedzie ta wycieczka maluchy jazgotki 
moja wycieczka też niedługo przyjdzie opo-
wiem im o nowych przygodach Bibliocika 
rebus może zagadki zabawa w ciepło zimno 
jestem akurat jeszcze cztery minuty czeka-
nia przespaceruję do bramy działek cieka-
we jak wygląda nasza działka dawno nie 
nasza ale tak będę zawsze myślała kiedyś 

wejdę zobaczyć czy jest stara altanka pew-
nie nie chociaż tata budował solidnie dębo-
wo wczoraj mi się śnił szykował jakąś masę 
do pieczenia no jest autobus 

Południe
Ola siedziała przy biurku, rysując palcem 
koła na blacie. Dzieci poszły przed chwilą 
i zamierzała od razu napisać notatkę z lek-
cji, ale nie mogła się skupić. Miała jakieś 
niejasne wrażenie, że o czymś zapomniała. 
Już trzeci raz zaglądała do kalendarza, ale 
pod datą dzisiejszą figurowały tylko wpi-
sy: lekcja z klasą pierwszą oraz bank i an-
tykwariat. Wstała i włączyła czajnik. Szy-
kując kubek i sypiąc do niego zieloną her-
batę, spoglądała w okno. Ciągle żal jej było 
brzózek, które rosły beztrosko, niczym na-
stolatki, ścigając się w górę. Dziczki. Sa-
mosiejki. Niestety drzewka wycięto bez li-
tości i rozpoczęto budowę kolejnego domu. 
Może bibliotece przybędą nowi czytelnicy. 
Na razie na budowie krzątali się robotnicy. 
Ciekawie jest obserwować budowę. Jed-
nak brzóz szkoda. Były śliczne o każdej po-
rze roku. Najbardziej podobały się Oli zi-
mą, gdy słońce układało cienie na iskrzą-
cym śniegu, a drzewa ubrane były w czapy. 
Tego widoku za oknem zazdrościły Oli ko-
leżanki z innych bibliotek. Cóż, to prywatny 
teren, który został sprzedany pod budowę 
i już. Nic by nie dało przywiązanie się do 
drzewa. Wyobraziła sobie siebie na wątłej 
brzozie i roześmiała się. Sięgnęła po kubek 
i małymi łykami popijała ulubiony napar. 
Wróciła jej ochota do działania. Wpisała 
do zeszytu używane w czasie lekcji książki 
i odniosła je na półki. Poinformowała kole-
żankę, że jedzie do antykwariatu, i sięgnę-
ła po zeszyt wyjść. Wpisując datę, zastana-



18 LiryDram 19styczeń-marzec 2017LiryDram styczeń-marzec 2017

żona. Jakby woda chciała pochłonąć jej my-
śli. Podniosła się gwałtownie, głośno łapiąc 
powietrze. Już chyba zawsze tak będzie. Na-
gły ból i metalowa kula pod żebrami. Szyb-
ko przeszła między pagórki. Oddychała głę-
boko, usiłując wykaszleć wodę, która dostała 
się do płuc 10 lat temu. Nie bądź śmiesz-
na – mówiła sobie, ale to nic nie pomagało. 
Wystarczył obraz, ślad przypomnienia i to-
piła się. Ciekawe, czy gdyby ją tak znalezio-
no, to badanie wykazałoby utonięcie. Za każ-
dym razem musiała na spokojnie poukładać 
wspomnienia w szufladkach. Wreszcie zwol-
niła. Szła przez środek ogrodu. Za jednym 
z krzaków dojrzała różowy kocyk. Podnio-
sła, otrzepała i położyła na ławce. Może ktoś 
wróci. Może to ulubiony kocyk jakiegoś ma-
lucha. Nagle przypomniała jej się mina cór-
ki, gdy wczoraj na widok podartego dywa-
nu leżącego na pryzmie piachu powiedziała: 
„Popatrz, latający dywan. Zahaczył o gałęzie 

i spadł. Popsuł się i już nie poleci”. Tak, to 
była piękna mina. Zdziwienie, powątpiewa-
nie w zdrowe zmysły matki, niepewność, jak 
zareagować. Roześmiała się. Metalowa kula 
całkiem zniknęła spod żeber. Machając tor-
bą, wyszła przez furtkę na Kusocińskiego.

Przerwa w wędrówce
Leżąc w łóżku, rozmyślała o tym, czy zro-
biła wszystko, co powinna. Jutro piątek. Za 
tydzień Boże Ciało. Wyciszony telefon bły-
snął wiadomością. Przyjaciel. Nie chciało 
jej się podnieść ręki. Ekran ściemniał. Tak 
przyjemnie było leżeć i słuchać odgłosów 
zza okna. Pod balkonem zaskrzeczała sro-
ka. Pewnie kot się podkrada. Przez otwarte 
okno wlewał się z Wyszyńskiego szum sa-
mochodów i szare chmury. Wchodziły pa-
jąki, aby pod ramą uparcie zawiesić kolejne 
pajęczyny. Taki miły, spokojny, nudny dzień. 
Bloomsday – pomyślała, zasypiając.

•  P O L E C A M Y  •  P O L E C A M Y  •  P O L E C A M Y  •  P O L E C A M Y  •  P O L E C A M Y  •

•  P O L E C A M Y  •  P O L E C A M Y  •  P O L E C A M Y  •  P O L E C A M Y  •  P O L E C A M Y  •

w moich objęciach po czym wszyscy bu-
dziliśmy się w formie sopli upojne pożaro-
we noce na strychu cudowne chwile czę-
sto wracam w snach na to poddasze cie-
kawe że śni mi się też działka inne miesz-
kania nie Inowrocławska to inwazja pcheł 
i kobaltowe płytki w srebrnej łazience Gór-
na to wielki remont choroba nowotworowa 
Rysia a najsympatyczniejszy czas to Chod-
kiewicza a nigdy mi się nie śni ogród przy-
jęcia pierwsza choinka Miśki gdyby nie to 
odśnieżanie no czas wysiadać

Koniec pracy
Ola kończyła wpisywać do inwentarza 
książki przywiezione z antykwariatu. Przez 
następne dni pewnie będzie je czuła w mię-
śniach i kręgosłupie. Postanowiła jeszcze 
naszykować książki na jutro, aby zanieść do 
punktów bibliotecznych. Do szpitala na Wi-
leńską i Poleskiego Ośrodka Sztuki na Krze-
mienieckiej. Dźwiganie to część jej pracy. 
Czy ktoś by podejrzewał, że bibliotekar-
ki muszą mieć taką kondycję. Na szczęście 
Ola ćwiczyła codziennie. Dzisiaj postano-
wiła wracać przez Ogród Botaniczny. Jeśli 
tylko miała czas lubiła chodzić pieszo. Ruch 
był przyjemnością. Ułożyła wybrane książ-
ki i spisała numery. Popijając drugą w tym 
dniu herbatę przeglądała plan i zeszyty. Na 
dzisiaj koniec. Po pożegnaniu ostatniego 
czytelnika i zrobieniu archiwizacji wyłączy-
ły z koleżanką komputery i inne urządze-
nia. Nareszcie. Schodząc po schodach oma-
wiały plany na następny dzień. Pożegnały 
się i rozeszły w różne strony. Ola myślała 
już tylko o czekającym ją spacerze. Dobrze, 
że przewidująco włożyła wygodne buty. Za-
częła przypominać sobie wiersz, który za-
pisała nocą.

Człowiek drogi
Może nie opuszczać
Podwórka bo wszystkie
Galaktyki i tak utonęły
w wiaderku lub studni
zawsze ma plecak
zapakowany pod głową
zasznurowane buty
wytyczone szlaki
pośród linii papilarnych
zmarszczek na sumieniach
bardziej i mniej znajomych
zapałki świece suchary
paczkę ołówków

Nie pamiętała co było dalej. Sięgnęła do 
torby.

Zawsze gotowy do wędrówki
Przysiada na skraju
Wypatruje otwartych drzwi
Gościnnego fotela
Poda dłoń chętny
Na wspólny spacer
Chwilę lub dłużej
Dopóki mgła nie opadnie
Dopóki nie popełnisz błędu

Schowała kartki. Wędrowiec. Tak się czu-
ła. Poprawiła torbę na ramieniu i ruszyła 
szybciej Krakowską w stronę Konstanty-
nowskiej.

Ogród Botaniczny
Siedząc między dwoma stawami w ogro-
dzie japońskim, przymknęła oczy. W tygo-
dniu i o tej godzinie jest spokojnie. Nie ma 
tylu ludzi. Popatrzyła na wodę. Szybkie małe 
cienie drobnych rybek wędrowały stadami 
pod powierzchnią. Nagle poczuła się zagro-
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dla dzieci i młodzieży, pięciu sztuk teatral-
nych (jedna z nich jest wystawiana w Ło-
dzi, a kolejna przygotowywana do wysta-
wienia) i 20 słuchowisk radiowych.
Innym pisarzem o dużym dorobku jest Ka-
rol Stryjski, od połowy lat 70. związany 
z łódzkim środowiskiem naukowym, dzien-
nikarskim i literackim. Jako prozaik zade-
biutował w roku 1974 na łamach katowic-
kiego tygodnika „Poglądy”. Debiutem po-
wieściowym była wydana w 1984 r. przez 
Wydawnictwo Łódzkie 4-tomowa saga kre-
sowa pt. Horynieccy. Oprócz siedmiu po-
wieści ma w swoim dorobku ponad 200 
artykułów publikowanych w łódzkiej pra-
sie oraz monografie naukowe: Zarys teo-
rii stosunków międzynarodowych, Między-
narodowe stosunki polityczne, Prognozo-
wanie i symulacje międzynarodowe, esej 
historyczny Czas przeszły niedoskonały, 
a także liczne opracowania i artykuły na-
ukowe, w tym z zakresu miedioznawstwa 
i komunikacji społecznej. Zasiada w skła-
dzie redakcji wydawanego w Łodzi czasopi-
sma naukowego „Interdyscyplinarne Nauki 
Społeczne”.
Wszechstronnym pisarzem jest Ryszard 
Klimczak. Ma na swoim koncie m.in. po-
wieści, opowiadania, wspomnienia, ese-
je, felietony, wiersze liryczne, humoreski, 
utwory satyryczne, fraszki, aforyzmy i li-
meryki. Jest autorem kilkudziesięciu ksią-
żek, a wśród nich powieści: Czas – kara-
bin, Skok w wyciszony horyzont, O Raku, 
owczarku węgierskim i skrzypcach Stradi-
variusa, zbiorów opowiadań: Nikt nie jest 
poza podejrzeniem, Humoreski – maka-
breski z łezką i bez łezki, Dotyk zamulone-
go czasu, Ucieczka za wstęgi Möbiusa oraz 
utworów satyrycznych.

Znakomite pióro Anny Kiesewetter zapew-
nia jej miejsce w literaturze. Debiutowa-
ła w roku 1969. Współpracowała z wielo-
ma czasopismami, w których opublikowała 
ponad 200 felietonów, artykułów i recen-
zji filmowych i teatralnych. Jej sztuki były 
wystawiane. Wydała powieści: Ostatni wy-
wiad z Tatą, Upalne lato wielkiego miasta, 
czyli rzecz o Łodzi, Opowieści celtyckie, to-
mik wierszy Zaułek upadłych Aniołów. Na-
pisała również powieści: Wariatki, On, Kra-
jobraz romantyczny z księżycem w tle, Pod 
wiatr oraz tomiki wierszy: Sennik intymny, 
Szczep winny, Kryształowa kula i Podróżo-
wanie nocą.
Opowiadania Marii Człapińskiei i powieści 
Mirosławy Salskiej-Bünsh, np. opowieść 
o byciu emigrantką Po drugiej stronie lu-
stra, to bardzo ciekawe propozycje. Marek 
Łukaszewicz wydaje zarówno opowiada-
nia, jak wiersze, maluje obrazy, tworzy gry. 
Życie według niego najpierw należy odpo-
wiednio wyśnić. Rezultatem tej postawy 
pochodzącej od Aborygenów, później po-
głębionej przez medytację zen, która po-
niekąd dąży do obudzenia, jest kilka po-
mysłów z różnych dziedzin twórczości. Na 
uprawianych polach powstały między in-
nymi Baśnie z ziaren kwarcu, które tworzą 
mity z różnych części globu, a także afory-
zmy oraz nowelki, ilustrowane przez auto-
ra. Krzysztof P. Nowak ma w swoim dorob-
ku opowiadania i wiersze. Jest mistrzem 
krótkiej formy japońskiego wiersza haiku. 
Wygrywa konkursy, jest tłumaczony na ja-
poński i inne języki. Publikował w Japonii 
i Serbii. Wydał 15 książek, w tym 11 tomi-
ków poezji. Znakomita aktorka i tłumaczka 
sztuk teatralnych Magdalena Nowakowska-
-Sieroszewska wydała cztery tomiki wier-

 Znaleziona w materiałach archiwal-
nych Wojewódzkiej Biblioteki Pu-

blicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go notatka prasowa z 8 sierpnia 1916 ro-
ku anonsuje powstanie związku twórczego 
w Łodzi – Towarzystwa Literatów i Dzien-
nikarzy. Związek Literatów Polskich powstał 
w 1920 roku. Po II wojnie światowej Łódź 
była stolicą kulturalną Polski. W progach 
Domu Literatury przy ul. Mickiewicza 15 
znalazła swój kąt większość literatów wra-
cających z emigracji.
Łódzki oddział Związków Literatów Polskich 
obchodził niedawno 70-lecie istnienia. 
W ciągu tych 70 lat były okresy świetno-
ści i gorsze momenty, jak ten, gdy Oddział 
stracił swą wieloletnią siedzibę. Dzięki dy-
rekcji wówczas Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego znalazł swoje miejsce naj-
pierw w budynku należącym do biblioteki 
przy ul. Curie-Skłodowskiej 28, a obecnie 
przy Gdańskiej 100/102. Większość mate-
riałów archiwalnych, książek i grafik trafiła 
do zbiorów regionalnych.
Obecnie Oddział jest niewielki, liczy 
24 członków, jednak zdobywali oni i zdo-
bywają liczne nagrody, są zauważani na li-
terackiej mapie Polski. Wśród nich są zna-
komici prozaicy, jak Andrzej Ziemowit Zi-
mowski, który od debiutu pisarskiego w ro-
ku 1958 cały czas pisze i wydaje opowia-
dania, pamiętniki, powieści współczesne, 
dla młodzieży i science fiction oraz artyku-
ły w prasie codziennej i w periodykach. Jest 
autorem 19 książek: opowiadań, powieści 

oddziale

Słów parę
o łódzkim

ZLP
Małgorzata T. Skwarek-Gałęska
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rych wierszach stosuje parateksty, takie jak 
przypis, glosa lub komentarz. Autorka arku-
sza poetyckiego Życie zapisane na kartkach 
oraz czterech tomików wierszy: Lato mira-
belek, Rusałka żałobnik, Drobiny, Istnienia 
– Magdalena Cybulska – jest z wykształce-
nia biologiem i może dlatego tak wspania-
le pisze o przyrodzie. Zdobywczyni laurów 
w wielu konkursach literackich w zakresie 
poezji i prozy. Jej wiersze, aforyzmy, pro-
za poetycka, opowiadania, recenzje były 
drukowane w licznych almanachach i an-
tologiach oraz w czasopismach literackich 
i kulturalnych. Prowadzi spotkania literac-
kie, była też w jury kilku konkursów poetyc-
kich. Jej wiersze zostały przetłumaczone na 
język angielski, niemiecki i serbski.

Członkiem Oddziału Łódzkiego i jednym 
z jego najważniejszych filarów jest Hen-
ryk Pustkowski, wybitny historyk i teore-
tyk literatury, poeta. Wieloletni nauczyciel 
akademicki, który pracę doktorską poświę-
cił metaforyce w polskiej poezji współcze-
snej. Opiekun grup literackich, organizator 
XV Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji w Ło-
dzi, juror Wiosny Poetyckiej organizowanej 
przez PAX. Prowadził spotkania literackie, 
był uczestnikiem międzynarodowych konfe-
rencji poświęconych dziecięcemu aspektowi 
literatury w Nitrze i Preszowie (Słowacja). 
Ma w dorobku liczne książki oraz artykuły 
teoretycznoliterackie, eseje i recenzje lite-
rackie. Jest autorem licznych haseł słowni-
kowych. Wydał tom poezji Ogród. 
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szy – Białe ściany domu, …bo przecieka 
czas, Zabawa w klocki oraz …ale miłość 
właśnie. Poza tym ma w dorobku własne 
oraz adaptowane bajki w formie musicali, 
wystawiane we współpracy z Państwową 
Filharmonią im. A. Rubinsteina, Łódzkim 
Towarzystwem Muzycznym im. K. Szyma-
nowskiego i w Teatrze Studyjnym w Łodzi. 
Za działalność w konspiracji odznaczona 
Krzyżem Armii Krajowej.
Aleksandra Ochmańska wydała dotych-
czas osiem tomików poezji: Za zasłoną tę-
sknot (1998), Marzenia zasnęły w dolinach 
(2000), Nawet deszcz nie zmywa wspo-
mnień (2002), Szukam wyspy szczęśli-
wej (2004), Obejmujesz mnie spojrzeniem 
(2006), Kręte drogi miłości (2008), Nie opo-
wiem mojej tęsknoty (2010), Sprawozdanie 
z Ziemi (2015). Autorką wierszy, fraszek, 
tekstów piosenek, artykułów podróżniczych 
i przekładów poezji amerykańskiej jest Lil-
la Latus. Jej wiersze publikowano w pra-
sie lokalnej i ogólnopolskiej, w wielu an-
tologiach, również we Włoszech, Czechach, 
USA, Australii. Wydała zbiory poetyckie: 
List, Siódme morze niepokoju, Z koronki 
i kurzu, Zapach dotyku, Kochanie, Psia krew 
(2004), Jutro to najpiękniejszy dzień tygo-
dnia oraz książkę podróżniczo-poetycką Za 
drzwiami świata. Daniela Ewa Zajączkow-
ska zadebiutowała tomem poetyckim Rze-
czy znikome (1994). Kolejne zbiory wierszy 
to: Czciciele słońca, Wagabunda i księżyc, 
Bursztyny w piasku, Po Leśmianowskich 
ogrodach, Na północ od Edenu, Namiętno-
ści, Równanie milczenia, Inkwizytor świ-
tu. Jest również autorką wierszy dla dzieci: 
Bajeczki dla Ineczki i Czary wróżki poezji. 
Pisze recenzje, opracowuje teksty dla wy-
dawnictw. Kazimierz Arendt jest autorem 

czterech tomików wierszy: Poczta polska, 
Rozłąka z Kasią, Zmowa wierszy, Moja Hel-
lada oraz dwóch książek dla dzieci. Wiersze 
z tomu Moja Hellada zainspirowane podró-
żą po Grecji, jej historią, mitologią i trady-
cją zostały przetłumaczone na język grecki 
przez Aresa Chadzinikolau.
Od ponad 20 lat pisze zarówno poezję, jak 
i prozę Roma Alvarado-Łagunionok. Swo-
ją twórczość prezentowała na wielu spo-
tkaniach autorskich, w mediach oraz licz-
nych antologiach i almanachach. Przez wie-
le lat angażowała się w pracę dziennikar-
ską oraz edytorską. Poeta, satyryk, afory-
sta i tłumacz Antonii Dubiec od 1993 roku 
wydał 11 tomików poetyckich (Ucztowanie 
sępów). Drukowany w wielu czasopismach, 
antologiach i zbiorach poezji oraz fraszek. 
Laureat Nagrody Literackiej im. Klemensa 
Janickiego za rok 2013. Kilkanaście zbio-
rów poetyckich oraz opowiadania w książ-
kach i czasopismach ma na swoim koncie 
Małgorzata Skwarek-Gałęska. Poeta i saty-
ryk Ryszard Wasilewski jest autorem dzie-
więciu książek, a jedna z nich – wybór wier-
szy i aforyzmów – została wydana w Rumu-
nii. Jego utwory są zamieszczane w prasie 
literackiej i wielu antologiach oraz przekła-
dane na serbski, słowacki i rumuński. Au-
tor wierszy, esejów literackich, tekstów te-
atrologicznych Rafał Zięba swoje teksty pu-
blikował na łamach wielu pism literackich 
i teatralnych. Wydał trzy tomiki wierszy – 
pierwszy w 1991 roku. Bardziej niż sama 
poezja interesuje go namysł nad kulturą 
i historią kultury, czemu daje wyraz w wie-
lu swoich wierszach. Formę poetycką uwa-
ża za bardziej poręczną niż pisanie esejów 
z racji jej skrótowości i większej możliwo-
ści operowania metaforą, choć w niektó-
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Ryszard Krauze

Pożegnanie z tytoniem 
nagroda główna w konkursie na Wiersz à la Miron (2002)

Łóżko jest!
sala bezmałżowinowa nr 6
 – stressik?
brak uszu
nie wiadomo co gorsze
 – odpowiadam ale nie wiem czy słyszy
co tu ukrywać
otorynolaryngologia
chciało się palić
a żyć jeszcze bardziej

Gwizdek
czekam aż założą
po lekarsku
rurka trach-
       eotomiczna
nie pogadam

Kwestia smaku
nie czuję
żali się chudy pan z Pabianic
 – rurka za duża
a ustami nie idzie
i pielęgniarki ganiają

Siostra oddziałowa wystawiła spirytus
już odlali
sypną sodą i wypiją
oho będą gwizdać jak lokomotywki
brrr

Uczę się mówić
zatykam otwór
tylko plusk
logoortopeda męczy

RYSZARD KRAUZE, łodzianin, już w szkole średniej 
założył kabaret Bez Protekcji, którego nazwę 
wykorzystał też w studenckich czasach. Grupa 
Bez Protekcji zadebiutowała na festiwalu BAJA 
(zastępczyni Yapy) w 1979 roku i zajęła tam II miejsce. 
Następnie założył grupę Wrota Narodu, która za jego 
autorską piosenkę Niech się leje piwo z nieba otrzymała 
nagrodę publiczności na Yapie ’80. W tymże roku 
rozpoczął występy indywidualne i od razu otrzymał 
nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (za oryginalne 
propozycje estradowe) oraz nagrodę publiczności 
na III Spotkaniach Twórców i Wykonawców Piosenki 
Amatorskiej w Myśliborzu. W latach osiemdziesiątych 
zdobył mnóstwo nagród i wyróżnień, z czego 
najbardziej (poza nagrodą w Myśliborzu) ceni sobie 
I miejsce (1988) i Grand Prix (1989) na Akademickim 
Przeglądzie Piosenki Satyrycznej i Kabaretowej. 
Dwa razy zdobył Złotą Pinezkę (nagroda główna) 
podczas Łódzkiej Akcji Kabaretów Amatorskich, był 
także laureatem kilku konkursów poetyckich (w tym 
nagrody głównej w konkursie na „Wiersz à   la Miron”) 
i reklamowych (m.in. nagroda główna w konkursie na 
hasło promujące Łódź – za hasło „Wypłyń w Łodzi!”). 
Należy do twórców niepokornych, a jego teksty były 
zaciekle zwalczane przez cenzurę (na co nawet ma 
stosowne dokumenty). Za działalność opozycyjną 
(jako były członek NZS-u) został odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi (2010). Po wielu latach przerwy 
znów się uaktywnił, gdyż namówiono go do wzięcia 
udziału w projekcie Fabryka Snów w Mieście Łódź. 
Na ten projekt napisał specjalnie Piosenkę na dwa głosy 
i Szlak Livingstone’a, tę drugą nagrodzono już na kilku 
festiwalach. Dwukrotny finalista Międzynarodowego 
Festiwalu Bardów. Sam mówi, że w ciągu ostatnich 
trzech lat napisał więcej piosenek niż przez poprzednie 
dwadzieścia. Jego piosenki są owacyjnie przyjmowane 
przez publiczność. Ostatnio występuje wspólnie 
z poetką Małgorzatą Skwarek-Gałęską (prezes 
łódzkiego oddziału Związku Literatów Polskich) 
w kameralnym programie poetycko muzycznym 
pt. Bajgosie i limerynie.
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Dopóki mamy wyobraźnię 

(piosenka)

Chociaż z bajek wyrosłem raczej,
same czasem do snu się wkradną
 – alergicznych dni odczulacze
 – i magicznym klimatem zagadną.

A kto śpi, ten przecież nie grzeszy
w śnie nieważne są troski i lajki,
więc ja zawsze wśród ciepłych pieleszy
chętnie wkładam swój sen między bajki.

Tu odważniej wchodzę między ludzi
lub z Aniołem Stróżem gram w kości,
i nie myślę, że już mi budzik
kupił bilet do rzeczywistości.

W kącie dwa sympatyczne trolle,
sen choć lekki, nie chce się skończyć,
tańczę więc na gorącym stole,
tym przy którym Ty wino sączysz…

Stół gorący, a stopy bose,
więc wywijam irlandzkiego reela,
czoło z trudem utrzymuje rosę,
z Tobą wieczność niech trwa taka chwila.

Gdy jest sen, to noc mija raźniej,
kolorowe obrazy maluje,
a dopóki mamy wyobraźnię,
to oznacza, że mózg wciąż pracuje…

Mogą bajki te być bez morału,
los niech puentę wtłoczy w snu krwiobieg, 
że na dźwięk porannego hejnału
zawsze będę się budził przy Tobie…

ręka sama sięga do papierośnicy
ale palić niema czym!

Ssak
gdy się za dużo wydzieli
i zalega
trzeba włączyć do prądu
jak odkurzacz
 – a jak nie ma?
 – można gruszką!

Chce się wyć
nie ma czym!
palić
nie ma czym!
 – jeden próbował i wessał
poparzył płuca
ale znów!
że się nie udusił

Karmią mnie przez nos
wyniki złe
nie cieszy
że straciłem na wadze
nawet homeryków się nie chce
a tam Mistrz Miron czeka by udzielić wywiadu.

Kretowisko
                                  I
Ścigały się po wstędze Möbiusa dwa krety,
założywszy się, który z nich pierwszy do mety…
Nawet skończony głupiec kiedyś się przekona,
że głupota zazwyczaj bywa nieskończona!

                                  II
Nie dręcz nas pan!!! – Do kreta takiego e-maila
puściły dwie dżdżownice (alfabetem Brajla)…
Zjadł je obie i dalej dołki różne kopie,
cóż, superpłaski ekran miał w swoim laptopie!
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MAGDALENA NOWAKOWSKA-
SIEROSZEWSKA urodziła się 
w Ratoszynie na ziemi lubelskiej. 
Lata okupacji przeżyła w Łodzi, na 
Lubelszczyźnie, a także w Warszawie, 
gdzie uzyskała maturę na tajnych 
kompletach Liceum im. Marii Skłodowskiej-
Curie. Jednocześnie zaangażowała się 
w pracę konspiracyjną w ruchu oporu. 
Po Powstaniu Warszawskim przebywała 
w Grójeckiem, gdzie była łącznikiem Armii 
Krajowej.
Po wyzwoleniu zamieszkała w Łodzi. Tu 
ukończyła najpierw szkołę baletową, 
występując równocześnie w Teatrze 
Muzycznym Lutnia, a następnie Wydział 
Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Warszawie z tymczasową 
siedzibą w Łodzi. Pracowała w teatrach 
Wrocławia, Rzeszowa, Łodzi.
Drukowała wiersze w Łodzi w almanachu 
Osnowa i w „Odgłosach”, w piotrkowskiej 
„Kulturze Trybunalskiej”, toruńskim 
„Przeglądzie Artystyczno-Literackim 
PAL”, magazynie twórców „Radostowa”, 
bydgoskim miesięczniku literackim „Akant”, 
łódzkim czasopiśmie „W Kręgu Literatury” 
oraz innych. Przetłumaczyła dwie sztuki 
teatralne: z języka francuskiego Porządek 
Pierre’a Bourgeade oraz z języka 
angielskiego Uliczka Niezapominajek 
Petera Nicholsa.
Wydała cztery tomiki wierszy – Białe 
ściany domu, …bo przecieka czas, 
Zabawa w klocki oraz …ale miłość 
właśnie.
W dorobku ma także własne 
i adaptowane bajki w formie musicali, 
wystawiane we współpracy z Państwową 
Filharmonią im. Artura Rubinsteina, Łódzkim 
Towarzystwem Muzycznym im. Karola 
Szymanowskiego i w Teatrze Studyjnym 
w Łodzi.
Odznaczona Krzyżem Armii Krajowej.

jeśliby ci było dane 
czy w łagodnym słońcu 
czy w chmurze i deszczu
rozpocząć raz jeszcze
nie szłabyś z proporcem wiedzy absolutnej
lata by pobiegły jak przebiegły ninie

że może
że gdyby
no może może
ale tylko gdyby 

* * *
Gdy fiołki gdy róże
gdy wisi siekiera 
kiedy piorun trzaśnie
czułości bliskości ogromnie nam trzeba
a to miłość właśnie

gdy nikomu i na nic
gdy zmilknie czas burz
przeciętna nieprzeciętna
krzątanina zbędna
wrzuć na luz

gdy kwiat więdnie i schnie
weź pod uwagę proszę
że i ja po trosze
więdnę i mrę

może spadnie na nas rosa z niebiosa
a może nie
może nie zdąży
chyba że...
gdy uwiędnie róża
kiedy już po burzy
niebogato przaśnie
ale miłość właśnie

Magdalena Nowakowska-Sieroszewska

Buty
Miniesz
buty zostaną
bezpańskie
bez
pańskie
bez
po co tyle butów
na nogach pod stołem pod krzesłem
skrzynia pełna butów
rozdaj ludziom
niech noszą
razem
buty samotność i 
może wiersz 

* * *
więcej nie zagarniesz nimi
nie obejmiesz więcej
chciałabyś fruwać w łagodnej przestrzeni
jak te za oknem gołębie
a ciało ciężkie
coraz bliżej ziemi

niepotrzebne żale gorycze i smutki
to co było przeleciało
twych wyborów skutki
na wiek wieków amen twoje pozostaną

słowa nieopatrzne cierniem tkwią w sumieniu
nieopatrznych czynów nie da się odmienić
negatywy małych złości i podłości
leżą w pudle poskładane
błędy och te błędy
no cóż pozostaną
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ALEKSANDRA OCHMAŃSKA urodziła się w 1980 r. we Włocławku. 
W 2004 ukończyła filologię germańską na UMK w Toruniu. Wydała 
dotychczas 8 tomików poezji: Za zasłoną tęsknot (1998), Marzenia zasnęły 
w dolinach (2000), Nawet deszcz nie zmywa wspomnień (2002), Szukam 
wyspy szczęśliwej (2004), Obejmujesz mnie spojrzeniem (2006), Kręte drogi 
miłości (2008), Nie opowiem mojej tęsknoty (2010), Sprawozdanie z Ziemi 
(2015). Otrzymała nagrody i wyróżnienia w konkursach poetyckich. Od 2010 r. 
jest członkiem Związku Literatów Polskich.

Lekcja Pokory
Aby zrozumieć więcej
trzeba by
spojrzeć na świat
z perspektywy mrówki
zobaczyć tę gęstwinę trawy
i wspięte na palcach sosny
spróbować
zdobyć górę opadłych liści
albo odczuć lęk
przed wodospadem deszczu
wznieść się jak ptak
nad zielone parasole drzew
spoglądając w przepaść
bez strachu
poddać się wolności lotu
i zbudować gniazdo tam
gdzie skrzydła poniosą

trzeba
stać się wilkiem dla owiec
i owcą dla wilków
wczoraj być sytym
a dzisiaj głodnym
i wiernie jak lustro wody
oglądać rzeczywistość
by zobaczyć
i zrozumieć więcej

Aleksandra Ochmańska

Rozmyślania brzemiennej jabłonki
Kiedy już będę starą jabłonią
zakorzenioną w opuszczonym sadzie
wrosłą w czas dokonany
co będzie dalej – 
zetną mnie jak Nefretete
skoro nie przesadza się
starego drzewa?

kiedy moje łono wyschnie
gałęzie zapomną
ciężar nabrzmiałych słońcem owoców
liście odfruną
odczepione porywistą dłonią wiatru
ptaki gdzie indziej znajdą schronienie
co wtedy –
czy na ławce obok
usiądzie jeszcze kobieta
której szczęście zdaje się rosnąć
pod kopułą brzucha?

kiedy już będę starą jabłonią
jak do pacierza wznoszącą
powyginane wiekiem konary
kto wspomni słodycz
którą dawałam co roku
kto uchroni
przed bolesną ciszą?

kiedy będziemy stare
ja i ta kobieta
czym los nas odróżni
mnie i tę Ewę – tak inne
czy na pewno?
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Profesor wszedł do środka, zamknął za so-
bą starannie drzwi i podszedł do stojące-
go w rogu sali fortepianu. Młody człowiek, 
nachylony jeszcze nad klawiaturą, odgar-
nął spadające mu na czoło włosy, usłyszał 
skrzyp drzwi i kroki, spojrzał w kierunku 
nadchodzącego i wstał.
– Jak było dzisiaj, panie profesorze? – spy-
tał, a w jego głosie słychać było lekkie zde-
nerwowanie, ale i zarazem oczekiwanie na 
pochwałę. 
– Gdybym powiedział, że słabo, to bym skła-
mał. – Profesor uśmiechnął się do niego. – 
Gdybym zbytnio pochwalił, też bym skłamał.
– Dziękuję, to już coś.
– Trochę szarżujesz z pedałem. W kilku par-
tiach brak miękkości. „Rewolucyjna” to nie 
znaczy, że brutalna. Że leje się krew. Jutro 
pokażę ci te słabsze fragmenty. Chłopcze, 
masz jeszcze dwa miesiące do występu. Ro-
zumiesz, co chcę przez to powiedzieć?
– Oczywiście, panie profesorze. Nie zawio-
dę. To ja już lecę.
– Leć, leć. Do jutra.
– Do widzenia, panie profesorze.

* * *

Gdy zabrzmiał sygnał telefonu, wykonywa-
ła prozaiczną czynność odcedzania ugoto-
wanych ziemniaków – za chwilę powinien 
wrócić Michał, a wiedziała, że z pewno-
ścią będzie głodny po całym przedpołudniu 
i kilku godzinach popołudniowych spędzo-
nych na intensywnej pracy w konserwa-
torium. Odstawiła garnek, wytarła dłonie 
ściereczką i podeszła do aparatu.
– Chciałbym mówić z panią Janiną Ziębą 
– odezwał się nieznajomy głos. – Albo 
z panem Henrykiem Ziębą.

ANDRZEJ ZIEMOWIT 
ZIMOWSKI urodził 
się w roku 1931 
w Warszawie, 
w której spędził 
całą okupację 
wraz z Powstaniem 
Warszawskim. Po 
wyzwoleniu i krótkim pobycie u rodziny 
w Krakowie, w połowie 1946 roku 
przeniósł się z rodzicami do Łodzi, gdzie 
ukończył Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja 
Kopernika a następnie wydział chemiczny 
Politechniki Łódzkiej. Po otrzymaniu dyplomu 
i tzw. nakazu pracy kolejne lata spędził 
w Poznaniu (praca w zakładach „Stomil”), 
a następnie po przeniesieniach służbowych 
pracował w Warszawie, Piastowie, Łodzi. 
Ukończył dodatkowe studia na Wydziale 
Dziennikarstwa i Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Po przejściu 
na emeryturę jego stałym miejscem 
zamieszkania została Łódź. Za zasługi dla 
przemysłu chemicznego został odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Pracując w przemyśle, jednocześnie parał 
się piórem (debiut pisarski w 1958 r.), 
pisząc sztuki teatralne, słuchowiska 
radiowe, opowiadania, pamiętniki, powieści 
współczesne i science-fiction oraz kilkadziesiąt 
artykułów dla prasy codziennej i periodyków. 
W łódzkim PTTK przez kilka lat prowadził 
kabaret literacki.
Jest autorem dziewiętnastu książek, 
pięciu sztuk teatralnych (jedna ze sztuk 
jest wystawiana w Łodzi, a kolejna 
przygotowywana do wystawienia) 
i dwudziestu słuchowisk radiowych. 
Otrzymał kilkadziesiąt nagród literackich, 
jest członkiem Związku Literatów Polskich 
i ZAiKS-u oraz Stowarzyszenia Teatralnego 
„Ponadczasowych” przy łódzkim Akademickim 
Ośrodku Inicjatyw Artystycznych. 

 W konserwatorium przed salą do ćwi-
czeń stało trzech mężczyzn zasłu-

chanych w wydobywające się przez przy-
mknięte drzwi dźwięki.
– Cudownie gra – po długiej chwili powie-
dział pierwszy z nich. – Jaka głębia i eks-
presja.
– Panie profesorze – dodał cicho drugi – to 
kolejny wspaniały pana wychowanek i na-
stępny laur do pana wieńca.
Trzeci, najwyższy z nich, lekko zgarbiony, 
zasłuchany w dobiegającą melodię, drgnął, 
wyrwany z przeżywania wspaniałej muzy-
ki, spojrzał na nich i odparł:
– Dziękuję, panowie, ale na zachwyty jesz-
cze czas. Pozornie gra bardzo dobrze, tech-
nicznie bez zarzutu, ale technika jest ła-
twiejsza do opanowania niż… Brakuje mu 
jeszcze wiele, jeszcze tego wnętrza, tej du-
szy. Ma za mało romantyzmu, a zbyt wiele 
kawaleryjskiej szarży.
– Ależ to jest „Rewolucyjna”! –zaprotesto-
wał pierwszy z mężczyzn. – Musi być eks-
presja.
– Ja też sądzę, panie profesorze – dodał 
drugi – że jest pan w stosunku do niego 

zbyt krytyczny. Przewiduję, ba, ja to już wi-
dzę… Dzięki pana opiece i kierowaniu nim 
wkrótce będziemy mieli nowego geniusza. 
Chłopak ma przecież dopiero siedemnaście 
lat. A już prawie…
– Panowie, panowie, nie przesadzajcie – 
żachnął się ten nazwany profesorem. – 
Jest to oczywiście duży talent, ale ile talen-
tów już się zmarnowało? Talent to dopiero 
część sukcesu. Powiedziałbym, coś, co tylko 
może ułatwić sukces. A pozostała część, ta 
najważniejsza, to praca, cierpliwość i jesz-
cze raz praca.
– Z tego, co wiem, to właśnie on jest szcze-
gólnie bardzo pracowity i obowiązkowy.
 – Tak, to prawda. Dużo ćwiczy. Oby tak dalej.
Stali jeszcze chwilę, zasłuchani w ostatnie 
akordy.
– No, skończył. – Profesor uchylił drzwi 
i już z progu dodał: – Przepraszam, muszę 
zamienić z nim kilka słów. A panowie, jeżeli 
będziecie o nim przy okazji rozmawiali, tro-
chę umiaru. Bardzo proszę. Umiaru.
– Oczywiście, panie profesorze – zapewnili, 
chociaż wszyscy troje wiedzieli, że tak nie 
będzie.

Preludium

na lewą rękę
Skriabina

Andrzej Ziemowit Zimowski
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– Nie rozumiem – powiedział cicho Henryk 
– dlaczego nie położyłaś go w jego pokoju, 
tylko przestawiłaś tapczan do salonu. Tam 
by czuł się wygodniej.
– Nie rozumiesz? On chce widzieć fortepian 
– szepnęła, patrząc z żałością na obandażo-
waną twarz leżącego i na bandaże na pra-
wym ramieniu.
– Prócz tego uważam, że źle zrobiłaś, sta-
wiając tak kategorycznie sprawę i podpisu-
jąc oświadczenie, że zabierasz go na własną 
odpowiedzialność. Doktor miał rację. Mi-
chał powinien jeszcze przez kilka dni pozo-
stać w szpitalu. Po tej cholernej operacji jest 
bardzo osłabiony i może przyplątać się jakaś 
choroba, rozumiesz? Na przykład zapalenie 
płuc. Albo… odpukać… gangrena.
– Mój kochany, nie dopuszczę do żadnej 
gangreny i zapalenia płuc. Wypluj te słowa! 
Jak tak możesz w ogóle mówić!
– Przepraszam. To nerwy. Zwróciłaś uwa-
gę, jakie ma rozpalone czoło? Ma wysoką 
gorączkę, to jasne.
– Faktycznie, czoło jakby trochę ciepłe. Zo-
baczymy za godzinę. Gdy się obudzi, dam 
mu polopirynę.
– Zostawmy go. Niech się dobrze wyśpi. 
Wreszcie zasnął.
– Wiesz – powiedziała, gdy usiedli w kuchni 
i szybko zaparzyła mocną kawę – on sobie 
chyba jeszcze nie zdaje sprawy z tego, co 
go spotkało. Mimo że rozmawiałam z nim 
kilka razy. 
– Odniosłem takie samo wrażenie. – Hen-
ryk zagryzł wargi. – To jeszcze ciągle pozo-
stałość szoku. Nie wrócił całkowicie do na-
szej rzeczywistości.
– Boże, Henryku, a co będzie, gdy zdejmie 
się bandaże, gdy zobaczy? Gdy to dojdzie 
do jego świadomości? 

– Też zadaję sobie ciągle to pytanie. Prze-
wróciło się całkowicie jego życie, jego pla-
ny. I nasze też. Profesor jest zszokowany – 
dodał po chwili. – Patrz, idzie sobie ktoś 
spokojnie ulicą, ma głowę pełną wspania-
łych pomysłów, jeden moment i…
– Nie rozumiem tego. Jak to jest? Ni-
by wielkie państwo, wojsko, policja, sądy, 
prokuratura. I co? Zupełne bezprawie?
– Myślę, że to cena transformacji społecz-
nej i politycznej.
– Cena transformacji? Czy ta transformacja, 
jak mówisz, ma być okupiona krwią dzieci? 
Dlaczego nasz Michał ma za to płacić? Słu-
chaj, nie zrozum mnie źle, ale…
– Tak? – spojrzał na nią uważnie, gdyż 
dawno już tak nie mówiła.
– …przecież tego, co się teraz wyprawia, 
nigdy w Polsce nie było! Taki bandytyzm, 
takie rozwydrzenie! 
– Masz rację. Ja też jestem tym zaskoczony. 
Tu jest słaby punkt tych wszystkich wiel-
kich zmian.
– Jestem w pełni „za”, popieram całkowicie 
to, co się zmieniło i dalej zmienia – mówiła 
szybko i z jakąś dziwną zaciekłością. – Tak 
jak kiedyś nie sposób było żyć. Ale pomyśl, 
czy przez czterdzieści pięć lat poprzednie-
go ustroju było do pomyślenia, żeby ktoś 
podkładał w biały dzień bomby na ruchli-
wej ulicy? 
– Porachunki mafijne, margines społecz-
ny… – mruknął, choć wiedział, że ta próba 
tłumaczenia jej nie wystarczy. 
– Mówisz głupstwa, oklepane frazesy, jaki-
mi karmią nas media – zaperzyła się. – Mo-
je pytanie brzmi: dlaczego teraz, gdy stali-
śmy się wolnym, suwerennym krajem, po-
wstało coś, czego nigdy przedtem nie by-
ło? Mówisz mafia. Dobrze, ale dlaczego? 

– Słucham – odparła. – To ja. Męża nie ma, 
jest jeszcze w pracy. Kto mówi?
– Jestem lekarzem dyżurnym. Proszę moż-
liwie szybko przyjechać do szpitala przy Ko-
lorowej.
– Do szpitala? – Nie zrozumiała, patrząc 
przez otwarte drzwi na dymiący garnek 
z ziemniakami. – Do szpitala? Nie rozu-
miem. Po co? Co się stało?
– Michał Zięba to pani syn, prawda? Tak 
nam powiedział.
– Tak, to mój syn. Ale co się stało?
– Ma pewne… no, obrażenia ciała. Proszę 
przyjechać i zgłosić się do dyżurnego leka-
rza.
– Jakie obrażenia? – Ciągle niczego nie ro-
zumiała, aż nagle… Michał?! On powie-
dział przecież: Michał! Więc zawołała: – 
Niech mi pan powie, na miłość boską, co 
się stało?!
– Miał wypadek… Ale to rozmowa nie na 
telefon. Proszę się nie bać, jego życiu nie 
zagraża żadne niebezpieczeństwo. Proszę 
jednak o przybycie.
Gdy siedziała trochę później przed leka-
rzem dyżurnym, jeszcze nie wiedząc do-
kładnie, co się stało, poczuła, jak robi się 
jej słabo. Przyjęła jakieś podane środ-
ki uspokajające, wypiła kilka łyków wody 
mineralnej. Wtedy zaprowadzili ją przed 
dużą taflę szklaną, przez którą zobaczyła 
leżącego na łóżku, spowitego w bandaże 
chłopaka. Zaczęły docierać do niej słowa 
lekarza. 
– Syn miał dużo szczęścia. Więcej niż tamci 
dwaj. Policjanci mówili, że gdyby szedł kil-
ka metrów bliżej… Samochód, pod którym 
podłożono bombę, to sterta złomu. Wywa-
lona cała ściana kantoru. Właściciel? Szko-
da mówić. A pani syn akurat przechodził.

– Samochód? Bomba? Jaka bomba? Kiedy 
będę mogła porozmawiać z synem? Prze-
cież tak, przez szybę, to nawet dobrze nie 
mogę go zobaczyć!
– Teraz nie jest to możliwe. Już za mniej 
więcej godzinę zaczniemy operację. Musi-
my działać natychmiast. Od pani… lub mę-
ża, skoro zaraz przyjedzie, jak pani mówi-
ła, będziemy musieli otrzymać jednak pew-
ne oświadczenie. Zgodę. Bo syn jest jesz-
cze nieletni.
– Oświadczenie? – Nie bardzo zrozumiała, 
o co chodzi.
– Wytłumaczymy. A później, gdyby pani 
chciała zostać… Do dyspozycji pokój służ-
bowy… Bo to jest wyjątkowa sytuacja.
– Oczywiście, że zostanę – wyjąkała. – 
Przecież pan rozumie, że nigdzie nie pójdę. 
Zresztą mąż zaraz tu przyjdzie. Panie dok-
torze – dodała po chwili. – Pan powiedział: 
operacja. Jaka operacja? Czy to jest ko-
nieczne? Jakie ma obrażenie? Przecież pan 
mi tego jeszcze nie powiedział! Tej najważ-
niejszej rzeczy! On się uczy w konserwato-
rium! Niedługo rozpoczyna się konkurs. Czy 
pan to rozumie? Więc co mu jest?
-W konserwatorium…? Hm… Złamane 
trzy żebra…. Wstrząśnienie mózgu… Głę-
bokie cięcia na twarzy i głowie, a także na 
piersiach… to kawałki blach samochodo-
wych…. I wreszcie… bardzo poważne ob-
rażenia prawej dłoni…
– Prawej dłoni … – powtórzyła cicho.

* * *

Spał na swoim tapczanie, już w domu. 
Matka zaciągnęła zasłony, gdyż promienie 
słońca padały mu prosto na twarz, a nie 
chciała, żeby się obudził.
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sza, wszyscy wiedzą, kto się za tym kry-
je, i nic. Kryje? E, są tak bezkarni, że nie 
muszą się z niczym kryć. Nie, nikomu nie 
zazdroszczę wysokich zarobków. Ale chcę, 
żeby za te pieniądze ci, którzy je biorą, wy-
konywali rzetelną, uczciwą pracę. Chcę 
spokojnie i bezpiecznie żyć. I tak jak ja my-
ślą wszystkie polskie matki, rozumiesz? 
Bezpiecznie, spokojnie, normalnie żyć. Czy 
nasza elita rządząca udaje, że tego wszyst-
kiego nie widzi? I my z takim bezprawiem 
chcemy wejść do Europy? Tak weszliśmy 
w dwudziesty pierwszy wiek? Czy powsta-
jącą demokrację należy kojarzyć z kula-
wym prawem i terrorem?
– Fakt – przerwał jej. – Gdzieś w jakimś 
miejscu został popełniony błąd. Dawniej 
za prawem stała bezwzględna siła. Oby-
watel nie miał nic do powiedzenia. A te-
raz pozwolono mu wypowiadać swoje zda-
nie i bronić się przed zarzutami. A mo-
że taki jest, niestety, przywilej demokra-
cji? Coś za coś? Pamiętasz sławne słowa 
Churchilla? „Demokracja jest najgorszym 
z ustrojów, ale lepszego jeszcze nikt nie 
wymyślił”.
– Chyba kpisz! Czy dawna milicja była bar-
dziej sprawna niż obecna policja? Nie. Prze-
cież w większości to ci sami ludzie. A jed-
nak… Czy dawniej, idąc ulicą, dopuszcza-
łeś w ogóle myśl o tym, że nagle każdy 
przechodzień z minuty na minutę może zo-
stać kaleką? Lub gorzej? Że w każdej chwili 
na dziesiątki normalnych ludzi może spaść 
wielkie nieszczęście? Michałku kochany, co 
im zawiniłeś?
– Kochanie – powiedział cicho – bądźmy 
szczęśliwi, że w ogóle żyje.
– Mówisz o szczęściu?! – Poderwała się 
z miejsca. – Ty?! Chcesz zobaczyć swoje 

szczęście? Wejdź do tamtego pokoju, zdej-
mij bandaże i przyjrzyj się! No, wejdź! 
– Ciii… – podniósł w górę dłoń. – Coś sły-
szę… Chyba się obudził. Tak, obudził się. 
Wejdę do niego. Zostań, niech nie widzi 
ciebie płaczącej.
Gdy wszedł do salonu, zobaczył wpatrzo-
ne w siebie oczy syna, który cicho, z prze-
rwami, zaczął mówić: – Tato… usiądź koło 
mnie. Bardzo boli mnie ręka.
– Oczywiście, dopiero się goi. To musi tro-
chę potrwać. – Usiadł na krawędzi, popra-
wił mu kołdrę i dotknął czoła. – Chyba masz 
lekką gorączkę. Mama da ci za chwilę po-
lopirynę.
 – Tato… – Nie doszły do niego słowa oj-
ca, zajęty był swoimi myślami. – Miałem 
piękny sen. Wiesz… grałem. Sala pełna 
ludzi… światła… gwar głosów. Wiesz, jak 
to jest. I wszedłem ja. Oklaski… ukłoniłem 
się, usiadłem przy fortepianie, a oni ciągle 
klaskali. Wreszcie ta cisza oczekiwania… 
Zacząłem grać. Nie wiem, co. To była chy-
ba jakaś improwizacja…wspaniała, pory-
wająca improwizacja! Jeszcze ją słyszę… 
czuję.. Ach, to było… – Zaniósł się długim 
kaszlem, a po uspokojeniu mówił dalej: – 
Jak sądzisz? Czy jeszcze będę mógł grać? 
Bo tak mi cały czas coś szumi w uszach… 
i w głowie. Niezbyt dobrze słyszę. Co po-
wie profesor? Czy on wie? Obiecałem mu, 
że solidnie poćwiczę. Bo to już tylko dwa 
miesiące. Zaraz… jak długo byłem w szpi-
talu?
– Dwa tygodnie.
– Ile? Dwa tygodnie? Tyle czasu zmarno-
wałem?!
– Mój drogi, to była poważna operacja. 
Przecież przed kilkoma dniami, w szpitalu, 
rozmawialiśmy na ten temat. Pamiętasz?

Kto dopuścił do tego, że powstała? W któ-
rym momencie zmian zrobiono ten błąd? 
O tym przecież wcale się nie mówi. Skoń-
czył się ten pseudosocjalizm i natychmiast, 
dosłownie z dnia na dzień potworzyły się 
groźne bandy, zaczęły się na wielką skalę 
napady, wymuszania, masowe kradzieże 
samochodów, afery finansowe. Jakby nie 
istniało prawo.
– Jest tyle rzeczy do zrobienia w naszym 
młodym państwie, że… – powiedział bez 
przekonania, ale mu nie pozwoliła dokoń-
czyć.
– Tyle rzeczy! Jesteś wysokim urzędnikiem 
państwowym i co? Czy w tym twoim urzę-
dzie choć raz dyskutowano na temat bez-
pieczeństwa normalnego, spokojnego oby-
watela?
– Dziecko, mamy na głowie tak poważne 
sprawy, że już nie starcza czasu, żeby…
– Aha, nie starcza czasu. To może teraz, 
gdy twój syn został potwornie okaleczony, 
zainteresujesz się tym? – Odwróciła głowę 
i zaczęła płakać, mówiąc dalej przez łzy. – 
Boże, co teraz będzie? Jak on sobie poradzi 
w życiu? Ani zawodu, ani prawdziwej ro-
dziny, ani…
– Kochanie, na miłość boską! Nie tak! Nie 
histeryzuj! Stała się rzecz straszna, to 
prawda, ale trzeba po męsku na to spojrzeć 
i znaleźć inną drogę. Da sobie radę, to mą-
dry i twardy chłopak. A my…? O nas zapo-
mniałaś? Przecież mu pomożemy.
– Zachciało się demokracji, zapatrzyli się 
wszyscy na Zachód. – Szlochała dalej. – 
I teraz masz ten Zachód! Na każdym baza-
rze bezkarnie możesz kupić broń! Bandyci 
śmieją się w nos z prawa i policji! 
– Kochanie, nie tak, nie tak. Jesteśmy 
w okresie przejściowym. Zanim to wszyst-

ko okrzepnie, musi na wierzch wyjść brud-
na piana. A tę pianę wyrzucimy. 
– Zupełnie jakbym słuchała wywiadu z mi-
nistrem spraw wewnętrznych albo z ko-
mendantem głównym policji! – Spojrzała na 
niego i zaczęła przedrzeźniać, naśladując 
głosy znanych polityków. – Chwilowo jest 
jeszcze sporo usterek, wynikających głów-
nie z przestarzałego sprzętu i niedofinan-
sowania odpowiednich służb. Ale bardzo 
dużo się robi, zakupiliśmy już pięć szyb-
kich volkswagenów, żeby wzmocnić patro-
le. Statystyka wykazuje, że jest coraz lepiej, 
bo w stosunku do takiego samego okresu 
roku ubiegłego jest poprawa o jeden i pół 
procent. A tymczasem – wróciła do normal-
nego tonu – napad za napadem na konwo-
je z pieniędzmi, na transporty cennych to-
warów, na banki. Wymuszanie na drobnych 
sklepikarzach haraczu. Porywania dla oku-
pu. Afery gospodarcze jedna za drugą. Niby 
są winni, a jednak ich nie ma. Z jednej stro-
ny kominy płacowe, a z drugiej najuboż-
si emeryci, którzy mają przez cały miesiąc 
żyć z marnych niecałych pięciuset złotych. 
Parlamentarzyści bezkarnie rozbijający się 
po pijanemu w luksusowych samochodach, 
zarabiający wielokrotnie więcej niż prze-
ciętny obywatel.
– Przestań, na miły Bóg! – Uderzył dłonią 
w blat stołu. – Opanuj się! Zazdrościsz, że 
tyle zarabiają za naprawdę ciężką pracę 
i nieprawdopodobną odpowiedzialność?
– Narkotyki, gangsterskie podziemie – mó-
wiła coraz głośniej, coraz gwałtowniej – 
deprawowana młodzież, jakieś sekty. Pod-
kładanie bomb. Procesy ot tak, dla zamy-
dlenia oczu, a bossowie mafijni śmieją się 
w kułak. Przecież w mniejszych miastecz-
kach to oni rządzą, a nie władza. I co gor-
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– Boże, nie, nie! – Matka prawie krzyknęła. 
– Nie rób tego!
– Co nie? – Henryk nie zrozumiał.
– To jest trudny utwór. On chce sobie po-
móc, rozdzielić partię lewej i pomóc pra-
wą… Czasami niektórzy tak grają. Ale 
przecież powinien już zrozumieć, powi-
nien wiedzieć, że nie może! Że nic z tego 
nie wyjdzie! Nie, nie, kochany, nawet nie 
próbuj!
Ale Michał w pewnym momencie wypro-
stował się, palce lewej dłoni wykonały 
zawrotny taniec i… uderzył w klawiaturę 
kikutem prawej! Fałszywe akordy zgrzy-
tem wypełniły pokój. Połączył się z nimi 
niehamowany, głośny płacz matki. A na-
stępnie raz za razem uderzenie banda-
żami.
– Powiedz mu, żeby przestał! – krzyknął 
Henryk. – Powiedz mu! Przestań!
– Zostaw go! – zawołała, zwracając w jego 
stronę zalaną łzami twarz. – Nie widzisz, że 
jest szczęśliwy?!
Michał jeszcze raz poderwał kikut, wspa-
niale wykonał końcowe takty palcami lewej 
dłoni i nastała cisza. Przez chwilę siedział 
nieruchomy, wreszcie wstał, wyprostował 
się i spojrzał na nich wzrokiem, w którym 
widać było radość i szczęście. Ukłonił się 
nisko, poły piżamy niby kolorowy frak mu-
snęły parkiet. Wyprostował się i jeszcze raz 
ukłonił. Jednocześnie jakby patrzył gdzieś 
ponad nimi i na coś czekał.
– Kłania się nam? Nie rozumiem… – szep-
nął Henryk. 
– Ale ja rozumiem. On jest na estradzie. To 
był jego koncert. – Ścisnęła go za ramię. 
– Patrz, jest szczęśliwy. Rozumiesz, na co 
czeka? Brawo! Brawo! Bis! Bis! – zaczęła 
głośno krzyczeć, klaszcząc w dłonie. – Bra-

wo! Krzycz też! On czeka na oklaski po kon-
cercie! Brawo! Bis! Bis!
– Brawo. Bis. Bis. – Henryk, zdezorientowa-
ny, niepewnie zaczął mówić i klaskać. 
– Brawo! Wspaniale! Wspaniale! – krzyczała 
matka. – Henryk, klaszcz, klaszcz, do dia-
bła! Poczekaj, on chce coś powiedzieć… Pa-
trzy na nas…
– Grałem! – wolno i wyraźnie powiedział 
Michał. Jeszcze raz ukłonił się i łzy jak 
wielkie paciorki zaczęły spływać mu po po-
liczkach. 
– Grałeś, kochany, grałeś wspaniale! – za-
wołała matka, ale niespodziewanie jej en-
tuzjazm zamienił się w trwogę. – Henryku, 
trzymaj go, on się przewraca!
Michał osunął się na parkiet, przekręcił na 
plecy. Obandażowany, prawy kikut sterczał 
prosto w sufit.
– Grałem ! – wyszeptał.

Opowiadanie z tomu Bariery  
i inne opowiadania współczesne

– Dwa tygodnie? A ja obiecałem profeso-
rowi… – I nagle Michał powiedział coś, co 
wydawało się nie mieć żadnego związku 
z dotychczasowym tematem: – Czy widzisz, 
jaki on jest piękny?
Ojciec spojrzał na niego pytająco, gdyż nie 
zrozumiał. Dopiero gdy wzrokiem poszedł 
za spojrzeniem syna, pojął. Chodziło o sto-
jący w rogu salonu fortepian, na którym 
w dużym kryształowym wazonie czerwienił 
się wielki pęk goździków. 
– To ty postawiłeś na nim kwiaty? – 
W oczach Michała zobaczył strach. – Zdej-
mij, nie wolno. Może wylać się woda. – 
A gdy ojciec zestawił wazon na podłogę, 
mówił dalej: – Tato, patrz, zwykłe, meta-
lowe struny, a tak pięknie potrafią śpie-
wać. Czy wiesz, ile tonów mieści się w jego 
wnętrzu? A czy wiesz, jakie melodie… ja-
kie melodie można z nich wydobywać? Czy 
wiesz co jeszcze na nim zagram? Zadziwię 
profesora! Zadziwię wszystkich!
Michał poderwał się na posłaniu i usiadł. 
Patrząc na bandaże na prawej dłoni, powie-
dział ciszej, spokojniej, z wielkim przekona-
niem: – Jak ja będę jeszcze na nim grał! 
Tylko… ten szum w głowie… I bardzo boli 
mnie ręka…

* * *

– Nie mogę na to patrzeć – powiedział Hen-
ryk kilka godzin później, gdy znowu siedzie-
li w kuchni. Odsunął od siebie talerz z pla-
cuszkami, nie był w stanie niczego prze-
łknąć. – Bardzo go boli. Boję się też o je-
go słuch. To jeszcze efekty wybuchu. Po-
zostałość po szoku. Ale najgorsze to to, że 
on albo niczego nie rozumie, albo…? Cały 
czas mówi o koncercie. O swoim koncercie 

w przyszłości. Jakby prawda do niego nie 
docierała. Czy to rozumiesz?
– Tak, rozumiem – potwierdziła cicho. – Nie 
zapominaj, że ja… ja też kiedyś występo-
wałam.
– Może jednak przenieść go do małego po-
koju? Jak patrzy na fortepian, denerwuje 
się. A przecież musi mieć spokój. 
I niespodziewanie znieruchomiał. Przez za-
mknięte drzwi słychać było z salonu naj-
pierw nieśmiałe, potem coraz mocniej-
sze dźwięki fortepianu. Ona też usłysza-
ła. Wstali ostrożnie, na palcach podeszli do 
drzwi. Dźwięki były teraz już zupełnie wy-
raźne. O ile pierwsze wydawały się tylko 
próbą, to teraz zaczęły układać się w melo-
dię, delikatną, to znowu mocniejszą. Spoj-
rzeli na siebie.
 – To niemożliwe – wyszeptał Henryk. – 
Niemożliwe, a jednak prawdziwe. On… 
coś… gra!
– Tak, poznaję… – odparła równie cicho. – 
Aleksander Skriabin… Preludium… Ale nie 
wchodź! Ja bałabym się tam wejść!
– Trzeba wejść. – Spojrzał na nią. – Prze-
cież on jest chory! Ma gorączkę!
– Dobrze, ale nie wchodź, tylko jak najciszej 
otwórz drzwi. – W napięciu skinęła głową. 
– I nic nie mów. I nie przerywaj.
Patrzyli ukradkiem przez szparę. Michał 
siedział na taborecie przed fortepianem, 
a jego lewa dłoń tańczyła po klawiaturze. 
Tak jak powiedziała matka, grał „Preludium 
Skriabina na lewą rękę”. Słynny, wspania-
ły utwór. Chłopcu widocznie wydawało się, 
że jest na estradzie, gdyż starał się siedzieć 
prosto, z odrzuconą lub, w miarę melodii, 
pochyloną głową. I grał coraz pewniej i gło-
śniej. W pewnym momencie podniósł pra-
we ramię otulone bandażami.
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Koprowski: DLA KONTRASTU wobec czego?

Drozdowski: Dziś – chyba przede wszyst-
kim wobec wyrodniejącego rynku kultu-
ry i wyuczonych przez niego procedur od-
biorczych. A po ludzku: my nie pasujemy 
i chyba nie chcemy pasować do tego, co się 
dzieje w kulturze. Nie godzimy się na to, co 
kapitalizm robi z twórczością, i to zarów-
no na poziomie procesu, targetowania, jak 
i eksploatacji.

Jakiś czas temu słuchałem albumu zna-
jomej kapeli girlspunkowej, debiutu pod 
skrzydłami jednego z majorsów. Dziew-
czyny miały fantastyczny pazur, to ich gra-
nie było zadziorne, stylowe, wyraźnie au-
torskie. Po podpisaniu kontraktu płytę ewi-
dentnie nagrał za nie producent, tak pro-
stacko, że nie sposób tego nie zauważyć; 
całość brzmi jak jakaś upiorna realizacja 
podręcznika „Produkcja muzyczna w week-
end”, wszystko skrojone pod radiowy time, 

cieśZa
nianie

O niezależnej kulturze, 
związkach literatury z muzyką 
i wartości spotkań rozmawiają 

ze sobą dwaj tekściarze, raperzy, 
krytycy i zarazem stryjeczni 
bracia: Mateusz Koprowski 

z łódzkiego składu  
hiphopowego NTK i Adam Karol 

Drozdowski z warszawskiej 
fusionrapowej kapeli  

DLA KONTRASTU
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by dlatego staramy się nie dotykać ławek, 
bloków i dętego prawilniactwa. Garścia-
mi zaś sięgamy po poczucie humoru, luz 
i uśmiech, bowiem muzyka z samego swe-
go założenia ma być rozrywką. Naszą zbro-
ją jest też serdeczna i długoletnia przyjaźń 
spajająca poszczególnych członków NTK. 
Skład Nietykalnych krystalizuje się od dzie-
więtnastu lat właśnie wokół osi przyjaźni, 
która łączy nas na zabój. To dlatego przez 
tak długi czas, pomimo braku sukcesów ko-
mercyjnych, ENTEKipa trwa, tworzy i roz-
wija się. Owszem, zdarzają się zgniłe jabł-
ka, ale nie psują one całego koszyka. Bo 
przede wszystkim trzeba być człowiekiem, 
zanim stanie się raperem, ot co. To moje 
credo i motto. A wasze?

Drozdowski: Ostatnio coś podobnego rzu-
ciłem w rozmowie z chłopakami przed wej-
ściem w nowy materiał DK: nie interesuje 
mnie robienie muzyki na akord, „chłopaki, 
walimy nową piosenkę w dwie próby, płyta 
za miesiąc”. Chcę, żeby to był proces, niech 
będzie nawet żmudny i frustrujący, ale gra-
jąc wreszcie gotowy kawałek, najlepszy, na 
jaki nas w danym momencie stać, miejmy 
świadomość, że coś razem po ludzku prze-
szliśmy. Mówiłem już o tym: chcę tak ro-
bić muzykę i taką muzykę – jakkolwiek to 
brzmi tanio – od której będę lepszym czło-
wiekiem. I ja, i Kontraści, i słuchacz. Są-
dząc po spływającym czasami feedbacku, 
udawało nam się to jakoś przez ostatnie la-
ta, mam nadzieję, że z każdą kolejną płytą 

wszędzie doklejone chórki z offu, sound tak 
beznadziejnie nijaki, że nic, tylko puszczać 
w aucie w drodze do korpo jako tło do my-
ślenia o tabelkach. Nie wiem, czy się sprze-
dała, przestałem śledzić.
Mój kontakt ze współczesną muzyką po-
pularną staram się ograniczyć do kupo-
wania składanek Najlepsze polskie hity za 
2,99 do hot-doga na Orlenie. Naprawdę ta-
kie były! Sprawdzam takie rzeczy z preme-
dytacją, zakładając, że to faktycznie prze-
krój numerów obliczonych na szeroki od-
biór, i koło połowy dostaję wrzodów od 
wtórności produkcji, tępoty tekstów. Tego 
uczy nas rynek: muzyka nie ma być prze-
strzenią doświadczenia, buntu, duchowego 
przeżycia, intelektualnego fermentu. Ma 
być uśrednionym muzakiem, umilającym 
jazdę windą, a przede wszystkim skłaniają-
cym do zakupów w marketach, na dodatek 
oszukańczo opakowanym w sreberko z na-
drukiem „alternatywa”. Połowa tej produk-
cji udaje reggae, indie, punk; PR-owe no-
ty pieją nad niezależnością wykonawcy, na-
wet jeśli wytwórnia kupiła go z talent show 
i napisała mu piosenki. A my już nie mamy 
czasu i ochoty, żeby się zagłębić w kontek-
sty, pochłaniamy, co nam dadzą.
DLA KONTRASTU jest wobec tego jakąś 
fantastyczną realizacją utopii, w której na 
pierwszym miejscu jest przyjaźń, w której 
muzyka jest dokładnie taka, jaką chcemy 
i uczymy się grać sami, w której literatura 
jest najlepszej klasy, jaką umiem w danym 
momencie napisać. To już więcej niż speł-
nienie dzieciackiego marzenia o zespole. 
Kontraści są moją dumą, szczęściem – i ro-
dziną. Tu liczy się proces i spotkanie, i mię-
dzy nami, i z odbiorcą, chodzi o przeżycie, 
o rozwój, o stawanie się coraz lepszym, nie 

tylko w technice grania, ale po prostu przez 
wspólne doświadczenie – lepszym człowie-
kiem. Efekt jest taki, że wydajemy się sa-
mi, a o każdy koncert musimy się bić, nie 
zawsze z sukcesem. A jednak wciąż nie 
widzę nas w trybach rynku. Zresztą pew-
nie i o was mógłbyś powiedzieć niemal to 
samo, ten alternatywny etos jest wspólny 
dla wielu z nas. Więc skoro już tak, zapy-
tam podobnie o NTK-ę. Nietykalni – co jest 
trzonem waszych postaw, który sprawia, że 
niełatwo was dotknąć?

Koprowski: Niezależność właśnie. Od ni-
kogo. Szczególnie zaś od mainstreamu, 
czego trzymamy się konsekwentnie od nie-
mal dwóch dekad. Toteż i biznes, i forsa 
zeń płynąca nas nie dotyka. Koncerty zaś 
musimy organizować sobie sami. Inaczej 
stawka dwa tysiące złotych (na siedmiu) 
staje się barierą nie do przebycia. Oczy-
wiście propozycje zagrania za darmo, „po 
koleżeńsku”, na zasadzie: „wicie-rozumi-
cie, dziś wy mi pomożecie przy otwarciu 
nowego lokalu albo charytatywnej zbiórce 
pieniążków, a następnym razem płacę kro-
cie” – zdarzają się. Ale te „następne razy” 
nigdy. To zresztą swoista ciekawostka, że 
w Polsce „po koleżeńsku” oznacza za friko; 
na świecie, gdy ktoś docenia twoją robotę, 
zapłaci tyle, ile należy, i jeszcze dołoży coś 
więcej od siebie. Taka to nasza mentalna 
żelazna kurtyna.
Wracając zaś do pytania: niełatwo nas do-
tknąć, bo jesteśmy niezależni twórczo i na 
wszystko mamy własne pomysły. Przy 
czym staramy się właśnie, aby nasza mu-
zyka była pomysłowa i oparta na patentach, 
niesztampowa, niejednowymiarowa i nie 
tak oczywista jak spora część rapu. Choć-
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cja instrumentów na żywo. Albo taki bia-
ły śpiew na przykład… To nam oczywiście 
również się zdarza – nie biały śpiew, ale 
żywe instrumenty, jak choćby w przypad-
ku Szarego Albumu, na którym wyżyliśmy 
się metalowo, przy współpracy z muzyka-
mi Moutzy i Pathology (ukłony!). General-
nie jednak w ENTEKA pobrzmiewa klasycz-
ny rap; w was wielki, przeogromny i nie-
zwykle ambitny muzyczny świat. Co zresz-
tą ogromnie mi odpowiada i imponuje. 
Stąd wyrasta zresztą moje kolejne pytanie, 
o wasze inspiracje – zarówno te muzyczne, 
jak i życiowe. Co was (wami) kręci, panowie?

Drozdowski: Nie podejmę się mówienia 
za wszystkich ośmiu, nawet jeśli co nieco 
o nas wiem. Ale jesteśmy watahą ludzi wy-

rastających z najróżniejszych rejonów i do 
dziś pasjonujących się kompletnie różnymi 
gatunkami; chociaż zdarzają się przestrze-
nie wspólne, wciąż każdy z nas ma swój 
punkt odniesienia gdzie indziej. Tak na-
prawdę po tych kilku wspólnych latach le-
piej dogadujemy się w graniu, gdzie coraz 
łatwiej nam się spotkać w pół drogi i nasz 
styl zaczyna być spójny, niż w słuchaniu. 
Natomiast też kapela jest bardzo demo-
kratyczna – proponujemy sobie wzajemnie 
inspiracje, ale nie wymagamy czerpania 
z nich. Z życiem podobnie: wszyscy jeste-
śmy na swój sposób popieprzeni, każdy lubi 
wpakować się w jakieś jazdy, ale też wiemy, 
że jesteśmy dla siebie pierwszym adresem 
w kryzysie. Nie musimy się sobie narzucać, 
żyjemy przy sobie i tak, jesteśmy na siebie 

 

będzie się udawało coraz lepiej. Że coraz 
lepiej znamy narzędzia, którymi możemy 
zaprosić słuchacza do naszego przeżycia, 
skomunikować się z nim na tyle intensyw-
nie, żeby poprzez głośniki czy koncert stało 
się ono wspólnym doświadczeniem.
Dla nas hasłem wywoławczym jest spo-
tkanie. Nie wierzę w inny sens twórczo-
ści, niż właśnie spotykanie ludzi, zarów-
no tych, którzy zaczynają wspólnie ze so-
bą tworzyć, jak i tych, dla których two-
rzą. Nieprzypadkowo na pierwszym long-
playu mamy czternaścioro gości, od Piotra 
Fronczewskiego i Justyny Jary w numerze 
z twoim udziałem, po Mirona Grzegorkie-
wicza, który w tym roku grał już ze swo-
im zespołem na wszystkich największych 
festiwalach muzycznych. Każdy z tych go-
ścinnych udziałów był wynikiem fajnego, 
głębokiego spotkania, wzajemnego zain-
teresowania, często przyjaźni, wiele z nich 
wyniosło wcześniejszą relację na wyższy 
poziom. Nawet artwork tej płyty wynikł ze 
spotkania – jego autorka, Silvia Ungersöck, 
jest coraz bardziej docenianą austriacką 
artystką, a poznaliśmy się, kiedy zgarnęła 
mnie i Szyma [gitarzystę DK] na tripie au-
tostopowym; my się zajaraliśmy jej praca-
mi, ona naszą muzyką, w efekcie czego do-
staliśmy od niej fenomenalne ilustracje do 
tego albumu. Ze spotkań wywołanych krę-
ceniem jednego z naszych teledysków wy-
rosły dwa szczęśliwe związki, w tym jedno 
małżeństwo. Myślę, że w czasach, które czy 
to przez nieludzkie systemy ekonomiczne, 
czy przez chamską politykę coraz mocniej 
nas na siebie wzajemnie szczują, potrzeba 
bliskości między ludźmi jest proporcjonal-
nie coraz bardziej dojmująca. A niezależna, 
niewplątana w te systemy twórczość wyda-

je się być najlepszą przestrzenią do rodze-
nia się bliskości.
Zresztą nawet relacja między nami dwoma, 
mimo pokrewieństwa i niezależnie od spo-
tkań przy rodzinnych pogrzebach, umoc-
niła się na gruncie wspólnej pasji. Różnice 
wieku, doświadczeń, może nawet zwłasz-
cza stylu literackiego, nie miały żadne-
go znaczenia i w muzyce dogadaliśmy się 
w lot. Jeżeli po tych wspólnych numerach 
i koncertach miałbyś dziś porównać Kon-
trastów i ENTEKĘ, to co przede wszystkim 
rzucałoby Ci się w oczy?

Koprowski: Zacznę może od syntezy. Łą-
czy nas bowiem ta sama oś – przyjaźń we-
wnątrz grupy, na której opiera się cała na-
sza ideologia, filozofia i działanie. To nale-
ży, a wręcz trzeba podkreślać i reklamować 
na każdym kroku, aby wszyscy brali z te-
go najlepszy przykład. Nie ma bowiem lep-
szych, koniec kropka. Co do różnic zaś… 
Przede wszystkim NTK bywa chamskie 
lirycznie. I to z premedytacją, gdyż w ten 
sposób z rozmysłem piętnujemy i konte-
stujemy głupią, durną, próżną, zastałą pol-
ską rzeczywistość. Tędy bowiem wiedzie 
droga do zrozumienia przeciętnego zjada-
cza chleba. Wy zaś moim zdaniem celujecie 
wyżej, do zdecydowanie bardziej wysubli-
mowanego i dojrzałego słuchacza. Po wtó-
re ogromna różnorodność i bogactwo ar-
tystyczne w muzyce DK. Proces, w jaki ją 
tworzycie, i to, co dzieje się w nagraniach 
DLA KONTRASTU, to jednak dwie bajki 
w porównaniu z NTK. Muzycznie stawiamy 
bowiem na klasyczny, samplowany hip-hop 
z tradycyjnymi partiami skreczy i synkopo-
wanymi liniami melodycznymi. Wy to naj-
częściej pełne instrumentarium i realiza-
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czy Shaggy’ego. Od dawien dawna byłem 
więc wyczulony na czarne rytmy i to one 
nade mną zapanowały, kreując muzyczne 
gusta Mateusza Koprowskiego. No, czar-
no-białe też, bo przez parę lat uwielbiałem 
wprost Michaela Jacksona. Do dziś mam 
doń zresztą szacunek – za muzykę, bo za 
światopogląd i podejście do życia oraz sie-
bie zupełnie nie. Potem był długi okres sza-
leństwa na punkcie Queen i Freddiego Mer-
cury’ego. Tu akurat szacun forever – po-
dobnie, tylko i wyłącznie za muzykę. Mocno 
też wpłynął na mnie Dżem i Ryszard Rie-
del, a to już przecież najczarniejszy blues. 
A i korzenne reggae – broń cię tylko pa-
nie boże nie polskie – w którym się zasłu-
chiwałem i czasem jeszcze zasłuchuję. Od 

Boba Marleya przez jego genialnych sy-
nów po Sizzlę. Ale był też w moim kultural-
nym życiu okres punkowo-rockowo-grun-
ge’owo-metalowy, kiedy to nie schodzili mi 
ze słuchawek Doorsi, Nirvana, Pearl Jam, 
Kult z Kazikiem, Soundgarden, Metallica 
itp., itd. A potem Rage Against The Ma-
chine, których to covery wykonywałem ra-
zem z kapelą The Basement (bo w piwnicy 
ćwiczyliśmy), rozpoczynając moją przygo-
dę z graniem. Niesamowity ładunek ener-
gii jest w tej muzie, niesamowity. Chyba 
niepowtarzalny nigdzie indziej ani u niko-
go innego – jak na mój gust. Stąd zaś bli-
sko już było do Beastie Boysów, z którymi 
to płynnie wkroczyłem w świat rapu. I tu 
pierwsza moja płyta rapowa – Return of the 

uważni. I zawsze znajdzie się droga do wy-
równania życiowych spraw i znalezienia 
muzycznych kompromisów.
Od siebie mogę powiedzieć, że moją podsta-
wową tęsknotą w sztuce jest sfera sacrum. 
I nie chodzi mi o to, żeby robić katolicki rap, 
buddyjskie techno czy cokolwiek z dopiętą 
etykietą konkretnego związku wyznaniowe-
go. Twórczość ma być katalizatorem moje-
go kontaktu z moją własną, ludzką ducho-
wością. Tego uczył mnie Marcin Jarnusz-
kiewicz, wspaniały scenograf, reżyser, czło-
wiek o bardzo mocnej i bliskiej mi filozofii 
twórczości. On tej sfery szukał w teatrze, 
w filharmonii, ja staram się znajdować ją 
też w sztuce popularnej, choć nie masowej. 
Pociąga mnie użycie ludowych instrumen-
tów, których brzmienie niezależnie od cię-
żaru muzyki natychmiast odsyła do jej rytu-
alnych źródeł – tak dzieje się np. w ostatnio 
szerzej rozpoznanym u nas koreańskim ze-
spole Jambinai. Zachwyca mnie, w jaki spo-
sób David Eugene Edwards wykorzystuje in-
diańskie melodie, szamańską motorykę, folk 
spod znaku country i chrześcijańskie rekwi-
zytorium, grając przy tym mocno, rockowo – 
koncerty jego Wovenhand to jakieś pierwot-
ne msze. Szanuję punkowo buntowniczą, 
antysystemową naturę muzyków Crippled 
Black Phoenix, która z treści ich numerów 
przenosi się też na prywatne postawy – i ich 
progrockowy brak przywiązania do klasycz-
nych piosenkowych struktur. Nie spieszy im 
się, jeżeli muzyczna opowieść wypełnia się 
dopiero w dwudziestu minutach, po prostu 
ma tyle trwać. A przy tym wciąż moim nu-
merem jeden jest dawny longplay Saturna-
lia The Gutter Twins, który stoi osobowo-
ściami obu założycieli grupy, Marka Lane-
gana i Grega Dulliego – zwłaszcza kiedy się 

nieźle zna ich solowe projekty, jest mode-
lowym przykładem spotkania i intensywnej 
twórczej wymiany.
Ale o tym można gadać długo, rzucać inspi-
racjami aż po Brahmsa, a i tak w efekcie bę-
dziemy grać po prostu Kontrastów, zawsze 
ta przygoda prowadzi ku jakimś zaskaku-
jącym horyzontom – tak samo jak pewnie 
zawsze dla oddechu będę pisał żartobliwe 
czy bardziej wulgarne teksty do bitów w in-
nych projektach. To jest super, że muzyka 
nijak nie ogranicza, mogę robić równocze-
śnie numer o melanżu na czyimś bicie i su-
per duchowe przeloty w Kontrastach – i nie 
czuję żadnej schizofrenii, jest we mnie jed-
no i drugie. Zresztą to się czasami łączy: 
wyjątkowo wulgarny kawałek z mojego sta-
rego mixtape’u jest w DK rytuałem przej-
ścia dla nowych członków kapeli. Jeżeli 
udaje im się wejść w niego, kiedy wyciąga-
my go znienacka do wspólnej improwiza-
cji, znaczy, że są gotowi na każdą przygodę. 
ENTEKA nawet jeśli zawsze w końcu wra-
ca do oldschoolu, też jest bardzo otwarta 
na muzyczne fuzje i nietuzinkowe spotka-
nia, co chyba rzeczywiście najlepiej ujaw-
niło się na Szarym albumie.
Opowiedz o swoich biegunach, jakichś naj-
bardziej skrajnych doświadczeniach mu-
zycznych, które wyznaczały Ci nowe kie-
runki albo granice wewnętrznej zgody na 
własną twórczość.

Koprowski: Ciekawe to pytanie, a i za-
wstydzające mnie odrobinę. Dość bowiem 
powiedzieć, że w szerokości geograficznej 
styku łódzkiego Śródmieścia i Polesia 25 
lat temu kształtowała mnie płyta Top One. 
Oj, jako dzieci słuchaliśmy tego chłamu na-
miętnie… Ale jednocześnie Technotronic 



48 LiryDram 49styczeń-marzec 2017LiryDram styczeń-marzec 2017

Czas więc na ciebie. Dołóż do pieca – 
z imienia i nazwiska – muzycznym dyletan-
tom i grafomanom.

Drozdowski: Ha, to mi dosoliłeś! U mnie 
jest to o tyle trudne, że po pierwsze – rze-
czy w rodzaju tych hitów do hot-doga, od 
których dostaję wysypki, natychmiast wy-
latują mi z głowy, a po drugie – DK jest tak 
zróżnicowane, jeśli chodzi o gusta, że kilka 
spośród wymienionych przez ciebie zespo-
łów jest w stałej playliście niektórych chło-
paków, więc też miałem okazję się na nie 
otworzyć. Nawet jeżeli umiarkowanie mnie 
ruszają Depesze (co innego Gahan z wy-
bitną kapelą Soulsavers!), to słucham ich 
z zaciekawieniem. Generalnie staram się 
otwierać łeb na rzeczy mi obce, chociażby 
po to, żeby podkradać patenty, które mnie 
by nie przyszły do głowy. Efekty bywają za-
skakujące, bo albo wkręcam się w gatunki, 
które nigdy nie mieściły się w moich mu-
zycznych światach, jak ostatnio w szero-
ko pojętą elektronikę, albo poszerzam ze-
społowy wachlarz guilty pleasures, czego 
najjaskrawszym przykładem jest – im da-
lej w dyskografię, tym większą niesławą 
owiany – zespół Wilki, w którym pasjami 
zasłuchujemy się na różnych posiadówach, 
pod warunkiem że jesteśmy pod wpływem. 
I powiem ci, że – pomijając kasztańskie ra-
diówki typu Baśka – ta umiarkowanie ta-
nia melancholia, na której lubi opierać się 
Gawliński, jest jakąś wartością, czy też – 
dla muzyka – kontekstem. Jak zrobić, że-
by działała podobnie na emocje, a nie by-
ła tania?
Oczywiście częściej to idzie w przeciwnym 
kierunku, kiedy mityczna tęskna słowiań-
ska dusza staje się pożywką dla odpusto-

wego i już nieumiarkowanie taniego disco-
-polo, w którym na klipach zawsze woka-
lista gra na białym fortepianie, zanurzony 
w górskim potoku, choć w podkładzie nie 
ma nawet jednego sampla z pianina. To 
chyba drażni mnie najbardziej: oszustwo. 
Dlatego nie mogę się pogodzić z tym, co 
stało się np. z Marysią Peszek, która póki 
robiła dość alternatywne projekty, choćby 
i nierówne i wypakowane częstochowskimi 
rymami, była w nich autentyczna. Teraz, 
odkąd postanowiła zostać electro-punko-
wym sumieniem narodu i wciska mi bura-
czany chłam o współczesnym holocauście 
polskiej upper-middle class, myśląc, że się 
nie zorientuję, po co to zostało wyproduko-
wane, krew mnie zalewa. Nie kłam, dziew-
czyno, że jesteś alternatywą, bo skroiłaś się 
pod rotację na 4FunTV. Nie kłam, że jesteś 
głosem lewicy, bo właśnie przez tak tępą 
i wykluczającą pseudolewicową narrację 
dzisiejszy świat oddaje się populistom, świ-
rom i tyranom. Nie kłam, bo gimnazjalna 
publiczność prędzej wyrośnie z twojej mu-
zyki niż ze Snapchata, a świadomych słu-
chaczy tracisz bezpowrotnie. Na cholerę ci 
to kłamstwo?
Choć z drugiej strony widzę, jak działa ry-
nek. My mamy ten paradoksalny komfort, 
że nie jesteśmy profesjonalnymi muzykami, 
każdy pracuje w jakimś tam swoim zawo-
dzie, muzykę możemy robić po godzinach. 
Z jednej strony to utrudnia wszystko, co 
wiąże się z logistyką i finansami, z drugiej 
– ułatwia bycie sobą i niepodporządkowanie 
trendom. A znam wielu wybitnie zdolnych 
profesjonalnych muzyków, którzy obok pro-
wadzenia własnych, często bardzo ambit-
nych projektów, zarabiają na czynsz w swo-
im zawodzie, czyli jako muzycy sesyjni.  

Boom Bap KRS-ONE. Rozpieprzyło mnie to 
na drobne części i zmieniło mój muzycz-
ny światopogląd gruntownie i na dobre. 
Na najlepsze. Lubię też jednak dobrą klasy-
kę, której zdarza mi się słuchać, gdy umę-
czą mnie tłuste bity. Z wyjątkiem Chopina, 
który najzwyczajniej w świecie mnie nu-
dzi. A zatem bardzo szerokie to spektrum. 
I myślę, że słychać to w mojej, w naszej 
muzyce.
Dziś skupiam się na drugim, trzecim i czwar-
tym obiegu amerykańskiego rapu, w którym 
to uwielbiam poszukiwać trueschoolowych 
i boombapowych perełek (choćby i na cze-
skim festiwalu Hip-Hop Kemp, którego je-
stem stałym, wiernym i corocznym od trzy-
nastu lat bywalcem). A jest ich sporo, bo jak 
się okazuje, muzyka wcale nie schodzi na 
psy. Schodzi, ale jeno w mainstreamie, na 
poboczach rośnie przepięknie i w bardzo 
dobrą stronę! Jako przykład podam choć-
by Common Market, Blue Schollars, Mind-
sone. Uwielbiam też pasjami kanadyjskie-
go rapera i producenta o ksywie Classi-
fied (serdecznie wszystkim polecam!). Ale 
i w Europie jest świetnie – Holandia, Fran-
cja, Wielka Brytania – można by wymieniać 
długo. Powiem więc jedynie Blabbermouf 
i Het Verzet, Dope D.O.D., The Four Owls… 
A i w Polsce zdarza się rarytasek, choć nie-
zwykle rzadko. Tu lubię arcyinteligentnego, 
doskonałego tekściarza Łonę i mego wielo-
letniego zioma OSTR-a (najzupełniej kom-
pletny muzyk i raper), a pasjami uwielbiam 
Grubsona i Jareckiego z DJ BRK, 3odę Kru, 
Kosmos… Generalnie Śląsk, który uważam 
za kolebkę i zagłębie najlepszego polskiego 
rapu. ENTEKA zaś najprzeważniej podziela 
te zapatrywania, albowiem nasze gusta są 
pokrewne, czyli się pokrywają. 

Ale miało być o skrajnych doświadcze-
niach, więc czas na dziegieć. Nienawidzę 
wprost tak zwanego nowoczesnego rapu, 
gdzie nie ma miejsca na muzykę, a za to 
jest na dziwne dźwięki, popiskiwania czy 
autotune’y. Muszę tu więc wetknąć szpilę 
Tedemu, którego jeszcze jakiś czas temu 
lubiłem posłuchać. Dziś to okropna papka, 
której nie jestem w stanie przyjąć do uszu. 
Pasjami nie znoszę też polskiej pseudokla-
syki, czyli np. jęków i stęków Beaty Kozi-
drak, męczącej Budki Suflera czy głupie-
go Perfectu. Autobiografia, w której „ko-
chają się trzy pokolenia Polaków” to coś, od 
czego dostaję wysypki. …Mnie paznokieć 
z palca zszedł – co mnie to g… obchodzi?! 
– jak mawia Ferdynand Kiepski. A i nieda-
leko pada jabłko od jabłoni, bo manierycz-
na Patrycja Markowska też jest dla mnie nie 
do zniesienia. Albo indywiduum, jakim jest 
Sylwia Grzeszczak, która najpierw powin-
na się zastanowić, jaki styl muzyczny chce 
uprawiać. Tak samo Afromental, który za 
Chiny Ludowe nie umie się zdecydować, co 
chciałby grać. Pogoniłbym kijem. Zza oce-
anu z kolei nie mogę znieść emo-hipster-
skich wymysłów, jak np. Kasabian, Hurts 
czy Depeche Mode. Lepkie aż obrzydli-
stwo. Albo taki H.I.M. Precz! No i Madonna 
– okropne babsko od disco-bezguścia, które 
nie wiedzieć czemu łyka za koncert milion 
dolarów. Nie tylko to zresztą łyka, a tym-
czasem dawno już powinna wyszywać swe-
terki na emeryturze. Ludzie nie potrafią 
się zestarzeć z godnością i zejść ze sceny 
nieobrzyganym. Druga strona tego meda-
lu zaś to banda przygłuchych, którzy tego 
barachła słuchają. Gdyby nie oni, nie było-
by na to miejsca! Ale de gustibus podobno 
non est disputandum... (sic!)
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prosił o przesłanie mu jak najlepszej wersji 
jednego z naszych utworów, bo chciałby po-
puszczać go w swojej audycji radiowej. Bar-
dzo miły akcent i facet też, trzeba przyznać. 
Wtedy do mnie dotarło, że za sprawą Max-
Flo dotarliśmy wreszcie do Warszawy! Z Ło-
dzi. Przez Śląsk!
Kontraści mają to fabrycznie, w pakiecie 
podstawowym. Marzenie całej słoikowej 
Polski: W.A.R.S.Z.A.W.A. I co (to daje)?

Drozdowski: Zapytaj mnie lepiej, co to za-
biera. Warszawa z każdym rokiem coraz 
jawniej staje się takim odwrotnym Robin 
Hoodem, co to zabiera bied-
nym i oddaje bogatym. I jasne, 
możliwości jest tu tysiąc, tysiąc 
klubów, mnóstwo fajnych prze-
strzeni, sprzęt, specjaliści, ofer-
ta kulturalna, a w każdym blo-
ku mieszka po piętnaście ka-
pel. Tylko że ten natłok bodź-
ców, pompowany dodatkowo 
nieubłaganymi zasadami rynku 
powoduje, że niezależna kultu-
ra zjada tu własny ogon. Nawet 
znalezienie stałej sali prób, na 
którą byłoby nas stać, to hard-
core – teraz gramy w chyba 
w ósmej czy dziewiątej z kolei, 
bywaliśmy oszukiwani, okradani, płaciliśmy 
półtora tysiąca miesięcznie, teraz mamy faj-
ne warunki, ale tylko jeden termin w tygo-
dniu. Mało, żeby wejść intensywnie w pro-
ces komponowania nowego materiału.
Jeszcze ze trzy lata temu, ba!, jeszcze 
i w zeszłym roku usiłowaliśmy organizo-
wać tutaj eventy, które miały pokazywać 
niezależną scenę z różnych stron kraju 
w jego centrum. Dziś wywozimy stąd dzia-

łania naszej Fundacji i Portalu, staramy się 
organizować je w miejscach bardziej przy-
jaznych, bardziej otwartych. W Warszawie, 
jeżeli nie masz budżetu na start, nawet nie 
próbuj nic wskórać.
To się faktycznie wydarzyło w ciągu ostat-
nich kilku lat. Kiedy zaczynaliśmy, łatwo 
było zagrać jakiś gig na miejscu przynaj-
mniej raz w miesiącu, oczywiście nie za 
stawkę, ale na przykład za podział kasy 
z biletów między klubem a nami. Dziś, je-
śli nie jest to lokal prowadzony przez przy-
jaciół, w pierwszej kolejności sami musie-
libyśmy sobie zapłacić za wynajem prze-

strzeni, sprzętu i akustyka. I o ile to by 
mogło mieć sens jako inwestycja, gdyby-
śmy mieli pewność dobrej frekwencji i sen-
sownego rozliczenia, o tyle pewność mamy 
absolutnie odwrotną – kluby mają gdzieś 
promocję eventów, które nie stoją main-
streamowym nazwiskiem; tym bardziej że 
skoro już i tak płacimy im za organizację, 
to nie muszą się martwić o stratę. Jeżeli 
nikt nie przyjdzie, to będzie to tylko nasze fo
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Nienawidzą polskiego reggae i pochodnych, 
ale grają w kapeli SKA. Serce oddali jazzowi, 
ale walą chałty na weselach. Nie czuję, że-
bym miał prawo ich potępiać za tę schizofre-
nię, zwłaszcza kiedy sam, żeby się utrzymać 
na powierzchni, chałturzę pod pseudonima-
mi w swoim zawodzie – dla teatrów, z któ-
rymi nie chciałbym mieć nic wspólnego, 
ale godnie płacą, w odróżnieniu od wszyst-
kich niemal miejsc, z którymi współpracu-
ję z dumą. I jakoś przewrotnie podziwiam 
tych twórców, którzy w naszym koszmar-
nym bagienku umieli wymyślić od początku 
do końca siebie jako markę i ten biznesplan 
realizują. Nie mogę słuchać np. Mroza, ale 
zobacz: wybił się w momencie, kiedy nasz 
hip-hop otwierał się na śpiewy, nie udawał, 
że jest raperem, raczej dał się poznać jako 
gość od refrenów, szybko przeszedł przez 
fazę łże-Timberlake’a, żeby dziś robić ra-
diowy pop. Nigdy nic mi od siebie nie dał, 
nie otworzył się z emocjami, ale też nigdy 
przede mną nie udawał, że to robi. Profe-
sjonalista. Jestem z tym OK, a też nikt mnie 
nie zmusza, żebym go słuchał, więc układ 
jest czysty. Wciąż dla siebie wyznaję zasadę, 
o której nawijał kiedyś Eldoka, że ludziom 
trzeba dawać piękno, a nie karmić ich pap-
ką, ale to kategorie coraz trudniejsze do ze-
ro-jedynkowego rozpatrywania.
Myślę, że – zwłaszcza wobec dzisiejszej po-
wszechności kanałów dystrybucji muzyki – 
granica przyzwolenia na różnorodność zja-
wisk do cna się zatarła. Nie wiem, czy to do-
brze czy nie – sam miałem duże opory przed 
występem z DK w Dzień Dobry TVN, gdzie 
dali nam atrapy instrumentów, pełny play-
back i podczas naszego numeru pokazywa-
li, jak Prokop się przebiera i ma nas gdzieś. 
Ale tym jednym pseudowystępem dotarli-

śmy do kilkuset osób, które w życiu by nas 
nie usłyszały na koncertach w jakichś piwni-
cach ani nie trafili na nas w polecanych na 
YouTube’ie, gdzie mamy wyświetlenia rzę-
du trzech tysięcy na teledyskach – i są to ak-
tywni, świadomi słuchacze. Telewizja śnia-
daniowa umożliwiła nam spotkanie, do ja-
kiego nie moglibyśmy doprowadzić kanała-
mi dostępnymi naszej niezależnej postawie. 
Nie wolno tego odrzucać.
Czasem się zastanawiam, co by było, gdy-
byśmy mieli kontrakt. I dalej: jakie ustęp-
stwa byłyby konieczne, żeby się z naszego 
grania choć współutrzymywać, a nie tylko 
do niego dokładać. Czy byśmy na nie po-
szli. I mówię otwarcie, że nie mam pojęcia. 
Wy macie na koncie legalnie wydany pod 
szyldem MaxFlo album, zresztą sam kupo-
wałem go w jakimś Saturnie, zanim wie-
działem, że wy to wy. Czy ten kontrakt ja-
koś zmienił waszą sytuację, wprowadził 
was mocniej na rynek?

Koprowski: Tak, ale dalej na płaszczyźnie 
undergroundowej, poza głównym obiegiem. 
Zmaterializowaliśmy się bowiem nagle na 
Śląsku, który tak lubimy i cenimy. Dlatego 
bardzo się ucieszyliśmy z możliwości współ-
pracy z Rahimem – żywą legendą i dinozau-
rem rapu przetrwałym w doskonałej formie 
(Wielkie Pozdrowiska!) – w dodatku na bar-
dzo przyjacielskim gruncie kontraktowym. 
Z taką muzyką, jaką robimy, dotarliśmy tam 
jednak głównie do zajawkowiczów, których 
de facto jest na Górnym Śląsku wielu, nie 
miało to jednak nic wspólnego z przedosta-
niem się do głównego nurtu. I dobrze! Fakt 
jednak, że po wydaniu tej płyty zadzwonił 
do mnie razu pewnego, ku mojemu bez-
brzeżnemu zdziwieniu, Sidney Polak i po-
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że do władzy dochodził PiSuar i urzędasy 
bały się podjąć jakąkolwiek wiążącą decy-
zję, żeby nie dostać po łapach, gdy już do-
bra zmiana się dokona. Tak czy owak zosta-
liśmy sami i mimo pierwszej ligi polskich 
muzyków rapowych na scenie polecieliśmy 
w grube długi – całkiem prywatnie. Trzeba 
tu nadmienić, że jedyne, za to duże wspar-
cie zaoferował nam szef „Angory” Miro-
sław Kuliś, bez którego dwie edycje BRONX 
Hip-Hop Festiwalu najprawdopodobniej by 
się nie odbyły. Dzię-ku-je-my! Inna rzecz 
to grymaśna, rozlazła, rozleniwiona publi-
ka, która woli zostać w domu z Fejsfakiem, 
Jołtjubkiem, piwem i dżointem w łapie, niż 
zapełnić salę jedynego w środkowej Polsce 
takiego wydarzenia. To skutecznie wyle-
czyło nas z romantyzmu imprezowych bu-
dów. W związku z tym następne, dwudzie-
ste urodziny NTK będą znacznie bardziej 
kameralne. HOWGH!
Na koniec pytanie o niezwykle istotną 
kwestię, będącą podbudową i fundamen-
tem zarówno mojej twórczości, jak i two-
jej. A mianowicie literatura. Czym się za-
czytujesz i co byś polecił tym coraz mniej 
licznym, którzy jeszcze wiedzą, co znaczy 
książka i wiersz?

Drozdowski: To w sumie zabawne, że ta-
kie pytanie pada dopiero teraz – obaj gada-
liśmy o rynku, muzyce, działaniach de fac-
to managerskich, a prawie się nie zająk-
nęliśmy o tym, że jesteśmy sto razy bar-
dziej literatami niż muzykami. Nasi ojco-
wie, dziadkowie się tym parali, widać nie 
można się po takim wychowaniu uwolnić 
od słowa. I o ile w kapeli zajmuję się ja-
kimiś aranżacjami od strony produkcyjnej, 
umiem sobie wyobrazić kierunek, w jakim 

chciałbym, żeby szło nasze granie, to prze-
cież sam nie umiem na niczym grać i mu-
simy się mocno wysilać, żeby chłopaki, 
którzy umieją, zrozumieli moje sugestie, 
wypowiadane językiem niemal kompletne-
go laika.
Słowo jest dla mnie cholernie ważne, słowo 
buduje świat, jest przestrzenią mojej intym-
ności. Rozumiesz, o co mi chodzi? Pisząc, 
znajduję się w miejscu, które jest tylko mo-
je, które pozwala mi opowiedzieć o sobie, 
nawet nie w pierwszej kolejności ludziom, 
ale samemu sobie właśnie. Staram się nie 
walić chałtury; nigdy w poezji, nigdy w pró-
bach prozatorskich, możliwie nigdy w kryty-
ce, która jest moim zawodem, powinna się 
więc rządzić ciut innymi prawami, ale dbam 
o to, żeby i tak miała najwyższą dostępną mi 
jakość. I może dlatego w pierwszym odru-
chu chciałem rzucić, że najbardziej mi w li-
teraturze odpowiada młody Drozdowski. To 
nie buta, ale pewność własnego warsztatu 
i samokrytycznej selekcji. Piszę takie rzeczy, 
jakie chciałbym czytać.
Natomiast mówiąc o literackich autoryte-
tach czy inspiracjach, mógłbym wymieniać 
długo, ale nie chcę wchodzić w wyświech-
tane: oj, Dostojewski, Brodski, ach, a ten 
Baudelaire! Nawet może nie: a przecież 
Steinbeck, no i co byśmy bez Bursy. Oczy-
wiście, że tak, każdy z nich tak, ale chy-
ba ciekawsze są wybory nie z klasyki, ale 
współczesne, czasem przez to bardziej ni-
szowe, nie poddane jeszcze próbie cza-
su. Ojciec uczył mnie, że poezja jest sztu-
ką selekcji, że tekst jest gotowy, kiedy nie 
pada w nim jedno zbędne słowo. Może ja 
nie byłbym tak ostry w sądach, choć on 
w często wybitny sposób potrafił to w swo-
im pisarstwie realizować i jest dla mnie  

zmartwienie. A chociaż znamy się i przy-
jaźnimy z kilkoma dziennikarzami muzycz-
nymi, piszącymi do całkiem prestiżowych 
tytułów i portali, to jeżeli odzywamy się 
do nich w sprawie promocji wydarzeń ta-
kich jak międzynarodowa trasa koncertowa 
z kolegami z Charkowa, którą zorganizowa-
liśmy własnym sumptem, to jeżeli w ogóle 
dostaję odpowiedź, to brzmi ona „stary, nie 
mogę nic zrobić. Nie pijesz z kim trzeba – 
nie istniejesz”.
No i to prawda. Przełomowym doświadcze-
niem naszego nieistnienia był chyba mo-
ment, kiedy kilka lat temu młody wówczas 
klub w centrum dawał nam przestrzeń na 
cykliczną imprezę na zasadzie dżentelmeń-
skiej umowy – my pracowaliśmy na jego 
markę, za to szefowie łagodniej nas liczy-
li, jakoś w układzie fifty-fifty. Było fajnie, 
u nich świetna frekwencja w środku tygo-
dnia, my nie wychodziliśmy na minus, ka-
pele umiarkowanie opłacone i dobrze wy-
promowane – aż któregoś dnia menedżer 
przestał tuż przed kolejną edycją odbierać 
telefony. Poszedłem tam i od barmana do-
wiedziałem się, że wykreślono nas z kalen-
darza, bo przestrzeń wynajęła na ten dzień 
Francuska Rada Biznesowa. Nawet złama-
nego SMS-a z informacją nie puścili, a ja 
musiałem odwoływać zespoły, zaproszenia, 
patronaty, wycofywać plakaty etc. Marka 
upadła, ale oczywiście tylko marka naszej 
imprezy, a nie ich piwnicy pod wynajem. 
Nie zostawimy Warszawy, ale wiemy już, 
że nie możemy się na niej w żaden sposób 
opierać. Szukamy gdzie indziej.
Wy z kolei, wydaje się, rozwinęliście skrzy-
dła w działalności kulturotwórczej w Łodzi, 
coroczne huczne urodziny ENTEKI prze-
rodziły się w festiwal BRONX, każda jego 

edycja ma świetny, pierwszoligowy line-up. 
Nie jest tak, że to Łódź zaczyna być znacz-
nie bardziej niż Warszawa otwarta na tego 
typu inicjatywy?

Koprowski: No i właśnie absolutnie nie. 
W zasadzie wyczerpałeś ten temat swoją 
wypowiedzią, bo dokładnie tak samo jest 
w Łodzi. No może nie dokładnie tak sa-
mo, gdyż wszystko to ma mniejszy wymiar, 
węższy zasięg i zabarwienie odwiecznie 
undergroundowe, ale mechanizmy są toż-
same. Wszak od dawna Łódź płynie w kil-
waterze warszawki... Tu też wiele się dzie-
je, mnóstwo jest inicjatyw artystycznych 
najprzeróżniejszego rodzaju, bo nie tyl-
ko muzycznych, ale wszystko to jest wyry-
wane, wydrapywane pazurami, wydusza-
ne w trudach i pocie przez organizatorów 
– pasjonatów i zajawkowiczów. Z góry bo-
wiem, od miasta, nie płynie żadniuteńka, 
nawet najmniejsza pomoc. A o prywatnych 
sponsorach, którzy wspomogliby jakąś ini-
cjatywę twórczą, można pomarzyć, bo tu 
zgodnie z łódzką proweniencją liczy się, 
maca i dusi każdy grosz. Z wyjątkiem kil-
ku ledwie akcji, których organizatorzy piją 
z kim trzeba… (sic!). Aczkolwiek też nie-
przesadne to wsparcia.
W efekcie od paru ładnych lat organizu-
jemy swoje imprezy urodzinowe – w tym 
dwie już odsłony dużego festiwalu, jakim 
stał się BRONX – zupełnie sami. Własnym 
sumptem, swoimi siłami i bez wsparcia 
znikąd. A byliśmy już nawet w gabinecie 
wiceprezydenta Łodzi, który słusznie za-
uważył, że czegoś takiego mocno w środko-
wej Polsce brak. I że związku z tym dołoży 
wszelkich starań, by nam dopomóc. Tyle że 
na deklaracji się skończyło. Może dlatego, 
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Koprowski: A ja bym zaryzykował od-
wrócenie tej tezy. Każdy muzyk jest li-
teratem? Można się nad tym zastano-
wić. Choć mnóstwo dziś „tekściarzy”, któ-
rzy powinni raz na zawsze porzucić pióro 
i wziąć się raczej za naukę gry na czym-
kolwiek. Ale zgadzam się, że literatura od-
żywa i przeżywa za sprawą muzyki. Dla 
mnie przede wszystkim w mądrym i inte-
ligentnym – podkreślam: mądrym i inteli-
gentnym – rapie (bardziej więc z zagranicy, 
choć nasz polski Łona jest tu doskonałym 
przykładem). Poza rapem cenię zaś m.in. 
Adama Nowaka z Raz, Dwa, Trzy, Grzego-
rza Turnaua czy Jakuba Kawalca z Happy-
sad. A także, uwaga, ciekawe liryczne wy-
gibasy Piotrka Roguckiego z Comy. Zapład-
nia moją wyobraźnię, poruszając do czucia 
i myślenia, co bardzo lubię, choć spotka-
łem się z opiniami, że to naczelny grafo-
man sceny. Nie zgadzam się. Cóż jednak, 
nie to ładne, co piękne, lecz co się komu 
podoba. Ja zaś bardzo lubię bardzo różne 
rzeczy. Czyli np. Toma Waitsa i Stanisława 
Staszewskiego, ojca Kazika. Kazika zresztą 
też. Skoro jednak poleciałeś awangardą, to 
zanurzę się w klasykę, którą kocham całym 
sercem. Jestem bowiem oldschoolowcem 
i uważam, że dziś już nikt nie potrafi pi-
sać tak, jak robił to chociażby Dostojewski 
– mój wielki idol. Ale też Tołstoj, Steinbeck, 
Tolkien, Tuwim, Leśmian, Przyboś, Pawli-
kowska-Jasnorzewska, Szymborska czy fa-
cet, którego poezję szanuję ogromnie, czyli 
ksiądz Jan Twardowski. Ale też nasz dzia-
dek Jan Koprowski czy twój ojciec Bohdan 
Drozdowski. Lubię również poczytać Char-
lesa Bukowskiego, Terry’ego Pratchetta, 
George’a R.R. Martina... A i szczególarza 
Marka Krajewskiego, dla którego za umie-

jętność oddania świata w arcymalowni-
czych i przesmakowitych, choć niezwykle 
mrocznych klimatach (lubię to!) mam wiel-
ką estymę. Długo jednak mógłbym wymie-
niać mistrzów pióra, bo moja biblioteka li-
czy kilka tysięcy pozycji. Pójdę więc raczej 
w obrazoburstwo i wsadzę kij w mrowisko, 
jako że nieprzystępny jest dla mnie jeden 
ze współczesnych „wieszczów” polskiej po-
ezji, czyli Czesław Miłosz. Uwielbiany przez 
snobów, mnie nudzi do łez (od ziewania). 
Tutaj też skrzyżuję szpadę z tobą, bom pró-
bował podejść do Eustachego Rylskiego i ni 
w ząb mnie nie bierze. Podobnie jak indy-
widua, w których zaczytuje się starsza mło-
dzież, czyli np. pan Pilch, Kinga Dunin, Syl-
wia Chutnik, Rafał A. Ziemkiewicz albo – 
tfu – Tomasz Witkowski. Tudzież wielce 
popularny na świecie, acz równie preten-
sjonalny Michel Houellebecq czy naczelny 
grafoman Paulo Coelho. Nie przemawia do 
mnie nijak współczesna nowomowa i to, co 
jest aktualnie modne. Bestialsko zarzyna-
na proza nastawiona jeno na szokowanie 
czytelnika i oparta na językowej papce czy 
wiersze białe, obłe, nijakie, które pomiesz-
czą w sobie wszystko, bazując na założeniu, 
że im coś bardziej jest niezrozumiałe, tym 
bardziej musi być poetyckie i metafizyczne. 
By-zy-du-ra! Tęsknie za klasycznymi ukła-
dami, rymami, rytmem, melodią wersów, 
mądrym przesłaniem i polotem w lingwi-
styce. Tęsknię za Koftą, Osiecką, Grechu-
tą, Młynarskim! Co się stało z polskim pió-
rem?! Niemniej przy krytyce poetyckiej, bę-
dącej moją ukochaną pracą, którą wykonuję 
zawodowo z wielkim sercem, spotykam się 
coraz częściej z powrotem do stylów i kli-
matów klasycznych, co ogromnie mnie cie-
szy. Podobnie jak to, że ludzi bardziej lub 

ewidentnym punktem odniesienia; poezja 
operująca konkretem jest mi więc bliska. 
Poezja, bo poetyckości oczekuję tak samo 
od prozy, od teatru, od malarstwa, od ra-
pu. Metafory. Głębokości widzenia, otwie-
rających skojarzeń, operowania językiem, 
znaczeniami jako tworzywem kreacji, a nie 
opisu. Przeżycie otwiera się w kontraście 
przyziemności, której doświadczamy i któ-
rą znamy, i metafizyki, którą przeczuwamy 
i za którą tęsknimy. Sam staram się to na-
pięcie wyzyskiwać.
Dlatego cholernie wysoko cenię Jurija An-
druchowycza, błyskotliwego obserwatora, 
w każdym gatunku piszącego z pazurem, 
brutalnie rozprawiającego się ze współcze-
snością, ale nieustannie zanurzonego w ja-
kimś Schulzowskim sosie modernistyczne-
go, galicyjskiego mitu, w duchowości na-
szego kręgu kulturowego. Ostatnio odkry-
łem dla siebie Eustachego Rylskiego, fe-
nomenalnie sprawne pióro, który bierze co 
najlepsze z Gombrowicza, odziera to z za-
dufania i podśmiechujek, tapla w oniryzmie 
i wyciąga na wierzch tym realniejszą go-
rycz i brudy. Z innej beczki bardzo szanuję 
Szczepana Kopyta, który pisze poezje, jak-
by darł mordę w pierwszych punkowych 
kapelach świata; brud, surowość, niezgo-
da na gównianą rzeczywistość są u niego 
przejmujące tym bardziej, że stoi za nimi 
jakaś prawdziwa troska. I paradoksalnie nie 
umiem nie lubić tego pozera Marcina Świe-
tlickiego, chyba właśnie za to, że mimo cią-
głego jechania swoim Mistrzem i budowa-
nia cepeliowskiej wizji artysty – uchowaj 
Boże! – krakowskiego, potrafi czasem tak 
dać w pysk precyzyjnie umieszczoną w tej 
wystylizowanej magmie prawdą, że cię se-
rio boli. Każdy z nich na swój sposób wa-

li po ryju – i widocznie tego w literaturze 
szukam.
Swoją drogą zobacz – nie dość, że więcej 
tu poetów niż prozaików, to jeszcze po-
za Rylskim wszyscy wykonują swoje teksty 
na żywo w różnych kapelach: Andrucho-
wycz z Karbido, Kopyt w duecie z Kowal-
skim, Świetlicki – wiadomo, same złote pły-
ty. Właśnie sobie zdałem sprawę, że gdy-
bym miał wymieniać dalej, to w znacznej 
większości byliby to autorzy, którzy przy-
szli do mnie przez piosenkę, przez teatr... 
Także przez kabaret, bo piekielnie brak dziś 
takich mięsistych tekściarzy jak Grechuta, 
Kofta, Osiecka – zanim spuszczono ich 
w cukierkowe wykony spod znaku „krainy 
łagodności”. Literatura, która się wydarza 
w czasie rzeczywistym, w kontakcie z wy-
konawcą, ma – przecież nie zwłaszcza dziś, 
przecież od zawsze – znacznie większą si-
łę rażenia. Czytam wiersze Maryli Ścibor-
-Marchockiej, która z genialną wnikliwo-
ścią portretuje ludzi, i widzę w nich zalążki 
spektakli, myślę, jak mocno by zabrzmia-
ły w krtani. Słowo to nie jest jego zapis, to 
jest dźwięk, który niesie znaczenia. Tak jak 
nuty na pięciolinii to nie muzyka. Najpierw 
uczyłem się mówić, a nie pisać. Najpierw 
śpiewałem Iliadę, zanim ktoś ją zanoto-
wał. To wraca, szczęśliwie znów rośnie dziś 
w siłę nurt sztuki opowiadania. I pewnie że 
tak – pociąga mnie obrazek samego siebie 
piszącego w twórczym amoku całą samot-
ną noc przy popielniczce pełnej kiepów, bo 
taki mi wzorzec wrzuciła do głowy kultu-
ra popularna, ale spełniam się dopiero, kie-
dy wychodzę z tym słowem do ludzi, kiedy 
ono wybrzmiewa. Więc może jednak każdy 
literat jest muzykiem, może tylko niektórzy 
o tym zapomnieli?
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Adam Karol Drozdowski, Mateusz Koprowski

Jezus z Polski
AKD:
Zatrzymał się Jezus na polnych dróg rozstaju,
Gdzie leży diabli kamień – przesądem strzegąc dróg;
Zasmucił się Jezus i w cichym swoim łkaniu
Kaplicą wyrósł zaraz nad mokry siana stóg.
MK:
Bo oto roztoczyła przed nim się kraina,
Co uroki swoje rozpościera ponad czas –
Więc postanowił na tej ziemi się zatrzymać
I rozpocząć misję od samych podwalin warstw.
AKD:
Od teraz znad cokołu chciał dawać ludziom dłoń,
By poznać sens ich znoju i pomóc zwalczyć strach.
Popatrzył Jezus: z dołu szedł miedzą drugi On,
Pewny krok jego świadczył, że dobrze zna ten kraj.
MK:
Pomyślał: „Niemożliwe, jakże być może to,
Że jest nas dwóch na świecie –
I skoro na tej ziemi urodzony tamten on,
To co, u licha, miało miejsce w Nazarecie?”

AKD:
„Bracie Jezu – powiada, chwytając jego wzrok –
Mogę pomóc w twej misji, skoro jest tu nas dwóch”
„Ja nie będę tak gadał – odparł, patrząc gdzieś w bok –
Zejdź tu na dół i ukorz się przede mną, jam Bóg!”
MK:
„Zaraz zaraz, chwileczkę, przecież jam tako też,
W dodatku pierwszy tutaj byłem, więc porzuć ton mentora!
Lepiej tu do mnie wejdź i się tak nie szarogęś,
Oddajmy sobie cześć i pogadajmy, wszak Pany my obaj”
AKD:
Żachnął się w pierwszej chwili na słowa Mesjasza
Lecz spojrzał na ten cokół w słonecznych promieniach
By doznać wnet olśnienia: „Na Boga! Jest szansa!”
Zdjął nimb, suknię zakasał i wspina się, szelma.

mniej amatorsko zajmujących się pisaniem 
jest w Polsce doprawdy bardzo wielu. I ma-
ją oni determinację, by wydawać tomiki 
własnym sumptem! Przykre jest natomiast, 
że mogą to robić tylko tak. Dopóki jednak 

poezja żyje w człowieku, przetrwa do na-
stępnych pokoleń. Strach tylko pomyśleć, 
co te mogą z nią zrobić... Ale nie szerzmy 
defetyzmu niepotrzebnie. Póki co więc moi 
drodzy – do piór marsz!

MATEUSZ KOPROWSKI (1981 r.) – łodzianin z całego serca. Człowiek pióra, muzyki i sportu. 
Współpracuje z tygodnikiem „Angora”, reprezentuje hip-hopowy skład NTK i trenuje brazylijską sztukę 
walki capoeira w łódzkiej Szkole Capoeira UNICAR. Chętnie i często podróżuje po świecie i uważa 
to za jedną ze swych pasji. Resztę jego zainteresowań najlepiej streścić w trzech słowach: świat, ludzie 
i przyroda – jednym słowem wszystko (oprócz nauk ścisłych).

NTK to zespół zajmujący się ogólnie pojętym hip-hopem. Począwszy od graffiti, przez DJ-ing i beatbox, 
po sam rap. Czynni twórczo od połowy lat 90., przede wszystkim na scenie łódzkiej. Wzięli udział 
w niezliczonej liczbie koncertów, występów gościnnych, festiwali, przedsięwzięć artystycznych, zjazdów 
hip-hopowych, jamów graffiti oraz warsztatów w Polsce i poza jej granicami. Autorzy kilku nielegalnych 
krążków i jednej legalnej płyty długogrającej pt. Nieodwracalne Teksty Kreślone Na Twardym Kartonie, 
wydanej nakładem wytwórni MaxFlo Records. Obecny skład zespołu to: Zorak, Kliford, Foch, MaTek, 
Maru, Dj Gustaffson, DJ Cider, Ovca, CHRO, Mejsal.
http://www.ntk.space, facebook.com/ENTEKA

ADAM KAROL DROZDOWSKI (1988 r.) – krytyk teatralny i nie tylko, scenograf, tekściarz, raper 
coraz dalej odchodzący od rapu. Publikuje najczęściej w miesięczniku „Teatr”, działa w niezależnym 
teatrze Alatyr, lideruje w zespole muzycznym DLA KONTRASTU, wraz z którym stara się prowadzić 
działalność animacyjną i popularyzatorską poprzez Fundację i Portal poświęcony kulturze niezależnej 
pod tym samym szyldem. Robi jeszcze kilka rzeczy z pasji, a kiedy nie ma wiążącej się z nią pracy, robi 
cokolwiek, żeby na pasję zarobić.

DLA KONTRASTU to kolektyw pasjonatów i zespół muzyczny działający od 2011 r., który rozwinął 
się z o pięć lat starszego hiphopowego składu PRD. W jego skład wchodzą ludzie o najróżniejszych 
zainteresowaniach – teatrolodzy, socjologowie, archeolog, dziennikarz etc. – połączeni przyjaźnią 
i głodem muzycznej przygody. Na koncie mają dwa albumy wydane własnym sumptem w wersji 
fizycznej, LP Nieumiejętnie i EP Superfancy oraz kilka projektów wydanych tylko w dystrybucji cyfrowej, 
w tym soundtracki do filmu i spektakli teatralnych. Współpracują z wieloma artystami sceny niezależnej, 
organizują koncerty, eventy, dyskusje, ostatnio również międzynarodową trasę koncertową z ukraińskim 
awangardowym zespołem SHKLO. W DK grają: Adam Karol Drozdowski, Szymon Kazimierczak, Tomek 
Nowakowski, Norbert Sosik, Szymon Domagała, Adam Daniszewski oraz Tomasz Nowak i Michał 
Ostrowidzki.

http://www.dlakontrastu.pl, facebook.com/dlakontrastu
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MK:
 „»Na Boga«?! – pomyślał Jezus – a cóż to za farsa?
Przywoływać Tatę dla takich błahych spraw?!”
Lecz podążył w stronę bożego wybrańca
By w uścisku powitać, jakby nie było, brata jego mać.

AKD:
„Brata jego mać!”, zakrzyknął, lecąc z góry
I w ziemię gruchnął tak, że zmącił mu się umysł
Lecz duch pozostał mocny, więc podniósł się i woła
„Ty draniu, w jakie bzdury wierutneś chciał przekonać
Mnie – Boga – bym uwierzył. Nic z tego, huncwocie!
Ja znałem już jednego, co cmokał mnie, a potem...”
„Dobrze, dobrze, daj spokój” – sobowtór przerwał prędko –
„Spójrz jak to jest być na dole i przestań kłapać gębą.”
MK:
Chcąc nie chcąc popatrzył Jezus dookoła siebie
I przejrzał na oczy, gdy dostrzegł wielką biedę – 
Obdartych, głodnych ludzi i dzieci w potrzebie
Więc wyrzekł te słowa: „Do stu tysięcy beczek
Piorunów, kartaczy, cóż to ma wszystko znaczyć?!
Aż chciałoby się przestać patrzyć na ten teatrzyk.
Jak ty tu możesz żyć, jak ty tu możesz marzyć
W żałosnym świecie tym, wskazanym dla nędzarzy?!”
AKD:
„Weź zamilcz, tych krain nie pojmiesz za nic ojciec,
Gdzie mami nas tej walki blask o cel za horyzontem”
Wnet zaszło za chmurami słońce, wzbił się tuman pyłu
„Co za Bóg z Ciebie, Boże?!” – lecz Mesjasza już nie było
Jezus z Polski zaś na zydlu powiercił się, powzdychał
Z wysokości kaplicy, gdzie go zagnała pycha
Plunął raz, drugi z cicha, aż mu tęsknota wieczna
Kazała iść i dalej – znaleźć nowy piedestał.

Stoi pusta kaplica na polnych dróg rozstaju
I stary diabli kamień wciąż leży u jej stóp
Nie pomni skąd ten zwyczaj, ludzie wciąż się tam żegnają
Diabli modłów słuchają, ale milczą jak grób

Tekst pochodzi z albumu Nieumiejętnie zespołu DLA KONTRASTU (2014). Obok Mateusza 
Koprowskiego gościnnie pojawili się w nim Piotr Fronczewski (recytacja), Bartosz Smorągiewicz 

(saksofon) oraz Justyna Jary i Aleksandra Kowalczyk (biały śpiew)
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Szymborskiej

 Niby szuflada, a jednak myśli i rzeczy 
w niej zgromadzonych nie da się za-

szufladkować. Wymykają się wszelkim pró-
bom wciśnięcia ich w oznaczony schemat 
i kąt. Ponadczasowe i ponadwymiarowe. 
Stanowiące inspirację kiedyś i obecnie.
Szuflada – dom z dwiema przegródkami. 
Dwoma pokojami.
W jednym z nich telefon, z którego wciąż 
można zadzwonić do Wisławy Szymborskiej 
i usłyszeć jej głos. Porozmawiać z jej ducha-
mi. Ton i barwa głosu poetki przenosi nas 
do rzeczywistości dobrze jej znanej, wy-
dumanej i doświadczonej. Akcenty na po-
szczególnych wyrazach w zdaniu eksponują 
to, co ważne. Budzą refleksję. Podobną do 
tej, która następuje podczas prawdziwej, 
pełnej skupienia rozmowy z drugim samo-
dzielnie myślącym człowiekiem. To bezcen-
ne. Brakuje tylko unoszącego się w tle aro-
matu wspólnie wypijanej herbaty.

Obok telefonu mały stolik z książkami poet-
ki oraz regał z tomami ulubionych jej auto-
rów. Wskazówka dla tych, którzy preferują 
słowo pisane.
Na ścianach wiele fotografii. Pamiątek z po-
dróży i spotkań. Wśród nich zdjęcia – za-
bawy obrazem i komentarze słowne. Pełne 
dystansu do otoczenia i siebie. Pojawiają 
się jak uśmiech kota z Alicji w Krainie Cza-
rów. Wartością dodaną jest przymrużone 
oko poetki.
W pokoju drugim, choć pierwszym od wej-
ścia, figurki, gadżety, bibeloty i pamiątki. 
Ulubione wycinanki z gazet. Kolekcja pocz-
tówek z Japonii. Wreszcie drzewo genealo-
giczne.
Przechodząc z pokoju do pokoju, wśród pa-
miątek po poetce czuję się trochę jak kot 
w pustym mieszkaniu. Niby to samo, a jed-
nak nie to samo. I wieczorami lampa już nie 
świeci.

Szuf
Marlena Zynger

lada
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1 lutego 2013 roku, 
w pierwszą rocznicę śmierci 
Wisławy Szymborskiej, 
w Kamienicy Szołayskich 
– Oddziale Muzeum 
Narodowego w Krakowie 
(pl. Szczepański 9) została 
otwarta wystawa „Szuflada 
Szymborskiej”. Ekspozycję 
zorganizowało Muzeum 
Narodowe w Krakowie 
wraz z Fundacją Wisławy 
Szymborskiej.
Wystawa potrwa do 4 lutego 
2018 roku.
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Wystawa jest rodzajem scenografii, 
trójwymiarowego kolażu, w którym przedmioty 
należące do poetki zderzone są z cytatami 
z twórczości, fotografiami osób, rzeczy 
i miejsc. Prowadzą one widza w jej prywatny 
świat poetyckiej wyobraźni i intelektualnych 
inspiracji.
Ciekawym przedmiotem w Szufladzie jest 
zaprojektowana przez noblistkę komoda, 
w której przechowywała m.in. fotografie. Jak 
ważny był to dla niej mebel, świadczy wiersz 
Możliwości, w którym poetka wyznaje: „wolę 
szuflady” – stąd tytuł wystawy. Komoda na 
wystawie jest ukryta za drzwiami i można ją 
oglądać tylko przez wizjer.
Szuflady, pudełka, schowki, regały, 
z jakich składa się ekspozycja, wzbudzają 
ciekawość, zachęcają do szukania, 
odkrywania, poznawania. Zawierają 
rzeczy kolekcjonowane przez Szymborską 
– maski, stare widokówki, pamiątki i kurioza, 
które dostawała od przyjaciół (np. świnię 
z pozytywką w ogonie, zapalniczkę 
w kształcie łodzi podwodnej, minikomodę, 
którą podarował jej Czesław Miłosz). 
Jest tam też część księgozbioru Wisławy 
Szymborskiej, liczne fotografie, m.in. pod 
tablicami z dziwnymi lub śmiesznymi 
nazwami miejscowości (jak Neandertal), 
„warsztat” Poetki, gdzie ukazana jest historia 
powstawania jednego wiersza, i jej „warsztat” 
do tworzenia wyklejanek.
Każdy może obejrzeć fragmenty filmu 
Katarzyny Kolendy-Zaleskiej Chwilami życie 
bywa znośne lub usiąść na autentycznej 
kanapie noblistki i posłuchać przez telefon, jak 
czyta własne wiersze.
Szuflada Szymborskiej ma być miejscem 
otwartym, w przyszłości także salonem 
kulturalnym – miejscem spotkań.

Katarzyna Bik
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Coś się tu nie zaczyna
w swojej zwykłej porze.
Coś się tu nie odbywa
jak powinno.
Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.

Do wszystkich szaf się zajrzało.
Przez półki przebiegło.
Wcisnęło się pod dywan i sprawdziło.
Nawet złamało zakaz
i rozrzuciło papiery.
Co więcej jest do zrobienia.
Spać i czekać.

Niech no on tylko wróci,
niech no się pokaże.
Już on się dowie,
że tak z kotem nie można.
Będzie się szło w jego stronę
jakby się wcale nie chciało,
pomalutku,
na bardzo obrażonych łapach.
I żadnych skoków pisków na początek.

Nic darowane
Nic darowane, wszystko pożyczone.
Tonę w długach po uszy.
Będę zmuszona sobą 
zapłacić za siebie,
za życie oddać życie.

Tak to już urządzone,
że serce do zwrotu
i wątroba do zwrotu
i każdy palec z osobna.

Wisława Szymborska

Kot w pustym mieszkaniu
Umrzeć – tego nie robi się kotu.
Bo co ma począć kot
w pustym mieszkaniu.
Wdrapywać się na ściany.
Ocierać między meblami.
Nic niby tu nie zmienione,
a jednak pozamieniane.
Niby nie przesunięte,
a jednak porozsuwane.
I wieczorami lampa już nie świeci.

Słychać kroki na schodach,
ale to nie te.
Ręka, co kładzie rybę na talerzyk,
także nie ta, co kładła.
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WISŁAWA SZYMBORSKA urodziła się 2 lipca 1923 roku w Kórniku pod 
Poznaniem. Po przejściu na emeryturę Wincenty Szymborski z żoną i córkami, starszą Marią 
Nawoją i młodszą Marią Wisławą, przeniósł się do Torunia. Kiedy Wisława miał sześć lat, 
rodzina zamieszkała w Krakowie przy ulicy Radziwiłłowskiej w kupionej przez Wincentego 
Szymborskiego eleganckiej kamienicy, gdzie zajmowała sześciopokojowe mieszkanie na 
pierwszym piętrze. Duże wysokie pokoje, stiuki na suficie, stare meble, dywany, fortepian – 
typowe mieszkanie ludzi pochodzących ze sfer inteligencko-ziemiańskich. Nie było łazienki, ale 
w kuchni stała wanna. Dziewczynki zajmowały jeden pokój, ich niania mieszkała w służbówce, 
do której wchodziło się przez schody prowadzące z sieni (Anna Bikont, Joanna Szczęsna, 
Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej, Wyd. Znak, Kraków 2012.)
W roku 1948 Wisława Szymborska po wyjściu za mąż za krakowskiego literata Adama 
Włodka, wyprowadziła się z domu rodzinnego i zamieszkała wraz z mężem w niezwykle 
zimnym – jak wspominała po latach – pokoju na poddaszu w słynnym Domu Literatów przy 
ul. Krupniczej 22. Po jakimś czasie małżeństwo przeniosło się do dwupokojowego mieszkania 
na pierwszym piętrze, które wcześniej zajmował Konstanty Ildefons Gałczyński. Po lokatorze 
pozostały wypisane przez niego na ścianie jednego z pokoi łacińskie sentencje i wymalowane 
złote słońce.
W 1954 roku Szymborska rozwiodła się z Włodkiem, jednak dopiero jesienią 1963 roku 
opuściła mieszkanie na Krupniczej i przeniosła się do bloku na rogu ulic 18 Stycznia (dziś 
Królewska) i Nowowiejskiej. Było to mikroskopijne, jednopokojowe mieszkanie z wnęką 
kuchenną. Ponieważ brakowało miejsca, Szymborska zamówiła specjalnie zaprojektowane 
meble, które przygotował artysta Stefan Papp. Na ławie i krzesłach nie dało się usiedzieć 
dłużej niż pół godziny, nie zachęcały więc do zasiadywania się. O swoim mieszkaniu mówiła: 
„szuflada”, a nazwa ta przyjęła się tak powszechnie, że kiedyś, po latach, przyjaciele będą 
opowiadać: „Kiedy Wisława mieszkała w szufladzie”... Tymczasem poetka była jednak 
z nowego mieszkania dość zadowolona. Zwłaszcza z nieznanych na Krupniczej luksusów: 
centralnego ogrzewania i wanny (Pamiątkowe rupiecie…).
W roku 1982 poetka przeniosła się do typowego gierkowskiego bloku przy ulicy Chocimskiej. 
Zamieszkała na czwartym piętrze w lokalu dwupokojowym z oddzielną kuchnią. W salonie 
znalazło się już miejsce na meblościankę, stół, tapczan oraz meble projektu Pappa 
z poprzedniego mieszkania.
Kiedy Wisława Szymborska w roku 1996 otrzymała Nagrodę Nobla, postanowiła poszukać 
nowego lokum. Po długich poszukiwaniach spodobało jej się trzypokojowe mieszkanie 
w nowszym budynku, przy ulicy Piastowskiej. Jak wspomina Michał Rusinek, kiedy poetka 
wraz ze swoim sekretarzem pojawiła się, aby obejrzeć przyszłe mieszkanie, jego właścicielka 
(nieświadoma, kto jest potencjalnym kupcem) czytała właśnie Lektury nadobowiązkowe 
Wisławy Szymborskiej. Poetka na Piastowską wprowadziła się w 1997 roku i tam mieszkała 
do śmierci. Mieszkanie składało się z salonu, sypialni, w której noblistka tworzyła, oraz 
pokoju gościnnego, w którym stała m.in. maszyna do pisania; na niej Wisława Szymborska 
przepisywała swoje wiersze. Wystrojem wnętrza zajęli się krakowscy architekci państwo 
Siwczyńscy. Wystrój ostatniego mieszkania Poetki był prosty i oszczędny. Po śmierci Wisławy 
Szymborskiej, zgodnie z testamentem, zamieszkała jej przyjaciółka.

Oprac. Sylwia Miłkowska

Za późno na zerwanie warunków umowy.
Długi będą ściągnięte ze mnie
wraz ze skórą.

Chodzę po świecie
w tłumie innych dłużników.
Na jednych ciąży przymus
spłaty skrzydeł.
Drudzy chcąc nie chcąc
rozliczą się z liści.

Po stronie Winien
wszelka tkanka w nas.
Żadnej rzęski, szypułki
do zachowania na zawsze.

Spis jest dokładny
i na to wygląda,
że mamy zostać z niczym.

Nie mogę sobie przypomnieć
gdzie, kiedy i po co
pozwoliłam otworzyć sobie
ten rachunek.

Protest przeciwko niemu
nazywamy duszą.
I to jest jedyne,
czego nie ma w spisie.

Publikacja wierszy za zgodą Fundacji Wisławy Szymborskiej.
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3 MARCA 
MIĘDZYNARODOWYM DNIEM PISARZY 
został ustanowiony w 1984 roku przez PEN Club – Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy.

Nazwa PEN Club pochodzi od pierwszych liter słów: poets, essayists, novelists – poeci, eseiści, 
powieściopisarze. Celem organizacji jest promowanie przyjaźni i intelektualnej współpracy między 

pisarzami oraz obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie.  
Główna siedziba polskiego PEN Clubu mieści się w Warszawie w Domu Literatury  

przy Krakowskim Przedmieściu 87/89. Prezesem jest Adam Pomorski, zaś prezesem honorowym 
Władysław Bartoszewski.

produkcja płyty F.F.FOLK Bogdan Lenda,  
nagranie Teatr Witkacego, 2013

płyta do kupienia w sklepie internetowym Teatru 
na www.witkacy.pl/sklep-on-line
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obrotowe drzwi. Fortepian 
nerwowymi akordami 
wprowadza pierwszą 
piosenkę.
Katarzyna Pietrzyk 
z Teatru Witka-
cego wymyśli-
ła i zrealizowa-
ła spektakl Świat, 
wydanie drugie, 
złożony z zaledwie 
czternastu wierszy 
Wisławy Szymborskiej. 
Do tekstów śpiewanych 
muzykę napisał Jerzy Chru-
ściński. Wykonywane przez aktorkę 
niskim głosem o nienagannej dykcji, sta-
wiają nas – z tekstu na tekst coraz wyraź-
niej – przed genialnym skrótem komenta-
rza, którym poetka opisuje życie. Uświada-
miają nam także – po raz tysięczny – jakie 
mieliśmy szczęście, że to było nasze wspól-
ne życie – nas wszystkich i Szymborskiej. 
Życie wspólne – ale to ona przecież, tylko 
ona mogła napisać:

Szarpię życie za brzeg listka:
przystanęło? dosłyszało?
Czy na chwilę, choć raz jeden,
Dokąd idzie – zapomniało?

Katarzyna Pietrzyk w tym spektaklu nie „gra 
Szymborskiej” i w zasadzie jedynie tym ka-
pelusikiem nawiązuje do postaci poetki. 
Jest osobą przechodzącą przez życie jak 
każdy z nas, zwyczajny everyman, w tym 
wypadku – everywoman. Ale ta „zwyczaj-
na kobieta” ma świadomość, że „po każ-
dej wojnie trzeba posprzątać”, choćby po 
to, żeby w trawie, porastającej jej przyczy-
ny i skutki, mógł sobie leżeć ktoś z kłosem 
w zębach i gapić się w chmury…

Dobór tekstów jest niezwy-
kle przemyślany. Nie ma 

tu wierszy powszechnie 
znanych, którymi za-
rzucone były media 
po śmierci noblist-
ki, ale każdy tekst 
zmusza do reflek-
sji nad życiem i nad 
nami w tym życiu. 

Napięcie kilkakrotnie 
rozładowywane jest 

drobiazgami o nieco lżej-
szym charakterze, bo prze-

cież Wisława Szymborska była 
także autorką ironicznych czy nawet 

autoironicznych wierszy, a jej specyficz-
ne poczucie humoru też było jej firmową 
wizytówką. Publiczność oczywiście reagu-
je śmiechem i brawami na Konkurs pięk-
ności męskiej (Od szczęk do pięty wszedł 
napięty…), myśląc zapewne o fascyna-
cji poetki postacią Andrzeja Gołoty, a tak-
że na zaśpiewany w manierze kabaretowej 
wiersz Prospekt (Jestem pastylka na uspo-
kojenie…). Brawura wykonania i świetna 
muzyka niekiedy może sprawiają, że głębia 
przesłania zostanie zepchnięta na dalszy 
plan przez anegdotę tekstu i choreografię 
interpretacji (jak w wierszu Przemówienie 
w biurze rzeczy znalezionych), ale to nic, 
bo na spektakl trzeba będzie pójść jeszcze 
raz, a może i nie raz.
Kiedyś, przed laty, niezapomniana Marta 
Szmigielska prezentowała w „Witkacym” 
monodram Droga, złożony z różnych wier-
szy, do których muzykę napisał Jerzy Chru-
ściński. Porównanie nasuwa się samo, ale 
tutaj, zarówno w rodzaju poezji, jej mono-
graficznym charakterze, jak i znakomitej  fo

t. 
M

ar
ci

n 
Ko

pe
ć

 Gasną światła i zaraz milkną 
towarzyskie pogwarki, któ-

re napełniały salę cichym gwa-
rem, brzęczącym jak pszczoły 
w ulu w letni dzień. Na scho-
dach prowadzących z parteru 
słychać kroki, potem słowa, za-
pala się latarka i oświetla mó-
wiącą postać. Kobieta w dro-
dze znikąd donikąd – czerwo-
ny płaszczyk, walizeczka na kół-
kach z wystającym parasolem, 
kapelusik z niewielkim rondem 
– powoli przeciska się przez wi-
downię w stronę sceny, a wypo-
wiadane słowa torują jej drogę 
między publicznością. Zapala 
się punktowy reflektor, oświe-
tlający usytuowane na środku 
sceny trójskrzydłowe szklane 

drodze
W 

Maciej Pinkwart

fot. Robert Parma
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interpretacji Katarzyny Pietrzyk, mamy do 
czynienia z bardziej spójnym i wywołują-
cym więcej refleksji wzruszeniem teatral-
nym. Podobne jest z pewnością przesłanie 
obu tych spektakli: życie to szalona, krót-
ka i zbyt pospieszna przygoda, w której sa-
mi mamy zbyt mało czasu na przemyśle-
nia, ale mamy szczęście, bo robi – robiła 
– to za nas genialna poetka, która jednakże 
w wierszu Urodziny przypomina nam, że:

Na chwilę tu jestem i tylko na chwilę:
co dalsze, przeoczę, a resztę pomylę…

Ta chwila – życie – pokazana jest w spekta-
klu jako przystanek w drodze, którą przeby-
wamy, nie wiedząc ani skąd prowadzi, ani 
dokąd zmierza. Pociechą w tej ulotności jest 
świadomość?, podświadomość? jakiegoś 
continuum, bo droga stwarza zawsze na-
dzieję. Zapewne wszyscy widzowie, zgro-
madzeni tłumnie w niewielkiej salce Dwor-
ca Tatrzańskiego przy zakopiańskich Kru-
pówkach w dniu premiery (30 lipca 2012) 
odbierali spektakl z poczuciem wciąż świe-
żej straty, jaką sprawiło nam wszystkim 

odejście Wisławy Szymborskiej 1 lutego te-
go roku. Niewątpliwie wiele wierszy musia-
ło być odbieranych w tym kontekście – od 
pierwszego Życia na poczekaniu do końco-
wego Obmyślam świat. Siedział obok mnie 
Michał Rusinek, sekretarz Wisławy Szym-
borskiej, i wyobrażam sobie, jak trudno mu 
było oglądać ten spektakl. Ale czas mija, 
życie mija, nawet śmierć mija. I choć wie-
my – nauczyła nas tego poetka dawno temu 
– że nic dwa razy się nie zdarza, to jednak 
zawsze możemy podążyć jeszcze dalej za 
jej myślą, przekonując się, że mamy

Świat tylko taki. Tylko tak
żyć, i umierać tylko tyle.
A wszystko inne – jest jak Bach
chwilowo grany
na pile.

Powinniśmy być Teatrowi Witkacego głę-
boko wdzięczni za ten wieczór – przede 
wszystkim Katarzynie Pietrzyk za pomysł, 
wybór i fantastyczne wykonanie, a także 
Jerzemu Chruścińskiemu za stonowanie 
muzyką przytłaczającej niekiedy wagi słów 
i Ewie Dyakowskiej-Berbece za oszczędną, 
ale doskonale zharmonizowaną z zamy-
słem artystycznym spektaklu scenografię. 
Dworzec Tatrzański, działający pod kierun-
kiem Michała Pietrzaka, użyczając miejsca 
na kolejną premierę Teatrowi Witkacego, 
doskonale spuentował tym właśnie mijają-
cą 130. rocznicę swojej działalności.

Świat, wydanie drugie, Wiersze Wisławy 
Szymborskiej, Scena Propozycji Aktorskich Teatru 

Witkacego. Pomysł i wykonanie Katarzyna Pietrzyk, 
muzyka Jerzy Chruściński, scenografia Ewa 

Dyakowska-Berbeka, konsultacja choreograficzna 
Anita Podkowa. Premiera 30 lipca 2012, Dworzec 

Tatrzański. Najbliższe spektakle: 20 stycznia 2017, 
Kawiarnia Kmicic, 10 marca 2017  

Scena AB Teatru Witkacego

fot. Robert Parm
a
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poruszył istotne kwestie dotyczące natury 
ludzkiego bytu oraz kondycji zła we współ-
czesnym świecie. Mroczne wnętrze klubu 
Le Scandale dopełniało klimatu piekielnych 
czeluści. Kolejny spektakl odbył się w zu-
pełnie odmiennym otoczeniu – w kawiarni 
widokowej Cafe Tygodnik Podhalański za-
prezentowano jedną z najnowszych propo-
zycji Teatru Witkacego. Psokot to śmiesz-
no-gorzka sztuka młodego krakowskiego 
autora Łukasza Krzemińskiego, ukazująca 
okrutny korpoświat, którego ustalone i nie-
zmienne reguły zostają zachwiane przez 
nieznaną Siłę. Realizacja powstała w ra-
mach Sceny Propozycji Aktorskich w reży-
serii Krzysztofa Wnuka.
W piątkowy wieczór przenieśliśmy się 
w magiczne czasy dwudziestolecia między-
wojennego, a to za sprawą spektaklu Takie 
małe nic w reżyserii Andrzeja S. Dziuka. 
Najpiękniejsze szlagiery z polskich filmów 

przedwojennych wykonali Dorota Ficoń 
i Jacek Zięba-Jasiński oraz zespół muzycz-
ny pod przewodnictwem Jerzego Chruściń-
skiego.
W sobotę (drugi dzień urodzin teatru) na 
Scenie Witkacego wystawiono spektakl 
Dlaczego dziecko gotuje się w mamały-
dze na podstawie autobiograficznej prozy 
Aglayi Veteranyi w reżyserii Justyny Ko-
walskiej. Sztuka opowiada o życiu Aglayi – 
córki rumuńskich cyrkowców, którzy uciekli 
przed represjami Ceausescu.
Po spektaklu odbył się niesamowicie ener-
getyczny i wyczekiwany przez wszystkich 
koncert zespołu Lao Che. Po niekończących 
się bisach przyszedł czas na życzenia i obo-
wiązkowy tort urodzinowy, który jak co roku 
przygotowała Cukiernia Samanta.
Oficjalna część uroczystości dobiegła koń-
ca, ale rozmowy i radosne śpiewy słychać 
było niemal do białego rana.

 Ferie zimowe w Zakopanem kojarzą się 
głównie z zabawami na śniegu oraz spa-

cerami po Krupówkach. Nie każdy jednak 
wie, że co roku pod koniec lutego urodzi-
nowe szaleństwo ogarnia szczególne miej-
sce na mapie Zakopanego – Teatr im. St.I. 
Witkiewicza.

Nie inaczej było w tym roku – 24 i 25 lu-
tego Teatr Witkacego świętował swoje 32. 
urodziny oraz 132. rocznicę urodzin swo-
jego patrona. Pierwszy dzień rozpoczął się 
spektaklem Rozmowy z diabłem w reżyserii 
Marka Wrony. W monodramie na podstawie 
prozy Leszka Kołakowskiego reżyser-aktor 

32.urodziny
Teatru Witkacego

oraz 132. rocznica urodzin jego patrona
Gaja Gajewska
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zagubione wśród wielu innych wypowiada 
w formie maksymy podziw dla niego: tyl-
ko przyjaciel / widzi w nas więcej niż my 
sami / ty… wierzyłeś. Wiersz ten nastro-
jem i tematyką bardzo dobrze wpisuje się 
w ten najnowszy zbiór miniatur i epigra-
matów, bo takie krótkie formy najbardziej 
upodobała sobie w ostatnich latach autor-
ka. Tym bardziej że zgodnie z tradycją li-
teracką utwory należące do wymienionych 
gatunków tematycznie odnoszą się do afir-
macji świata i zadumy nad przemijaniem, 
które jak poetka zauważa w wierszu Oto-
czaki, jest nieustanne, gdyż strumień cza-
su obmywa nas.
W ponad pięćdziesięciu wierszach, zebra-
nych w ten tom, Joanna Słodyczka nieomal 
plastycznie skomponowała obrazy i nasy-
ciła je zmysłowością, najczęściej daleką 
od erotyzmu – niewiele tu czytelnik znaj-
dzie wierszy sensu stricto miłosnych. Au-
torka prezentuje raczej sensualne przeży-
wanie świata, smakowanie jego ulotnego 
piękna wszystkim zmysłami. Dlatego ter-
minem właściwie oddającym jej twórcze 
podejście do stwarzanej kreacji literackiej 
jest impresyjny charakter sztuki. To wielka 
umiejętność, żeby wykorzystać cały poten-
cjał tkwiący w tej oryginalnej formie, gdyż 
impresja1 łączy w sobie w jednakowym 
stopniu nastawienie na wydobycie wrażeń, 
jak i najbardziej plastyczne przedstawie-
nie przeżywanej rzeczywistości za pomo-
cą właściwie dobranych środków stylistycz-
nych. Joannie Słodyczce doskonale się to 
udaje, ponieważ świadoma swojego twór-
czego warsztatu nie zamyka się na sygnały 
płynące z otoczenia, rozmiłowana w liryce 
osobistej z codziennego życia czerpie pod-
nietę do artystycznej pracy na

d tekstem, a przeżycia podmiotu liryczne-
go ukazuje na szerokim tle obyczajowym 
i przyrodniczym. Stroniąc zarówno od pato-
su, jak i nadmiernej ironii, uzyskuje w po-
ezji klarowny jednolity wymiar refleksyjno-
ści, a jest to rzadka niewymuszona umie-
jętność zachęcania czytelnika po lekturze 
utworu do głębszej zadumy. A zauważyć 
to wszystko można choćby na przykładzie 
wiersza W półmroku:

nocą 
tańczy poezja
na szczytach świec
cienie rymów 
spacerują po dywanie
pod nogami
tarzają się puszyste
kłębki ciszy

w pokoju
króluje ciepły spokój

Natomiast tytułowy utwór Klucz do pamię-
ci został przez poetkę wyposażony w do-
powiedzenie: Wspomnienie ze Złotego Po-
toku, którego ranga jest wysoka, skoro nie 
znajduje się po zakończeniu wiersza, jak to 
zwykło się czynić w przypadku określania 
miejsca jego powstania, tylko zaraz po ty-
tule, gdzie zwykle widnieje dedykacja lub 
motto. Jest to zatem niewątpliwie zapis 
chwili przeżytej i wyimaginowanej jedno-
cześnie, rodzaj ekspresji słownej zaistnia-
łej na skutek impresji wywołanej pięknem 
przyrody Jury Krakowiak-Częstochowskiej 
w okolicach Janowa, gdzie działa Janow-
ski Klub Literacki, krainy pełnej licznych 
stawów pośród lasów i wapiennych skał. 
W tym liryku osobistym, który wyraża jej 

 Joanna Słodyczka (z zamiłowania regio-
nalistka) jest docenianą poetką, któ-

ra od urodzenia mieszka w Rabie Wyżnej. 
Pewnie dlatego od kilkunastu lat pisze po-
ezję równolegle i gwarą Niżnego Podha-
la, i w języku literackim, osiągając sukcesy 
zarówno w środowisku ogólnopolskim, jak 
i w swoim regionie. Wielokrotnie nagradza-
na w konkursach poetyckich i drukowana 
w antologiach, ma w dorobku dwa tomy – 
debiutancki Iskierki (1999) oraz W malinio-
ku (2000). Jest absolwentką Informacji Na-
ukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pe-
dagogicznej w Krakowie, szefową Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Rabie Wyżnej. Jako 
bibliotekarz zajmuje się animacją kultury, 

a za szczególne osiągnięcie poczytuje sobie 
pracę z dziećmi i młodzieżą, która zaowo-
cowała m.in. nocami w bibliotece opartymi 
na jej scenariuszach oraz cyklicznym Kon-
kursem recytatorskim twórczości Jerze-
go Tawłowicza. Prezentowany trzeci tom 
Klucz do pamięci nawiązuje w tytule do in-
nego poetyckiego tomu, wydanego w 2013 
roku także przez Wydawnictwo Signo, pt. 
Klucze w niepamięci zakopiańskiego poety 
i barda Jerzego Tawłowicza, który był przy-
jacielem autorki i któremu zadedykowa-
ła wiersz Nad grobem przyjaciela. W nim 
oprócz tęsknoty, wyrażonej nie wprost za 
sprawą pięknie rozbudowanej metafory za-
palam drżący płomyk – / światełko pamięci 

w miniaturach i epigramatach
Joanny Słodyczki

Afirmacja

Magdalena Węgrzynowicz-Plichta

Najnowsze trendy w poezji
część XII

życia



82 LiryDram 83styczeń-marzec 2017LiryDram styczeń-marzec 2017

i nieustannie przemija, jest dla poetki zapis 
chwili w postaci wiersza, który stając się 
elementem kultury o walorach artystycz-
nych, jest jednocześnie indywidualną kro-
niką przeżytego czasu. Dlatego nawet tak 
ulotne wrażenie, jak chwilowe przebywa-
nie (czy to w trakcie pracy w ogrodzie, czy 
wypoczynku) Przy kępie macierzanki, mo-
że z nagła zaowocować pięknym lirycznym 
utworem:

jestem

zachłystuję się 
pachnącą ociężałością powietrza

sama w bezruchu
pozwalam przesuwać się obłokom

Natychmiast po lekturze tego wiersza mi-
łośnikom poezji oczytanym w klasyce lite-
ratury polskiej nasunie się pewne skoja-
rzenie z utworem Kazimierza Wierzyńskie-
go Na łące. W obu wierszach to samo in-
spirujące napięcie wynikające z faktu ist-
nienia-przemijania i ten sam motyw przy-
rody (siano u Kazimierza Wierzyńskiego, 
macierzanka u Joanny Słodyczki) wzmoc-
niony efektem radości z istnienia w har-
monii ze światem. Budową różnią się jed-
nak zasadniczo: względem siebie to kom-
pozycje odwrócone – punkt wyjścia i puen-
ta zestawione są odwrotnie, gdyż podmiot 
Joanny Słodyczki już w pierwszym wersie 
świadomy przeżywania, oddychając łap-
czywie pachnącą ociężałością powietrza, 
pozostaje w bezruchu, podczas gdy pod-
miot Kazimierza Wierzyńskiego zadaje re-
toryczne pytanie: Czy nie za wiele mi, że 
jestem? 

Ta bezpośrednia afirmacja życia jest głów-
nym rysem charakteryzującym omawiany 
tom, gdyż pojawia się nawet w najbardziej 
melancholijno-refleksyjnych wierszach, jak 
np. w utworze Potrzebuję ciszy. W przy-
wołanym utworze poetka, utożsamiając 
się z innymi wrażliwymi ludźmi, wyznaje, 
że kiedy po niebie wiatr rozrywa / strzę-
py marzeń / człowiek ma ochotę stać się 
na chwilę / falą zieleni płynącą po połoni-
nie. Ta tęsknota do harmonii życia osobi-
stego ze światem najgłębszy znajduje wy-
raz w ostatniej, mocno zmetaforyzowanej 
na wzór aforyzmu, zwrotce wiersza, gdy 
Joanna Słodyczka precyzyjnie dopowiada, 
jaki obraz poetycki wyraża jej tęsknotę do 
stoickiego spokoju jako reakcji na gwałtow-
ne, niespodziewane i niekorzystne wyda-
rzenia. Dlatego nawet przygnębiona, afir-
mując życie, szuka wspólnoty ze światem, 
by choć na chwilę stać się: spokojną falą ży-
cia, / która przygniatana wiatrem / pochyla 
się i podnosi. 
Z kolei w wierszach optymistycznych – 
i chciałoby się napisać – pogodnych autor-
ka wprost wyraża swój zachwyt nad ota-
czającym ją światem; wtedy też najczę-
ściej wykorzystuje własne doświadczenia 
i obserwacje, gdyż szczególna wrażliwość 
na piękno nie pozwala wobec wszelkich je-
go przejawów przejść jej obojętnie. I to jest 
zawsze największa tajemnica każdego po-
ety, które przeżycia tak bardzo zapadają mu 
w pamięć, że wywołują twórcze napięcie, 
drażniąc go dotąd, aż wreszcie powstanie 
konkretny utwór. Joanna Słodyczka żyje, 
jak większość współczesnych artystów pra-
cujących zawodowo, bardzo intensywnie, 
może dlatego wybiera bardzo krótkie for-
my, wiedząc, że dłuższych nikt prawie już 

poetyckie credo, poetka jest pod szcze-
gólnym urokiem najbliższej okolicy pała-
cu i dworku Zygmunta Krasińskiego w Zło-
tym Potoku, który jako nowoczesny obiekt 
muzealny bardzo często gości poetów z ca-
łej Polski. Tradycją corocznych spotkań li-
terackich jest spacer w pogodne paździer-
nikowe południe w wyjątkowym pejzażu – 
złotą aleją klonów. Dlatego ten subtelny, 
a jednak pełen konkretnych semantycznych 
odniesień monolog poetycki otwiera orygi-
nalna metafora, wyrażona frazą: wciąż drżą 
na strunach babiego lata nuty Vivaldiego. 
Te słuchowe wrażenia nie są przypadko-
we – Cztery pory roku Antonio Vivaldie-
go szczególnie popularyzuje Polskie Radio. 
Cykl ten, skomponowany około roku 1720, 
obejmuje cztery solowe koncerty skrzypco-
we, będące doskonałym przykładem muzy-
ki ilustracyjnej, gdyż każdy koncert poprze-
dza sonet objaśniający, a owe ilustracyjne 
odniesienia sam kompozytor wielokrotnie 
zaznaczał w nutach. 
Zatem obraz nut drżących na niciach ba-
biego lata, który poetka roztacza przed 
czytelnikiem, jest bardziej złożony niż tyl-
ko plastyczne wyobrażenie rozwieszonych 
nut, jakby zapisanych na pięciolinii, bo sko-
ro nici babiego lata to wciąż drżące stru-
ny, to znaczy, że jesteśmy świadkami naj-
bardziej naturalnego koncertu, jaki stwarza 
przyroda i jaki mogą usłyszeć tylko wrażli-
wi odbiorcy jej naturalnego piękna. I wła-
śnie dlatego tak obrazowe odwołanie się 
w pierwszym wersie do muzyki Antonio Vi-
valdiego jest wyjątkowo udanym środkiem 
artystycznym – zmusza czytelnika do holi-
stycznego chłonięcia estetycznych wrażeń 
płynących z wiersza. W kolejnych wersach 
ze szczególnym upodobaniem przedsta-

wione są kolejne wrażenia zmysłowe, któ-
re odbiera podmiot literacki: wśród drzew 
rozpylone światło / i zapach zasypiających 
liści. Tak więc przy odbiorze tej sensorycz-
nej poezji ważną rolę odgrywają wrażenia 
słuchowe, wzrokowe, węchowe i dotyko-
we także, gdyż podmiot literacki wyznaje: 
pochylam się / podnoszę wiersz zagrzeba-
ny w szeleszczącym złocie. Oczywiście to 
kolejna efektowna złożona metafora, gdyż 
żaden roztargniony poeta, spacerując, nie 
gubi wierszy, a jedynym szeleszczącym zło-
tem w przyrodzie w tamtej okolicy są opa-
dłe z drzew klonowe liście. Z pozoru odle-
gły wydaje się znaczeniowy łańcuch: liść 
– list – wiadomość – wiersz. A może po-
etce chodzi tylko o temat na wiersz? Jed-
nak w tym kontekście bardzo ciekawa wy-
daje się choćby pobieżna analiza funkcji 
epitetu zagrzebany. Czyli przed kimś ukry-
ty, schowany, zasypany? A wtedy z punktu 
widzenia podmiotu literackiego znalezienie 
takiego wiersza jest nie byle jakim odkry-
ciem! Jest też darem jednocześnie pocho-
dzącym z zewnętrznego świata, w którym 
uczestniczy. W tym konkretnym przypadku 
poetka i podmiot literacki to ta sama oso-
ba, a wiersz, jako doskonały przykład liryki 
osobistej, wpisuje się w nurt tej poezji, któ-
ra opierając się na autentycznych przeży-
ciach, akcentuje weryzm2.
Odpowiedź na pytanie, dlaczego to takie 
ważne stwierdzenie, że autorka i podmiot 
literacki są tożsame, znajduje się puencie 
utworu, gdy nagle okazuje się, że podnie-
siony wiersz to klucz do pamięci. Ludzkiej 
pamięci, która jest zawodna, gdyż z lata-
mi coraz więcej faktów i uczuć się zapomi-
na. Jedynym więc wyjściem z tej egzysten-
cjalnej pułapki, że wszystko jest nietrwałe 
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niatury, gdy zagęszczony emocjami bły-
skawiczny zapis jest ważniejszy od prze-
myślanej i na zimno kalkulowanej kom-
pozycji, nazywa akcydensem życia. Nie-
wątpliwie do tego nurtu należą, ujmujące 
subtelną poetyką i jednocześnie konkretną 
postawą wobec przemijania, miniatury Jo-
anny Słodyczki z tomu Klucz do pamięci, 
a w szczególności takie jak: Październiko-
wy lunapark, Pamięć skazana oraz Wiruję. 
Natomiast miniaturę Chwytam dzień, na-
wiązującą w tytule do starożytnej senten-
cji pochodzącej z poezji Horacego, cechuje 
wyjątkowe wyznanie, wyrażające twórcze 
credo autorki: 

jestem zbieraczką chwil

kolekcjonuję przemijanie
z pietyzmem składam w gablotkach 
pamięci 
migawki rzeczywistości

świadoma
codziennego
odchodzenia w zapomnienie 

Autorefleksja wyrażona w roli kolekcjoner-
ki nie tylko uzmysławia fakt, że trzeba cie-
szyć się pełnią życia – dodatkowo kładzie 
nacisk na potrzebę uwieczniania migawek 
rzeczywistości.

Joanna Słodyczka, Klucz do pamięci,  

Wydawnictwo Signo 2016

Przypisy
1  Ulotne wrażenie; nastrojowy opis literacki, ob-

raz lub utwór muzyczny.

2  Wierne odtwarzanie rzeczywistości, zgodność 
z rzeczywistością; prawda, realizm.

3  Powierzchowne, mechaniczne powtarzanie 
środków artystycznych czyichś lub własnych.

4  Styl poetycki stosowany często w literatu-
rze barokowej, który charakteryzuje efektow-
na forma utworu, nadużywanie metafor oraz 
różnorodne chwyty stylistyczne, takie jak: ali-
teracje, anafory, paradoksy, inwersje, parente-
zy, hiperbole i tym podobne, by osiągnąć po-
żądany efekt.

5  Wizerunki Chrystusa, ukazującego się po 
zmartwychwstaniu Marii Magdalenie, w sztu-
kach plastycznych określa się wyrażeniem No-
li me tangere (Nie dotykaj Mnie, Nie zatrzymuj 
Mnie) – Chrystus przestawiany jest w nich jako 
ogrodnik z łopatą, bądź trzymający chorągiew.

6  Piotr Michałowski, Miniatura poetycka, „Pa-
miętnik Literacki” rok 1994 nr 85/2, str. 116-
135.

7  Miniatura poetycka to utwór obejmujący naj-
wyżej trzy zdania ściśle ze sobą powiązane 
i zestawione w sposób konieczny dla wyrazi-
stego sensu całości; rozumiane jako pewna lo-
giczna cząstka wypowiedzi (może być rozbudo-
wana), a nie jako jednostka składniowa.

8  Carpe diem (łac.) dosłownie – chwytaj (skub) 
dzień; w Pieśniach (1, 11, 8). Chwytaj dzień, 
bo przecież nikt się nie dowie, jaką nam przy-
szłość zgotują bogowie…

nie czyta, a może to celowy zabieg styli-
styczny, żeby w bardzo krótkiej kilkuwerso-
wej formie oddać maksymalnie dużo treści. 
Zbyt długi bowiem zachwyt jest postrzega-
ny jako sztuczny, pompatyczny i niepraw-
dziwy, tym bardziej że współczesna este-
tyka gardzi nie tylko manierą3, ale także 
marinizmem4. Tę oszczędność w przekazie, 
przy jednoczesnym pozytywnym emocjo-
nalnym zabarwieniu wszystkich słów, za-
uważyć można w utworze o znamiennym 
tytule: Życie

jak cudowny jest ogród świata
idziemy ścieżką rozkwitłych dni
żyjąc przeczuciem piękna
które czeka za ostatnim żywopłotem

W pierwszym wersie poetka postawiła te-
zę o cudownym świecie, który jest ogro-
dem. To daje jej możliwość zagęszczenia 
sensów zastosowanych metafor i powodu-
je wielość znaczeń nawet tak prozaicznych 
słów, jak ścieżka i żywopłot. Dlatego utwór 
ten ma co najmniej kilka warstw znacze-
niowych, z których żadna się nie wyklucza, 
natomiast ujawnia w czasie różnych inter-
pretacji.
Najprostsza, oparta tylko na skomponowa-
nym obrazie, to zachwyt nad bezpiecznym 
kwitnącym życiem jako wytyczona ścież-
ka przez cudowny świat, aż do ostatniego 
żywopłotu. Na tym poziomie nie są ważne 
żadne inklinacje religijne. Nie należy my-
lić ścieżki z drogą, bo nie o tao ani bud-
dyzm w tym przypadku chodzi, chociaż 
jest religia, w której Bóg ukazał się jako 
Ogrodnik5.
Celowo wykorzystała metaforę nawiązu-
jącą do Edenu, ponieważ dzięki niej mo-

że konsekwentnie stwarzać kolejne obra-
zy: dni, które przynoszą spełnienie, od po-
ranków do wieczora rozkwitają jak kwia-
ty; dlatego zbiorowy pomiot literacki, 
idąc przez życie (w kolejne lata) taką bez-
pieczną ścieżką, nie lęka się o przyszłość, 
a przeczuwając kres swych dni, wyczekuje 
jeszcze większego piękna – życia wieczne-
go. W świetle cyklu ludzkiego życia bardzo 
interesująca jawi się metafora ostatniego 
żywopłotu, gdyż wydaje się oryginalnym 
eufemizmem śmierci. Żywopłot, znany 
już w czasach biblijnych, pełni kilka funk-
cji: może wydzielać pewne części ogrodu, 
podkreślać szlaki komunikacyjne, zazna-
czać granice obiektu. Choć nie jest istot-
ne, czy Joanna Słodyczka, czerpiąc inspi-
rację z tradycji literackiej, podświadomie 
lub celowo korzysta z motywu labiryntu 
i toposu ogrodu, to jednak z całą mocą na-
rzuca się przypuszczenie, że zwykła em-
piryczna obserwacja rzeczywistości poet-
ce nie wystarcza. Prawie w każdym wier-
szu Joanny Słodyczki, gdy tylko pojawi się 
zaduma lub przebłysk istotnego pytania, 
następują metaforyczne, bardzo obrazowe 
próby odpowiedzi na zagadnienia związa-
ne z egzystencją człowieka i jego ducho-
wością, ujęte w bardzo zwięzłe, zwarte 
kompozycyjnie miniatury. Jak podkreśla 
Piotr Michałowski6, ta mała forma należy 
do najistotniejszych zjawisk we współcze-
snej poezji, zdominowanej przez wiersz 
wolny. Dlatego podając nową definicję 
miniatury7, zwraca szczególną uwagę na 
fakt, że często bywa ona wypowiedzią do-
raźną, formułowaną bez zamiaru syntezy 
i uogólnienia, najczęściej wyraża skojarze-
nia ujęte w impresję, rzadziej myśl zawar-
tą w formie aforystycznej. Tę odmianę mi-
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Joanna Słodyczka

Kruchość
tacy delikatni
światło w glinianym naczyniu

jeden ruch
potrącenie

nagłe zaciśnięcie pięści losu
długotrwała ekspozycja na żar upływającego czasu

opadają skorupy
sypie się pył

rozmywa się
czy łączy z tym co poza materią
uwolniony blask

pozostaje kruchość wracająca do ziemi

Kompatybilność

nadzieja lubi fałdki marzeń
można w nich przeczekać zły czas
odzyskać blask zduszony przez ciszę

lubi miękką otulinę fantazji
ciepły koc chroniący przed wątpliwościami

kocha materię snu 
jej skafandrowe przyleganie 
we wrogim świecie pozbawiającym złudzeń

nadzieja i kreacje wyobraźni –
przyjazna przystawalność dla niedopasowanych
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fot. Ew
a Zelenay

z literackiego pobytu
Wspomnienia

Fotoreportaż Ewy Zelenay

w Chinach
30 sierpnia – 3 października 2016 
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…czyli
TEDA

 Chiny pamiętam sprzed wielu, wielu 
lat. Przyleciałam tu jako stewardes-

sa samolotem jednym z pierwszych rejso-
wych lotów Polskich Linii Lotniczych. Mo-
je pierwsze wrażenia z tamtego pobytu to 
szare ulice i ogromna ilość rowerów. Jed-
nak pomimo wspaniałych zabytków histo-
rii, które udało nam się wtedy zobaczyć, 
życie codzienne w Chinach nie zachwyca-
ło turystów…
Dziś, po ponad dwudziestu latach, wydaje 
mi się, że kraj, który widzę teraz, nie ma nic 
wspólnego z tamtym szarym i zgrzebnym 
światem. Już samo lotnisko w Pekinie robi 
ogromne wrażenie. Jego wielkość, ale tak-
że ilość samolotów, które na nim zobaczy-
łam, przerosła moje najśmielsze oczekiwa-

nia. Piękne, malowane w czerwone wzory 
ogony airbusów A-300 Hainan Airlines czy 
równie imponujące z kwiatem wiśni China 
Airlines – które produkowane są właśnie tu-
taj w Tjanjin – a dalej cała masa boeingów 
ze wszystkich stron świata z naszym LOT-
-owskim Dreamlinerem. Dalej to, co nie-
zwykle ważne, czyli infrastruktura lotniska, 
jego połączenie z koleją i dworcem autobu-
sowym oraz sama architektura na miarę XXI 
wieku robi na mnie, ale z pewnością i na in-
nych turystach, ogromne wrażenie.
Kolejne zadziwienie to drogi – bardzo sze-
rokie i z rozmachem zaprojektowane wia-
dukty, mosty i autostrady, bardzo przezor-
nie osłonięte przed wiatrami rzędem cią-
gnących się kilometrami drzew i dalej, gdzie 

Ewa Zelenay

rozpędzony
rumak

WRITING 
PROGRAM FOR 
INTERNATIONAL 
WRITERS
– to warsztaty dla pisarzy i poetów 
z całego świata organizowane przez 
Unię Pisarzy Chińskich. Każdego roku 
na warsztaty zapraszanych jest kilka 
osób z różnych krajów świata oraz 
kilku pisarzy chińskich. Warsztaty 
odbywają się w języku angielskim. 
Każdy z uczestników przez miesiąc 
poznaje Chiny, a następnie 
przedstawia pozostałym uczestnikom 
swoje wrażenia w postaci reportażu, 
prozy lub utworów poetyckich. 

W 2017 roku do Tianjin zaproszono 
sześć osób. Byli to: Zdravka Vassileva 
Evtimova-Gueorguieva z Bułgarii, 
Sonia Di Placido z Kanady, Typlt 
Jaromir z Czech, Dinko Telecan 
z Chorwacji, Jonathan Blum z USA 
i ja.
Chińscy pisarze to: Liang Heng, Bauer 
Kim Aa, Xu Qin, Wu Xin, Wang Wei 
Lian, Wang Ke Xin, Huo Zhu Shan, 
Bai Lin oraz wolontariusze: Yuan Hong 
Lin, Liu Hui Qin, Wang Dan, Zhang Lu 
Xi, Wang Qian, Ma Xiao Ying, Zhao 
Wei Wei. 

fot. Ew
a Zelenay
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a przede wszystkim stawianie na młodość 
i stworzenie młodym ludziom warunków 
do rozwoju – to właśnie chińskie prio-
rytety. Tianjin International Biomedical 
Joint Institute – gdzie młodzi naukow-
cy prowadzą ważne badania choćby nad 
lekarstwem na raka, Academy of Sience 

and Reserch, High-tech Development Zo-
ne, Longhu Bohai enterprise – to miejsca 
gdzie wdrażane i realizowane są odważ-
ne pomysły młodych naukowców. Bar-
dzo dobrym i godnym pochwały pomy-
słem wydaje mi się też umożliwianie jak 
najszerzej pojętemu biznesowi wymiany 

fot. Ew
a Zelenay

Wejście do galerii handlowej w Tianjin

tylko można sięgnąć wzrokiem, wyrastają-
ce jak grzyby po deszczu wysokie osiedla 
domów – jak minimiasta na tych wielkich 
otwartych przestrzeniach. Jak silny i boga-
ty musi być kraj, który stać na tak ogrom-
ne inwestycje, wiem najlepiej, bo nasze pol-
skie, europejskie drogi budowane są nieste-
ty w żółwim tempie od wielu, wielu lat. 
Zaskoczenie – to słowo najlepiej określa 
mój pierwszy tydzień pobytu w Tianjin Bin-
hai New Area. Zaskoczenie, a właściwie 
– zaskoczenia, bo było ich naprawdę wie-
le. Zachód – na Wschodzie… i to dalekim 
wschodzie. I dalej pytanie : jak to się stało, 
że ten kraj tak bardzo się rozwinął ? Co zro-
biono, że sklepy i ulice wyglądają jak w No-
wym Jorku, Londynie czy innym europej-
skim mieście?
Ale zacznijmy od początku. Od prawdzi-
wie angielskiego hotelu Ascott, w którym 
nasi gościnni Gospodarze nas zakwate-
rowali, dbając zarówno o najwyższy stan-
dard mieszania, wspaniałe warunki do pra-
cy, ale i o rekreację w siłowni i na pięknym 
basenie. Pierwszy tydzień minął jak z bicza 
strzelił. Każdego dnia po śniadaniu wyru-
szaliśmy na zwiedzanie miasta. Cała nasza 
programowa grupa pisarzy zagranicznych 
razem z przemiłymi kolegami – pisarza-
mi z Chin i grupą wolontariuszy wyruszała 
zwiedzać najciekawsze zakłady przemysło-
we i instytuty naukowe oraz centra handlo-
we, a było tego naprawdę wiele.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Binhai New 
Area Planning and Construction Exhi-
bition Hall – miejsca, które daje wspaniałą 
możliwość spojrzenia na całe miasto z gó-
ry, jakby z lotu ptaka. Miasto XXI wieku to 
ogromne wieżowce w centrum, z nowo bu-
dowaną wieżą na czele. Wspaniała i plano-

wana z myślą o przyszłości i dalszym roz-
woju aglomeracja, z podziemnymi centra-
mi handlowymi, a nad nimi strefami zie-
leni z  placami zabaw dla dzieci, fontan-
nami i miejscami do odpoczynku. Mówiąc 
o architekturze, nie można nie wspomnieć 
o roli świtała w eksponowaniu nowocze-
snych linii budynków. Tianjin Binhai New 
Area to kamień, metal i szkło, które nocą, 
podświetlone tysiącami reflektorów wy-
gląda jak największe stolice europejskie, 
a o zachodzie słońca bawi się z mieszkań-
cami grą złotych błysków odbijających się 
w niezliczonych oknach…
Zachwycona tymi niespodziewanymi efek-
tami zrobiłam w mieście wiele pięknych 
zdjęć – dwóch słońc, tego prawdziwego 
i tego odbitego jak w lustrach w oknach 
wieżowców. Najpiękniejsze jednak zdjęcie, 
jakie udało mi się zrobić, to zdjęcie figu-
ry konia przed wejściem do jednej z galerii 
handlowych po przeciwnej stronie naszego 
hotelu. Rozpędzony rumak podnosi w galo-
pie kopyta, jakby za chwilę miał przesko-
czyć przez niewidzialną przeszkodę. Jego 
nogi są silne i na tle ściany hotelu Marriott 
wyglądają niezwykle dynamicznie…
To zdjęcie to metafora – metafora Chin 
współczesnych, a szczególnie TEDY – czy-
li tianjińskiej strefy ekonomicznej. Chiny to 
nie agresywny dziki azjatycki tygrys – jak 
niektórzy je określają. Chiny to rozpędzo-
ny rumak, dynamiczny, inteligentny i prze-
skakujący gładko przez wszystkie przeszko-
dy. O tym właśnie mieliśmy się przekonać  
również w kolejnych dniach naszego tutaj 
pobytu.
Uczenie się od najlepszych, inwestowanie 
w technologie, kształcenie własnych na-
ukowców oraz współpraca zagraniczna, 
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su wojny opiumowej. Z tych zamierzchłych 
czasów przenieśliśmy się jednak szybko 
w przyszłość – do Dongjiang Cruise Home 
Port i obejrzeliśmy Container Terminal of 
East Pacific. Nieprawdopodobnie wysokie 
i silne dźwigi, platformy do wydobywania 
ropy naftowej produkowane tu w stoczni, 
a potem transportowane na miejsce prze-
znaczenia, ogromne place zastawione naj-
nowszymi modelami mercedesów i setki 
kontenerów czekających na załadunek – to 
robi wielkie wrażenie. Jednak to, co mnie 
osobiście zaskoczyło najbardziej, to wzoro-
wy ład i porządek na terenie portu, robot-
nicy ubrani w kolorowe kombinezony w za-
leżności od tego, na jakim stanowisku pra-
cują. Inżynier w bielutkim kombinezonie 
opowiadał nam, jak duży jest to port i jak 
wielkie ma znaczenie dla rozwoju komuni-
kacji z całym światem.
Jednak nie tylko port znajduje się nad brze-
giem oceanu. Wybrzeże to również miejsce 
odpoczynku mieszkańców. Dongjiang Bay 
Beach – czyli ogromne plaże pełne atrak-
cji turystycznych i ciągnące się wzdłuż wy-
brzeża hotele i pensjonaty. I pomimo tego, 
że właściwie było już po letnim sezonie, to 
co zobaczyliśmy, dało nam wyobrażenie, 
jak wesoło i tłocznie jest tu podczas waka-
cji. Miałam też okazję pochodzić po wodzie 
i zebrać na pamiątkę kilka muszli. To była 
naprawdę miła wycieczka.
Dalsze dni naszego pobytu w TEDA rów-
nież obfitowały w wiele atrakcji. Zwiedza-
nie fabryki, w której codziennie produko-
wanych jest 1000 samochodów! Czyściut-
kie hale i taśmy produkcyjne, ubrani w ja-
sne kombinezony pracownicy – jakby to by-
ła fabryka zegarków, a nie samochodów. 
Świetnie zorganizowane miejsca odpo-

czynku dla robotników z boiskiem do gim-
nastyki w przerwach i miejscami do spoży-
wania posiłków. W takiej fabryce po prostu 
chce się pracować. Jak już wspomniałam 
o zegarkach, to bardzo ciekawa była rów-
nież wycieczka do fabryki zegarków znanej 
marki Seagull. Historia zakładu oraz doro-
bek – mapa świata ułożona z zegarków fir-
my, a także ich jakość i niestety cena – ro-
bią doprawdy wielkie wrażenie.
Dla mnie, jako że pół życia byłam zwią-
zana z lotnictwem, niezwykle ciekawe by-
ło zwiedzanie fabryki śmigłowców, których 
tak bogaty asortyment jest tu produkowa-
ny. Śmigłowce wielozadaniowe, dla wojska, 
dla straży pożarnej, pogotowia oraz ca-
ła gama jeszcze innych mniejszych i więk-
szych, których miniatury wystawione były 
w sali ekspozycyjnej zakładu. Żałuję tylko, 
że nie udało nam się odwiedzić zakładów, 
w których produkowane są airbusy A 300, 
bo lotnictwo ciągle jeszcze mnie pasjonuje 
i niezmiennie zajmuje większą połowę mo-
jego serca. 
Wśród ciekawostek, które gościnni gospo-
darze postanowili nam pokazać, należy wy-
mienić wspaniałe centrum animacji filmo-
wej oraz wytwórnię filmów rysunkowych 
z najnowszymi urządzeniami do produkcji 
filmów, spacer po biznesowej ulicy Yu Jiapu 
z ciągnącymi się pod ziemią centrami han-
dlowymi Global i restauracjami, a w końcu 
imponującą wielkością stację kolejową.
Odważna architektura XXI wieku, wielkość 
zabudowanej przestrzeni, troska o każdy 
detal – to właśnie podobało mi się najbar-
dziej. To właśnie z takich stacji odjeżdża-
ją najnowocześniejsze na świecie pocią-
gi w różne strony Chin. I w końcu metro 
– z ogromną siecią połączeń, bo jakie ma 

doświadczeń i podsuwanie przemysło-
wi pomysłów na poprawienie i uatrakcyj-
nienie produkcji przez młodych, elastycz-
nych i kreatywnych ludzi po studiach. 
Inwestowanie w przyszłość – to właśnie 
jest prawdziwym motorem rozwoju.
Ale nie ma przecież rozwoju bez kultu-
ry i ta właśnie potrzeba także została do-
strzeżona przez władze TEDY. Mieliśmy 
bowiem przyjemność obejrzenia budowy 
tianjińskiego centrum kultury. Niepraw-
dopodobny rozmach i skala tego przedsię-
wzięcia, przyznam, wzbudziły moją szcze-
rą zazdrość. Mogę tylko sobie wyobrażać, 

jakie piękne imprezy kulturalne będą tu 
miały miejsce w przyszłości. Sala koncer-
towa, kino, teatr, biblioteka marzeń – to 
tylko niektóre z realizowanych pomysłów. 
Jestem przekonana, że będzie tu pięknie 
i ciekawie. I do tego przepiękny park, skle-
py, restauracje. Pozostaje mi żałować, że 
sama niestety nie będę miała okazji wziąć 
udziału w jakiejś pięknej imprezie kul-
turalnej w tym nowoczesnym centrum, 
bo z pewnością nie wychodziłabym stąd 
przez tydzień. 
Jeśli mówimy o kulturze, to również bardzo 
mi się podobał ośrodek integracyjny, w któ-
rym wszyscy mieszkańcy mają nieograni-
czony i bezpłatny dostęp do zajęć kultural-
nych. Sala zabaw dla maluchów, bibliote-
ka, w której dzieci starsze i młodzież odra-
biają lekcje, sala do ping-ponga, siłownia, 
zajęcia taneczne dla pań, a nawet pięknie 
przygotowana sala do kaligrafii z ogromny-
mi stołami, na których można rozłożyć dłu-
gie zwoje papieru.
To wszystko widziałam i mogę stwierdzić, 
że działa wspaniale, usiadłam bowiem 
z czterema paniami do gry w coś w ro-
dzaju chińskiego domina, wyglądałam zza 
pleców starszych panów grających w kar-
ty, ucięłam sobie krótką rozmowę na migi 
z pewnym młodym pionierem i posłucha-
łam z przyjemnością, jak jeden z wolonta-
riuszy gra dla nas na fortepianie.
Wielkie wrażenie także zrobiła na mnie wy-
cieczka do fortu Dangu – gdzie poznaliśmy 
sporo faktów z historii walki Chińczyków 
z najeźdźcami. Mogliśmy także zobaczyć 
ciekawe eksponaty z tamtych odległych 
czasów: broń, działa, kule armatnie, ma-
kiety statków, ubrania walczących żołnie-
rzy, a nawet fajki do palenia opium z okre-

fot. Ew
a Zelenay
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EWA ZELENAY – poetka, pisarka, dziennikarka, blogerka, autorka tekstów 
piosenek i książek dla dzieci, jurorka konkursów literackich, prekursorka 
impulsjonizmu.
Członek Zarządu Głównego oraz Zarządu Oddziału Warszawskiego 
Związku Literatów Polskich. Ukończyła Wydział Dziennikarstwa oraz 
Wydział Kulturoznawstwa w Wyższej Warszawskiej Szkole Humanistycznej 
im. Bolesława Prusa w Warszawie. Laureatka kilkudziesięciu konkursów 
poetyckich, fotograficznych, reklamowych. Wśród konkursów poetyckich – 
prestiżowego konkursu im. księdza Jana Twardowskiego na najciekawszy tom 
poezji w 2007 roku. 
Maluje, rzeźbi, fotografuje – łączy różne techniki. Powietrze i przestrzeń 
to częste tematy prac autorki, która pracując jako stewardessa w PLL LOT, 
kilkanaście lat życia spędziła w powietrzu. 
Wiersze Ewy Zelenay znalazły się w wielu antologiach i pismach literackich 
polskich i zagranicznych, słuchowiska były wielokrotnie emitowane na antenie 
Teatru Polskiego Radia, a teksty piosenek wykorzystywane w spektaklach 
teatralnych zarówno w kraju, jak i za granicą.
Ewa Zelenay jest członkiem zespołu redakcyjnego pisma „Myśl Polska”. 
Wiersze i felietony tłumaczone na jangielski, chiński, włoski i węgierski 
autorka publikuje na łamach prasy literackiej w kraju i na świecie, w mediach 
elektronicznych oraz na łamach prasy polonijnej w USA. W latach 2015–
2016 ukazały się trzy najnowsze tomy poezji : Alla Prima, W ciszy dalekich 
lotnisk oraz poezji lotniczej Na prostej. Wydany w 2016 roku tom W ciszy 
dalekich lotnisk został przetłumaczony na język węgierski i znajduje się 
w zbiorze elektronicznym Węgierskiej Biblioteki Narodowej w Budapeszcie.

o którym z pewnością po powrocie do Pol-
ski także napiszę.
Co podobało mi się w TEDA najbardziej? 
To pytanie, na które doprawdy nie potrafię 
znaleźć odpowiedzi. Tyle było bowiem wra-
żeń, zaskoczeń i olśnień, że niemożliwe jest 
wybranie jednego obiektu, który wśród tak 
wielu zająłby pierwsze miejsce.
A co będę wspominać? Gościnność i ser-
deczność gospodarzy, uśmiech zwykłych, 
mijanych na ulicy ludzi, śliczne kobiety 
i słodkie dzieci, wspaniałą kuchnię, która 
przysporzyła mi nadprogramowych kilo-
gramów, i sute obiady, na które bywaliśmy 

zapraszani, cudowne miejskie ogrody, fon-
tanny między budynkami, zadbane trawni-
ki i zgrabne kulki starannie formowanych 
krzewów, drzewka chińskiej róży i sze-
leszczący trochę jak chińska mowa bam-
bus, i cykady, które zamieszkały w tej zie-
leni i rywalizują swoimi pieśniami godowy-
mi z warkotem wiertarek i innymi głosami 
z budowy – w tym niezwykłym i ciągle roz-
budowującym się supernowoczesnym mie-
ście XXI wieku…

Tianjin Binhai New Area …dziękuję !

TEDA 26.09.2016

być metro w mieście liczącym 20 milionów 
obywateli.
Miłym przerywnikiem w zwiedzaniu fa-
bryk, zakładów przemysłowych i instytu-
tów była wycieczka do prywatnej galerii 
sztuki oraz całodniowa wycieczka do Tian-
jin połączona ze zwiedzaniem domów za-
służonych dla sztuki i kultury Chińczyków. 
Piękne, nastrojowe miejsca opowiadają-
ce o życiu i twórczości tych ludzi, cieniste 
i klimatyczne ogrody, po których spacero-
wali i w których tworzyli – to wszystko dało 
nam wiele inspiracji i relaksu.
Wizyta w Tianjin była jednak nie tylko przy-
jemnym relaksem, ale również okazją do 
poznania naszych gospodarzy – kolegów 
pisarzy i poetów chińskich. Ciągle pozosta-
ję pod wrażeniem gościnności i serdecz-
ności, jaką nas otoczyli, ciekawego spotka-
nia i dyskusji oraz wspaniałego obiadu, na 
który zostaliśmy zaproszeni. Z nieukrywa-
ną zazdrością patrzyłam także, jak wspa-
niale rozwija się ich działalność i jak pań-
stwo i władze miasta wspierają rodzimych 
twórców. Ośrodek bowiem, który mieli-
śmy okazję oglądać, a który zostanie od-
dany do użytkowania już wkrótce, jest ide-
alnym miejscem do pracy twórczej. Miej-
scem, gdzie w skupieniu, nie rozpraszani 
przez hałas miasta będą mogli w komfor-
towych warunkach, w klimacie zen tworzyć 
swoje dzieła. Myślę, że władzom miasta na-
leży się naprawdę wielkie uznanie za do-
strzeżenie potrzeby inwestowania w sztukę 
i kulturę, bo tylko taka polityka gwarantuje 
w przyszłości wychowanie mądrego i wraż-
liwego artystycznie społeczeństwa. 
Przyznam, że w ciągu mojego miesięczne-
go pobytu w TEDA obejrzałam tak wiele, 
że zebrałby się z tego materiał na sporą 

książkę. Mam nadzieję, że taka powstanie 
i że w natłoku wrażeń uda mi się w domu 
odtworzyć wszystko, to o czym postanowi-
łam napisać. Pomimo tego długiego pobytu 
ciągle jednak czuję niedosyt, bo właściwie 
dopiero zaczęłam poznawać ten niezwykle 
ciekawy kraj. Po pierwszych zaskoczeniach 
i odkryciach teraz w końcu zaczynam tro-
chę rozumieć ten zróżnicowany narodowo-
ściowo kraj. Przyglądam się ludziom na uli-
cy i w metrze, zauważam to, czego nie wi-
działam wcześniej.
Ha! Nauczyłam się przechodzić przez ulicę, 
co przy tutejszym ruchu miejskim i prze-
pisach znacznie odbiegających od tych 
w moim kraju jest wyczynem dość karko-
łomnym. Dowiedziałam się też sporo o Chi-
nach współczesnych, o rodzinie chińskiej, 
o ich pracy i o tym, co robią w czasie wol-
nym. Spróbowałam chińskich ciasteczek 
wypiekanych z okazji święta połowy jesie-
ni. Bawiłam się i uczyłam języka w ośrod-
ku integracyjnym i byłam gościem w Toast-
master Club, którego prezesem jest nasza 
przemiła wolontariuszka Liu Hui Qin, czyli 
– Tracy. Dzięki jej uprzejmości miałam oka-
zję wzięcia udziału w jednym ze spotkań 
z niezwykle zdolnymi młodymi u uczestni-
kami tego programu. To moje kolejne mi-
łe zaskoczenie – jak chętna do nauki i cięż-
kiej pracy nad doskonaleniem umiejętności 
autoprezentacji, przemawiania do słucha-
czy oraz  perfekcyjnym operowaniem języ-
ka angielskiego jest chińska młodzież.
Tracy, wiedząc że interesuję się sztuką, za-
brała mnie także do jednego ze swoich zna-
jomych, znanego artysty, rzeźbiarza i cera-
mika. To, co zobaczyłam w jego domu – ga-
lerii, wprawiło mnie w absolutny zachwyt 
nad artyzmem i profesjonalizmem twórcy, 
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Ewa Zelenay

sprzedawca ptaków
w dzielnicy Dang Gu
na chodniku przy ruchliwej ulicy 
uśmiechnięty mężczyzna sprzedaje ptaki

sprzedawca kocha swoje ptaki, dba o nie, dobrze je karmi i poi
pamięta przecież jak kiedyś nadziewano je na patyki
…ale to historia i już się nie powtórzy

teraz jego ptaki mają wygodne bambusowe klatki, 
przez które widzą niebo i słońce jego twarzy
a jednak one uparcie nie chcą śpiewać …

jakby wiedziały że do śpiewu potrzebna jest wolność
ziarno słońca i woda nieba… i szum wiatru 
w bambusowych zaroślach

na białej wyspie
w hałasie wielkiego miasta Tianjin
na białej wyspie podwórka muzeum 
 – odnalazłam Czas 

jak zmęczony wędrowiec od kiedyś do kiedyś
odpoczywał na starej ławce pod drzewkami granatu
ciepłymi palcami gładził owoce – krągłe brzuchy ciężarnych ko-
biet
stupestne owoce o krwawych wnętrzach pełnych słodkiego soku
w błogosławionej, jasnej, dojrzewającej ciszy
ojciec czas zatrzymał się tu i dla mnie

w najcichszym, zielonym drobnolistnym cieniu  
w blasku słońca przesianego
przez liście

fot. Ew
a Zelenay
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Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA 
KOBIET Pani XIA Jihui małżonka Ambasadora 
Chin Pana XU Jian zaprosiła panie na przemiłą 
uroczystość która odbyła się w Ambasadzie 
Chin w Warszawie. Po przywitaniu gości przez 
Panią Ambasadorową usłyszeliśmy dwa utwory 
fortepianowe wykonane przez młodziutką 
uczennicę szkoły muzycznej oraz koncert pieśni 
wykonany na ludowym chińskim instrumencie. 
Następnie obejrzeliśmy pokaz tradycyjnych 
strojów regionalnych oraz pokaz pięknych 
narodowych jedwabnych chińskich 

sukien. Byłam pod wielkim wrażeniem wdzięku 
i urody modelek oraz profesjonalizmu prezentacji, 
która była przygotowana przez samych 
pracowników ambasady. Bardzo ciekawy był 
również pokaz ceremonii parzenia herbaty, który 
istotnie wzbogacił moją wiedzę na temat tego 
narodowego chińskiego napoju. Przemiły wieczór 
zakończyło wspólne zdjęcie wszystkich pań oraz 
przepyszna kolacja.Było rodzinnie i miło, była 
wymiana kontaktów i zdjęcia ... i prezenty dla 
wszystkich zaproszonych pań w postaci 
luksusowej herbaty ... 

Ewa  
Zelenay  
z panią  

XIA Jihui, 
małżonką 

ambasadora  
Chin pana  

XU Jian

Piękna Pani XIA Jihui z modelkami w tradycyjnych 
sukniach

Ceremonia parzenia herbaty

Ewa Zelenay

W pracowni mistrza Liu Dawei
Za chińskim murem ogrodu
ziemia–niebo w doskonałej równowadze
dłoń artysty ma dar stwarzania świata
ożywia glinę – lepi terakotową baśń
W pracowni mistrza Liu muszle i kraby
martwe gazele czaszki z rogami do nieba

Pod szkliwem płoną karminy i żarzą oranże 
płyną zielenie w czerń najczarniejszych nocy
błękitnieją turkusy i kobaltu wody najgłębsze

W ogrodzie mistrza Liu, pod trójnogim jaworem
w bambusowych czarkach pijemy herbatę 
wspólnie celebrujemy zatrzymany czas

Na niebie – jak w wielkim piecu dopala się słońce
Słońce – okrągły, terakotowy talerz 
z pracowni mistrza Liu

fot. Ew
a Zelenay
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fot. Sławomir Nakoneczny

rium – piękne, prawda? Zadzwoniłam, do-
wiedziałam się i pojechałam na egzaminy 
wstępne. Dojechałam w ostatni dzień egza-
minacyjny, ten najważniejszy. Zagrałam kil-
ka standardów jazzowych i ku mojemu wiel-
kiemu szczęściu dostałam się wraz z trze-
ma saksofonistami, a dodam tylko, że zda-
wało nas wtedy około 30 osób. Byłam z sie-
bie dumna. Dziś jestem równie dumna, że 
jestem absolwentką tej uczelni. Belgia to 
zatem zbieg zdarzeń, ale wydział jazzu to 
wybór przemyślany i wyczekany. Zawsze 
chciałam grać szeroko pojęty jazz. Muzyka 

klasyczna fascynuje mnie bardzo. Dyplom 
szkoły średniej otrzymałam z wyróżnieniem 
i byłam dobrze zapowiadającą się flecistką 
klasyczną, ale to w jazzie odnajduję wolność 
wypowiedzi muzycznej. Tu nie mam ogra-
niczeń i mogę wyrażać się w sposób ,w jaki 
potrafię i chcę. Tylko własna niemoc może 
mnie tu ograniczać.

W  jaki sposób rozpoczęła się twoja mu-
zyczna droga?
– Początek drogi muzycznej? Początek to 
data urodzenia, data pierwszej randki albo 

byłam dobrze 
zapowiadającą się 

flecistką
  klasyczną,  

ale to w jazzie 
odnajduję  

      wolność 
wypowiedzi 
muzycznej

Jesteś absolwentką Królewskiego Kon-
serwatorium w Brukseli na wydziale jaz-
zu i muzyki rozrywkowej klasy fletu oraz 
aranżacji i  kompozycji. Czemu właśnie 
tam studiowałaś?
– Studia w Belgii to po trosze dzieło przy-
padku, choć ponoć ich nie ma. Po otrzyma-
niu stypendium szykowałam się na studia 
w USA. Chcąc zebrać dodatkowy budżet 
na pobyt w Ameryce, pojechałam latem 
do Francji do pracy sezonowej. Zaprzyjaź-
niłam się z właścicielami pięknego pensjo-
natu, w którym pracowałam, i to oni prze-

konali mnie, że Stany Zjednoczone są zbyt 
daleko, że żyć tam ciężko, że tęsknota może 
mnie zniszczyć i że właściwie dlaczego nie 
miałabym studiować we Francji, skoro nie 
chcę kontynuować nauki w Polsce. Wtedy 
niestety nie znałam tak dobrze francuskie-
go, dlatego kraj ten odpadał, ale pomysł po-
zostania w Europie, bliżej rodziny i Polski, 
wydał mi się bardzo ciekawy. To był koniec 
sierpnia. Szybko zrobiłam rozeznanie, gdzie 
w Europie warto studiować, jazz i padło na 
Brukselę. Sama nazwa uczelni brzmiała dla 
mnie fascynująco. Królewskie Konserwato-

Z Joanną Morea rozmawia Adam Dobrzyński

Kobieta

talentów
wielu

Piękna kobieta, muzyk, pisarka i podróżniczka. 
Nie każdy ma szczęście posiadania wielu talentów. 
A do tego bardzo szczera osoba. Joanna Morea. 
Postać, którą chciałbym państwu bliżej dziś 
przedstawić.
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dziecka czy raczej przenosiłam, dziś moje 
dzieci mają jedenaście lat. To trochę jak po-
wrót do własnego dzieciństwa. Zatem pi-
sanie, komponowanie piosenek jak najbar-
dziej. Trochę inaczej wygląda śpiewanie 
dla małych dzieciaków. Ja tak mocno wcho-
dzę w rolę śpiewającej pani, która na chwi-
lę nie może stracić kontaktu z maluchami, 
że po koncercie zwyczajnie nie mam już sił 
na cokolwiek. Dzieci są bardzo spontanicz-
ne i jeśli nie przyciągnęłabym ich uwagi 
wystarczająco, wtedy by mnie nie słucha-
ły, a na to żaden występujący nie może so-
bie pozwolić. 

Kolejna płyta w twojej dyskografii to bar-
dzo ciekawy projekt z Markiem Shepher-
dem…
– Współpraca z Shepherdem, brytyjskim 
trębaczem jazzowym, zaowocowała płytą 
Swing is everything. Na krążku znajdują się 

głównie amerykańskie standardy jazzowe, 
przeboje złotej ery swingu oraz jedna moja 
kompozycja, ale utrzymana w swingowym 
stylu. Myślę, że ciekawostką tego projektu 
są wokalne duety damsko-męskie, a także 
flet jazzowy, który jest raczej unikalny na 
rynku polskim i poza nim.

Joanna Morea i jej trzecie oblicze to… po-
dróżniczka.
– Morea podróżniczka. Tak, rzeczywiście. 
Dla mnie muzyka i podróżowanie to jak 
dwóch zmysłowych kochanków, do któ-
rych mam jednakową słabość i od których 
nie umiem się uwolnić. Każda podróż to 
dla mnie przeniesienie się w inną czaso-
przestrzeń, w której się odnawiam, oczysz-
czam, resetuję i  układam na nowo. Prze-
chodząc do konkretów. Odwiedziłam około 
70 krajów, co nie jest wynikiem zawrotnym 
dla osób podróżujących. Jednak opierając 

moment, kiedy podejmujesz decyzję. Mo-
głabym podać czas, kiedy przekroczy-
łam próg szkoły muzycznej, ale to nie bę-
dzie Ten początek. Może zacznę w ten spo-
sób: fascynacja muzyką jako przestrzenią, 
w której się nie gubiłam i spontanicznie, 
wręcz bezwiednie mogłam się wyrażać, to 
okres wczesnego dzieciństwa, kiedy to przy 
akompaniamencie gitary mojego taty mo-
głam sobie bezkarnie podśpiewywać i pod-
grywać na flecie prostym; wtedy tylko na ta-
kim grałam. A potem przyszedł okres świa-
domości muzycznej, kiedy już wiedziałam, 
czego chcę i w którym kierunku w muzyce 
chcę podążać. Byłam wtedy nastolatką. Dziś 
jestem dojrzałą kobietą i sobie powolutku, 
bez większego rozgłosu dalej podążam swo-
ją muzyczną drogą.

Koncertowałaś w Belgii, Holandii, Niem-
czech czy Wielkiej Brytanii. Jak trafiłaś na 
tamte koncertowe rynki muzyczne?
– Podczas studiów, zwłaszcza w początko-
wym okresie, dużo koncertowałam. Cza-
sem były to koncerty za spaghetti, ale wte-
dy byłam głodna sceny i doświadczenia na 
niej. Opuszczając Polskę, a była to połowa 
lat dziewięćdziesiątych, zostawiłam za so-
bą typowo polskie stereotypy i pewną dość 
określoną mentalność. W Belgii przyjęto 
mnie w sposób bardzo otwarty, żeby nie 
powiedzieć – jako pewnego rodzaju cieka-
wostkę. Bardzo szybko zaczęłam współpra-
cę nie tylko z kolegami z uczelni, ale tak-
że z grającymi regularnie muzykami. Już 
podczas pierwszego roku studiów koncer-
towałam w Belgii, Holandii, Anglii. Brałam 
udział jako muzyk towarzyszący w różnego 
rodzaju konkursach. Nawet wygrywaliśmy. 
Potem wyjechałam na krótką wymianę stu-

dencką do Niemiec, stąd koncerty w tym 
kraju. W końcu współpraca z Marią Schne-
ider i udział w Middlheim Festival w An-
twerpii.

Joasia Morea to nie tylko muzyk, ale i ro-
dzic. Masz bliźniaki Nel i Tymona. To dla 
nich nagrałaś płytę…
–  Zawsze miałam potrzebę posiadania ro-
dziny. Wybór zawodu nie mógł mi w tym 
przeszkodzić. Chcę podkreślić, że to nie 
jest łatwe pogodzić życie rodzinne z ży-
ciem zawodowego muzyka, zwłaszcza kie-
dy jest się kobietą, ale jakoś daję z tym ra-
dę. Moje bliźniaki pojawiły się trzy lata po 
ukończeniu studiów. Zaraz po dyplomie 
wyjechałam w dwuletnią podróż dooko-
ła świata. Wróciłam, żeby wejść w kolejny 
etap, a mianowicie macierzyństwo. Jestem 
prawdziwą szczęściarą, bowiem los obda-
rował mnie bliźniaczą ciążą i na świecie po-
jawili się Nel i Tymonek.

Łatwo tworzy się i śpiewa dla dzieci, nie 
tylko swoich?
– Małe dzieci mają swój świat, w którym 
wiele elementów wymaga wyjaśnień ro-
dzica. Moje bliźniaki miały podwójną ilość 
pytań, które nigdy nie miały końca. Które-
goś dnia odkryłam, że śpiewane odpowie-
dzi czy raczej podśpiewywane bezpośred-
nio do maluchów potrafią zdziałać cuda. 
Zaczęłam więc siadać do pianina i odpo-
wiadać dzieciom w formie piosenek. I tak 
jak wiele rzeczy w moim życiu, płyta stała 
się nieplanowaną wypadkową tegoż proce-
su. Pewnie dlatego piosenki tak łatwo tra-
fiają także do innych dzieci, nie tylko mo-
ich. Piosenki powstają łatwo i przyjemnie. 
Z ogromną ochotą przenoszę się w świat 
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kę z plecakiem. Nie zatrzymuję się w pię-
ciogwiazdkowych hotelach, nie wyjeżdżam 
na wycieczki pakietowe, zorganizowane. 
Wszystko przygotowuję sama, chyba że 
inaczej się nie da.

Mamy jeszcze czwartą twoją odsłonę – 
pisarka. I  to pięknie pisząca o  miłości… 
przez pryzmat podróży…
– Mając tyle przeżyć na jednym koncie 
i w jednej głowie, nie da się zatrzymać 
wszystkiego dla siebie. Jest wielu ludzi, 
którzy są głodni wiedzy podróżniczej, i to 
właśnie dla nich oraz moich bliskich zde-
cydowałam się spisać swoje przeżycia. Do-
dałam do tego trochę wiedzy, komentarzy 
i powstały książki. Pierwsze moje dziec-
ko pisarskie – Bezdroża, lodowce i rum 
– to opowieść o podróży dookoła świata 
wzbogacona m.in. poradami jak ciekawie 
i w miarę bezpiecznie podróżować. Druga 
książka – Tajlandia, pojechałam po miłość 
– jest oparta na przeżyciach z mojej pierw-
szej samotnej wyprawy do Tajlandii. Wplo-
tłam wątek miłosny, który jakkolwiek opar-
ty na faktach, jest z lekka podkolorowany. 
Zaczęłam pracę nad kolejną książką, ale jak 
wspomniałam, doba ma tylko 24 godziny 
i muszę umieć dobrze tym czasem zarzą-
dzać, ustalając priorytety. Myślę, że gdy-
bym teraz zdecydowała się już tylko na pi-
sarstwo, spokojnie mogłabym przygotować 
kolejnych kilka pozycji.

Ostatnia – najbardziej oczywista – odsło-
na to Joasia jako piękna kobieta. Kobie-
ta, która…
– Nieczęsto czuję się zmieszana, ale wła-
śnie w taki stan mnie wprawiłeś. Przede 
wszystkim nie zastanawiam się nad sobą, 

czy jestem atrakcyjna czy nie, piękna czy 
przeciętna. Pewnie, że bym chciała, ale 
bardziej zależy mi na tym, gdy przekonu-
ję ludzi do swojej muzyki, opowieści czy  
książki – czy znajdują w nich piękno, czy to, 
co robię, jest na tyle atrakcyjne, że odbior-
cy do mnie lgną.

Na koniec jeszcze parę słów proszę po-
wiedz o najnowszej swojej płycie…
– Jestem mocno podekscytowana. Ubie-
głoroczne wakacje należały do mnie i z te-
go powodu bardzo się cieszę. Otóż to był 
czas związany właśnie z pracą nad „Crazy 
People” . Na płycie znajduje się osiem mo-
ich kompozycji do tekstów Marka Gaszyń-
skiego oraz moich własnych, a także kilka 
bardzo starych amerykańskich utworów 
jazzowych, które w dziwny sposób zosta-
ły zepchnięte z pozycji przebojów i przy-
kryte kurzem historii stały się zapomnia-
ne, a może w Polsce nigdy nie były szcze-
gólnie znane. Zamierzam je w ten sposób 
wyciągnąć na światło dzienne i odświeżone 
nowymi aranżacjami objawić  polskim me-
lomanom. Mam nadzieję, że sprawię nie-
spodziankę moim fanom. Tym bardziej, że 
wsparli mnie fantastyczni muzycy oraz go-
ście. Ula Dudziak – z nią wykonuję utwór 
tytułowy. Do tego Zbigniew Namysłowski 
i Robert Majewski. Album ukazał się 3 mar-
ca a teraz tylko czekam na koncerty promo-
cyjne i pozytywne recenzje.

się na doświadczeniach z tychże odwie-
dzin, wiem, czego chcę, więcej, wiem, do-
kąd chcę jeszcze dotrzeć, co zobaczyć, od-
kryć, posmakować czy dosłownie pową-
chać. A przede mną jeszcze bardzo dużo 
do zrobienia w tej materii. Oczywiście po-
dróżowałam znacznie intensywniej, zanim 
urodziłam dzieci. Dziś ten szybko płynący 
czas trzeba odpowiednio rozdzielić między 
rodzinę, muzykę i podróże. Jak już wspo-
mniałam wcześniej, przeżyłam dwuletnią 
podróż dookoła świata z plecakiem. To było 
potężne i niezwykle bogate w doświadcze-
nia przedsięwzięcie. Marzę o kolejnej po-
dobnej podróży, choć tym razem używając 
nieco innych środków transportu i oczywi-
ście chodzi o inne rejony świata. Czekam 
na moment, kiedy dzieci staną się samo-
dzielne, i pewnie wtedy przystąpię do reali-

zacji tego planu. Aktualnie pozwalam sobie 
na krótsze wypady. Na początku tego roku 
ponownie odwiedziłam Australię, głównie 
Queensland, w ubiegłym roku miałam oka-
zję przemierzać Australię tak zwanym Road 
Train, czyli pociągiem drogowym, australij-
ską ciężarówką. Road Train mogą ciągnąć 
do trzech naczep. Taki pojazd staje się na 
drodze prawdziwym gigantem. Pod koniec 
2014 roku odwiedziłam m.in. wyspę Va-
nuatu, która kilka miesięcy później zosta-
ła zniszczona przez jeden z najsilniejszych 
cyklonów tropikalnych. W tym samym roku 
spędziłam kilka tygodni w Nowym Jorku, 
ale nie wcielałam się w rolę traperki, tylko 
eksplorowałam kluby jazzowe i nawet uda-
ło mi się zagrać na kilku scenach. Wraca-
jąc jednak do podróżowania. Otóż najbar-
dziej lubię zamienić się w typową traper-
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Joanna Morea

Tropikalny raj
gdy w tropikalnej jestem głuszy,
gdy wilgoć każdy por przenika,
to budzi we mnie się ochota
na zimnego, tropikalnego drinka.

gdy wokół tylko gęsta dżungla
i bez maczety ani kroku,
to budzi we mnie się ochota
na szybki powrót do bangkoku.

i gdzie tu we mnie jest logika, ta kobieca?
gdy wszystko mocno mnie podnieca, co jest daleko.
i gdzie tu we mnie jest konsekwencja, ta niby męska.
dotrę, dotknę i czar znika, cóż i znowu klęska.

a kiedy światła nocnych klubów
migają, kuszą i wciągają,
to budzi we mnie się ochota
na powrót do tropikalnego raju

fot. M
ateusz M

otyczyński

Joanna Morea  
Crazy People,  
Pronet Records 
2017
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Kiedy onegdaj pojawił się tu znakomity 
aktor, pan August Kowalczyk, powiedział 
mi tak: „Pani Alicjo, w wielu miejscach 
bywałem, ale tutaj jest jakaś tajemnica, 
której się poddajemy, i coś, co unosi nas 
w inne przestrzenie, no, no, że też to się 
pani udało”. Trzeba było też miejscu temu 
nazwę wymyślić i wyszło na to, że będzie 
to Scena ATA, jako skrót na istnienie od 
mojego pseudonimu.
Scena ATA prowadzi od początku własną 
kronikę, teraz to już czwarty tom wypeł-
nia się zachwytem wpisów gości nie tylko 
z Krakowa, ale też z różnych stron świa-
ta, w tym z USA, Chin, Australii, Nowej 
Zelandii. Pewnego razu przybyli też Chiń-
czycy, którzy reprezentowali chińskie 
media, a było ich trzynastu. Wysłucha-
li moich autorskich piosenek, które tłu-
maczka starała się jak najdokładniej prze-
kazać, i kiedy wreszcie przyszedł czas na 
Zadumkę poetycką, którą zazwyczaj koń-
czę spotkanie, a której refren brzmi do 
dna, do dna, jeszcze raz, jeszcze dwa, to 
w czasie każdego refrenu wszyscy Chiń-
czycy biegali po kieliszek poetyckiego wi-
na, a potem kiedy darowałam im swo-
ją płytę Moment, wszyscy prosili, żeby 
podpisać ją „Alićja do dna”, bo tylko ty-
le potrafili wypowiedzieć i zapamiętać, po 
chińsku zapisali w kronice na kilku stro-
nach swoje wrażenia i jest już w niej ty-
siące różnych wpisów.
Łącznie przewinęło się przez piwniczne 
progi około 16 tysięcy osób, w co aż trud-
no uwierzyć. Ludzi przyciąga nie tylko na-
strój, ale i urozmaicone cykliczne progra-
my, jak Alicja Tanew i jej Goście czy Wie-
czory z dobrą piosenką, a goście bywają 
tu znakomici, m.in. Jan Jakub Należyty, 

Andrzej Sikorowski z córką Mają, Andrzej 
i Jacek Zielińscy „Skaldowie”, Mieczysław 
Czuma, prof. Andrzej Zoll, dziennikarz Łu-
kasz Gazur, aktor Andrzej Grabowski czy-
tający poezję Achmatowej, Bronisław Cie-
ślak, Aldona Jankowska, Marta Bizoń, Ar-
tur Dziurman, z którym nagrałam bajkę 
Zaczarowany fortepian – jej premiera od-
była się na Scenie ATA. Mają tu też miej-
sce wystawy malarstwa współczesnego 
i z lat sześćdziesiątych, spotkania poetyc-
kie Nocy poezji i spektakle teatralne Nocy 
teatrów oraz inscenizacje bajkowe mojego 
autorstwa i innych teatrów zaprzyjaźnio-
nych, a także liczne moje autorskie recita-
le z cyklu Wiosna – Lato – Jesień – Zima na 
dwa fortepiany i Szkice przewrotne, czyli 
mężczyzna, którego nie ma.
Moja córka, też Alicja, w swoim liście do 
redakcji „Wysokich Obcasów” napisała 
o mnie: Moja Mama jest czarodziejką, łą-
czy słowo, głos, muzykę i dziecięcą radość 

W szystko zaczęło się 19 lutego 
2010 roku, kiedy to po remon-

cie starej piwnicy w domu przy ul. Czar-
nowiejskiej 93 w Krakowie błysnęło po-
mysłem, że może by tak artystycznie ją 
uduchowić. Na pierwsze spotkanie przy-
byli przyjaciele, poeci, aktorzy, piosenka-
rze Andrzej i Jacek Zielińscy i ksiądz poeta 
Eligiusz Dymowski całość uświęcił. Na-
zwałam ten wieczór „Próbą nastroju”, bo 
nikt z nas nie miał pojęcia, czy on zechce 
się objawić wśród nagich ścian, cegieł i ci-
szy. Na okazjonalnej tablicy wszyscy pa-
miątkowo podpisali swoją obecność, a po-
tem wyszłam na scenę i trzy razy zadzwo-
niłam dzwoneczkiem śpiewającym. Wte-
dy nagle wpadł nastrój i zaczął fruwać od 

ściany do ściany, a potem stanął na scenie 
i został tam na zawsze.
Aktualnie rozpoczynamy już siódmy rok 
tworzenia własnego, wymyślonego świa-
ta, a że stało się tak, że ludzie przez lata 
przynosili przeróżne prezenty, bibeloty, 
obrazy, a najwięcej zebrało się aniołów, 
co potrafią słuchać i tańczyć, i to wszystko 
z wielkiej radości albo z zadziwienia, że 
taka wariatka pojawiła się w Krakowie, 
że bez żadnej pomocy, bez żadnej dotacji 
potrafiła stworzyć artystyczne cudeńko, 
powoli przestrzeń teatralna zapełniła się 
różnymi cudami. Jest też małe foyer, gar-
deroba zwana dziurą i scena z przestrzenią 
teatralną na około 60 osób, a jak śpiewa 
Andrzej Sikorowski, to mieści się i 100. 

Alicji Tanew,

Alicja Tanew

ATAScena

o rozśpiewanym
czyli rzecz 

nastroju
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z magią teatru. Otworzyła w naszej starej 
piwnicy Scenę ATA, gdzie spotyka się po-
etycko-muzyczny świat bez granic. Razem 
z piwnicznymi aniołami zaprasza gości, 
tworzy spektakle, pisze kolejne wiersze, 
budzi wiosnę, usypia zimę. Jest źródłem 
wzruszenia i przykładem, że odwaga od-
dania się swojej pasji jest piękna.

Przybywajcie do Sceny ATA ze świata, z ko-
smosu i skądkolwiek jesteście, bo tutaj cze-
kają na was Piękne zaklęcia, a wszystko na 
www.tanew.info.pl w miesięcznych zapo-
wiedziach. Zapraszam 30 marca na Takie 
ładne 70-lecie Jacka Zielińskiego. Będzie-
my opowiadać i śpiewać, bo właśnie tylko 
tak potrafimy cieszyć się życiem.

Alicja Tanew

Moje wyznanie
  
A kiedy Scenę „Ata”
wypełnia cisza przerywana oklaskami
to wtedy wiem, że warto było
rzucić się na świat z gołymi pięściami

i jak na wyspie, pośrodku miasta
z garstką przyjaciół i serdecznych ludzi
trwać tak uparcie, wbrew mądrej logice
i choć przez chwilę
ze snu się nie budzić

bo jeśli coś ma sens
w tym naszym życiu
to parę dźwięków
które wiatr uniesie

a potem będzie nam
o wiele prościej
wejść właśnie w taką
wyśpiewaną jesień



114 LiryDram 115styczeń-marzec 2017LiryDram styczeń-marzec 2017

 Od 14 listopada 2016 roku można by-
ło ją oglądać i podziwiać w Warszawie 

w Centrum Wystawowym przy PGE Narodo-
wym. Wcześniej w Berlinie, Szanghaju, Pe-
tersburgu, Florencji i Singapurze. Ostatnio 
była prezentowana w Krakowie (do 15 stycz-
nia 2017 r.) w zabytkowym budynku Dworca 
Głównego PKP.
Jest jedyną i niepowtarzalną okazją do od-
krywania twórczości malarza z nieznanej 
dotąd perspektywy dzięki wykorzystaniu 
technologii SENSORY4™ – platformy mul-
timedialnej i systemu łączącego dynamicz-
ną wyświetlaną grafikę z wielokanałowym 
dźwiękiem kinowej jakości. To pasjonują-
cy pokaz dzieł sztuki, niespotykany dotąd 
w tradycyjnych muzeach.

Ponad trzy tysiące 
dzieł mistrza, wyświe-
tlanych w formie wielkoformatowych, tęt-
niących kolorami obrazów, wręcz zapra-
sza do swego wnętrza. Każda powierzchnia 
– ściany, kolumny, sufit, a nawet podłoga 
przemieniają się w pasjonującą opowieść 
o życiu i twórczości mistrza.
Grze świateł i kolorów, intensywnym bar-
wom, pociągnięciom pędzla i fakturze 
obrazów oglądanych z bliska towarzy-
szy nastrojowa muzyka. Wszystko to po-
zwala zwiedzającym przenieść się do Ho-
landii, Paryża, Arles, Saint-Rémy de Pro-
vence oraz Auvers-sur-Oise, czyli tam, 
gdzie powstawały największe arcydzieła 
Van Gogha.

Kamila Bartkowiak 

VAN

Multimedialna wystawa prac Vincenta van Gogha

Van Gogh Alive – The Experience jest doskonałym przykładem, 
że sztuka i nauka idealnie się łączą i uzupełniają, dzięki 

czemu potrafią stworzyć niesamowite sensoryczne przeżycie – 
nieporównywalne z niczym innym. Prawdziwa gra zmysłów!

Honor Harger, dyrektor ArtScience 
Museum w Marina Bay Sands, Singapur

GOGH 
jak żywy
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Źdźbła
Czasem bywam źdźbłem,
kołyszę się na niebieskiej tafli jeziora.
Czasem bywam źdźbłem,
uderza we mnie fala i zatapia.

Czasem bywam źdźbłem,
piję deszcz całą noc.
Czasem bywam źdźbłem
uschniętym z pragnienia kropli rosy.

Czasem bywam źdźbłem
kołysanym przyjemnym wiatrem.
Czasem bywam źdźbłem
deptanym stopami ludzi!

Z języka wietnamskiego przełożyli  
autor i Paweł Kubiak

W 2010 r. otrzymał Medal za zasługi 
dla wietnamskiej literatury i sztuki od Unii 
Związków Literatury i Sztuki Wietnamu, 
Nagrodę im. Klemensa Janickiego za 
całokształt twórczości literackiej i wkład 
w kulturę europejską, w 2013 r. odznakę 
Zasłużony dla Kultury Polskiej Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
a w 2016 r. Medal SPES (Nadzieja).

Lam Quang My

W Żelazowej Woli
Słucham preludium Chopina
Kropla za kroplą
Aż wypełnią przestrzeń popołudnia
Muzyką?
Łzami?
Radością czy bólem?

Autorefleksja
Szara asfaltowa droga
przysypana białym śniegiem
wygląda ładnie,
ale ludzie wywijają orły.

Posypana piaskiem,
jest bezpieczna.
Niespokojna droga pyta siebie:
„Gorzej to, czy lepiej?”

LAM QUANG MY (Nguyen Dinh Dung) 
urodził się w Wietnamie. Ukończył 
Elektronikę na Politechnice Gdańskiej. Jest 
doktorem nauk fizycznych – pracował 
w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk, 
członkiem Związku Literatów Wietnamskich 
i Związku Literatów Polskich. Jest Honorowym 
Obywatelem Gminy Krasne na ziemi 
Zygmunta Krasińskiego.

Pisze wiersze w języku wietnamskim i polskim. 
Przekłada polską poezję na język wietnamski 
i wietnamską na polski. Wydał osiem tomów 
wierszy w językach wietnamskim, polskim, 
czeskim, angielskim i francuskim.
Jest laureatem wielu nagród literackich, m.in. 
Światowych Dni Poezji UNESCO w 2006 
i 2016 r., dwukrotnie Wielkiego Lauru na 
festiwalu Literacka Galicja w 2009 i 2011 r. 
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Eliza Segiet 

Ciężar tajemnic
Była jak
zamknięta muszla.
Nie wiedziała
co i komu można powiedzieć.
Na wszelki wypadek
nauczono ją kłamać.

− Marysiu, czemu masz takie spuchnięte nóżki?

− Nie wiem.
Może dlatego, że długo biegłam.

Bała się przyznać nawet babci,
że pod patentkami ma 
ukrytą słoninę.

Jeszcze dziś 
pamięta 
ciężar tajemnic.

Ptaki
Wciąż słyszałem
płochliwe ptaki.
Ćwierkały,
jakby świat był bez skazy.

Patrzyłem na nie,
fruwały po obu stronach muru.
Same wybierały,
w którą stronę polecą, 

one 
− były wolne!

Magdalena Węgrzynowicz-Plichta

Remanent

inwentaryzacja świata na sprzedaż
z nowym rokiem pod presją czasu

bezlitośnie obnaża błąd w rdzeniu
corocznego bilansu – brak pewności

---------------------------------------

jak można czerpać radość z życia
gdy ulotną chwilą oka mgnieniem 

końcem już u prapoczątku w pąku
puchu kłębkiem co się sam nawija

głośnym trylem basem trzmiela
bezszelestnym lotem motyla

sekundą z zarodkiem piękna
żołędziem z mocą dąbrowy

pędem nadziei co śmiga do światła
by wkrótce plonem obrodzić

---------------------------------------

zanurz się w zieleń i w błękit się zanurz
po same uszy – niech każda myśl odpłynie

---------------------------------------

jak kobierzec beztroski na miarę życia ci uszyć
gdy lękiem śmiertelnym twe serce podszyte?

------------------------------------------------

z cyklu: Niecierpliwie naręcza rumianków
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Małgorzata Izabela Zawisza

***
wieczorem rozsypuję
szorstkie okruchy
niedojedzonego dnia
żywię nimi 
małe 
schizofrenie
świtem zlepiam światy
piekę nowy chleb

***
między szaleństwem a ciszą
wrzesień
upycha sad w wiklinowe kosze
słoiczki z dżemem
kurczy się dzień
i kalendarz
przybywa westchnień

Bohdan Wrocławski

Patrzenie z klifu
Zrozumiałem – moja rzeka
pełna oczeretów wykrotów z bliznami
które nie chcą się zrastać dotarła do morza
wypiętrzyły ją 
morskie fale a każde przepływanie krwi
dotychczas pełne leków i wątpliwości
dziś stało się aż nazbyt nierozsądne
abyś zechciał je zaakceptować
W tym miejscu już wiemy ty i ja 
że bezbolesne wyjście na żółty piasek plaży
stało się koniecznością
na brzegu odpoczywa kobieta
jej oczy o głębokości światła w zerwanej czereśni
zdają się być bardziej bolesne
niż nasz wieczny sen o prawdzie
nieporadnie rysujesz na piasku swoje hasła
pełne zatrwożeń dziecięcych kontestacji
i wraz z nimi nagle zrozumiałeś
to nie koniec wieńczy dzieło
ale jego przetrwanie
ten ułamek rozkoszy i szaleństwa
w którym pozwolono ci trwać
oddychasz spokojnie widzisz przelatujące niebem
klucze przemarzniętych żurawi
aby być bliżej nich wchodzisz na nadbrzeżny klif
starasz się obserwować siebie
wciąż odległego od wczorajszych pragnień
i własnej dojrzałości 
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Kalina Izabela Zioła

Inne podróże
Arkademu Fiedlerowi

włosy rozwiewa mi
twój przyspieszony oddech
smukłymi palcami zataczasz kręgi
na moich biodrach
odkrywasz nowe 
nieznane jeszcze lądy

w oczach masz całą ciemność
amazońskiej nocy
i rzekę namiętności
twoje usta płoną

szepczesz coś niewyraźnie
a ja stoję trzymając w ręce
sprężysty korzeń mandragory

nad głową wstaje krzyż południa
krzyk papug rozdziera ciszę

dotykasz lekko mojej dłoni
i wchodzę w kolejny sen

Zbigniew Milewski

notatki chińskie

pachnie smak kwiatów
rozlany w filiżankach
yang z herbaciarni

* * *

w obrotach potraw 
poznajesz pałeczkami
ucztę kolorów

* * *

na chińskim murze
cień z wieży widokowych
pod dachem słońca

* * *

z księgi pekińskich
przemian tłocznych uliczek
w aleje smoków

 
* * *

szóste rozlanie
w ceremonii parzenia
brakuje smaku
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iskrzą się oczy
chłonąc promienie
z łąk lasu nieba
pierwsze westchnienie
soczystą zieleń
lazur spieniony
kwiecie pstrokate

lecę wśród woni

pąków obrzmiałych 
traw tchem zroszonych
zapach mnie pieści
tuli u skroni
drży przestrzeń wokół
faluje ciało

jednak czegoś brak mi
czegoś wciąż za mało

pośród szeptów liści
i igieł zielonych
w mrokach blaskach krzewów
oraz drzew natchnionych
unoszę swe myśli
i spragnione ciało
na oparach wiosny

i ulegam czarom

zmienna niczym ona
uległa zwiedziona
oddaję się wnikam
cała przenikniona
wznoszę się rozpadam
łączę w dziwną całość

i już wszystko jedno
czy dużo czy mało

Marlena Zynger

przedwiośnie
szarego poranka serce zadrżało
struchlałe krople wysmagały liście
westchnieniem nadeszło i ciepłem powiało
wśród ciszy ubranej i biało i mgliście

serce drgnęło mocniej niż zimowa trwałość
ptaki wbiły skrzydła w różane zaranie
i odchodząc z deszczem co tak tulił żałość
zamilkło niemocą nazbyt długie łkanie

świt zamieniał stroje coraz to odważniej
blady róż w wiśnię mleczny lazur w błękit
kontur zdał się jawić coraz to wyraźniej
wiatr strunami szarpał tkwiąc na gryfie tęczy

tak powstawał ranek nowy nieznajomy
zbliżał się z maestrią śmiały zadziwieniem
muskał blade usta blaskiem zamyślonym
i nie pytał wcale wiodąc barwnym cieniem

ranek to czy wiosna drżała rozpalona
ziemia zapach niosła nęcąc własnym chceniem
ciałem tak przywarłam wonią uwiedziona
i jak ziemia owa stałam się pragnieniem

wiosna
wznoszę się lekko
otwieram dłonie
prężą się palce
dreszczem zbudzone
oddech przenika
ziemię i ciało

pragnę tak bardzo
wciąż mi za mało
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ROBERT MANOWSKI (ur. 1969) – rysownik, artysta wideo, grafik, animator, twórca 
archicollage, wykładowca i rektor Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie. 
Twórca animacji dokumentalnej w filmie Portrecista do fotografii Wilhelma Brasse 
(fotografa z Auschwiz). Archicollage w filmie Dotknięcie anioła (The Touch of 
an Angel) reż. Marka Pawłowskiego aktualnie zdobywa uznanie na świecie – 
Gold World Medal New York Festivals oraz pierwsza nagroda na WorldFest 
Houston. Kierował tworzeniem muzealnych projektów multimedialnych dla Galerii 
Faras w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Muzeum Walki i Męczeństwa 
w Treblince. Oba projekty zyskały uznanie American Alliance of Museums (AAM) 
podczas Georgia World Congress Center w Atlancie na MUSE Award 2015 (nagrody Honorable 
Mention MUSE 2015 za realizację projektu produkcji stereoskopowej Faras 3D i za rekonstrukcję cyfrowej 
makiety Treblinka).

Z cyklu: Tworzę, więc jestem

Ani

 Prezentuję państwu rysunki Roberta Manowskiego. Po zapoznaniu się z jego 
biografią i po tym, jak często ludzie wyobrażają sobie prace współczesnego 

animatora, możecie być zdziwieni, ale są to rysunki do… animacji. Robert 
operuje doskonałym warsztatem rysunkowym, tworząc pełnokrwistych 
bohaterów historii, a przy okazji doskonałe rysunki – samodzielne dzieła sztuki. 

Malwina de Bradé

powszednia

macja
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WIELKI SUKCES – archicollage stworzone 
przez Roberta Manowskiego dla potrzeb 
obrazu filmowego zdobywają światowe uznanie 
potwierdzone tak prestiżowymi nagrodami, jak 
Gold World Medal na New York Festivals. Praca 
artysty animatora dla filmu Touch of an Angel 
w reż. Marka Pawłowskiego została doceniona 
i nagrodzona złotym medalem – główna 
nagrodą na gali w Las Vegas.

Robert Manowski zawsze realizuje projekty 
artystyczne o ważnym znaczeniu społecznym 
i historycznym, których prezentacja wnosi trwały 
i znaczący wkład w kulturę i sztukę polską. 
W swoich dziełach artysta ustawia całość 
przekazu plastycznego pod względem formalnym 
i symbolicznym tak, aby mocny akcent nowego 
języka wizualnego wprowadzał wartość dodaną 
do prezentowanego obrazu multimedialnego, 
dając w ten sposób świadectwo wybitnego 
talentu artysty.

prof. Andrzej Banachowicz
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mokryt, Heraklit) i los mu go nie odbierze 
(Boecjusz). Człowiek też powinien w nim po-
legać na sobie (L.A. Seneka), ma obowiązek 
kultywować je (J.J. Rousseau), sam je wy-
znacza (A. Schopenhauer), by go zaś do-
stąpić, powinien pozostawać w zgodzie ze 
światem (L. Wittgenstein). Również nie jest 
w nim zawisły od innego człowieka, lecz wy-
łącznie od swoich umiejętności widzenia te-
go, co nam się zdarza (M. Szyszkowska). Po-
nadto szczęście jest dla człowieka sensem 
i celem życia ostatecznym (Arystoteles), po-
dobnie jak zamiar osiągnięcia szczęśliwości 
(I. Kant). Wreszcie wszyscy ludzie stworzeni 
zostali równymi i Twórca ich nadał im prawa 
niezbywalne, a wśród tych praw jest prawo 
do życia, wolności i zabiegania o szczęście 
(T. Jefferson). Te przytoczone stwierdzenia 
ukazują nam różne aspekty szczęścia, jed-
nak zupełnie nie definiują go w kategoriach 
typowych dla procesów fizycznych. Tak 
więc szczęście nie jest pojęciem naukowym 
w sensie science, lecz specyficznym zjawi-
skiem, dla którego nie znamy ani wielkości 
odgrywających w nim zasadniczą rolę, ani 
też nie mamy skutecznych metod pozwala-
jących je kontrolować. W rezultacie, chociaż 
człowiek odczuwa wartość różnych wrażeń, 
to ich świat ciągle nie jest przez niego do-
statecznie zbadany. Poznanie to dodatkowo 
utrudnia fakt, że każdy z nas ocenia te wra-
żenia według własnej skali. Mówiąc słowami 
Honoré de Balzaca: Wielu szuka szczęścia 
ponad ludzką miarę, inni poniżej niej, lecz 
ono znajduje się obok człowieka. Istnieje ty-
le rodzajów szczęścia, ile miar poszczegól-
nych ludzi. Co więcej, miary te w zależno-
ści od okoliczności mogą podlegać zmianom. 
Nie bez znaczenia jest tu chociażby pamięć 
wcześniejszych przeżyć. Przejście zatem od 

jakiegoś stanu A do B nie jest oparte na mie-
rze obiektywnej. Ludzie są na tyle szczęśli-
wi, na ile sobie sami pozwalają (A. Lincoln). 
Istotne jest także to, że szczęście osadzo-
ne jest nie tyle na rzeczach wielkich, ile naj-
częściej na drobnych doświadczeniach. Tak 
więc należy raczej mówić o ciągu przejść 
od stanu wyjściowego aż do nieskończono-
ści. Ponieważ nie ma rzeczy ze wszystkich 
stron szczęśliwej [7], zjawisko szczęścia na-
leży wiązać z jego fluktuacją, czyli nieszczę-
ściem. Konkludując, w sensie ogólnym moż-
na przyjąć, że szczęście zależy od:
1.  subiektywnego, wewnętrznego odczu-

wania szczęśliwości, niejako wynikają-
cego z charakteru człowieka; 

 oraz
2.  czynników zewnętrznych, i to zarówno 

sprzyjających, jak i niekorzystnie wpły-
wających na ogólne poczucie szczęścia. 
Może bowiem zajść sytuacja, że czło-
wiek z natury będący optymistą i pozy-
tywnie nastawiony do świata, pod wpły-
wem negatywnych zdarzeń zacznie od-
czuwać pewien dyskomfort i poczucie 
nieszczęścia prowadzące w skrajnych 
przypadkach do depresji.

Próbując ująć to wszystko w symbolice mate-
matycznej, sądzimy, że zbiór tych stanów do-
brze wyznacza funkcja f(x) = x-1/x. Jej zakres 
zawarty jest w przedziałach: (0,+1] w przy-
padku pierwszym oraz [-1,0) i (0,+1] w przy-
padku drugim. Wynika to z granic tej funk-
cji danych wyrażeniem: (-1)xlim(x-1)/x, dla x 
dążącego do nieskończoności. Przyjęcie, że 
zmienna niezależna x biegnie do nieskończo-
ności, jest związane z pytaniem, ile wartości 
własnych ta funkcja może mieć. Dowodu na 
istnienie nieskończonej ich ilości nie mamy, 
aczkolwiek ich wariacyjne znaczenie pozwala 

O szczęściu

Joanna Gronkowska, Stanisław A. Hodorowicz

Oszczęściu
 Truizmem właściwie jest stwierdzenie, 

że niemal codziennie ludzi dotyka wie-
le przykrych doznań. Dzień zatem odebrany 
jako szczęśliwy możemy uważać za grani-
czący niemal z cudem. Ta refleksja zrodziła 
się podczas jednej z naszych dyskusji o ży-
ciu człowieka. I to ona skierowała nas ku py-
taniu o istotę szczęścia. Punktem wyjścia do 
stosownych rozważań było oczywiście zapo-
znanie się z poglądami wyrażonymi wcze-
śniej na ten temat przez licznych myślicie-
li. Nie zamierzamy jednak tych poglądów 

szerzej przedstawiać i omawiać. Zaintere-
sowanych odsyłamy do poważnych opraco-
wań specjalistycznych temu poświęconych 
[1–6]. Pragniemy natomiast krótko przed-
stawić nasze przemyślenia w tym wzglę-
dzie. Są one wplecione w literaturę przed-
miotu, ale równocześnie niepozbawione ele-
mentów charakterystycznych dla dyscyplin 
ścisłych, w obrębie których profesjonalnie 
działamy. Na początek trzeba przypomnieć, 
że: szczęście pochodzi z wnętrza człowieka 
(Diogenes), ma go on w swojej duszy (De-

rys. Robert Manowski
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wiekowi dokonywać wymiany wartości bez 
szczególnego nakładu z jego strony. Trze-
ba zauważyć, że z fizycznego punktu widze-
nia proces ten ma charakter nieodwracalny. 
Przykładem może być choćby czas i zdrowie 
poświęcone przez kogoś dla zdobycia władzy, 
których osoba ta nie odzyskuje z chwilą, gdy 
z tej władzy rezygnuje. Tak więc szczęście 
można traktować jako szczególną sposobność 
w procesach pozyskania i wymiany dóbr. To 
łatwe wypełnianie nowych stopni swobody 
działaniami prowadzącymi do zaspokojenia 
pragnienia wolności. Można przypuszczać, że 
każdy organizm w toku jego biologicznej eg-
zystencji wyszukuje taki tor działania, by za-
pewnił mu on maksymalną ilość swobodnego 
działania przy minimum straty energii i cza-
su, a więc przy minimum czynności koniecz-
nych. Jest wielce prawdopodobne, że ta dro-
ga do pozyskania wolności jest wyznaczona 
przez powszechnie obowiązującą w świecie 
materialnym zasadę najmniejszego działania 
Fermata–Maupertuisa–Hamiltona. I na tym 
być może polega imperatyw szczęścia i zara-
zem jego walor ekonomiczny w życiu czło-
wieka wyrażany wolą, by jak najwięcej mieć 
i jak najmniej musieć. To sprawia, że szczę-
ście stanowi kryterium doskonałości w sztu-
ce życia (E. Fromm) i jest chwilą najgłębszej 
zgodności z sobą samym (L. Marcus) i chy-
ba również z drugim człowiekiem, i światem 
zewnętrznym. Jest też szczególnym stanem 
implikującym umiejętność myślenia i prze-
siewania spraw przez sito rozumu. I wła-
śnie dlatego to nie zalety ciała i majątek da-
ją szczęście, lecz prawość charakteru i zalety 
umysłu (Demokryt). A na koniec [9]:

A na koniec wszelkich ekspedycji
Powróćmy do miejsca wymarszu,
Patrząc na nie jakby po raz pierwszy.

Powróćmy i zapytajmy o trwałość ludzkie-
go szczęścia. Według Epikteta z Hierapo-
lis trwa ono wiecznie i nie może być znisz-
czone. Podobnie uważamy, gdyż to ono ma 
swój walny udział w poczuciu sensu życia, 
umiejętnościach budowania rozumu i roz-
winięcia idei. To ono nie pozwala na za-
mknięcie serc, lecz wiedzie je ku wyżynom 
nieba. Odkrywa człowiekowi samego siebie 
i jest prawdziwym łącznikiem na pograni-
czu jego kontaktu ze światem zewnętrz-
nym. Niesie oddech wolności kryjący się za 
swobodami działania i wyboru. Jest praw-
dziwym darem o tych wszystkich ponad-
przestrzennych i ponadczasowych walo-
rach, które sprawiają, że człowiek odno-
sząc się do swojej biologicznej śmierci, mo-
że za Puszkinem powiedzieć: Nie wszystek 
umrę! [6]. I dlatego na pytanie zadane sło-
wami naszej góralskiej śpiewki: Hej, drodzy 
Podholanie, coz po wos ostanie?, zgodnym 
dwugłosem wołamy: SZCZĘŚCIE!
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nam się tego spodziewać. Uważamy ponad-
to, że szczęście należy do tych cech, dla okre-
ślenia których z formalnego punktu widze-
nia trzeba nieskończenie wiele liczb, podob-
nie jak to występuje w przypadku określe-
nia kształtu bryły jabłka czy gruszki. Tę argu-
mentację wzmacnia również refleksja o ilości 
możliwych psychicznych stanów, które mo-
gą zaistnieć chociażby pomiędzy momentem 
podjęcia decyzji a jej realizacją. W naszym 
umyśle przebiegają przecież tysiące różnych 
procesów, które milionami torów kierują nas 
ku świadomości wrażeń i odczuć. Dobitne 
wyrażenie tego znajdujemy u Adama Mickie-
wicza [8]:

Człowieku! Gdybyś wiedział, jaka twoja  
   władza!
Kiedy myśl w twojej głowie, jako iskra  
   w chmurze
Zabłyśnie niewidzialna, obłoki  
   zgromadza,
I tworzy deszcz rodzajny lub gromy  
   i burze;

Nie ulega wątpliwości, że świadomość sta-
nowiąca swoiste oczy duszy człowieka jest 
najbardziej istotnym elementem budowania 
przez niego poczucia szczęścia. Odpowied-
nio ukształtowana pozwala mu też na doko-
nywanie najwłaściwszych wyborów. Rzeczą 
niezgłębioną jest przy tym nie sam fakt za-
wartości szczęścia w świadomości, lecz sa-
mo jego świadome poczucie. Niewykluczone, 
że właśnie to stanowi swoisty katalizator po-
pychający ludzi do poszukiwania rzeczy naj-
ważniejszych. Dążą do nich, choć nie zawsze 
nawet potrafią je nazwać. Człowiek chce wy-
zwolenia, możliwości dążenia i swobody wy-
boru. Chce wolności, bowiem to ona stanowi 
tę wartość, którą płacąc, można niejako „ku-
pić” wszelkie dobra. I dlatego oprócz świado-

mości dochodzi drugi ważny czynnik wpływa-
jący na szczęście w życiu człowieka, a jest nim 
praca. Praca rozumiana nie jako czynność fi-
zyczna, lecz działanie dające przyrost wolno-
ści. To właśnie oczekiwanie zwiększenia po-
siadanej wolności wyzwala u nas poświęcenie 
temu celowi własnej energii i czasu, czyli wy-
zwala będące ich iloczynem działanie. W ten 
sposób człowiek musi szczęście jakby wypra-
cować. Nie znaczy to jednak, że wszystko od 
człowieka zależy. Występuje jeszcze czynnik 
trzeci, a mianowicie los. Już Arystoteles za-
uważył, że trudno nazwać szczęśliwym kogoś 
szpetnego, bez przyjaciół czy dotkniętego tra-
gedią. Podobnie David Hume stwierdził, że 
nie można uniezależniać szczęścia od wszel-
kich zewnętrznych czynników. Jeszcze bar-
dziej dobitnie wyraził to François de La Ro-
chefoucauld mówiąc: Szczęście i nieszczęście 
ludzi zależy nie mniej od ich usposobienia, jak 
od losu. Wpływ losu na szczęście jest bardzo 
trudno określić. Przykładowo, wygrana w lo-
terii wymaga ustalenia szansy jej wystąpienia. 
Dana jest ona współczynnikiem prawdopodo-
bieństwa zawartym w przedziale [0,1]. Jed-
nakże wyznaczenie subiektywnej wartości te-
go współczynnika dla konkretnej osoby prak-
tycznie nie jest możliwe. Nie można bowiem 
ustalić, jakie „stopnie swobody” tej osobie bę-
dą „przydane” i czy ona je wybierze. Można 
by jedynie obliczyć wartość średniej staty-
stycznej w przypadku, gdybyśmy dysponowa-
li odpowiednimi informacjami.
Analizując szczęście z punktu widzenia war-
tości, które niesie, można stwierdzić, że 
umożliwia ono pozyskania dóbr materialnych 
bądź niematerialnych (należą tu cnoty, ale 
również sława, miłość, władza czy wolność), 
bądź jednych i drugich. Jest więc szczę-
ście swoistym procesem pozwalającym czło-
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REMONT ELEWACJI DOMU NARUTOWICZA W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH 
W WARSZAWIE
Od sierpnia do listopada 2016 roku wykonywano prace remontowe elewacji Domu Narutowicza 
(obecnie budynek Przedszkola nr 42) w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Zakres prac 
obejmował roboty demontażowe, zabezpieczające i naprawcze tynków elewacyjnych budynku 
wraz z cokołem, gzymsami i sztukaterią, renowację i wymianę historycznej stolarki, remont 
schodów tarasowych, balkonu wraz z balustradą, wymianę opaski okalającej 
budynek, renowację rur żeliwnych kanalizacji deszczowej, wymianę obróbek 
blacharskich, kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych oraz położenie 
tynków renowacyjnych. Prace prowadzono na czynnym budynku 
położonym na terenie parku tętniącego własnym życiem. W związku 
z tym na potrzeby tej realizacji przeprowadzono ekspertyzę 
ornitologiczną dotyczącą ochrony ptaków w trakcie prowadzonych 
robót. Dodatkowo z uwagi na stałą obecność dzieci specjalnie 
zabezpieczono teren budowy. Wartość historyczna budynku oraz jego 
genius loci stanowiły dodatkową motywację do wykazania szczególnej 
dbałości o odnawiany obiekt. Obecnie można już podziwiać efekty. 
[red.]

Dom Narutowicza. Widok 
elewacji od strony wejścia 
głównego, grudzień 1932 

Źródło: zbiory NAC
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Maciej Mazur, właściciel Renovatorium, 
generalny wykonawca prac remontowych 
elewacji Domu Narutowicza
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