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kwiecień–czerwiec 2017



 Witajcie w miastach sztuk pięknych. 
W Krakowie, Paryżu i Warszawie. 

Piękna pogoda i dobry nastrój sprzyjają 
podróżom i spacerom. W mieście królów 
i artystów Rynek aż kipi od tłumów. 
Przybywają w różnych celach. My tradycyjnie 
poszukujemy zakątków przesiąkniętych poezją, 
malarstwem i muzyką. Zaczynamy od serca 
miasta, w którym ważne miejsce zajmuje 
postać Adama Mickiewicza, a kończymy na 
kameralnej scenie ATA o twarzy współczesnej 
krakowskiej poetki Alicji Tanew. Poetyckiego 
klimatu dopełniają kręgi Związku Literatów 
Polskich z oddziałami w różnych miastach 
i centrum w Warszawie. W stolicy zapraszamy 
miłośników muzyki klasycznej na niedzielne 
koncerty chopinowskie w Łazienkach 
Królewskich i na 27. Festiwal Mozartowski do 
Warszawskiej Opery Kameralnej. Artystyczne 
ścieżki prowadzą wprost do innego oblicza 
sztuk pięknych – w Warszawie Kamila 
Bartkowiak oprowadza nas po ekspozycji Dali 
kontra Warhol, w Tarnowie oglądamy prace 
Stryjeńskiej, a w paryskim Luwrze obrazy 
Vermeera, które następnie wędrują do innych 
miast. Zapraszamy więc wielbicieli sztuki 
Vermeera do obejrzenia niezwykłej wystawy 
jego prac w Dublinie i Waszyngtonie. Być 
może kontemplacja dzieł mistrza stanie się dla 
poszukujących lekiem na całe zło.

Drodzy 
Czytelnicy!

Warszawa 2017
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 Tradycyjnie w kolejny poniedziałko-
wy wieczór w warszawskim Antrak-

cie odbyło się spotkanie redakcji „Liry-
Dramu” z czytelnikami. Gośćmi specjal-
nymi byli artyści, których twórczość za-
prezentowano w 14. numerze pisma. Wy-
stąpili m.in. Małgorzata Skwarek-Gałę-
ska, poetka i prezes Łódzkiego Oddzia-

łu ZLP, i Ryszard Krauze, którzy wspólnie 
przy dźwiękach gitary wyśpiewali swoje 
teksty. Z Krakowa specjalnie przyjecha-
ła Alicja Tanew, poetka prowadząca na co 
dzień kameralną Scenę ATA, gdzie spoty-
kają się twórcy z całej Polski. Zaprezento-
wała swoje wiersze, wygrywając do nich 
na pianinie melodie własnej kompozycji. 

fotoreportaż: Malwina de Bradé

Salon LiryDramu14. 6 marca 2017
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Z miasta Królów Polskich przybyła rów-
nież Magdalena Węgrzynowicz-Plichta, 
która zaprezentowała autorkę kolejnego 
z cyklu swoich artykułów o najnowszych 
trendach w poezji – Joannę Słodyczkę. 
O swojej literackiej podróży do Chin i po-
bycie w mieście Tianjin opowiedziała Ewa 
Zelenay – poetka i pisarka, członek Zarzą-

du Głównego oraz Zarządu Oddziału War-
szawskiego ZLP. Wątek wschodni konty-
nuował wokalnie wietnamski poeta Lam 
Quang My, tworząc szczególny klimat za-
dumy i refleksji. Prawdziwą niespodzian-
ką było pojawienie się Jana Rodzenia, dy-
rektora Klubu Księgarza w Warszawie…
 [red.]



Rzecz o Kazimierze Zawistowskiej (1870–1902)

Piękna 
Kazimiera

Alicja Patey-Grabowska
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 Dzieciństwo i młodość tej niezwy-
kle uroczej poetki, o długich, ciem-

nych włosach i marzących, czarnych oczach 
– o której tak pisał poeta, dziennikarz i jej 
sympatia Stanisław Wyrzykowski: czar jej 
głosu oraz niewysłowiona dla mnie dotych-
czas na świecie słodycz jej dużych, czar-
nych oczu – przypada na specyficzny klimat 
modernizmu, melancholię, beznadziejność, 
brak sensu życia. Ale źródłem jej wrażliwo-
ści był także krajobraz, w którym się wycho-
wywała, rozległe stepy, kurhany.
Jej ojciec, dr Henryk Jasieński – powsta-
niec 1863 roku, więzień carski – odzy-
skawszy wolność, pracował przez pewien 
czas jako publicysta, m.in. w „Dzienniku 
Lwowskim” i w „Gazecie Narodowej”. Mał-
żeństwo z piękną pół-Ormianką (stąd uro-
da Kazimiery) Albertyną Torasiewiczów-
ną przyniosło mu rozległe włości na Podo-
lu, u podnóża wzgórz midoborskich, gdzie 
w 1870 roku urodziła się poetka.
Jak przystało na panienkę z dobrego, za-
możnego domu, kilka lat spędziła we Wło-
szech i Szwajcarii. Po powrocie do kraju wy-
szła za mąż za bogatego ziemianina, właści-
ciela majątku na Podolu, Kurhanówki.
Chociaż urodziła dwoje dzieci, prawdopo-
dobnie źle się czuła w roli matki, pani na 
włościach i żony. Może męża nie kochała? 
Małżeństwo zostało wymuszone? Bowiem 
jej piękna matka, la femme fatale (którą był 
zauroczony Boy-Żeleński), traciła majątek 
w Monte Carlo.
Kazimiera wyrywa się z Podola. Jeździ do 
brata, do Krakowa. Poznaje ówczesną cy-
ganerię i pierwszą miłość swojego życia, 
przystojnego studenta medycyny, „już” po-
etę, elokwentnego znawcę literatury i sztu-
ki, Stanisława Wyrzykowskiego. Poznali się 

w mieszkaniu brata poetki. Miała 25 lat, 
dwoje dzieci i była olśniewająco piękna. 
On również jest nią zauroczony, co wyraził 
w pamiętniku, jaki zostawił po sobie, w któ-
rym opisuje poetkę jako pełną uroku „Kazi-
mierę Hosteńską”.
Ale do krakowskiego mieszkania brata na 
zebrania towarzyskie artystycznej cyga-
nerii przychodził również znany wówczas 
i niezwykle ceniony poeta Kazimierz Prze-
rwa-Tetmajer. I jak pisze w pamiętniku 
z pewną dozą zazdrości Wyrzykowski: Przez 
cały czas patrzyła w niego jak w tęczę. Zda-
wała się obsypywać go skrami swych pro-
mienistych źrenic.
W 1895 roku Kazimiera zaprasza „ducho-
wego brata” Stanisława Wyrzykowskiego 
do majątku swojego męża na Podole. Mąż, 
mimo że nie jest „duchowym bratem”, jest 
tolerancyjny, cierpliwy i gościnny.
Po tej wizycie drogi dwojga poetów się roz-
chodzą. Ona prawdopodobnie związuje się 
z Tetmajerem. Bowiem gdy spotkali się 
przypadkowo w Zakopanem, ona jechała 
bryczką z Przerwą-Tetmajerem „wpatrzo-
na w niego jak w obraz”. I wtedy na znak 
niewygasłej sympatii Wyrzykowski wręczył 
Kazimierze bukiet jej ulubionych białych 
i liliowych bzów.
Kazimierz Przerwa-Tetmajer „nie pada jej 
do stóp”, jest wyniosły i ironiczny, co wzbu-
dza namiętność w kobiecie… Ale prawdopo-
dobnie ze strony Tetmajera to była tylko po-
za. Bowiem na zdjęciu ofiarowanym poetce, 
a które znaleziono w jej spuściźnie, widnieje 
dedykacja: Na początku była ironia. Zakopa-
ne 1897 r. Ale tylko na początku…
Czy miłość do Tetmajera była tylko plato-
niczna? Tajemniczym faktem jest urodzenie 
ostatniego dziecka, chłopczyka o imieniu… 
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Kazimierz, który został poczęty w trakcie 
romansu z wielkim poetą modernizmu.
Napięcie w środowisku cyganerii narasta. 
Następuje fala zgonów. W 1901 roku ginie 
Stanisław Korab-Brzozowski, parę miesię-
cy później syn fabrykanta, Emeryk, zabija 
w Tbilisi słynną z piękności Norweżkę, żonę 
Stanisława Przybyszewskiego, Dagny.
W krakowskim mieszkaniu brata poetki 
rozległ się strzał. Kazimiera zadaje sobie 
śmierć strzałem w serce. Młoda, 32-letnia 
kobieta pozostawia na Podolu zrozpaczoną 
rodzinę – troje dzieci i męża.
W czasie pogrzebu, który odbył się 
w Kurhanówce, brat poetki wręcza Wyrzy-
kowskiemu list poetki pisany przed zgo-
nem: śmierć to taka nęcąca przystań dla 
wszystkich znużonych.
Kazimiera Zawistowska była popularna nie 
tylko ze względu na niezwykłą urodę. Miała 
wielu entuzjastów swojej twórczości. Dru-
kowała w tygodnikach lwowskich, w czoło-
wych czasopismach Młodej Polski, w kra-

kowskim „Życiu” redagowanym przez Sta-
nisława Przybyszewskiego, w warszawskiej 
„Chimerze”, której naczelnym redaktorem 
był Miriam Przesmycki. Ale pierwszy to-
mik poezji ukazał się dopiero po jej śmierci, 
w 1903 roku.
Wiersze Kazimiery Zawistowskiej, pisane 
pod wpływem poetów francuskich, odzna-
czają się kunsztowną, wypracowaną for-
mą, są to nastrojowe liryki miłosne, sub-
telne portrety kobiet różnych epok. Jej 
twórczość dała w literaturze polskiej po-
czątek nurtowi kobiecemu, lirykę ukazują-
cą ludzkie emocje, miłość, tęsknotę, roz-
pacz, ból.
Samobójstwo poetki, pięknej, utalentowa-
nej i ustabilizowanej rodzinnie, nie było dla 
współczesnych wielkim zaskoczeniem. Zbyt 
dosłownie przejęła się rolą „znużonej ży-
ciem”. Zabiła ją trująca atmosfera moder-
nistycznej filozofii nihilizmu, atmosfera ar-
tystycznej cyganerii, z którą jako poetka za-
częła się utożsamiać.
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Kazimiera Zawistowska

Lwica
Dwa cielska krwią ociekłe pod pustynną spieką.
Lwy w miłosnych zapasach, piersią o pierś wsparte.
Dwa cielska kłów białością wzajem w siebie wżarte,
Drgające pod skier żarnych złotopłynną rzeką.

Opodal – świecąc w słońcu rozwartą paszczęką –
Lwica, gibkie swe ciało powoli rozpręża,
I brew wietrząc, ruchami letniego węża,
Śledzi przebieg tej walki przymkniętą powieką…

I cisza – w krwawej dżungli, w ziół gęstem sitowiu,
Dziko chrapiąc, zwycięzca otrząsł krwawą grzywę,
Z leżącej na bujnem wonnych traw wezgłowiu.

W topazowych źrenicach niesie skry pieściwe,
A ona gnąc lubieżnie ciemnopłowe krzyże,
Z obroczonych mu piersi, krwawą farbę liże.
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Alicjo, czytając twoją biografię, zwraca się 
uwagę przede wszystkim na twoje osią-
gnięcia w  dziedzinie piosenkarstwa jako 
autorki tekstów piosenek i kompozytorki. 
Jak wiążesz to z obecnością w literaturze 
i jak widzisz obecnie swoją karierę z per-
spektywy upływu czasu?
Nigdy, przenigdy nie myślałam o karie-
rze, chyba gdyby to pojęcie lekko sparafra-
zować, może byłby to ten moment, kiedy 
po moim recitalu długo nie milkną brawa, 
a echo je powtarza we mnie. Z tej perspek-
tywy patrząc, czas nie ma znaczenia.
Moja obecność w literaturze zawsze ukła-
dała się na tle dźwięków. One są i będą 
pierwsze, a dopiero potem słowa. Fortepian 
i ja to duet nierozłączny, w nim się speł-
niam, kiedyś dziewczęco i radośnie, a po-
tem już poważniej, z przekonaniem, że wła-
śnie tak chcę istnieć.

Początek to czasy studenckie i Kabaret 
Piosenki Studenckiej „Sowizdrzał”, wte-
dy to mój Romans na pół rosyjski zdobył 
pierwszą nagrodę w Telewizyjnej Giełdzie 
Piosenki 1972 i trzeba było natychmiast 
wymyślić pseudonim przed pierwszym 
telewizyjnym wykonaniem mojej piosenki 
przez Mieczysława Święcickiego. Stanę-
łam przed lustrem, wiedziałam, że jestem 
z tańca i zewu miłosnego, więc połączyłam 
te dwa elementy i napisałam na kartce 
„Tanzew”, ale to źle brzmiało, wyrzuciłam 
więc z, bo spodobała mi się melodyjność 
w słowie Tanew. Dopiero po latach odkry-
łam, że Tanew to również nazwa rzeki na 
Zamojszczyźnie i w ten oto sposób jestem 
rzeką i wciąż płynę.
W latach 80. nawiązałam współpracę Ra-
diem Kraków jako autorka scenariuszy ra-
diowych i bajek z własną muzyką, kompo-

życie
Wyśpiewać

swojemu
Z Alicją Tanew rozmawia Zbigniew Milewski

po
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nując i pisząc teksty piosenek. Stworzyłam 
spektakle poetycko-muzyczne dla telewi-
zji Całe nieba słów (reż. Michał Bobrow-
ski, 1985), Marzenia całkiem zwyczajne 
(reż. Andrzej Maj, 1991) i w wielu progra-
mach telewizyjnych, a także w Spotkaniach 
z Balladą i w krakowskiej Piwnicy pod Ba-
ranami śpiewano moje piosenki, a potem to 
już sama wyśpiewywałam siebie przez lata 
w różnych bliskich i dalekich światach i tak 
jest do dzisiaj.
W literaturze wszystko zaczęło się od 
pierwszych publikacji w „Życiu literac-
kim”, a potem w „Akancie”, „Okolicy po-
etów”, „Forum myśli wolnej” oraz w in-
nych czasopismach i antologiach poetyc-
kich. I tak obok piosenek pojawiały się 
wiersze, wyznaczając swoją odrębną prze-
strzeń w publikacjach kolejnych książek 
poetyckich.

Czym według ciebie różni się piosenka od 
wiersza i czym jest dla ciebie ich upublicz-
nienie? Czy w kontekście stałej współpra-
cy ze scenami Krakowa oraz uczestnic-
twem w  festiwalach bardów jesteś bar-
dziej słuchaczem i  czytelnikiem cudzych 
przebojów i  wierszy czy bardziej twórcą 
własnej poezji? Czy widzisz potrzebę wza-
jemnej inspiracji?
Zacząć należy od tego, że w moim przy-
padku piosenka się pojawia i jest już go-
tową podpowiedzią, słyszę tekst równo-
cześnie z muzyką, całość szybko zapisuję 
i oswajam się z nią w ten sposób, że po 
kilkukrotnym wykonaniu albo ją zaakcep-
tuję, albo odstąpię od pomysłu. Piosen-
ka jest dla mnie rozmową z życiem mo-
im i innych, przeprowadza mnie łagod-
niej przez trudne, nieprzewidziane sytu-
acje, ale też bardzo często bawię się nią, 
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bo ona bawi się ze mną. Natomiast moje 
wiersze są krótkie, emocjonalne, senten-
cjonalne, chcę mówić prosto, żeby prosto 
można było mnie zrozumieć. Przez wiele 
lat na różnych scenach Krakowa i Polski, 
a także poza jej granicami, wsłuchuję się 
w to, co mają do powiedzenia w piosence 
inni, w szczególności zaś w piosence au-
torskiej. Nieraz zabieram fragmenty tych 
piosenek, które we mnie zapadły, jednak 
co do zasady zostaję zawsze przy własnym 
stylu, w nim czuję się wolna. Wzajemna 
inspiracja twórcza jest niezbędna, kontak-
ty, podpowiedzi, przyjaźnie, ciągłe pozna-
wanie nowych przestrzeni, nieustanne za-
nurzanie się w poezji, która jest falą do-
znań i zaskoczeń, że można jeszcze inaczej 
widzieć i pojmować.

Jacy twórcy, zwłaszcza kobiety, są dla cie-
bie istotni i jak wpływali na ciebie?
U mnie zaczęło się wszystko od Emila Zega-
dłowicza, moja wadowicka rodzina ze stro-
ny mamy była zaprzyjaźniona z tym pisa-
rzem i poetą i tak się zdarzyło, że to wła-
śnie mnie, jeszcze jako małej dziewczynce, 
została podarowana jego książka poetycka 
Pokosy. Wybór poezyj 1907–1932 wydana 
w Wadowicach w 1933 r. z okazji 25-lecia 
pracy twórczej, z dedykacją Halszki Zega-
dłowiczowej, żony poety, dla mojej ciot-
ki Wisi Ludwikowskiej. Jak wspominam to 
dzisiaj, myślę, że chyba to było jakieś pro-
rocze przesłanie, bo pierwszą moją poważ-
ną książką były Zmory Zegadłowicza, któ-
ra mnie pochłonęła. Dopiero po latach się-
gnęłam po jego poezję, a ta była dla mnie 
niezrozumiała, jednak podpowiedziała mi, 
że istnieje taka forma jak wiersz, i to by-
ło odkrywcze i najważniejsze. Czasy mo-

jej młodości to fascynacja poezją Jesienina, 
Achmatowej, Cwietajewej, Błoka, a potem 
piosenki Wysockiego i Okudżawy. Równo-
cześnie sięgałam do Gałczyńskiego, który 
dla mnie w poezji jest ponad wszystkimi, 
a potem Tuwim, Leśmian, Asnyk, jeszcze 
Apollinaire, Goethe. Wtedy też w moich 
poszukiwaniach pojawiły się Maria Pawli-
kowska-Jasnorzewska, Halina Poświatow-
ska i niezwykła nie tylko w tekstach piose-
nek, ale także w poezji Agnieszka Osiecka, 
i wreszcie usłyszałam piosenki Jana Jaku-
ba Należytego i to właśnie z jego tekstami 
i muzyką przeskakiwałam przez kałuże lo-
su i do dzisiaj przyjaźnimy się i często jest 
gościem mojej Sceny ATA w recitalach au-
torskich, tak samo jak ukochani Skaldowie 
– Andrzej i Jacek Zielińscy i wielu innych 
krakowskich piosenkarzy.

Czy dostrzegasz różnice między „twórczo-
ścią kobiecą” a tą, której autorami są męż-
czyźni? Odnoszę wrażenie, ze w ostatnim 
okresie kobiety bardzo się odcinają i sta-
rają podkreślić swoją odrębność. Czy dzi-
siaj jest możliwy sukces kobiety na scenie 
i w literaturze?
Dla mnie nie istnieje pojęcie twórczości ko-
biecej, wszystko mi jedno, kto pisze, jeśli 
tylko to jest mądre i piękne pisanie. Jeśli 
kobiety chcą podkreślić swoją odrębność, 
to mają do tego prawo, tylko moim zda-
niem takie rozróżnienie nie ma sensu, bo 
będąc od tylu lat w środowisku poetyckim, 
przekonałam się, że mężczyźni potrafią pi-
sać miłosnym powiewem najdelikatniej 
i najczulej.
Natomiast sukces kobiety na scenie i w li-
teraturze to wielce złożony problem. Zale-
ży na pewno od jej twórczego dorobku, ta-
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lentu, pracowitości, uporu i jeszcze od jej 
przebojowości, a czasem nawet bezwzględ-
ności, jako że w życiu wszystko jest możli-
we, także i to, co wydaje się niemożliwe, bo 
właśnie życie pisze zaskakujące scenariu-
sze i wszyscy o tym wiemy, że nieraz nie 
ma nawet czasu na zdziwienie.

W  tym roku otrzymałaś ważną nagro-
dę, którą wręczył ci prezydent Krakowa 
– Złotą Odznakę Prometeusza przyzna-
waną przez kapitułę Fundacji Promete-
usz Pro Publico Bono. Czym są dla ciebie 

liczne nagrody, które zdobywasz, poczy-
nając od pierwszej w Telewizyjnej Gieł-
dzie Piosenki?
Fakt, że przez lata tych nagród trochę się 
nazbierało, każda z nich jest uśmiechem, 
darem i przyjmuję je z ogromnym wzru-
szeniem. Jedne z najważniejszych dla 
mnie to Srebrny Medal Towarzystwa im. 
Hipolita Cegielskiego w Poznaniu „Labor 
Omnia Vincit” za krzewienie idei pracy or-
ganicznej i „Honoris Gratia” otrzymana od 
prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskie-
go, nagrody za oryginalną twórczość ar-
tystyczną, za zasługi dla kultury polskiej 
i wreszcie ta ostatnia, Złota Odznaka Pro-
meteusza za muzyczne bajki dla dzieci 
Noc w mrowisku, czyli leśna przygoda Ho-
noraty i Zaczarowany fortepian oraz spek-
takle bajkowe wystawiane na mojej Scenie 
ATA. Jestem też finalistką Ogólnopolskie-
go Przeglądu Piosenki Autorskiej OPPA 
2000, 2005, 2013 z wyróżnieniem hono-
rowym oraz OPPA 2015, jest to prestiżo-
wa impreza bardów organizowana od lat 
w Warszawie, i te nagrody wyśpiewane są 
mi najbliższe. Wracając do Emila Zegadło-
wicza, w 2011 r. zdobyłam I nagrodę w X 
Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim jego 
imienia i tak dopełniło się moje nim zau-
roczenie.

Wracając do publikacji literackich. Mówi 
się czasem, 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 przypadku twoich książek?
Chronologicznie popełniłam cztery książ-
ki poetyckie: Zamienię kurtkę na miłość, 
Zbieranie przecinków, Krople z innego snu 
i Szkice na wietrze. Właściwie wszystkie są 
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miłosnym wyznaniem, czy też próbami roz-
liczania się z codziennością, między wnikli-
we podpatrzenie i refleksje wpisuję prze-
cinki na radość życia i dystans do rzeczywi-
stości, a każda z tych pozycji jest dla mnie 
zamkniętą całością, powiedziałam to, co 
chciałam powiedzieć. Mały niedosyt, że coś 
jeszcze mogłabym inaczej podpowiedzieć 
sobie i innym, jest tylko prowokacją do ko-
lejnej publikacji.

Są tacy, co uważają, że pisarz nie pisze 
o swoich tematach, tylko jak gdyby obok 
nich, zwłaszcza dotyczy to kobiet. A  za-
tem, zakładając przez moment, że to 
twierdzenie jest słuszne, obok jakich te-
matów ty piszesz?
Zawsze poruszam się w tematach, co do 
których jestem pewna, które albo przeszły 
przez moją skórę bólem, albo euforią ra-
ju, i to wszystko biorę nie tylko z autopsji, 
ale także z kontaktów z ludźmi i ich pro-
blemów, bowiem wykonując zawód radcy 
prawnego, nazbierałam całe tomy sytuacji 

życiowych w przeróżnych odcieniach i stąd 
te pokłady emocji i wynurzeń.

Jakimi cechami powinien dysponować 
idealny odbiorca twojej twórczości? Co 
powinien wiedzieć zawczasu i na co powi-
nien być przygotowany? Czego oczekujesz 
od swoich wielbicieli?
Dla mnie nie istnieje pojęcie idealnego od-
biorcy, ponieważ nie mam prawa oceniać 
kogoś, kogo tak do końca nie znam. Chcia-
łabym tylko, żeby wszyscy, którzy mnie słu-
chają, zrozumieli i zapamiętali mój przekaz, 
zarówno w poezji, jak i w piosence, i było-
by wspaniale, gdyby zachowali w sobie sło-
wa, które być może kiedyś pomogą komuś, 
gdzieś ujrzeć światło moim patrzeniem.

Czy według ciebie artysta – pisarz, poeta – 
różni się czymś od innych ludzi, którzy ar-
tystami nie są? A jeśli tak, to czym?
Panuje odwieczny pogląd, że artyści, pi-
sarze, poeci różnią się od tych, którzy ni-
mi nie są. Wiem jedno, że oni wszyscy ma-

Alicja Tanew – teksty, 
muzyka i śpiew,  
Scena ATA  
www.tanew.info.pl 



LiryDram 17kwiecień–czerwiec 2017

ją zachłanną przestrzeń wyobrażeń, że są 
od tych innych bogatsi poprzez sztukę, któ-
rą tworzą, poprzez nieustające poszuki-
wania i niepokój, z którym muszą się upo-
rać, biegnąc do wymyślonych spełnień. Bez 
nich świat byłby jałowy, bo ich istotność po-
nadrzeczywista to chwytać płatki kwiatów 
w locie albo usiąść na rąbku tęczy i podzi-
wiać lazur oceanów, albo budować zamki 
z piasku dla snów. Cieszmy się, że są ludzie, 
którzy potrafią rzeźbić wzruszenia.

Czy jest w twoim życiu jakaś przestrzeń, 
w której sztuki nie ma wcale? Jeśli jest, to 
jak się z tym czujesz?
Na takie pytanie mogę jedynie odpowie-
dzieć własnym doświadczeniem, że w cier-
pieniu nie ma sztuki, jest tylko ból, a sztuką 
jest zwycięstwo nad nim. Przez prawie pół 
życia walczyłam o własne istnienie, ceną 
były przegrane lata i czuję się z tym źle, bo 
pytam wciąż, dlaczego tak było, i nie słyszę 
odpowiedzi.

Co uważasz za swoje największe osiągnię-
cia i co jeszcze planujesz osiągnąć – w ży-
ciu, na scenie i w literaturze?
Kilka osiągnięć mam na pewno: to, że uda-
ło mi się odciąć od przeszłości, o której nie 
chcę pamiętać, że będąc radcą prawnym, 
mogłam sama utrzymać dom, wychować 
i wykształcić dzieci, że tworzyłam spekta-
kle radiowe i telewizyjne, że śpiewałam na 
rozmaitych scenach, że od siedmiu lat pro-
wadzę własną piwnicę artystyczną z reper-
tuarem poetycko-muzycznym i teatralnym, 
wystawami malarstwa, promując aktorów, 
piosenkarzy, poetów, tworząc własne spek-
takle i bajki muzyczne, że założyłam Fun-
dację Sceny ATA i w związku z tym pracuję 

Alicja Tanew, 
Krople z innego 
snu, Scena ATA, 
Kraków 2011 r.

nad kolejnymi projektami, które tworzą już 
cykliczny repertuar, choćby Alicja Tanew 
i jej Goście, Wieczory z dobrą piosenką, 
Tonacje młodości, Szkice twórczego uporu. 
Organizuję też spektakle w ramach Kra-
kowskiej Nocy Poezji i Krakowskiej Nocy 

Alicja Tanew, 
Szkice na 
wietrze, 
Scena ATA,  
Kraków 2014 r.
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Teatrów. Pełnię różne funkcje w organi-
zacjach twórczych, takich jak ZLP, ZAKR, 
STEN, STAL.
A plany to po kolejnych płytach, takich jak 
I tak to było… i Moment oraz płytach baj-
kowych chciałabym nagrać piosenki z wła-
snym akompaniamentem z poezją w tle, 
napisać książkę, która będzie rzeką moje-
go życia, skoro mój pseudonim wymyślony 
przed laty tak sugestywnie w rzekę poezji 
i dźwięków mnie zamienił.

PS. Właśnie teraz w Krakowie trwają 
prace renowacyjne pomnika Adama 
Mickiewicza na Rynku Głównym pod 
patronatem kwartalnika „LiryDram” 
i wydarzenie to ma również aspekt 
artystyczny poprzez cykliczne czytanie 
tekstów poety. Muszę się przyznać, 
że mam pewną tajemniczą przygodę 
związaną z tym pomnikiem. Kiedy 
miałam 12 lat, poszłam pokazać się 
Mickiewiczowi w białej sukience z kory, 
którą uszyła mi babcia Katarzyna, i stojąc 
przed pomnikiem, powiedziałam mu, że 
kiedyś będę tutaj śpiewała i cały Kraków 
będzie mnie słuchał. Mickiewicz popatrzył 
na mnie i nic nie odpowiedział. I to mnie 
bardzo speszyło. Wtedy przestraszyłam 
się, jak mogłam coś takiego wymyślić. 
Momentalnie chciałam wszystko odwołać, 
ale nagle pojawiła się bardzo hałaśliwa 
wycieczka i Mickiewicz już mnie nie 
usłyszał. Pewno dlatego wciąż muszę 
śpiewać, bo jestem przekonana, że 
Mickiewicz potraktował to wyznanie 
poważnie, to jakże miałabym nie 
dotrzymać obietnicy danej wieszczowi.

ALICJA TANEW – poetka, kompozytorka, 
radca prawny. Debiutowała w studenckim 
Kabarecie Piosenki „Sowizdrzał” 
w Krakowie, współpracowała z Radiem 
Kraków jako autorka scenariuszy i bajek 
muzycznych. Jej piosenki śpiewano 
w Piwnicy pod Baranami i w Spotkaniach 
z Balladą. Stworzyła spektakle poetycko-
muzyczne dla telewizji: Całe nieba słów, 
Marzenia całkiem zwyczajne, Czas uderza. 
Jej poezję publikowano w wielu antologiach 
i czasopismach literackich. Autorka tomików 
Zamienię kurtkę na miłość, Zbieranie 
przecinków, Krople z innego snu, Szkice 
na wietrze oraz płyt i tak to było (1999), 
Moment (2011). Laureatka I nagrody w X 
Konkursie Poetyckim im. E. Zegadłowicza. 
Wielokrotna finalistka Przeglądu Piosenki 
Autorskiej OPPA. Odznaczona Srebrnym 
Medalem „Labor Omnia Vincit”, odznaką 
„Honoris Gratia” przez prezydenta Krakowa 
J. Majchrowskiego, Nagrodą Pracy 
Organicznej im. M. Konopnickiej, Nagrodą 
im. Klemensa Janickiego „Ianicius” za 
oryginalną twórczość literacką i artystyczną. 
Jest członkiem ZLP, ZAKR-u, SteN-u, STAL-u 
oraz Stowarzyszenia Poetów Świata „Poetas 
Del Mundo”. Prowadzi w Krakowie własną 
piwnicę Scena ATA z repertuarem poetycko-
muzycznym i teatralnym, czym zaznaczyła 
na stałe swoje miejsce na mapie artystycznej 
Krakowa.
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Alicja Tanew

Zachwyt
Zachwyt ma naturę
kwiatów i ludzi

dlatego codziennie
zmieniam wodę w wazonie

bo usta i wiersze
są spragnione

dopóki pamiętają
kształt liści i dłoni

Już nie wierzę w cud
Już nie wierzę
że cud stanie w drzwiach
i uśmiechnie się kokieteryjnie
jak dziewczyna myśląca o grzechu
gdy jest jeszcze za wcześnie 
na to
żeby było za późno
a może dlatego już nie wierzę w cud
bo nie wiem
gdzie są drzwi

Erotyk III
Powoli
za zasłoną rzęs
obejmowała mnie muzyka snu

majowy anioł grał na fortepianie
nocny blues pożądania

tańczyłam
nie dotykając Twoich dłoni
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w nadziei
że rano zauważysz
kiście gwiazd w wazonie

i mnie 
na obłoku

Mickiewicz to pamięta
Letnie popołudnie
śpiewa mariacki hejnał

 dziewczyna w białej sukience
 na środku rynku
 wierzy w słońce życia

bo nie można zaczynać
bez wiary

 na tle straganów z kwiatami
 z uśmiechem pozuje do zdjęcia

Mickiewicz to pamięta

 czas miłości biegnie wierszem
 czas rodzenia biegnie prozą

dzieci biegną do szkoły szybko
a jeszcze szybciej biegnie poświęcenie
owinięte zmęczeniem przelotów
jesiennych oczywiście
bo tylko takie liczą nasze lata

bezlitośnie

 Letnie popołudnie
 śpiewa mariacki hejnał
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kobieta w czarnej sukience
na środku rynku
wkłada wspomnienia do torebki
bo tylko tyle jej zostało

 na tle straganów z kwiatami
 z uśmiechem pozuje do zdjęcia
 przed odejściem
 w ulicę Mikołajską

Mickiewicz to pamięta

Krakowskie Błonia
Babcie
psy
koty
szczebioty
Krakowskie Błonia
 ostatnia oaza zielonej cnoty
wrona zawieszona
na telefonicznym drucie
mogłaby stąd uciec
ale nie chce
ani ma to w głowie
bo jest jej dobrze
 w Krakowie
jest dobrze
Tobie i mnie
 życie zanurzone w historii i w mgle

od róż na plantach
herbacianie powiało
jakby się w przeszłości
szukało
oddechu
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Zapis nutowy
Mój świat jest w dźwiękach
bliskich i dalekich
im więcej dźwięków
tym więcej światów

oddech jest tylko kolejnym taktem
nuty spadają deszczem
jak łzy
przeźroczyste dla słońca i rzęs

światło słów
otwiera myśli
wiolinowym kluczem pamięci

na pięcioliniach
czas zapisuje spełnienie
albo niespełnienie

mój świat jest w dźwiękach
bliskich i dalekich
im więcej dźwięków
tym więcej światów

otulam nimi duszę
zagubionych powrotów
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Jeśli przyjdziesz
Jeśli przyjdziesz wiosną
przyniosę Ci na liściu
krople miłosnej rosy
z radości
że przed nami jeszcze tyle
zakwitania

 Jeśli przyjdziesz latem
 podam Ci soczyste jabłko
 dojrzałych przemyśleń
 i zapiszę na Twojej dłoni
 jaśminowy zarys nieba

Jeśli przyjdziesz jesienią
zapytam dlaczego tak późno
dostrzegłeś kolory
malowane ciszą lat
i niepokojem liści

 Jeśli przyjdziesz jesienią
 moje serce zasypane śniegiem
 nie usłyszy że pukasz do drzwi
 bo gdzieś po drodze
zgubiłeś sens powrotu
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 Krakowski Oddział Związku Literatów 
Polskich liczy obecnie 53 członków, 

głównie poetek i poetów, choć prawie po-
łowa z nich pisze również prozę, krytykę li-
teracką, ale i uprawia inne formy publicy-
styki, jak również pisarstwo naukowe z róż-
nych dziedzin. W tym tekście przedstawi-
my niektóre poetki, które w kilku ostatnich 
latach wydały książki poetyckie. Było ich 
o wiele więcej, ale w tym tekście zaprezen-
tujemy tylko kilku tomików wybranych au-
torek – członkiń KO ZLP.

* * *
Poezja kobieca inspirowana jest najczęściej 
detalami i chwilowymi sytuacjami, na któ-
re ta płeć jest ogromnie wrażliwa. Szyb-
ko też te doświadczenia detaliczne samo-
rodnie przeradzają się w wiersze – nie ko-
niecznie pogłębione refleksją racjonalną 

i dlatego bywają często bardzo szczere – aż 
do bólu. Pojawiające się przy tym przeży-
cia emocjonalne są nierzadko maskowane 
grymasami na twarzy, zmianą tonacji gło-
su, by niespodziewanie powodować erup-
cje słowne formowane w ciągi wersów. Na-
wet te wyemancypowane kobiety nie tra-
cą owego nadzwyczajnego „zmysłu uwagi”, 
że w konkretnych sytuacjach widzą, czują 
i słyszą więcej niż przytrafia się to nawet 
bardzo wrażliwym mężczyznom. Właśnie 
z tej perspektywy przybliżymy twórczość 
poetycką pięciu poetek ze zróżnicowanym 
doświadczeniem życiowym, tj. Danuty Pe-
rier-Berskiej, Alicji Tanew, Doroty Loreno-
wicz, Ireny Kaczmarczyk oraz Barbary Pa-
luchowej.
W kolorze pomarańczy to tomik Danu-
ty Perier-Berskiej, starannie wydany, dru-

O
z Krakowskiego

Oddziału

Ignacy S. Fiut 

poetkach

ZLP
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kowany również pomarańczową czcionką 
z wieloma ozdobnikami edytorskimi1. In-
spiracją dla autorki jest niewątpliwie głę-
boka refleksja nad osobistym losem będą-
cym czymś na kształt „marszu przez życie”. 
Najczęściej źródłem inspiracji są rozterki 
małżeńskie poetki, sprawy złożonego życia 
rodzinnego, relacji z matką, ojcem, córką, 
przedwcześnie zmarłym mężem, doświad-
czenia kolejnego związku z mężczyzną, ale 
i wątpliwości związane z byciem singielką, 
marzącą o losie kopciuszka. U podłoża tych 
rozterek tkwią nieustanne lęki, by pojawia-
jąca się tu miłość nie uległa merkantyliza-
cji i nie została zamieniona na relacje ty-
powo fiskalne – biznes emocjonalny. Naj-
częściej inspiruje się autorka owym dyle-
matem, nazywanym samotnością „razem, 
ale osobno”, którą pogłębia strach przed 
niechybną słabością, bezradnością i śmier-
cią, ostateczną utratą ogniska domowego. 
Dobrze owe rozterki inspirujące poezję Pe-
rier-Berskiej wyraża utwór pt. Gwarancja, 
gdzie pisze: dawno temu kupił jej miłość / 
zapewniał że gwarancja / jest podbita / te-
raz ona patrzy w lustro / na podbite oko 
i wie / że termin gwarancji / minął bezpow-
rotnie. Pomimo wszystko deską ratunku 
dla poetki jest zawsze budujące współżycie 
ludzi uczucie miłości, o którym pisze tak: 
[…] miłość zawsze wygrywa / trzeba tylko 
mieć przy sobie / zapałki. A kiedy już jakoś 
działa, wtedy budzą się owe emocje, które 
budują apetyt na „słodkie życie”, „piękny, 
wspaniały świat”, w którym twórczo spo-
tykają się ciągle przeciwstawne natury ko-
biety i mężczyzny. Poetka tak oto kroi sło-
wem ów portret mężczyzn: jak małe dzieci 
/ przez smak i dotyk / uczą się poznawać 
świat / po drodze rozbijają kolana / o wysta-

jące pagórki piersi / instynkt prowadzi ich 
do miejsc / owianych legendą. Tomik zamy-
ka ciekawa refleksja z podróży po Europie 
przepełnionej pozytywnymi emocjami, któ-
re z perspektywy Paryża uświadamiają po-
etce, że „nikt tu nie śni życia”, jak onegdaj 
śpiewała Édith Piaf.
Warto także wspomnieć o Szkicach na wie-
trze – kolejnym tomiku Alicji Tanew inspi-
rowanym głównie szerszym doświadcze-
niem artystycznym autorki, w którym po-
ezja stanowi pewien szczególny element2. 
W wierszu otwierającym tę książeczkę au-
torka tak oto demaskuje swe inspiracje ar-
tystyczno-poetyckie: Skąd to we mnie – 
nie wiem / samą mnie to nęci / że wciąż 
słyszę wiersze / jakby z podpamięci / ona 
je zapisuje / a często też śpiewa / nawet 
w najgłębsze noce / a ja się nie gniewam 
/ […]. Nietrudno zauważyć, że poezja ta, 
ale i muzyka wydobywają się z pograni-
cza świadomości autorki i stanowią pew-
ną nadwyżkę emocjonalną energetyzująca 
jej życie, przejawy temperamentu, kanali-
zowane mimochodem w melodiach i ukła-
dane od niechcenia w wersy. W kolejnych 
utworach autorka tańczy na wietrze z liść-
mi, przytula się do drzew, biega po kwieci-
stych łąkach, a wtedy wiatr – ostatni pod-
miot liryczny utworów Tanew – przypomi-
na jej, że jest splotem własnych włosów. 
Lirycznie nastraja ją „naga cisza” i pulsują-
ce w niej oddechy osób bliskich, wyobraże-
nia, które wydobywa z residuum pamięci. 
Z otaczających ją dźwięków buduje bliskość 
kochanych osób: matki, ojca, babci Kata-
rzyny i trzech córek. Buduje więc poetka 
wokół siebie osobisty ogród, gdzie jej pry-
watny ogrodnik pielęgnuje kwiaty, zwierza-
ki, ptaki, ale i jej uczucia, przeżycia, emocje 
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pchające ku kolejnym wierszom pisanym 
„pod kopułą nieba” dniem i nocą. Większą 
część wierszy dedykuje licznym przyjacio-
łom, z którymi wiążą ją głębokie emocje 
i bliskość obcowania. Należą do nich: ma-
larz Vermeer, Zegadłowicz, Norwid, Dą-
browa-Szatko, Tulik, Konceka, Pociask-Kar-
teczka, Kuszyński, Sikorowski, Zieliński, 
Rodzik, Pietrukaniec i wiele innych osób, 
z którymi łączy ją nić uczuć przechowywa-
nych w pamięci. W trzeciej części tomiku 
krakowska artystka i poetka robi rachunek 
sumienia z życia osobistego oraz artystycz-
nego, a powód jest prosty – 70 lat życia, 
w tym 50 na scenie. Czas ten nie jest dla 
niej stracony, bo wie, że życie to są tylko 
chwile, które należy kolekcjonować, łapiąc 
je, ciesząc się nimi. Pojawia się więc i pe-
wien smutek, z którym w ostatnim wier-
szu tomiku bez tytułu świetnie się uporała, 
pisząc: Gdyby tak / do smutku / przylepić 
skrzydła motyla // na pewno byłby lżejszy // 
w moim powietrzu.
Dorota Lorenowicz, prócz prozy, pisze po-
ezję, w której najbardziej ekscytują ją sto-
sunki między kobietą i mężczyzna, szcze-
gólnie połączonych więzami małżeństwa. 
W swym wyborze wierszy z lat 1996–2015 
pt. Pomiędzy Tobą a Mną wpisuje rela-
cje damsko-męskie w głęboki kontekst co-
dzienności, postrzegając w tym układzie 
kobietę jako istotny element przyrody, któ-
ry pozwoliła sobie nazywać „spóźnionym 
świtem”3. Mężczyznę widzi jako mikroko-
smos we wszechświecie, który jakby roz-
wija swoje skrzydła i potencje w oparciu 
o makrokosmos kobiety. Mężczyzna jest 
jednak kobiecie niezbędny. Kobieta bowiem 
widzi w nim pewne konieczne wsparcie, bo 
przecież może: ułożyć twarz / w zagłębie-

niach między szyją i ramionami / i przestać 
istnieć dla spraw, które są na zewnątrz, by 
w ten sposób chronić się przed szarością 
codzienności, ale i stworzyć z nim „dwu-
bieg krwi”. Wszechobecny Eros – usilnie 
podkreśla poetka – pozwala obojga „pójść 
razem w zapomnienie”, by rozkoszować się 
wzajemnie „afrodyzjakami” szeptów. Ale 
Lorenowicz uważa również, że mężczyzna 
dla kobiety to „komfortowe wyposażenie 
łóżka”, bo bez niego trudno kobiecie zna-
leźć w nim „przyzwoite miejsce”. Jako isto-
ta drobiazgowa studiuje jego anatomiczne 
elementy: nadgarstek, stopy, uda, brzuch, 
tor, ręce i to „coś więcej”. Podkreśla, że ko-
bieta dla mężczyzny jest „tratwą ratunko-
wą”, scalającą dwojga w jedno pełne jabłko 
rozkoszy. Obydwoje stanowią jakby środek 
i przekrój kosmosu, uczestniczą w cudzie 
stworzenia nowego życia. Dobrze tę dyna-
mikę, ale i dialektykę uczuć obojga odda-
je utwór pt. Moje siedem światów, w któ-
rym czytamy: Mam z Tobą siedem światów! 
/ Nie siedem, sześć. / Ten siódmy, tylko mój 
/ jest ucieczką od Ciebie. // W tym tylko mo-
im świecie, / jak w rosyjskiej matrioszce / są 
jeszcze inne światy. / Otwieram je, dotykam 
/ noszę w sobie / i usiłuję obłaskawić. // Za-
mykam w nich / na skoble przezorności. / 
Skulona, najdalej od okien i drzwi / czekam, 
/ aż w świecie na zewnątrz / poukładasz 
i dopasujesz do siebie / porozrzucane klocki 
lego / swej osobowości. Poetka w kolejnych 
wierszach podkreśla, że związek dwojga to 
walka o przestrzeń między nimi, szczerość, 
amplitudy miłości, ucieczki i amnezje, lę-
ki przed obopólnym zawłaszczeniem, kon-
sumowaniem pustki nieobecności. Miłość 
jawi się więc Lorenowicz jako nieustanna 
gra porażek, sukcesów, upokorzeń przepla-
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tanych wspomnieniami znaczących zacho-
wań, miejsc, gestów, dotyków, uśmiechów, 
ale i grymasów.
Irena Kaczmarczyk stworzyła wielce dla 
niej znaczący tomik poświęcony Europej-
skiej Stolicy Kultury – królewskiemu miastu 
Krakowowi – pt. Kanonicza 144. Dodatko-
wą inspiracją uświetniającą zawartość tego 
zbioru poezji było malarstwo Renaty Kulig-
-Radziszewskiej poświęcone temu miastu, 
ukazujące jego klimaty architektoniczne 
oraz miejsca, w których od wieków ukazuje 
się również jego duch, np. wnętrza kościo-
łów, kawiarni, zaułków znanych krakow-
skich ulic – Floriańskiej, Siennej, Francisz-
kańskiej, św. Jana, Gołębiej, Plant, Rynku 
Głównego, Wawelu, Jamy Michalika czy ul. 
Kanoniczej, od której książka ta wzięła swój 
tytuł. W wierszu otwierającym ten zbiór 
pt. Lubię Kraków autorka pisze: Lubię z to-
bą zapalać latarnie / Kiedy Kraków gołębie 
usypia / Zmierzch ma zapach zielonej her-
baty / gdy mnie szeptem jesiennym dotyka 
// Kanonicza ponętnie się wije / Wawel oczy 
z zachwytu przymruża / Twoje ramię całuje 
się z moim / Gdy jesiennie się do mnie przy-
tulasz // Gwiazdy jadą dorożką do Rynku / 
Skry się sypią spod kopyt nocy / Przytuleni 
jak księżyc do nieba / Zaglądamy latarniom 
w oczy // […] Lubię z Tobą zapalać latarnie 
/ Kiedy Kraków gołębie usypia / […]. Nie-
trudno zauważyć, że poetka wrosła korze-
niami duszy i ciała w to miasto i traktuje je 
chyba bardziej pieszczotliwie niż męża czy 
kochanka. Czuje jego dotyk, wącha, a cza-
sami ukazują się jej jego kontury na grani-
cy jawy i snu. Wszystko to powoduje, że jej 
każda chwila egzystencji posiada wartość 
estetyczną, konstytuowaną w oparciu o do-
świadczane wartości artystyczne, których 

depozytariuszem jest właśnie stolica Ma-
łopolski. Z nią autorka wydaje się tak głę-
boko zżyta, że tu upatruje swoją wieczność 
po skończeniu osobistego padołu istnienia 
w tym jej teatrze codzienności, a w wierszu 
bez tytułu podkreśla, że: na gzymsach Kra-
kowa / wysp gołębi // skrzydłem trzepocze 
powietrze / miasto otwiera sezon.
Ten duchowy oddech „powietrzem dziejów” 
to niewątpliwie bezcenna wartość tej pro-
stej, skromnej poezji, w którą autorka wpi-
suje więzi z własną rodziną, mężem, ale 
i bliskimi przyjaciółmi po piórze, jak rów-
nież z innymi artystami, których nietrud-
no spotkać w centrum tego miasta czy bez-
pośrednio obserwować ich dokonania ar-
tystyczne. Nieprzypadkowo w kontekście 
odbytych podróży po świecie – o których 
sprawozdawała w poprzednich tomikach – 
w Krakowie zawsze czuje się jak we wła-
snym domu, by ostatecznie odkryć, że to 
jest ten „Siódmy Kontynent”, bez którego 
nie da się żyć; a który zawsze w duszy na-
straja ją emocjonalnie pozytywnie i które-
mu winna jest szacunek, ale i głęboki lite-
racki ukłon.
We wstępnych utworach składających się 
na tom Barbary Paluchowej pt. Tam, gdzie 
rosną gorzkie kwiaty autorka opisuje swój 
świat ducha twórczego, w którym pośrod-
ku stoi wielka, tajemnicza góra, stworzona 
przez Najwyższego, a wokół niej widzi 
wielu ludzi stworzonych po to, by mogli ją 
podziwiać, opisywać, ale i wspinać się po 
niej ku wieczności. Do nich należy również 
sama pisarka, ale i zawodowa malarka. 
Od dzieciństwa dane jej jest odczuwać, że 
w górach mieszka jakaś potęga przycią-
gająca ku sobie autorkę, by zamieszkała 
w niej lub obok niej, jak we własnym domu. 
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W wierszu pt. Idziemy pisze: […] spoglą-
dam w jej kamienną twarz / i zaprasza 
mnie / góra / do swego domu – twierdzy 
/ pod wielospadowy dach / światłocieni // 
a wiatr / gra na lasów basetli. Ta góra jest 
tajemnicza, ciągnie ku sobie, podobnie jak 
czarodziejska góra Tomasza Manna, bo jest 
jak pierś matki, źródło bezpieczeństwa, ale 
i buduje chęć podboju świata, by ostatecz-
nie stać się dla poetki tym nieuniknionym 
losem sterującym jej życiem. Próbuje więc 
poetkę popychać „ku górze”, zbierać narę-
cza kwiatów do koszy swego istnienia, ale 
i jako ucieleśnienie nieuniknionego losu jej 
życia zmusza do podążania ku niej również 
z „naręczem gorzkich kwiatów”. Autorka 
ma jednak nadzieję, że może się ona stać 
jej domem w wieczności, bo przypomina 
dom rodziców, który zapadł głęboko w jej 
sercu i pamięci, o czym tak komunikuje: 
[…] dom na piasku / budowali go na dwa 
serca / matka zszywała noce i dni / nicią 
troski / porastał mech lat / dach wierne-
go współtrwania // ojciec i matka / płyną 
w mojej krwi / dom / nienaruszony trwa / 
jego ściany / bezpieczne zastawki / serca. 
Poetka nieustannie wdrapuje się na tę gó-
rę, podziwia jej bytową płodność, by ciągle 
fascynować się jej potęgą. W jej perspekty-
wie tam, gdzie góra dotyka kopuły nieba, 
umieszcza swoją ukochaną Piwniczną, 
w której spędziła całe dojrzałe życie. To 
jest jej miasteczko, o którym z ogromną 
dozą liryzmu w utworze pt. Moje miastecz-
ka pisze: Jeszcze gada po ludzku / ulica / 
i wiatr z kościelną wierzą / wciąż się o coś / 
sprzecza / serdeczni sąsiedzi / kasztany i li-
py / plotkują na rynku / o niestworzonych 
rzeczach / […] niekończącym się redykiem 
/ wędrują fala po fali / popradowe stada / 

strome lasy porom roku / kołyszą się w takt 
/ a ludzie / przeganiają / leniwego kota cza-
su / z kąta do kąta dnia.
W kolejnych częściach tomiku poetka wy-
jaśnia, na czym polega owa tytułowa „go-
rycz kwiatów”, czyli gdzie ją artystka po-
strzega, bo przecież powszechnie kojarzą 
się one z pięknem i słodyczą. Bez wątpienia 
wiersze te wskazują, że „gorzkie kwiaty” 
rosną na łąkach zła, gwałtu, wojny, prze-
mocy i zbrodni. W towarzystwie tych słod-
kich kwiatów wypełnionych nektarem ofia-
rami gorzkich padają głównie ludzie nie-
dołężni, dzieci, starcy. W jednym z tych 
utworów podziwia wspaniałą aktorkę Da-
nutę Szaflarską, która mimo stu lat stara 
się jeszcze uczestniczyć w tworzeniu kul-
tury, a więc i pomnażać te „słodkie kwia-
ty” w naszym życiu. Doświadczenia oso-
biste nie są jeszcze dla niej jasne, ale po-
ciesza się „płowiejącym płaszczem poezji”, 
którym się otula, czekając na ten ostatni, 
„wielki wiersz”, który odpowie na wszyst-
kie wątpliwości. Chce, by jej „ostatni od-
dech” zdarzył się w ukochanej Piwnicznej 
i przybrał formę „pustego płótna” jej istnie-
nia. Wszystkie te wątpliwości i wynikające 
z nich pytania prowadzą ją do konkluzji, że 
jej „najważniejszą miłością”, która kieruje 
ją przez życie, była owa tajemnicza „miłość 
do Wszechmogącego”. Samo bowiem ży-
cie – dodaje Paluchowa – zawsze balansuje 
na krawędzi bytu i niebytu, a bez odczucia 
wpływu tej transcendentnej siły stałoby się 
zapewne absurdalne. W wierszu pt. Na kra-
wędzi poetka ukazuje klimat emocjonalny 
utworów zamieszczonych w tej części to-
miku, pisząc: jednożyciowi / niepowtórni / 
w punkcie chwilowego / zaczepienia / nitką 
oddechu / balansujemy / na krawędzi ciał // 
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w zaułkach umysłu / mnożą się pytania / do 
tych / których porwał / strumień przezna-
czenia / którzy wspierali nas / swą obecno-
ścią / serce wysyła nerwowe pytania / do 
oderwanych / od krawędzi ciał // może oni 
wiedzą? / może coś powiedzą?
Przedstawiona analiza twórczości poetyc-
kiej naszych koleżanek pokazuje nie tylko 
ich wielką wrażliwość na piękno naturalne, 
na losy człowieka i jego wytworów kultu-
rowych, ale również bogaty warsztat pisar-
ski oraz artystyczny, godzien uwagi czytel-
niczej.
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Ignacy S. Fiut

Zwidy poranne
Monument Wawelu i Kurza Stopka
cień Jadwigi odciśnięty
na ceglanym murze
Collegium Novum
uśmiech papieża grzejący
wyobraźnię Wyspiańskiego
na witrażach katedry
przy ulicy Franciszkańskiej
a obok w kałuży
paruje „twarz mojego boga”
– Słońca

na Plantach spotykam
poetycką brać
– widzę i czuję
że się tej nocy urżnęli
z ich oczu wyziera
skatowana dusza
Krwawej Mery

Czy Ty widzisz
to samo, co
ja?
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Krakowskie sny
kiedy tylko wychylę głowę z rękawa mojego
domu ogarnia mnie sen, do którego kołyszą
niebieskie przeguby autobusów
i tramwajów miejskich
uliczny splin

pasam niekiedy w malignie nocy białe
kozy na zboczach Kopca Kościuszki
frunę z chmarą jazgotliwych kawek
nad brzegiem zielonego
jeziora Błoń

innym razem budzę się spocony
kroplami nocy na ciele
a spod korony Wawelu
odpływają wianki
mojej naiwności

wiem, że jutro rano brunatne fale
zmarszczek na tafli Wisły
o poranku utopią mój
sen i marzenie
o wieczności

jego mara zawieruszy się pewnie
w okolicach Barbakanu
pomiędzy kolorowymi obrazami
wyzywającego makijażu
Bramy Floriańskiej i tam mój
sen pozostanie z Wami

na wieki
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 Spośród czwórki naszych wielkich ro-
mantyków twórczość Adama Mickiewi-

cza wywarła największy wpływ – dawno 
razy dawno temu* – już na moją chłopięcą 
wyobraźnię, kiedy w szkolnych zeszytach 
zacząłem pożytkować namiętną skłonność 
do rymowania. Zachwycała i pociągała do 
naśladowczych prób poetyckich, pełnych 
balladowej fantastyki, wzniosłości ód i im-
prowizacji, poematowej rozlewności.
Do głębszej i nieco już polemicznej zadu-
my nad romantycznym dziedzictwem skło-
niły mnie dopiero (gdy byłem w starszych 
klasach liceum i zaraz potem rozpoczą-
łem studia polonistyczne w 1961) śmiałe 
opolskie inscenizacje Jerzego Grotowskie-
go w Teatrze 13 Rzędów – późniejszym Te-
atrze Laboratorium – wpierw Dziadów we-

dług Mickiewicza, następnie Kordiana we-
dług Słowackiego; to „według” oznaczało 
nader swobodny stosunek do tekstu i au-
torskiej koncepcji inscenizacyjnej. Obrzęd 
II części Dziadów rozgrywał się już nie 
na scenie, jak do niedawna było jeszcze 
w przypadku Kaina według Byrona, lecz tuż 
przy publiczności, a w Kordianie zaskoczo-
ny widz stawał wprost oko w oko z głów-
nym bohaterem (fenomenalnie kreowa-
nym przez Zbigniewa Cynkutisa) „chorym 
na Polskę” w sali szpitala wariatów i musiał 
niejako „wydać diagnozę”, rozliczając się 
jednocześnie z samym sobą, z własnym do-
tychczasowym pojmowaniem romantycz-
nych idei i postaw.
Na przełomie 1960/1961 planowana in-
scenizacja Dziadów wzbudzała jeszcze na 

FASCYNUJĄCE INSPIRACJE

Stanisław Nyczaj

Mickiewiczowskie

Dziady
według

Grotowskiego
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Stanisław Nyczaj nad jeziorem Świteź, lipiec 2003

długo przed premierą (18 czerwca) duże 
emocje, gdyż wiadomo było, że reżyser 
Grotowski nie daruje sobie okazji, by ko-
lejny raz – po wspomnianym Kainie, Mi-
sterium Buffo według Włodzimierza Ma-
jakowskiego, egzotycznej Siakuntali we-
dług Kalidasy – nie zaszokować. Czy rze-
czywiście postąpił bez respektu dla tekstu 
wieszcza, traktując go, nie inaczej niż in-
ne dotychczas, jako kanwę dla przedsta-
wienia swego specyficznego stosunku do 
eksponowanego archetypicznego tematu 
i wynikającego zeń problemu? Zaskocze-
nia, owszem, nastąpiły choćby już w sa-
mej „scenografii”, która zaprzeczała for-
mą swej projekcyjnej funkcji, do jakiej 
przywykliśmy, będąc układem zaprojekto-
wanych przez architekta (Jerzego Guraw-

skiego) podestów, rozlokowanych w ca-
łej przestrzeni scenowidowni, bez rampy, 
dla rozmieszczenia widzów. Innym zasko-
czeniem-prowokacją w drażliwej sferze 
sacrum było postawienie pośrodku owej 
scenowidowni zamiast katolickiego krzy-
ża wielkich rozmiarów żydowskiej me-
nory. Potem w scenie Golgoty – uginanie 
się Konrada (Zygmunta Molika) w drodze 
krzyżowej pod ciężarem zwykłej, trywial-
nej miotły.
Ale tekst wieszcza, aczkolwiek pocięty 
i inkrustowany wtrętami skądinąd (m.in. 
z Szekspira), zachował z grubsza swą 
konstrukcyjną jedność. Brzmiał w mia-
rę czytelnie i śpiewnie. Naprzód magicz-
nie przy obrzędowych gusłach z udziałem 
Chóru i kolejno wywoływanych przezeń 
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duchów-zjaw. Ot tak, ze szczerą naiwno-
ścią, jak podczas dziecięcej zabawy w wy-
woływanie duchów. I brzmiał tragicz-
nie w monologu Wielkiej Improwizacji, 
choć krył się za tym cały złożony dramat 
„ośmieszenia i apoteozy”, poniżonej py-
chy człowieka zbuntowanego przeciw Bo-
gu i ponoszącego za ten bunt konsekwen-
cję upokorzenia.
W wywiadzie dla chętnie czytanej przez 
nas, młodych adeptów literatury, „Współ-
czesności” Grotowski tłumaczył, że „nie 
chodziło o zabieg unowocześnienia klasy-
ka – tym mniej o wyszydzenie konwencji 
romantycznej”, bo „nasze przedstawienie 
wynikło z fascynacji tekstem Mickiewicza 
[…] wyrażającej się nie tyle w pietyzmie, 
ile raczej w próbie wykorzystania [jego] 
możliwości dla teatru o ambicjach awan-
gardowych”.
Pamiętam, że to uszanowanie dla słowa po-
etyckiego mnie ujęło. Wreszcie coś wysłu-
chiwane samo przez się znaczyło, dawało 
satysfakcję. I to nic, że w interpretacji by-
ło – co zrozumiałe – podporządkowane ja-
kiejś funkcji w założonej przez reżysera wy-
kładni.
O mickiewiczowskich Dziadach Grotow-
skiego dyskutowano w kawiarniach i na 
łamach czasopism. Polemizowano gorąco. 
Akurat w połowie 1961 szykowałem się 
do egzaminu wstępnego na studia poloni-
styczne w WSP, poszerzały się moje kon-
takty. Zyskałem nowych kolegów, którzy 
przyjechali do Opola z różnych stron Polski 
i zamieszkali w akademiku przy Katowic-
kiej. Nie mieliśmy jasno wyrobionego zda-
nia. Śmiała koncepcja teatru, całkowicie 
odbiegająca od scen tradycyjnych (przede 
wszystkim od Państwowego Teatru Ziemi 

Opolskiej) przerastała nas, wydawała się 
skomplikowaną, trudną. I nie było w pobli-
żu mądrych, by umieli wytłumaczyć, o co 
w istocie Grotowskiemu i Flaszenowi (kie-
rownikowi literackiemu) chodzi. Uczestni-
czyliśmy w konwersatoriach dla zaintere-
sowanych, ale wydawało się nam, iż oby-
dwaj w komentarzach do spektakli posłu-
giwali się jak gdyby tajemnym szyfrem. 
A może sami, przecież wówczas młodzi, 
„docierali” dopiero założenia własnej kon-
cepcji? Po dwóch latach, kierując kulturą 
w ZSP, zaprosiłem Grotowskiego do świe-
tlicy akademika na dłuższe dysputy, prze-
ciągające się nieomal do północy.
Ale, wracając do Dziadów, przedstawienie 
fascynowało swą niekonwencjonalnością 
w spojrzeniu na tradycję, dla której – wy-
chowani w jej duchu – żywiliśmy wpojo-
ny przez szkołę i kościół prawie kult. Jed-
nocześnie pociągało i ekscytowało szarga-
nie świętości, rewidowanie utartych prze-
konań. Otwierały się nasze młodzieńcze 
umysły na to nowe, co było wciąż jeszcze 
dla nas intelektualnie zawikłane i niepo-
chwytne.

...................................................................
*  Z wiersza przyjaciela Wiesława Malickiego  

Nagi z almanachu młodej poezji opolskiej  
Próg (1967).
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 Gdzieś z tamtych moich, pogłębiają-
cych się z czasem, rozrachunków wy-

wodzi się zamysł wiersza Nad wodą wielką 
i czystą, nawiązujący do jednego z liryków 
lozańskich Mickiewicza i do alegorii Stra-
chu i Imaginacji z Kordiana Słowackiego, 
zastąpionych opozycją Odwagi i Strachu.
Oto ten wiersz:

Nad wodą wielką i czystą
stromy skalisty brzeg

Spod stóp poety
napiętych do skoku
daleko
 poza wstydliwie krótki cień
wypływa na środek błękitnej toni
dumna szalona Odwaga

Lecz nim poetę
pierwszy kurcz zachwytu –
jego Odwagę
chwyta nagły wir

Woda wielka i czysta
przymyka tylko powiekę
Mruga dyskretnie
 że dobrze rozumie
ten ludzki
większy od Odwagi
Strach

Wreszcie jakby zsumowałem główny nurt 
moich dramatycznych rozterek związanych 
z przemyśleniami i kreacjami roli współ-
czesnego poety w rozpisany (w 1988) na 
głosy poemat Puls (nagrodzony pt. Opęta-
ny nadzieją w konkursie literackim „Głosu 
Nauczycielskiego”). Tomik ukazał się wraz 
z zapisem nutowym kompozycji Mirosława 
Niziurskiego do dziewięciu songów. Premie-
ra inscenizacji z zaśpiewanymi przez Chór 
songami odbyła się w ostrowieckim Miej-
skim Centrum Kultury (dynamiczny spektakl 
świetnie wyreżyserowała Elżbieta Baran).
Po dziesięciu latach zastanawiałem się nad 
nową formą inscenizacyjną z inną aranża-
cją songów, będąc po wstępnych rozmo-
wach z Wojciechem Siemionem. I gdyby do 
wystawienia w Starej Prochowni doszło (ale 
Wojtek miał już kłopoty z utrzymaniem te-
atru, zamkniętego w 2002), nastąpiłby dal-
szy ciąg mojej dyskusji z romantyzmem. 
Wciąż inspirującym i niedającym tak we 
wszystkim za wygraną, choć po drodze mi-
nęło już parę kulturowo-literackich epok.

Na kanwie reminiscencji Wobec tradycji 
romantycznej, zamieszczonej w „Świętokrzyskim 
Kwartalniku Literackim” (1998, nr 2) oraz 
przygotowywanej do wydania książki o opolskim 
okresie twórczości teatralnej Jerzego 
Grotowskiego pt. Taniec z Pamięcią.

Rozrachunek

poetycki
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Marlena Zynger, Maciej Mazur

Pomnik Adama Mickiewicza  
na Rynku Głównym w Krakowie  
(od strony ul. Siennej)

w Krakowie

Realizacja prac konserwatorskich 
i restauracyjnych w zakresie technicznym 
i estetycznym przy Pomniku Adama 
Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie 
– elementy kamienne i z brązu
4 maja – 30 czerwca 2017 r.

Odnowa
Adama

Mickiewicza
pomnika

 Prace konserwatorskie i restauracyjne 
przy pomniku Adama Mickiewicza na 

Rynku Głównym w Krakowie rozpoczęły się 
4 maja. Pomnik został oczyszczony gorącą 
parą, a następnie w miejscach zabrudzeń 
oraz fałszywej patyny delikatnym ścierni-
wem o miękkiej i najdrobniejszej frakcji, 
bez naruszania zielonej patyny. Następnie 
zabezpieczono powierzchnie brązu i nało-
żono powłoki ochronne z wosku. W ramach 
prac estetycznych przepolerowano odpo-
wiednie elementy w celu wydobycia plasty-
ki. Wykuto zniszczone spoiny, a następnie 
uzupełniono je nową fugą. Ponadto drob-
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Maciej Mazur – właściciel Renovatorium, generalny 
wykonawca (konsorcjant)

Komisja konserwatorska przy pomniku Adama Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie w składzie: 
Ewa Bartkowiak, Robert Laskowski, Elżbieta Nosek, Ewa Rudek (ZIKiT), Adam Cebula (ZIKiT), Danuta 
Mazur - kierownik prac konserwatorskich i Maciej Mazur, Kraków 17 maja 2017 r.

RENOVATORIUM 
V E R I D I A N

Ewa Bartkowiak (Marlena Zynger) – właścicielka 
Veridian, generalny wykonawca (konsorcjant)

Ryszard Ozaist – specjalista ds. 
czyszczenia powierzchni mineralnych 
i metalowych 

Jakub Maciąg – specjalista ds. 
konserwacji rzeźb metalowych

Danuta Mazur – kierownik prac 
konserwatorskich
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a generalnym wykonawcą konsorcjum firm: 
Renovatorium. Konserwacja obiektów za-
bytkowych. Maciej Mazur oraz Veridian. Re-
witalizacja przestrzeni zabytkowych. Ochro-
na dziedzictwa. Ewa Bartkowiak. Po stronie 
inwestora prace były nadzorowane przez 
Joannę Hiżycką (Wojewódzki Urząd Ochro-
ny Zabytków) oraz Ewę Rudek, Teresę Ko-
walińską i Adama Cebulę z ZIKiT. Ze strony 
generalnego wykonawcy prace nadzorowali 
i w nich uczestniczyli kolejno: Elżbieta No-
sek – rzeczoznawca Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Danuta Mazur – kie-
rownik prac konserwatorskich, Jakub Ma-
ciąg – specjalista ds. konserwacji rzeźb me-
talowych, Ryszard Ozaist – specjalista ds. 

czyszczenia powierzchni mineralnych 
i metalowych oraz Jerzy Mazur 

i Kaja Sawicka – wykucia i uzu-
pełnienia spoin.
W trakcie prac generalny wy-
konawca zadbał o estetykę 

Jerzy Mazur – technik konserwacji

Ewa Bartkowiak i Elżbieta Nosek 
– rzeczoznawca Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 
ds. konserwacji zabytków 

metalowych

ne ubytki kamienia uzupełnio-
no żywicą poliestrową barwio-
ną w masie oraz uzupełniono 
ubytki fugowania. Dodatkowo 
w kamiennej podstawie coko-
łu zostały wykute spoiny klawi-
szujących płyt.
Poluzowany miecz (alegoria Nauki) 
został naprawiony. Dorobiono brakują-
cą strunę w harfie (alegoria Poezji).
Prace konserwatorskie miały głównie na ce-
lu usunięcie z obiektu zanieczyszczeń wyni-
kających ze szkodliwych warunków atmos-
ferycznych i destrukcyjnych działań czło-
wieka oraz naprawę drobnych uszkodzeń.
Inwestorem zadania był Zarząd Infrastruk-
tury Komunalnej i Transportu w Krakowie, 
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źródło: Dziennik Polski, Nr 120 (22 170), 25 maja 2017r

miejsca, osłaniając je na ogrodzeniach 
i rusztowaniu banerami z podobizną Ada-
ma Mickiewicza. Autorem projektu wizerun-
ku wieszcza był Robert Manowski – rektor 
Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie, 
a sponsorem wydruku firma CITY sp. z o.o. 
sp. kom. DZIĘKUJEMY!!!
Pracom konserwatorskim i restauracyjnym 
towarzyszyła akcja artystyczna wspiera-
na honorowo przez Wydział Kultury Urzędu 
Miasta Krakowa mająca na celu propagowa-
nie tekstów i poezji Adama Mickiewicza.

Kaja Sawicka 
– rzeźbiarka 
i technik 
konserwacji
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Alegoria Narodu (od strony ulicy Siennej) Alegoria Nauki (od strony linii A-B)

Alegoria Męstwa (od strony Sukiennic)Alegoria Poezji (od strony kościoła św. Wojciecha)

Krakowski pomnik Adama Mickiewicza powstał według projektu 
Teodora Rygiera. Uroczyste odsłonięcie nastąpiło 16 czerwca1898 
roku, czyli w setną rocznicę urodzin wieszcza.



Głowa wieszcza, profil lewy 
na tle części Rynku Głównego 
od strony kościoła św. 
Wojciecha

Głowa wieszcza, front twarzy 
na tle Sukiennic

Głowa wieszcza, profil 
prawy na tle części Rynku 
Głównego od strony linii A-B

fo
t. 
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Postać 
wieszcza 
z napisem 
na cokole
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Czyszczenie strumieniowo-ścierne łupinami orzecha arachidowego. Fot. Paulina Polak
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W ramach remontu pomnika generalny wykonawca – konsorcjum firm VERIDIAN i RENOVATORIUM – 
zorganizowali cykl wydarzeń artystycznych pod wspólnym tytułem: ZASŁONA – ODSŁONA. Zynger, 
Mazur i przyjaciele Adamowi Mickiewiczowi. Akcja ma na celu promować twórczość wieszcza. 
Odsłonić jego ducha przy jednoczesnym zasłonięciu jego postaci na pomniku. Wpłynąć na świadomość 
znaczenia i wagi kultury narodowej. Wezmą w niej udział aktorzy i literaci (Piwnica pod Baranami, 
Teatr Barakah, Zespół Folkowy Żmij i Grupa Kontakt Przestrzeń Ruchu i Tańca, ZLP, Scena ATA, Grupa 
Każdy, Hanka Wójciak z Jackiem Długoszem oraz Alicja Tanew). Tłem dla występu artystów będą 
wizerunki Adama Mickiewicza stworzone przez Roberta Manowskiego, rektora Wyższej Szkoły 
Artystycznej w Warszawie i zdobywcy dwóch Oscarów za grafikę do filmów dokumentalnych. Zostaną 
one powieszone na banerach rozciągniętych na dziesięciometrowym rusztowaniu oraz na ogrodzeniu 
otaczającym pomnik. [red.]

Akcja promująca twórczość 
wieszcza

Cyfrowy portret Adama Mickiewicza. Projekt wykonany przez dr. Roberta Manowskiego,  
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie 2017 www.wsa.art.pl. Sponsor druku i montażu banerów –  
CITY sp z o.o. – sp. kom., www.city.com.pl
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Od prawej Olga Pidgorna (Grupa Kontakt Przestrzeń Ruchu i Tańca) podczas wieczornego programu 
artystycznego pt. Adam Romantyczny pod pomnikiem Adama Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie, 
6 czerwca 2017 r.

Grupa Kontakt Przestrzeń Ruchu i Tańca to grupa ludzi, którzy lubią muzykę, 
taniec, emocje i sztukę. Tworzymy przestrzeń do swobodnego wyrażania siebie, 
improwizacji i poszukiwań. Otwieramy się na wrażliwość i inspiracje. W ruchu – 
odczuwając muzykę ciałem i duchem – zatracamy się po to, by na nowo odnaleźć 
siebie.

 Olga Pidgorna
 

www.kontaktprzestrzen.pl
 

 Kontakt. Przestrzeń Ruchu i Tańca
 Kraków, ul. Szpitalna 40 – I piętro
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Teatr Barakah jest kulturalną platformą skupiającą ludzi o rozmaitych 
zainteresowaniach artystycznych. Ludzi, którzy za pomocą sztuki starają się aktywnie 
komentować otaczającą nas rzeczywistość, bez uciekania się do patosu, czy 
miałkiej publicystyki. Niewielka scena i przestrzeń w ArtCafe pozwalają nam być 
blisko uczestników naszych spektakli i eventów, wytworzyć intymną aurę nagiego 
obcowania z kulturą. Żeby osiągnąć ten efekt sięgamy po rozmaite środki wyrazu 
i tradycje artystyczne. Muzyka bardzo często jest kluczowym składnikiem naszych 
spektakli i wydarzeń.

Amadou Guindo
www.teatrbarakah.com

 
Teatr Barakah, Paulińska 28, 31-065 Kraków

Od lewej Amadou Guindo i Grzegorz Like (Teatr Barakah) podczas wieczornego programu artystycznego 
pt. Adam Romantyczny pod pomnikiem Adama Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie, 6 czerwca 
2017 r.
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Adam Mickiewicz

Broń mnie przed sobą samym
Broń mnie przed sobą samym – maszże dość potęgi;
Są chwile, w których na wskróś widzę Twoje księgi,
Jak słońce mgłę przeziera, która ludziom złotą,
Brylantową zdaje się, a słońcu – ciemnotą.
Człowiek większy nad słońce wie, że ta powłoka
Złota – ciemna jest tylko tworem jego oka.
Oko w oko utapiam w Tobie ma źrenice,
Chwytam Ciebie rękami za obie prawice
I krzyczę na głos cały: Wydaj tajemnicę!
Dowiedź, żeś jest mocniejszy, lub wyznaj, że tyle
Tylko, ile ja, możesz w mądrości i w sile.
Nie znasz początku Twego; a czyż ludzkie plemię
Wie, od jakiego czasu upadło na ziemię?
Bawisz się tylko ciągle, badając sam siebie;
Cóż robi rodzaj ludzki? w swych dziejach się grzebie.
Twoja mądrość samego siebie nie dociecze.
A czyliż samo siebie zna plemię człowiecze?
Jeden masz nieśmiertelność; my czy jej nie mamy?
I znasz siebie, i nie znasz; my czy siebie znamy?
Końca Twojego nie znasz; my kiedyż się skończym?
Dzielisz się, łączysz; i my dzielim się i łączym.
Tyś różny: i my zawsze myślą rozróżnieni.
Tyś jeden: i my zawsze sercem połączeni.
Tyś potężny w niebiosach; my tam gwiazdy śledzim.
Wielkiś w morzach; my po nich jeździm, głąb ich zwiedzim.
O Ty, co świecąc nie znasz wschodu i zachodu,
Powiedz, czym się Ty różnisz od ludzkiego rodu?
Toczysz walkę z szatanem w niebie i na ziemi;
My walczym w sobie, w świecie z chęciami własnemi.
Ty sam na siebie wdzialeś raz postać człowieka.
Powiedz, czyś wziął na chwilę, czyś ją miał od wieka?



Portret Adama Mickiewicza autorstwa Leopolda Horowitza
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 Pomysł postawienia w Krakowie pomni-
ka wieszcza narodowego pojawił się 

u schyłku lat sześćdziesiątych XIX wieku 
w środowisku młodzieży akademickiej wraz 
z ideą przeniesienia prochów Adama Mic-
kiewicza z Paryża na Wawel. W 1869 ro-
ku jednak, w związku z odnalezieniem na 
Wawelu grobu króla Kazimierza Wielkiego, 
krakowianie całą swoją uwagę skupili na 
uroczystościach związanych z jego powtór-
nym pochówkiem. 
Dopiero w 1879 roku utworzono specjal-
ny komitet organizacyjny, a w 1881 ro-
ku rozpisano konkurs na projekt pomnika 
Adama Mickiewicza w Krakowie. Zgodnie 
z ogłoszonymi warunkami konkursu miał 
powstać pomnik w stylu renesansowym, 
z brązu i granitu, co wzbudziło wiele pro-
testów w środowisku twórczym, zaś koszty 
jego budowy miały nie przekroczyć kwo-
ty 100 000 zł reńskich. Ustalono wyso-
kość nagrody (1000 franków), zastrzega-

jąc jednocześnie, że nagrodzenie projektu 
nie jest równoznaczne z jego wyborem do 
realizacji.
Do konkursu zgłoszono 27 prac, które moż-
na było oglądać w kwietniu 1882 roku na 
zorganizowanej w Sukiennicach wystawie. 
Wybrano projekt Tomasza Dykasa. Zgodnie 
z wizją autora pomnik miał stanąć na placu 
Franciszkańskim. Krakowianom jednak pro-
jekt ten nie przypadł do gustu. Wśród gło-
sów krytycznych znalazły się opinie Bolesła-
wa Prusa i Władysława Mickiewicza, syna 
poety. Przytacza je Jan Adamczewski: Ojca 
mego nie godzi się przedstawiać drzemiące-
go w fotelu ze spokojem na twarzy. Na twa-
rzy wieszcza musi przebijać się nie spokój, 
lecz boleść, a tego nie mogą zrozumieć kon-
kurujący na pomnik. Bolesław Prus z kolei 
komentował, że w Krakowie jedni chcieliby 
mieć pomnik wielki, drudzy – tani!
W 1883 roku po raz drugi ogłoszono kon-
kurs na pomnik. Obrady nowego jury mia-
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Historia powstania i dzieje pomnika Adama 
Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie
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ły miejsce 1 marca 1885 roku w Sukienni-
cach. Wśród członków jury znajdowali się 
goście z Wiednia, Lwowa i Paryża. Spośród 
31 zgłoszonych do konkursu prac najlepszy 
okazał się znów projekt Dykasa. Jednak nie 
przeznaczono go do realizacji. Jana Matej-

kę, którego projekt był także wśród zgło-
szonych do konkursu poproszono o realiza-
cję modelu w gipsie. Jednak i ten projekt 
nie zyskał aprobaty społecznej. To o nim 
pisał Bolesław Prus Ostatni szkic Matej-
ki nie ma żadnej wartości. Nagi wariat sie-

Jan Matejko, projekt pomnika Adama Mickiewicza
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dzi w fotelu, przed nim skrzydlaty wariat 
pokazuje mu orła… a obok nich jakaś ba-
ba czesze sobie włosy… Ośmieszylibyśmy 
się wybudowawszy Mickiewiczowi takiego 
dziwoląga…
Kolejny, trzeci konkurs, tym razem za-
mknięty, ogłoszono w 1886 roku. Rozstrzy-
gnięto go 16 stycznia 1888 roku. Nagro-
dzono trzy prace. Pierwszą nagrodę otrzy-
mał Cyprian Godebski, drugą – Teodor Ry-
gier, trzecią – Walery Gadomski. Do reali-
zacji wybrano jednak inny, nienagrodzony 
a wyróżniony tylko projekt Teodora Rygie-

w pracowni przy ul. Długiej pod nadzorem 
komitetu artystycznego. Wszystkie figury 
odlano w giserni Nellich w Rzymie.
Wiele kontrowersji wywołała lokalizacja po-
mnika. Rozważano plac Dominikański, plac 
Szczepański (propozycja Juliusza Kossaka), 
Planty – przed budynkiem Straży Pożar-
nej. Proponowano także plac Franciszkań-
ski oraz – niezbudowany wówczas jeszcze 
– plac na Plantach przed Collegium Novum. 
Ostatecznie ówczesny prezydent wyznaczył 
Mickiewiczowi miejsce w Rynku Głównym.
Odsłonięcia pomnika dokonano 26 czerwca 

1898 roku w obecno-
ści córki i syna poety, 
w setną rocznicę uro-
dzin wieszcza.
Pomnik przedstawia 
stojącego na piede-
stale poetę w otocze-
niu siedzących u jego 
stóp na wielostopnio-
wym cokole czterech 
postaci alegorycz-
nych symbolizujących 
Ojczyznę (od strony 
ul. Siennej), Naukę 
(od strony linii A-B), 
Męstwo (od strony 
Sukiennic) i Poezję 
(od strony kościo-
ła św. Wojciecha). Na 
cokole widnieje dedy-
kacja: „Adamowi Mic-
kiewiczowi Naród”.

17 sierpnia 1940 roku pomnik został znisz-
czony przez okupujących miasto Niemców. 
Zrzucono rzeźby z cokołu na bruk, cokół 
wysadzono. Usunięto latarnie oraz łańcu-
chy i pachołki. Brązowe rzeźby przewiozły 

ra. Jednak choć umowę dotyczącą realiza-
cji tego właśnie projektu podpisano w listo-
padzie 1889 roku, to w związku z trwają-
cą żywą dyskusją społeczną wciąż dokony-
wano zmian i poprawek. Pomnik powstawał 

Widok pomnika z wieży mariackiej, rok 1937 Zdjęcie ze zbiorów NAC
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Zburzenie przez Niemców pomnika Adama Mickiewicza. Kraków, sierpień 1940 rok 

Ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

władze okupanta na złomowisko pod Ham-
burgiem z przeznaczeniem do przetopie-
nia. Po wojnie odnalezione tam w 1946 ro-
ku elementy pomnika przewieziono do Pol-
ski i zdeponowano w magazynach muze-
alnych w Wilanowie. W 1954 roku podjęto 
decyzję o przywróceniu na rynek pomnika 
Mickiewicza. Stary cokół nie nadawał się do 
powtórnego użycia, nowy wykonano ze sje-
nitu Kośmin. Rekonstrukcje rzeźb powie-
rzono grupie krakowskich rzeźbiarzy: prof. 
ASP Stanisławowi Popławskiemu, Janinie 
Reicher-Tothowej oraz Franciszkowi Totho-
wi. Niestety nie przywrócono zachowanych 
ozdobnych żeliwnych lamp z herbami Ko-
rony i Litwy. Odsłonięcie rekonstrukcji na-
stąpiło 26 listopada 1955 roku, w 100. 
rocznicę śmierci wieszcza.

W 1963 roku podczas wymiany nawierzch-
ni płyty rynku zlikwidowano barwny okrąg 
z mozaiki kamiennej wokół pomnika oraz 
ogrodzenie z kamiennych słupków i łańcu-
chów.
W 1983 roku podjęto decyzję o przywró-
ceniu ogrodzenia, które po odnowieniu 
w 1985 roku powróciło na rynek. W roku 
1986 przeprowadzono renowację cokołu 
i rzeźb pomnika.
W 1998 roku ponownie przeprowadzono 
konserwację pomnika.
Pomnik był i jest ulubionym miejscem 
spotkań krakowian i turystów. Co roku 
24 grudnia, w dniu imienin wieszcza, kra-
kowskie kwiaciarki składają u jego stóp 
kwiaty.
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Pomnik wieszcza wg projektu litewskiego artysty Gediminasa Joubonisa 
został odsłonięty w 1984 r. Znajduje się w uroczym gotyckim zakątku Wilna, 
tuż obok kościołów św. Anny i św. Franciszka oraz rzeki Wilenki. Pomnik 
– w odróżnieniu od innych – nie jest patetyczny. Poeta jest młody i ubrany 
w płaszcz pielgrzyma. Wpatruje się w zaułek Bernardyński, gdzie mieszkał 
i gdzie obecnie jest jego muzeum. Na pomniku nazwisko poety jest zapisane 
jedynie po litewsku: Adomas Mickevicius. Obok pomnika ułożono sześć 
granitowych płyt przedstawiających sceny z Dziadów. Płyty wg projektu 
Henryka Kuny zostały wykonane jeszcze przed wojną i miały być elementem 
monumentu, który nigdy nie powstał.
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Adam Mickiewicz w Wilnie; Adam Mickiewicz a kobiety, Rimantas Salna, Wojciech 
Piotrowicz, Wilno 2011; wydanie dostępne w Muzeum Adama Mickiewicza, Zaułek 
Bernardyński 11 (tu poeta mieszkał od Wielkanocy do czerwca 1822 r.), Wilno, Litwa.
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Grzegorz Marzec

Nie jest zupełnie wykluczone, że Ro-
man Koropecki za głównym boha-

terem swojej książki przepada niespecjal-
nie. Albo, w najlepszym razie, Mickiewicz 
działa na niego jak magnes, dwutorowo, 
raz przyciągając, raz odpychając, zależ-
nie od tego, jak spozycjonuje się bieguny 
w biografii poety. To, co Koropeckiemu nie 
odpowiada w szczególności, wiąże się z ak-
cesem Mickiewicza do towianizmu i jego 
wykłady w Collège de France. Nie dlatego 
jednak pisze o poecie, żeby stworzyć opo-
wieść o sekciarskim szaleństwie, do które-
go w jego przekonaniu dałoby się sprowa-
dzić wybryki towiańczyków. Pisze, bo uwa-
ża Mickiewicza za wielkiego autora, a tak-

że po to, by pokazać jego europejskość, 
wymiar daleko wykraczający poza rozterki 
polskiego romantyzmu. W tym sensie jest 
to również książka o przekraczaniu granic, 
o świecie hybrydycznym i nomadycznym, 
w którym nie obowiązują proste podzia-
ły, a każde przeciwstawienie my–oni może 
się okazać wątpliwe i dyskusyjne. W pew-
nej mierze Koropecki pisze więc też o sobie 
i znanym sobie świecie.
Musimy mianowicie pamiętać, że książka, 
podobnie jak Miłosza Historia literatury 
polskiej, powstała dla odbiorcy amerykań-
skiego – studentów tamtejszych wydziałów 
slawistycznych. Autor, którego nazwisko 
[właśc. Koropeckyj – przyp. red.] dla uła-

O książce

Mickiewicz

Romana Koropeckiego

Życie romantyka

Adam 
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twienia odrobinę spolszczam, to z pocho-
dzenia Ukrainiec, ale urodzony już w Sta-
nach, profesor Uniwersytetu Kalifornijskie-
go w Los Angeles. Zanim trafił na Zachod-
nie Wybrzeże, kształcił się na Harvardzie 
pod kierunkiem Wiktora Weintrauba, wy-
bitnego znawcy twórczości poety. Życie ro-
mantyka zostało napisane po angielsku, ale 
Koropecki posługuje się językiem polskim 
z dużą łatwością, właściwie perfekcyjnie: 
jak sam wspomina, nauczył się polskiego, 
by czytać Gombrowicza, co może zakrawać 
na pewną ironię losu, bo w końcu Gombro-

wicz to jeden z największych w naszej lite-
raturze pogromców romantycznych mito-
logii. Dodajmy jeszcze, o czym nadmienia 
profesor Aleksander Nawarecki, że w mło-
dości Koropecki był hipisem, uczestnikiem 
pierwszego festiwalu Woodstock; dodajmy, 
że polscy badacze uważają go za bodaj naj-
ważniejszego niepolskiego znawcę Mickie-
wicza, a uzyskamy w ten sposób całkiem 
intrygującą biografię.
Konieczna jest tu uwaga o charakterze ga-
tunkowym. Czytelnik, który orientuje się 
w nowszych teoriach historycznych i li-
terackich, może czuć się zaskoczony wy-
borem Koropeckiego. Biografia? Toć żyje-
my w ponowoczesnej cywilizacji fragmen-
tu, podejrzeń wobec „wielkich opowieści”, 
a przecież biografia to nieco staroświecki 
gatunek, który próbuje opowiedzieć czyjeś 
życie od urodzin, dajmy na to w roku 1798, 
aż do śmierci, przykładowo w roku 1855. 
Tak jakby było możliwe ująć czyjeś życie 
w zamkniętą i w pełni zrozumiałą językową 
całość. Po różnych przewrotach teoretycz-
nych wiemy przecież, że tworzenie tego ro-
dzaju opowieści nie jest operacją niewinną, 
wymagającą jedynie gruntownej wiedzy 
i świetnej znajomości źródeł; że pisząc, ła-
two wpaść w sidła ideologii – z tego wzglę-
du przywykliśmy raczej do mikroopowieści 
albo też opowieści świadomie zrywających 
z naukowym i poznawczym rygorem, opo-
wieści celowo popadających w literackość, 
czego najlepszym przykładem jest (rów-
nież opowiadający o Mickiewiczu) Żmut Ja-
rosława Marka Rymkiewicza. Otóż książ-
ka Koropeckiego nie jest ani staromodną 
„biografią totalną” ani też Rymkiewiczow-
skim symulakrem, ale jednocześnie czerpie 
z obu tradycji. Po pierwsze bowiem autor 

Roman Koropeckyj, Adam Mickiewicz. 
Życie romantyka, tł. Małgorzata Glasenapp, 
Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2013.
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doskonale rozumie, że każda biografia jest 
jakąś odpowiedzią na ciągle żywy i nie-
wygasły głód opowieści. Po drugie z całą 
pewnością doskonale zdaje sobie sprawę 
z pewnej literackości swojego tekstu, a za-
biegi narracyjne, które stosuje, odwołują 
się do dobrych tradycji powieściowych. Oto 
drobny wyjątek tekstowy (s. 280):

W połowie czerwca Mickiewicz pojechał 
do Paryża spotkać się z Klaudyną Potoc-
ką, która zjawiła się na krótko w mieście. 
Czekał tam na niego list od Odyńca z in-
formacją, że Celina Szymanowska wyje-
chała właśnie z Drezna i jest w drodze 
do Paryża. Kilka dni później „źle ubrana” 
panna Szymanowska wysiadła z dyliżan-
su, „bez tchu, zakurzona po podróży” – 
po to, żeby odnowić znajomość z męż-
czyzną, którego przyjechała poślubić.

Jest to ostatni fragment jednego z rozdzia-
łów, wprowadzający klauzulę i zawieszenie, 
zapowiadający jeszcze bardziej intrygujące 
perypetie i zwroty akcji, tak jak wtedy gdy 
narrator Flauberta ni stąd, ni zowąd infor-
muje czytelnika, że gdy pod koniec marca 
małżeństwo Bovary wyjeżdżało z Tostes, 
Emma była w ciąży. Montażowe i scena-
riuszowe cięcie znane dziś widzom filmów 
i seriali.
Jest więc książka Koropeckiego opowieścią 
o Mickiewiczu, ale może przede wszyst-
kim o człowieku, który cały czas znajdo-
wał się w wirze wielkich wydarzeń. Gdzie 
postawił stopę, tam zaraz coś się istotne-
go działo, tam zasiany zostawał jakiś du-
chowy i społeczny ferment, który wybu-
chał raz to z mniejszą, raz to z większą si-
łą. Analizuje się tu, i owszem, teksty li-

terackie Mickiewicza – poety, sporo miej-
sca poświęca się jego darowi improwiza-
torskiemu, którym czarował salony, ale 
w gruncie rzeczy jest to przede wszystkim 
opowieść o Mickiewiczu działającym. Ta-
ki porządek biografii, nie ukrywajmy, czy-
ni ją też znacznie bardziej przystępną dla 
odbiorcy zagranicznego, zwłaszcza ame-
rykańskiego, który czytając biografię Mic-
kiewicza, czyta jednocześnie historię Eu-
ropy i zmian w Europie. I czyta również 
długą listę, znanych poza kontekstem czy-
sto słowiańskim, nazwisk wielkich poetów, 
filozofów, polityków, działaczy, rewolucjo-
nistów itd. Nie przypadkiem zresztą sporo 
miejsca poświęca się znajomości Mickie-
wicza z Jamesem Fenimore’em Cooperem, 
a także relacji (zapewne i o charakterze 
seksualnym) poety z Margaret Fuller, dziś 
uznawaną za czołową przedstawicielkę 
pierwszej fali amerykańskiego feminizmu 
– oczywiście czyni to książkę tym bardziej 
interesującą dla odbiorcy za oceanem. Na-
wiasem mówiąc, całe to szaleństwo to-
wianistyczne (jak zdaje się to przedsta-
wiać Koropecki) wydaje się właśnie bardzo 
amerykańskie i powinno być dobrze rozu-
miane w kraju tak rozwarstwionym religij-
nie, w kraju, któremu z pewnością nieobce 
jest zjawisko sekciarstwa. W każdym ra-
zie, nawet jeśli będzie w tym sformułowa-
niu jakaś przesada, dałoby się powiedzieć, 
że cechował się Mickiewicz doskonałym 
wyczuciem wszystkiego tego, co z punk-
tu widzenia ówczesnego życia umysłowe-
go było lub mogło się okazać znaczące. 
Ale poniekąd było to również konsekwen-
cją faktu, że Polska, formalnie nieobecna 
na politycznej mapie, wpisywała się w te 
same nurty i tendencje, które znane by-
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ły w Europie: narodowowyzwoleńcze, spo-
łeczne, mistyczne i inne. Mickiewicz nie 
sprowadzał więc Europy do Polski, raczej 
prezentował perspektywę polską i sło-
wiańską w ramach perspektywy europej-
skiej, niekiedy wręcz do mesjanistycznej 
przesady, za co wielokrotnie był atakowa-
ny przez autorów francuskich. O tym, że 
we Francji był postacią znaczącą z punk-
tu widzenia społeczno-politycznego, za-
pewne bardziej nawet niż jako poeta, naj-
lepiej świadczy fakt, że interesowały się 
nim służby, zwłaszcza w okresie towiani-
zmu i wykładów w Collège de France. Gdy 
właściwie już pod koniec życia starał się 
o francuskie obywatelstwo, którego koniec 
końców nie otrzymał, został gruntownie 
prześwietlony przez policję i urzędników. 
W notatce Ministra Policji Generalnej czy-
tamy m.in., że Mickiewicz jest najbardziej 
niebezpiecznym ze wszystkich uchodźców 
polskich i że głosi doktryny anarchiczne 
i wywrotowe (cytuję za książką Zofii Mi-
tosek Adam Mickiewicz w oczach Francu-
zów). Mickiewicz – aktywista i publicysta, 
organizator Legionu Polskiego i oddzia-
łów, które miały walczyć w wojnie krym-
skiej, twórca programów polityczno-spo-
łecznych, mógłby być z punktu widzenia 
dzisiejszej młodzieży ciekawą alternatywą 
dla autora Pana Tadeusza – jakimś XIX-
-wiecznym liderem ruchu oburzonych.
Opowieść o europejskości Mickiewicza mu-
si być jednak uzupełniona o kontekst działa-
nia w płynnym, zmiennym, hybrydycznym 
świecie. Książki mają swój los i nie inaczej 
jest w przypadku opowieści Koropeckie-
go. Od jej pierwszego polskiego wydania 
(2014) minęło już kilka lat i polski odbiorca 
może w lekturze wyostrzyć niektóre obecne 

tam tony. Przykładowo, jeszcze bardziej niż 
kilka lat temu rzuca się w oczy zarysowana 
przez Koropeckiego perspektywa uchodź-
cza. Mickiewicz był uchodźcą, jednym z ty-
sięcy polskich uchodźców, choć w XIX wie-
ku mówiono częściej o pielgrzymstwie czy 
wygnaniu. W tym sensie, z punktu widze-
nia polskiego czytelnika, biografia ta jest 
jak najbardziej naznaczona piętnem teraź-
niejszości i może być odbierana jako opo-
wieść o Polakach jako innych lub o inno-
ści w ogóle. Rzecz jasna, jak już wspomi-
nałem, Mickiewicz może być tu traktowany 
jako alter ego Koropeckiego, a w szerszym 
ujęciu – wszelkiego wykorzenienia. Powie-
dziane zostało, że Roman Koropecki może 
chwilami nie przepadać za Mickiewiczem 
jako człowiekiem, wyolbrzymiając w tym 
celu cechy charakteru poety, które mogły-
by świadczyć o jego maniakalnym wręcz 
poczuciu własnej wielkości. W generalnym 
wszakże rozrachunku wydaje się odczuwać 
z nim wspólnotę losu, do tego stopnia, że 
niekiedy mało krytycznie podchodzi do opi-
nii, które z kręgu Mickiewicza wychodziły, 
a powinny być traktowane z pewną ostroż-
nością. Myślę tu przede wszystkim o spra-
wie głośnej uczty u Eustachego Januszkie-
wicza, podczas której Juliusz Słowacki, po 
przegranym rzekomo pojedynku na impro-
wizacje, miał się ukorzyć wobec ogromu 
poetyckiej siły Mickiewicza. Wiemy, że sam 
Słowacki relacjonował to wydarzenie w zu-
pełnie inny sposób – Koropecki przyjmuje 
wersję podaną przez osoby bezwzględnie 
Mickiewiczowi oddane.
Wiadomo, że nie od dziś czyni się w Pol-
sce próby, by Mickiewicza znacjonalizować. 
Protestował wobec tego rodzaju zabiegów 
Stanisław Brzozowski w swoich ostrych 
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Walenty Wańkowicz, Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale, 1828 r., 
Muzeum Narodowe w Warszawie
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polemikach z endecją, akcentując Mickie-
wiczowski socjalizm i internacjonalizm, 
obecny jego zdaniem nie tylko w publicy-
styce i działalności politycznej Mickiewicza, 
ale i jego poezji. Również dziś spotykamy 
się z przypadkami nacjonalizowania i – co 
szczególnie wątpliwe – katolicyzowania po-
ety. W przestrzeni publicznej spotyka się 
przecież ludzi, którzy przy różnych okazjach 
demonstracyjnie obnoszą się z transparen-
tem, na którym wybite są słowa: „Tylko 
pod krzyżem, tylko pod tym znakiem, Pol-
ska jest Polską, a Polak – Polakiem. Adam 
Mickiewicz”. To nic, że w znanym nam kor-
pusie pism Mickiewicza próżno szukać ta-
kowego cytatu, trudno nawet określić je-
go pochodzenie i raczej należy traktować 
go jako fałszywkę, a z dużym prawdopodo-
bieństwem jest to parafraza słów mało zna-
nego poematu Karola Balińskiego z 1856 
roku. Dalece ważniejszy jest fakt, że książ-
ka Koropeckiego, a więc potomka ukraiń-
skich emigrantów w Ameryce, być może 
lepiej nawet niż polska mickiewiczologia 

uprzytamnia nam, że takie próby „udomo-
wienia” poety są wysoce podejrzane i nie 
zdają empirycznego testu. Zwracam uwagę 
na słowo „empiryczny”, bo chociaż napisa-
łem o literackich walorach książki, to prze-
cież jest to praca naukowa, dowodząca (nie 
po raz pierwszy w przypadku Koropeckie-
go), że autor dysponuje znakomitym, nie-
rzadko nawet oszałamiającym warsztatem 
filologicznym. Można więc tę pracę – wy-
łączna to zasługa autora – czytać na co naj-
mniej kilka różnych sposobów i pod różny-
mi kątami. Można tak i siak, od tej i od innej 
strony. Innymi słowy, Koropecki wykreował 
kilku co najmniej czytelników wirtualnych, 
niezależnie od ich kompetencji i potrzeb. 
Warto o tym fakcie wspomnieć, bo nie każ-
dy autor to potrafi, nie każdy też uznaje za 
zaletę – w przypadku tej książki doskonale 
się to jednak sprawdza. 

Grzegorz Marzec (ur. 1978 r.), dr adiunkt, 
Instytut Badań Literackich PAN,  

Pracownia Literatury Romantyzmu

ADAM MICKIEWICZ (ur. 24 grudnia 1798 r. w Nowogródku na Litwie, zm. 26 listopada 1855 r. 
w Stambule) – najwybitniejszy – obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego – polski 
twórca romantyczny, poeta, wizjoner, publicysta, działacz polityczny. Do jego najważniejszych dzieł 
należą zbiory poezji Ballady i romanse, Sonety krymskie, poemat Konrad Wallenrod, dramat Dziady 
i epopeja narodowa Pan Tadeusz. Mickiewicz zawsze Litwę uważał za swoją ojczyznę. Studiował 
na Uniwersytecie Wileńskim. Był jednym z założycieli i aktywnym działaczem patriotycznego tajnego 
Towarzystwa Filomatów, za co został aresztowany. Dużo podróżował po Rosji, a następnie po 
Europie. Po wybuchu powstania listopadowego w 1830 r. bezskutecznie próbował powrócić do kraju. 
Mieszkał w Paryżu i w Rzymie. W 1833 r. był redaktorem w „Pielgrzymie Polskim”. W 1834 r. ożenił 
się z Celiną Szymanowską, z którą miał sześcioro dzieci. W 1839 r. w Lozannie wykładał literaturę 
łacińską. W 1840 r. objął nowo powstałą Katedrę Literatur Słowiańskich w Collège de France. Był 
twórcą wielu akcji patriotycznych, z których ostatnia była próbą sformowania Legionu Polskiego do 
walki z Rosją po przystąpieniu Francji do wojny krymskiej. W tym celu w 1855 r. przybył do Stambułu, 
gdzie niespodziewanie zmarł. Został pochowany we Francji, a w roku 1900 trumnę z jego zwłokami 
przeniesiono do sarkofagu w katedrze wawelskiej.
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 Tom poetycki Mówi do mnie świat Grze-
gorza Skórki jest pierwszym pełnym 

zbiorem wierszy autora, choć debiutem 
literackim nie jest. Jak większość współ-
czesnych poetów, swoją twórczość trak-
tuje jako pasję i nie wiąże z karierą zawo-
dową. Ten świadomy wybór często nie po-
zwala na codzienną systematyczną pracę 
nad tekstem, ale też nie skazuje na przy-
padkowe romansowanie z poezją. Literac-
kie nastawienie na obserwację otaczającej 
rzeczywistości pozwala wychwycić nawet 

podskórnie wszelkie sygnały, które później 
we właściwym momencie staną się kan-
wą lirycznego wyznania, zwrotką lub re-
frenem piosenki. Ma to oczywiście dobre 
strony – Grzegorz Skórka nie ulega presji 
najmodniejszych kierunków, nie musi śle-
dzić światowych trendów, żeby być poczyt-
nym, nie kreuje światów, które są mu obce 
i nie zabija własnej wrażliwości na słowo 
i los człowieka, by nie być ckliwym i sen-
tymentalnym. Na przekór lansowanym 
w mediach wzorcom postmodernistycznej 

Magdalena Wegrzynowicz-Plichta

i apoteoza 

w ekspresyjnej liryce osobistej 

Grzegorza Skórki

Fascynacja

Najnowsze trendy w poezji

część XIII

życiem
miłości
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poezji, Nowej Fali i Stylu Różewiczowskie-
go i wbrew okazjonalnej presji otoczenia od 
młodości pozostaje wierny ulubionym mo-
tywom i sposobom kompozycji, które przez 
to czynią jego lirykę autentyczną i oryginal-
ną. I wbrew powszechnie panującej opinii, 
że poeta jest za bardzo skupiony na prze-
żywaniu swojego wnętrza, odważnie broni 
tych wszystkich wartości, które nadają ży-
ciu sens, choć dla niektórych są staromod-
ne i niewygodne. W dzisiejszym skompute-
ryzowanym świecie, w którym komunikacja 
między ludźmi z jednej strony osiąga tech-
niczne apogeum, z drugiej następuje coraz 
większa izolacja społeczna i zerwanie wię-
zi wielopokoleniowej, liryka osobista Grze-
gorza Skórki staje się manifestem przeciw 
dehumanizacji życia. To swoisty fenomen, 
że autor, mimo anonimowości mieszkańców 
wielkich miast, nieustającego hałasu i po-
śpiechu, nie tylko odnajduje stałe od poko-
leń rytuały i rytmy życia, ale i radość z nich 
płynącą.
Na tym tle Grzegorz Skórka jawi się ze swo-
ją poezją jako poeta mieszkający obok nas, 
niczym w baśniowym sąsiedztwie. Jest 
tym, który widzi inaczej niż inni, a nawet 
szerzej, gdyż wzrokiem ogarnia całe spek-
trum zjawisk; jest tym, który słyszy więcej 
i dlatego ma prawo napisać w wierszu pt. 
Wiosna frazę dla innych obrazoburczą:

wiosennym szeptem
mówi do mnie świat.

W tym z pozoru naiwnym metaforycznym 
wyznaniu, którego fragment – niczym naj-
trafniejsze poetyckie credo – posłużył za ty-
tuł tomu, zawarta jest cała głębia odautor-
skiej prawdy o życiu. Z niego także daje się 

wywieść misja poezji i rola poety jako te-
go, który słuchając tej mowy, czyli obser-
wując przymioty i zwiastuny, zdaje sprawę, 
pisząc:

zielone ze wstydu drzewa
kuszą swą
nagością
pękate dmuchawce czekają
muśnięcia oddechu
biała plamka stokrotki
tuli swą twarz do słońca

A zatem poeta niczego nie musi wymyślać, 
niczego nie musi kreować! On tylko rzetel-
nie spisuje i dokładnie opisuje, zapisując wi-
dziany i przeżywany świat po swojemu, me-
taforyzując tylko to, co niezbędne, gdy jawi 
się jako tajemnicze i magiczne, zawsze żywe. 
Nawet wtedy, gdy nieożywione i dlatego tak 
bliskie w licznych poetyckich porównaniach 
do rozlicznych cech człowieka. Poeta nie 
ocenia – to rola moralności, nie systematy-
zuje – to rola nauki, nie poucza – to rola dy-
daktyki. Poeta ukazuje świat takim, jakim on 
go widzi, a nie takim, jakim on jest, i przeży-
wa go, dziwiąc się nieprzerwanie:

wszędzie świeżość
miłość życie

jak to możliwe…?

Tę humanistyczną misję poety, realizującą 
się w całej swej prostocie poprzez ukazywa-
nie apoteozy miłości w szerokim spektrum 
(od miłości mężczyzny do kobiety po aga-
pe), najlepiej oddaje wiersz *** (bez tytułu 
definicji), w którym poeta ekspresyjnie wy-
znaje, że:
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bez tytułu definicji
jednoznacznie nasycony
niemożliwe zmieniam w prawdę
ponad czasem niosę słowa

To – tylko i aż zarazem – fascynacja życiem 
powoduje, że podmiot liryczny, w tym 
przypadku tożsamy z poetą, nastawiony 
na obiór świata i go przeżywający (jedno-
znacznie nasycony), wypowiadając praw-
dy o nim, wyrażając to wszystko, co było 
do tej pory nienazwane i nieodkryte, po-
konuje indywidualne bariery. Czasoprze-
strzeń została oswojona przez poetę, któ-
ry niczym wieszcz lub wajdelota utrwalił 
w pieśni na wieczność jego zdaniem wy-
jątkowe losy ludzi i niespotykane rzeczy, 
które w swej istocie mogą być bardzo po-
spolite. A jednak te subiektywne odniesie-
nia wcale nie obniżają wartości artystycz-
nych poezji Grzegorza Skórki, gdyż to one 
właśnie powodują m.in., że jest oryginalna 
i świeża. Dzieje się tak dlatego, że zawarta 
w wierszach zapalczywość, żarliwość, wia-
ra i nadzieja, mając dużą moc przekonywa-
nia, obrazowane są w sposób przejrzysty, 
wyważony, a czasem nawet subtelny, jak 
w cytowanym wierszu:

i wciąż wierzę nieprzerwanie
w światów innych kwiatostany
i wciąż czekam na cud skrzydeł

Poeta to także ktoś wyjątkowy, kto łapie 
ulotne momenty jak motyle, tyle że w siat-
kę znaczeń, i potem komponuje z nich 
przesycony emocjami wiersz. Niezwykły 
wiersz o zwykłym życiu, gdyż okazuje się, 
że piękno obecne jest także, gdy spotyka-
ją nas:

chwile szczęścia unikalne
czułe wargi pełne śpiewu
nuty z marzeń rysowane
organiczne połączenie

Grzegorz Skórka zgodnie z sentencją po-
chodzącą z poezji Horacego – Carpe diem1 

– chwyta dzień we wszelkich przejawach 
i nie trwoni jego kruchego piękna, a jako 
poeta zapisuje wszystko, co uważa za 
ważne. Nawet smutek i przemijanie, lęk 
i żal mają swoją filozofię i warte są tego, 
żeby je utrwalić. Właśnie dlatego część 
pierwsza tomu nosi tytuł Ponad czasem 
niosę słowa, ale bez konotacji do życia 
wiecznego w księgozbiorach i bibliote-
kach, nie w znaczeniu non omnis moriar2, 
jak to rzekł Horacy. I nie ma sprzeczno-
ści, gdy ktoś zacytuje inny wiersz poety pt. 
Stąd do nieba, w którym podmiot literacki 
patrzy na sprawy ziemskie z wielkim dy-
stansem:

zamieszkałem w siwych chmurach
na świat cały z góry patrzę
nie mam drzwi i ścian bez okien
tylko przestrzeń pełną ciszy

Znane żartobliwe powiedzenie, że poeci 
chodzą z głową w chmurach, żadną miarą 
nie wpływa negatywnie na ocenę podmio-
tu literackiego, który nigdy nie zapomina 
o swojej powinności:

zamieszkałem w siwych chmurach
dotykając słów co rano,

a co ciekawsze, ten fragment wiersza wy-
wołuje skojarzenia ze snami, z których tak-
że przychodzić może poezja:
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bezgranicznych nieboskłonów
opis zawieszonych marzeń.

Kolejne obszary rzeczywistości, z których 
może przypływać poezja, to wielorakie kra-
iny miłości i zapatrzenie na świat osoby 
ukochanej. Liryka miłosna Grzegorza Skór-
ki zdominowała część drugą tomu poetyc-
kiego Mówi do mnie świat i wyraźnie wska-
zuje na dojrzałość emocjonalną podmiotu 
lirycznego, który kocha odpowiedzialnie, 
często z wzajemnością, i pragnie dzielić los 
kochanej osoby. Sam poeta jest także nie-
zmiernie ciekawy, jak wygląda świat kocha-
nej kobiety i dlatego w wierszu skompono-
wanym jako piosenka Opowiedz mi zwraca 
się najpierw do niej:

opowiedz mi świat Twoimi oczami,

by za chwilę doprecyzować prośbę:

opowiedz mi wszystko swoimi słowami,

żeby w końcowej zwrotce zapewnić:

opowiedz mi wszystko czego 
potrzebujesz
a ja te słowa na pewno zrozumiem.

Te anafory3 poeta zastosował świadomie 
z dwu powodów – w celu podkreślenia zna-
czenia i zwiększenia ekspresji. Warto jed-
nak zatrzymać się na chwilę przy analizie 
tego utworu od strony formalnej, gdyż jako 
piosenka i ten tekst także wymaga dodatko-
wej rytmizacji, a przy uzyskaniu jej pomoc-
na jest szczególnie jedna figura retoryczna 
– powtórzenie4. Zatem wiersz ma regular-
ną budowę stroficzną: trzy odrębne zwrot-

ki, a po każdej następuje ten sam refren, 
w którym pojawia się fraza:

mów do mnie jeszcze
mów nieprzerwanie

i przywołuje zapewne pożądane skojarze-
nia z wierszem Kazimierza Przerwy-Tet-
majera Mów do mnie jeszcze, gdyż w mi-
łosnej liryce Grzegorza Skórki bardzo 
ważnym elementem jest rozmowa. Zmy-
słowość kochanków i pożądanie rozumia-
ne jako erotyzm5, który z definicji najpeł-
niej widać w strofach erotyków6, nie byłby 
możliwy bez miłosnego zespolenia dusz, 
co jest w literaturze polskiej spuścizną ro-
mantyczną. Dlatego utworze Bezmiar mi-
łości tak bardzo ważne jest owo wzajemne 
zrozumienie:

Nie ma już pytań
bez odpowiedzi
nie ma nieprawdy
niezrozumienia

głębią światła przenikam
do wnętrza
dwa światy połączone
w spiralę spokoju

nie ma już bólu
wspomnień
tęsknoty istnienia

tylko powietrze
bezmiar miłości
oddech mój Twój mój Twój

A zatem wzajemne oddanie i zrozumienie 
prowadzi do zespolenia, do wzajemnego  
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zatracenia się w miłości. Staje się sposobem 
na uratowanie nie tylko kochanków, ale ca-
łego otaczającego ich świata, Ten fakt wpły-
wa także niezbicie na sposób postrzegania 
miłości jako zjawiska metafizycznego, które 
definitywne odmienia kochanka, przy pełnej 
akceptacji Boga, gdyż podmiot literacki jest 
osobą wierzącą, jak to ma miejsce w liryku 
miłosnym W stronę słońca:

rozmodleniem miękkie oczy
ponad światem zachwyt chłonę
między palce wpuszczam chmury
w stronę słońca lot prawdziwy

Podmiot literacki, ofiarowując się wybranej 
kobiecie, ma do zaoferowania najwznioślej-
sze uczucia:

na kolanach w Boga wierząc
proste słowa w myślach tworzę
z nieba płynę w Twoje życie
ciepły uśmiech chowam w dłoniach,

poetycko metaforyzowane w najprostszy 
i przez to najczytelniejszy sposób. Podob-
nie rzecz się ma w liryku miłosnym Nowy 
wiersz, w którym poeta swoją wybrankę 
serca czyni muzą:

zawsze gdy widzę
Twoje oczy
jedwabiście miękkie
głębią błękitu
piszę nowy wiersz
w zachwycie

zawsze gdy słyszę
Twoje słowa
płynące miłosnymi

obrazami
piszę nowy wiersz
w zachwycie

zawsze gdy czuję
Twój smak
przesycony marzeniem i pragnieniem
piszę nowy wiersz
w zachwycie

zawsze gdy Jesteś blisko

zawsze gdy Cię nie ma

piszę
po prostu piszę wiersz
w zachwycie

Nie tylko ze względu na kunsztowną, zryt-
mizowaną licznymi powtórzeniami budowę 
celowo przytoczyłam cały utwór. Kompozy-
cja tego afektywnego wyznania lirycznego 
oparta jest na zasadzie kontrastu i kończy 
się bardzo celnym, choć zupełnie trywial-
nym, życiowym paradoksem: ten, kto ko-
cha, tęskni, gdy nie ma przy boku osoby ko-
chanej. A jednak nawet i to uczucie może 
być i jest dla poety inspiracją do napisania 
płomiennego miłosnego wiersza.
Skoro tak, że nawet przykre i dokuczliwe 
odczucia mogą zainspirować poetę do na-
pisania wiersza, co podsumować można 
jednym słowem, że twórczą podnietą może 
być wszystko, to wyrażam podziw, ale mi-
mo to w twórczej pracy życzę samych rado-
snych chwil i sukcesów.

Grzegorz Skórka, Mówi do mnie świat, 
Wydawnictwo SIGNO 2016.



LiryDram 67kwiecień–czerwiec 2017

PRZYPISY:

1  Carpe diem (łac.), 
dosłownie chwytaj 
(skub) dzień, Horacy, 
Ody, (I, 11, 8).

2  Horacy, Ody, III, 30, 6).

3  Celowe powtórzenie 
tego samego słowa lub 
zwrotu na początku 
kolejnych segmentów 
wypowiedzi stosowane 
w poezji.

4  Powtórzenie (łac. 
repetitio) − zabieg 
stylistyczny polegający 
na wielokrotnym użyciu 
tego samego elementu 
językowego (wyrazu, 
zespołu wyrazów, 
wersów lub zwrotek).

5  Erotyzm jest znacznie 
szerszym pojęciem niż 
seks czy seksualność, 
obejmuje ich wszelkie 
wymiary (biologiczny, 
psychologiczny, 
społeczny, 
kulturowy), dotyczy 
zainteresowania 
i odczuwania 
przyjemności 
w związku z faktem, 
że partner jest 
postrzegany jako osoba 
atrakcyjna pod różnymi 
względami.

6  Erotyk (gr. erotikós 
‘miłosny’) – 
poetycki utwór 
liryczny o tematyce 
miłosnej, akcentuje 
miłość zmysłową, 
charakteryzującą się 
głębią uczuć i pasją.

Grzegorz Skórka

Rozmyślanie
wracam myślą do dni jesiennych
wieczorów mglistych i sennych

i ten strach
jakoś tak dziwnie mnie drąży
czy nie rozminęliśmy się 
w bezimiennym tłumie
na chwilę krzyżując oczy
i odchodząc w zamkniętej szczelnie zadumie

i może tylko promyk jakiś
co z głów naszych uleciał w przestworze
i krąży wśród lasów i dolin zielonych
usiądzie na chwilę – i umrze w skupieniu
jak smuga światła na górskim kamieniu

A jednak żyję
błękitny odmęt wciąż mnie zachwyca
liść zrudziały słońcem ciągle rozczula
górski oddech wiatru znowu zniewala

a jednak żyję

wieczorny śpiew lasu
jak zwykle dzwoni głęboko
kamienie trwające tkwią
mocne swą wiedzą

nie wiem 
jak mogłem zapomnieć…?

a jednak wciąż
żyję
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Jerzy Tawłowicz

Reinkarnacja
Jeśli się
ptakiem odrodzę
orłem może
majestatem lotu
opowiem
wiedzę absolutu
Jeśli drzewem
wodą
kamieniem
szumem
pieśni odwiecznej
wszechwiedzę
wyśpiewam
Lecz jeśli człowiekiem
na progu życia
stracę pamięć

Goryczka
Wieczornego nieba
kawałek
rzucony w kamienie
żywy fiolet
do słońca
uśmiechem płatków
przyjaciółka radosna
z moich
wędrówek kamiennych
do źródła
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 Osobowość człowieka determinuje je-
go dusza z jej zawartością ludzkiej do-

broci, sprawiedliwości, odwagi, roztropno-
ści, rzetelności, cierpliwości, hojności czy 
świętości. To ona sprawia, że czujemy we-
wnętrzny ogień, który pali, gdy się kocha, 
tęskni, odczuwa żal, tworzy, łaknie nowe-
go. Ona też wyzwala naszą wrażliwość na 
zło, skrzeczącą często codzienną rzeczy-
wistość, pozwala dostrzec niesprawiedli-
wość i wyrazić dezaprobatę dla tych, którzy 
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym ce-
lu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają 
swe filakterie i wydłużają frędzle u płasz-
cza. Lubią zaszczytne miejsce na ucztach 
i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by 

ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie 
nazywali ich Rabbi [Mt. 23, 1-12].
Dusza jest również podłożem świadomości, 
że w życiu nie można ograniczać się tylko 
do chwytania tego, co jest człowiekowi po-
trzebne w codziennym bytowaniu, bowiem 
niejednokrotnie bywa tak, że utrata takich 
właśnie wartości pozwala odzyskiwać sie-
bie na wyższym duchowym poziomie. Do-
bitny wyraz tego odnajdujemy w opowia-
daniu pt. Za sytko Kazimierza Tetmajera 
[Na Skalnym Podhalu, Wyd. Literackie, Kra-
ków 1955]. Bohaterem opowiadania jest 
prosty góral Bartłomiej. On to, pod wpły-
wem wewnętrznego zrywu duszy na wi-
dok maszerujących uczestników powstania 

Honor
i górale

Joanna Gronkowska, Stanisław A. Hodorowicz
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chochołowskiego, wbiega do izby, chwyta 
siekierę i przyłącza się do nich. Zostawia 
żonę, dzieci, gospodarstwo. Kiedy po kil-
ku latach więziennej tułaczki powraca, nie 
znajduje ani domu, ani rodziny. Niektórzy 
bliscy pomarli, inni rozproszyli się po świe-
cie. Doznał ogromnego dopustu, a mimo to 
powiada: Nie zol mi – co jek cuł wte, kie-
jek w izbe hipnon, to mi do końca zycio za-
płaciyło za sytko. Czyn Bartłomieja ukazu-
je jego ludzkie „ja”. Jest to „ja” człowieka 
zdolnego do ofiarowania siebie dla innych. 
Jakże ważna postawa, zwłaszcza w dzisiej-
szej globalnej rzeczywistości, wymagającej 
współpracy pomiędzy ludźmi i ich współ-
odpowiedzialności za świat.
Realizacja tego jest możliwa tylko wtedy, 
kiedy postępują oni zgodnie z normami 
umacniającymi wspólnotę. Jednym z naj-
ważniejszych wyznaczników tych norm 
jest honor człowieka. Jego rola w poszcze-
gólnych okresach cywilizacyjnego rozwo-
ju była różnie oceniana. Ateńczycy uważali 
[A. MacIntyre, Etyka i polityka, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa, 2013], że 
to on, obok strachu i korzyści, był główną 
pobudką skłaniającą ich do stworzenia im-
perium. Z kolei według Platona [Państwo, 
PWN, Warszawa 1958] honor uzewnętrz-
nia się szczególnie w timokracji, opartej na 
jego militarnych wartościach z domiesz-
ką wartości związanych z własnością pry-
watną. Mniejsze znaczenie honorowi przy-
pisywał Arystoteles [Etyka nikomachejska, 
księga I, PWN, Warszawa 2000], dla które-
go był on ubocznym, aczkolwiek pożąda-
nym produktem cnoty. Natomiast według 
Monteskiusza [O duchu praw, t. II, PWN, 
Warszawa 1957] poczucie honoru stano-
wi etos społeczeństwa monarchicznego, 

w którym kodeks honorowy nieformalnie 
ogranicza zarówno samowolę władcy, jak 
i jego poddanych.
Konkludując, cokolwiek by o honorze są-
dzić, to nie ulega wątpliwości, że jego ro-
la w życiu człowieka i całych społeczeństw 
jest trudna do przecenienia. Często prze-
cież działaniami człowieka kieruje sie-
dzący w jego duszy honor. To on każe 
mu być wielkodusznym, staje przed rozu-
mem i uzewnętrznia się jakoby emanacja 
cnót determinujących istotę człowieczeń-
stwa. Te właśnie pierwiastki, ale także sze-
reg innych elementów określających isto-
tę honoru są szczególnie charakterystycz-
ne dla osobowości górali. Przede wszyst-
kim w przeważającej swej masie mają oni 
silnie rozwinięte poczucie godności osobi-
stej. W rezultacie przez jej pryzmat potra-
fią uszanować honor w przeciwniku, uwa-
żając, że fakt, iż ktoś jest przeciwnikiem, 
nie upoważnia, by nie przyznawać mu ho-
noru i godności.
Augustyn Suski, bohaterski twórca Konfe-
deracji Tatrzańskiej, w mrocznym czasie 
hitlerowskiej okupacji napisał [Utwory ze-
brane, Zemsta, Ludowa Spółdzielnia Wy-
dawnicza, Warszawa 1966]: Przygotowu-
jąc się do krwawej i nieubłaganej rozpra-
wy z Niemcami, nie zapominamy ani na 
moment, że winniśmy nawet w najkrwaw-
szej zawierusze bitewnej strzec honoru Po-
laka i polskiego sumienia. (…) Będziemy 
walczyć i zabijać z całą zaciekłością w ser-
cu tam, gdzie będziemy mieli do czynie-
nia z uzbrojonym przeciwnikiem. To jest 
sprawa żołnierska, rycerska. Ale zacho-
waj nas, Boże, przed mordowaniem ludzi 
bezbronnych lub tych, którzy prosząc o ła-
skę, broń rzucają na ziemię. (…) Oszczę-
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dzając bezbronnego nie lituję się nad nim, 
lecz chronię siebie i duszę swoją przed bru-
dem i podłością, chronię przed hańbą. Po-
dobną postawę propagował ks. prof. Józef 
Tischner. Ten świetny znawca mentalności 
Podhalan w kierowanych do nich kazaniach 
stwierdził: Trza w przeciwniku usanować 
jego honor. I ni moze być w Polsce tak, ze-
by ludzie, kie sie zacynajom spierać, to za-
cynali od tego, zeby se honor odbierać [Sło-
wo o ślebodzie, Wyd. Znak, Kraków 2003]. 
Powiedział także: Nie można być Polakiem, 
nie będąc człowiekiem. Nie można być gó-
ralem, Podhalaninem, nie będąc człowie-
kiem honoru [Idzie o honor, Oficyna Podha-
lańska, Kraków 1994].
Drugim bardzo ważnym elementem hono-
rowej postawy górali jest szacunek dla da-
nego słowa. Wspomniany Augustyn Su-
ski krótko wyraził to słowami: Podhalanie 
nie mają dwóch języków [Chłop i diabeł, 
tamże]. Bardzo obrazowo postawę tę uka-
zał Kazimierz Tetmajer w opowiadaniu pt. 
Sobek Jaworcarz jaki honor miał [tamże]. 
Czytamy tam: Sobek honorowy człowiek 
był i swój honor w ludziach przypuszczał. 
I właśnie dlatego nie sądził, że za obieca-
ną nagrodę wyda go biedny chłop, u które-
go schronił się przed pościgiem hajduków. 
Będąc już pojmany, pożegnał domowników 
słowami: No, ostońcie s Pane Boge tymca-
se. Ale sie na wos nie bede mścił, bo sie 
oreł na jastrzymbiu jino wte mści, jakby go 
przy gnieździe spotkoł. Został Sobek ska-
zany na dwadzieścia lat więzienia w zam-
ku wiśnickim. Tam natychmiast uwidocz-
nił zbójnicką tężyznę i sprawność. Młody 
oficer, chcąc przekonać się o tych jego wa-
lorach, zaproponował mu dokonanie skoku 
na wysoki więzienny mur. Wcześniej ode-

brał od niego honorowe przyrzeczenie, że 
nie ucieknie. I oto Sobek dokonał tego nie-
bywałego dla innych wyczynu. Wyskoczył! 
Otworzyła się przed nim przestrzeń ku wol-
ności. Ale dał słowo i zeskoczył z powrotem 
na więzienny dziedziniec, bo jak powie-
dział: honor telo znacy, co honor.
Honor danego słowa był podstawą grun-
tującą codzienne życie górali podczas do-
konywanych transakcji kupna i sprzeda-
ży, przy różnego rodzaju ugodach i poro-
zumieniach. Odnajdujemy go także w tek-
stach przysiąg i kodeksów warunkujących 
zasady postępowania zbójnickich kompanii 
[U. Janicka-Krzywda, Niespokojne Karpaty, 
czyli rzecz o zbójnictwie, Wyd. PTTK Kraj, 
Warszawa-Kraków 1986]. To on nakazywał 
być wiernym towarzysiem, bronić zbójnic-
kiej ślebody, strzyc zbójnickiego hyru, nie 
przeloć ani jednyj kropelki ludzkiej krwie 
na popróźnice [S.A. Hodorowicz, Podha-
lańców myśli wyszukane (Józef Zych), Wyd. 
PPWSZ, Nowy Targ 2011].
Powszechne wśród górali było też prze-
konanie wyrażone przysłowiem: Honora 
na dudki nie przełozys [S.A. Hodorowicz, 
Podholańskie porzykadła i pogworki maści 
wselijakiej, Wyd. PPWSZ, Nowy Targ 2006]. 
Kupić honoru nie można. Tak to właśnie ro-
zumiał Kazek, występujący w jednym z ti-
schnerowskich filozoficznych epizodów 
[J. Tischner, Historia filozofii po góralsku, 
Wyd. Znak, Kraków 2000]. Kiedy został po-
bity przez kilku innych młodzieńców, nie 
dochodził żadnych odszkodowań, uważa-
jąc, że nie można zamieniać honoru na pie-
niądze. Jednakże kiedy wrócił do pełni sił, 
każdemu z napastników oddał z nawiązką 
to, co mu się należało. To samowolne wy-
mierzenie sprawiedliwości, aczkolwiek za-
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pewne niewłaściwe z punktu widzenia pra-
wa, oddaje jednak wnętrze tego młodego 
górala, którego junacki honor został naru-
szony. Wyraźnie trzeba przy tym podkre-
ślić, o czym już wspominano, że nie ozna-
cza to, jakoby góralom był obcy akt prze-
baczenia. Rozumieją dokładnie, że są sy-
tuacje, kiedy jest honor nawet zabić, ale 
większy honor jest darować.
Przed dylematem odpowiedniego wyboru 
w tym względzie stawali górale niejedno-
krotnie. Stawali w czasie, kiedy mgła wsty-
du zakryła oczy, a honor zdarty na strzę-
py [S. Nędza-Kubiniec, Wiersze i poematy 
(Chochołowiany), Ludowa Spółdzielnia Wy-
dawnicza, Toruń 1973], i wtedy, kiedy noc 
okupacji niby wełnom sie cornom kłębiła na 
rodzinnej ziemi [A. Suski, Pisane w Słonku, 
tamże]. Było tak, bo od pokoleń z mlekiem 
matki wysysali honor wolności. To do ich 
kołysek leciał od Tatr o orle skrzydła otar-
ty wiatr i do ich dusz na zawsze wlał tęsk-
not do orlej swobody szał [K. Tetmajer, tam-
że]. Poczucie ślebody, czyli wolności tak na-
zywanej językiem gwary, jest w góralskich 
duszach niezwykle silne. Honor ślebody ob-
jawiał się w zbójnictwie, podczas walk par-
tyzanckich i wojennych, działalności prze-
wodnickiej i kurierskiej, ale także w pracy 
organicznej budowania wspólnot i w zacho-
waniu w życiu codziennym twardej posta-
wy, niechętnej zginaniu karku. Postaw jakże 
często wyrażanych słowami śpiewki: Pano-
wie, panowie, bedziecie panami, dyć se nie 
bedziecie przewodzić nad nami. Nie darmo 
poeta do podhalańskiego ludu kierował we-
zwanie: Wykrzesać perć, wyrąbać las, po-
sukać swoik dróg [S. Nędza-Kubiniec, Na 
nowom perć, tamże]. Szukać dróg honor-
nych, górnych i pokonywanych z podniesio-

ną głową oraz wiarą w siebie. Wiarą pozwa-
lającą I przetrwać zły los, i spełniać swoje 
zobowiązania tak, by pozostawać w zgodzie 
z własnym „Ja”, jak pięknie wyraziła to M. 
Szyszkowska [Drogowskazy, Polska Agencja 
Promocyjna, 1998].
To honorowe „ja” góral, ja syn czy córa 
tatrzańskiej Skalnicy, cechuje jeszcze je-
den niezwykle silnie rozwinięty pierwia-
stek. Jest to świadomość własnej tożsamo-
ści i jej szlachectwa. Z niej wypływa umiło-
wanie rodzinnej ziemi oraz niezwykle bo-
gata kultura regionalna, emanująca stro-
jem, tańcem i pieśnią. Emanująca tą nutą, 
która od pokoleń, płynąc z podhalańskich 
wierchów, pobudzała honor ich ludu nie-
sionym pytaniem: Chłopcy Podholanie, coz 
po wos zostanie? Biorąc pod uwagę specy-
fikę historycznego rozwoju Podhala, pyta-
nie to towarzyszyło różnorodnym grupom 
osadniczym stapiającym się w tyglu wielu 
wpływów i kultur. W rezultacie w sposób 
naturalny powstawała społeczność ukształ-
towana w trudnych warunkach na drodze 
dialogu oraz wzajemnych honorowych zo-
bowiązań i postaw. I rzeczywiście! Twardzi 
byli ci ludzie z chałup, grap, polan i wier-
chów. Może czasem bez przesadnego ta-
lentu do wszystkich cnót, ale bez wątpienia 
z duszami wypełnionymi honorem. Hono-
rem, który nie pozwala na kupczenie nim, 
na rzucanie się na słabszego, który każe 
mieć osobistą godność, zmusza do wypeł-
niania zobowiązań, dotrzymywania słowa, 
do podejmowania wyzwań i walki o wol-
ność, a wyraża się wolą kultywowania ro-
dzimej kultury i obyczaju. A to wszystko 
ugruntowane przekonaniem, że tak honor-
nego cłeka nie bedzie honor Panu Jezusowi 
w piekle trzymać.
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W  maju rozpoczął się 58. sezon Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich. 
Recitale odbywają się w każdą niedzielę o godz. 12.00 i 16.00. W tym roku 
planowany jest występ 41 pianistów – laureatów licznych konkursów – z Polski, Litwy, 

Japonii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, a także ze Stanów Zjednoczonych. Nie zabraknie też 
młodych wykonawców – Lukasa Geniušasa, Michała Szymanowskiego, Edwina Szwajkowskiego, 
Aleksandry Bobrowskiej czy Marii Gabryś.

Letnie koncerty pod pomnikiem Fryderyka Chopina odbywają się nieprzerwanie od 1959 roku, 
kiedy to zrekonstruowano pomnik kompozytora zaprojektowany przez Wacława Szymanowskiego 
i wykonany za zgodą cara Mikołaja I w roku 1926. Organizują je Stołeczna Estrada i Towarzystwo 
im. Fryderyka Chopina we współpracy z Łazienkami Królewskimi. Koncerty gromadzą setki 
warszawiaków oraz turystów, młodszych i starszych, którzy słuchają muzyki, leżąc na trawie lub 
siedząc na drewnianych ławkach otaczających zbiornik wodny przed pomnikiem.

[red.]

pod pomnikiem Fryderyka Chopina w Warszawie
14 maja – 24 września 2017 r.

Koncerty
Chopinowskie
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 Takich tłumów Luwr nie widział od lat. 
To słynne paryskie muzeum we współ-

pracy z Narodową Galerią w Dublinie oraz 
Narodową Galerią Sztuki w Waszyngtonie 
zaprezentowało wystawę, której głównym 
bohaterem jest Johannes Vermeer (1632–
1675). 
Mnie przyszło stać w kolejce dwa dni, za-
nim dostałam się do środka. Każdego dnia 
bowiem istniał limit osób zwiedzających. 
Nawet wcześniejsza rezerwacja nie poma-
gała. I tak trzeba było stać w kolejce, tyle 
że krótszej.
Warto było jednak pomęczyć się i przekroczyć 
próg choćby pierwszej z wystawowych sal. Po 
raz pierwszy bowiem od 1966 roku zgroma-
dzono w jednym miejscu dwanaście obrazów 
mistrza z Delft (jedną trzecią jego zachowa-
nego dorobku), konfrontując je z dziełami in-
nych artystów złotego wieku holenderskiego 
malarstwa. Sprowadzono obrazy nie tylko ze 
współpracujących ze sobą muzeów, ale tak-
że z Niemiec i Holandii, co pozwoliło mi zo-
baczyć Vermeera w zupełnie innym świetle. 
Poprzez porównanie z pracami innych arty-

i mistrzowie

Vermeer et les maîtres de la peinture de genre

Marlena Zynger

Vermeer
malarstwa

rodzajowego
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stów – Gerarda Dou, Gerarda ter Borch, Ja-
na Steena, Pietera de Hooch, Gabriela Met-
su, Caspara Netschera i Fransa van Mieris – 
dowiedziałam się, że Vermeer nie żył w ode-
rwaniu od swoich czasów i podobnie jak inni 
twórcy był piewcą życia codziennego, ciche-
go, prywatnego.
Wyjątkowość Vermeera nie polegała więc na 
wykorzystaniu w obrazach tematów szcze-
gólnych. Sprawiła to jego niezwykła umie-
jętność obserwacji rzeczywistości i kon-
centrowania się na niej oraz wizja powagi 
chwili, które szły w parze z jego techniczną 
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maestrią. Wystarczy przyjrzeć się mleczar-
ce, która pojawia się już na plakatach infor-
mujących o wystawie. Ma opuszczone oczy 
i jest całkowicie pochłonięta swoim zada-
niem. Istnieje jakby w harmonii wewnętrz-
nej i z otoczeniem. Jest namalowana świa-
tłem i harmonią kolorów (granatowy fartuch 
na czerwieni spódnicy, jasnożółte rękawy 
i biały sztywny czepek).
Myślę, że wystawa prac Vermeera przycią-
ga tłumy, ponieważ wychodzi naprzeciw 
potrzebom naszych czasów i oczekiwaniom 
ludzi zmęczonych zbyt dużą ilością wszel-
kiego rodzaju krzyku i szumu informacyj-
nego; mających dosyć rzeczywistości pełnej 
religijnych aluzji i mitologicznych przygód. 
Pokazana w obrazach kontemplacja chwili 
– takiej jak pisanie i czytanie miłosnego li-
stu, odwiedziny czy przygotowywanie po-
siłku – służy przecież wyciszeniu i nadaniu 
wagi tym prostym czynnościom. Być mo-
że pokazany rodzaj skupienia na zwykłej 
codziennej czynności oraz umiejętność jej 
właściwego przeżycia byłyby lepszym le-
karstwem na stres niż niejeden współcze-
sny farmaceutyk.

Paryż Luwr  
22 lutego – 22 maja 2017 r.

Narodowa Galeria w Dublinie  
17 czerwca – 17 września 2017 r.

Narodowa Galeria Sztuki  
w Waszyngtonie  
22 października 2017 r. 
– 21 stycznia 2018 r.
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aferaJest
Z aktorem i niezależnym muzykiem Wojanem Trockim  
rozmawia Adam Karol Drozdowski

Jesteś prażaninem z  wyboru czy z  uro-
dzenia?
Z wyboru, totalnie. Ja tu odnalazłem sie-
bie. Kiedy się tu wprowadziłem, zacząłem 
żyć, zrozumiałem, jak buduje się relacje. 
Patrzyłem na tych chłopców spod bramy, 
którzy mają gadane i nie boją się prowo-
kować. Szedłem kiedyś w berecie i płasz-
czu, z bagietką i butelką wina, ktoś za mną 
krzyknął: „Canaletto!”, pomyślałem: „Wow, 
muszę zagadać z chłopakami”. Dzisiaj, po 
dekadzie, możemy powiedzieć, że znamy 
się jak łyse konie. Albo w 2008, widzę, pod 
klubem siedzi facet, głowa łysa jak księżyc, 
pyta mnie beż żadnych wstępów, czy chcę 
kawę z cahluą. Tak się zaczęła nasza rela-
cja – doświadczony gość po sześćdziesiątce 
i ja, rozmowy do rana, dodatkowy deal był 
taki, że kiedy jeździł do Nowego Jorku, zo-
stawiał mi swoje fantastyczne mieszkanie, 
gdzie miałem całkowitą wolność, a ja się 
opiekowałem jego psem. Poznałem tu reży-
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serów, dokumentalistów, malarzy, profeso-
rów ASP. Artystycznie tu się działy rzeczy 
wspaniałe, dziś jest tego mniej, ale ci, któ-
rzy zostali, wprowadzili mnie w to miejsce, 
w jego historię – i dziś tu przynależę. Tu na 
Pradze bywa też ciekawie, kiedy spotykam 
kogoś na ulicy, kto mi mówi, że mnie zna. 
A ja nie mogę go znać, dwie–trzy minuty 
spędzone wspólnie w ciągu całego życia 
nie weryfikują znajomości między nami. Tu 
naprawdę jest jak w małym mieście. Z ko-
lei kiedy uciekłem na rok do Francji, by-
łem głodny sceny jak wilk. Wróciłem, bo tu 
mogłem się realizować. To ludzie stąd mnie 
namówili, żebym robił swoje.

I wiele się u ciebie pozmieniało. Dziś masz 
dwa funkcjonujące projekty muzyczne, 
ostatnio zacząłeś reżyserować teledyski, 
występujesz w Pożarze w Burdelu – a kie-
dy ostatni raz się dłużej widzieliśmy, opo-
wiadałeś mi o pracy w charakterze mode-
la w witrynie zakładu pogrzebowego.
Tak! A zaraz potem wpadł pomysł na kurs 
fryzjerski. Kiedyś Holoubek wbił szpilę Ła-
pickiemu, że widziałby go w zakładzie fry-
zjerskim – pomyślałem, że i ja mógłbym zo-
stać fryzjerem. Kiedy nie ma kasy, człowiek 
wariuje. Koledzy, z którymi dziś współpra-
cuję, mają rodziny, dzieci, zobowiązania – 
z kolei ja przez cztery lata mojej absolut-
nej biedy nie zarobiłem ani grosza. Byłbym 
i może z tego powodu zwariował, ale za-
miast się poddać, zrobiłem Trzecią godzinę 
gratis. Mogłem sobie wreszcie powiedzieć: 
„OK, ja robię właśnie to”, a jak się uprę, 
to nie odpuszczę. Wtedy po raz pierwszy 
zdałem sobie sprawę ze swojej uczciwości: 
podjąłem decyzję, zrobiłem krok w stronę 
swojej wolności. To też jest zresztą rodzaj 

presji, kiedy uświadamiasz sobie, że tylko 
to możesz, tylko to chcesz robić. Nadal nie 
mam wiele do stracenia, ryzykuję – lubię 
ryzykować. Ale też pojawił się później Po-
żar w Burdelu i szczęśliwie to mi zajęło du-
żo czasu, energii i niesamowicie zainspiro-
wało.

Burdel…, poza tym że artystycznie na do-
brym poziomie, jest w  tej chwili bardzo 
eksponowany – to niezła szansa dla aktora.
O tak. Zwykle, kiedy działasz intensywnie, 
przychodzi w końcu moment regresu, a ja 
nawet jeśli miałem jakiś niewielki kryzys, 
to jednak dzięki Burdelowi mój upór bardzo 
wzrósł, chciałbym jeszcze i jeszcze więcej. 
Przez ten ostatni rok, kiedy w nim jestem, 
mnogość nowych odcinków jest zresztą 
niebywała i trudno mi sobie wyobrazić, że 
mogłoby być inaczej. Ale cieszy mnie też 
ten mój głód, bo mam poczucie, że nawet 
mimo biedy wygrywają właśnie ci, którzy 
mają upór.
Projekt Trzecia godzina gratis powstał trzy 
lata temu, a we mnie wciąż jest upór, że-
by go rozwijać i pokazywać. Ja dzięki tym 
autorskim piosenkom wreszcie mogłem 
coś opowiedzieć o sobie – i to jest nieby-
wała autonomia. A przy okazji cudownie 
niezobowiązująca, bezwarunkowa zabawa. 
W Burdelu podobnie – clou tego jest zaba-
wa, bez nadęcia i ściemy; mnie tego strasz-
nie brakowało w teatrze. Menago Pożaru 
określa go jako „offowy mainstream”. A ja 
myślę, czy aby nasz mainstream też nie 
jest offowy wobec innych mainstreamów… 
Zawsze doskwierał mi też w teatrze upo-
rczywie utrzymywany „nostalgiczny” stan 
rzeczy – duch Dejmka straszący w Teatrze 
Nowym w Łodzi, tego typu legendy.
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I  nieustannie podnoszone przeświadcze-
nie, że „kiedyś byli wielcy”.
Właśnie. A kiedy dzień w dzień przychodzisz 
do teatru na próbę, to po to, żeby się bawić – 
nie wyobrażam sobie innej możliwości, kie-
dy myślę o pracy artystycznej, twórczej.

Widziałeś kiedyś aktorstwo jako zawód, 
ale zawód w  rozumieniu teatru – zakła-
du pracy?
Widziałem to tak. Myślałem, że pójdę na 
studia, potem dostanę pracę i będę grał 
w teatrze, bo przecież jestem do tego stwo-
rzony. Absolutnie nie wiedziałem wtedy, 
czego chcę. To całe marzenie dostania się 
do szkoły teatralnej było tylko marzeniem 
o zaistnieniu – ale gdzie, jak? Za grosz nie 
miałem rozumu. Uważam dziś, że w szkole 
miałem mentalność trzynastoletniego chło-
paka. Teraz mam mentalnie siedemnaście–
osiemnaście (śmiech). Jeśli to jest zawód, 
to to zawód dla fajerwerkowców, wiecznych 
młodziaków z poczuciem rock’n’rolla. Cho-
dzi o pewien rodzaj bigla, energii pod czasz-
ką, szaleństwa dziecka, które chce się ba-
wić. Jakakolwiek gra, teatr, kabaret, sztu-
ka w ogóle – zależy od doboru ludzi, którzy 
umieją się bawić.

Są w  szkołach i  potem w  zawodzie lu-
dzie, którzy naturalnie żrą ze sceną – i ta-
cy, którzy chcą tylko pokazać swoją twarz 
i w tym szukają swojego pionu.
Zróbcie mi pomnik od razu! Wiem, o co cho-
dzi, sam to miałem, kiedy byłem w szkole. 
Moja psychika musiała się bronić, kiedy do-
chodziłem do jakiejś granicy, musiałem so-
bie mówić: „no nie, stary, jesteś zajebisty, 
nie może być tak, jak myślą oni”. Gainsbourg 
mówił, że jeśli jesteś malarzem i twoje obra-

zy podobają się twojej matce, to jesteś złym 
malarzem i lepiej się tym nie zajmuj. A kadra 
tych wspaniałych profesorów w szkole to sa-
mi przybrani wujkowie, mamusie i dobre cio-
cie. Nie ma tam dystansu, nikt ci nie powie 
naprawdę, czy jesteś dobry. Poza tym nauka 
„metod” powinna służyć najwyżej temu, że-
by je wyprzeć i swój sposób odnaleźć gdzieś 
indziej – i nawet nie chodzi o pytanie, czy te-
go da się nauczyć. To ma być twoje. Ja teraz 
jestem daleko poza teatrem, nie śledzę go – 
i powiem ci, że odpocząłem. Kiedyś mocno 
angażowałem się w instytucje teatralne; to, 
co robię dziś, nazwałbym działaniem parate-
atralnym.

Mówisz, że chodzi ci po głowie nakręcenie 
filmu muzycznego.
Bardzo mi na tym zależy. Ma być pozytyw-
ny, pełny miłości; chociaż nie, nie wiem, co 
to znaczy miłość, to może powiem: pełny do-
brych sytuacji. Na przekór Idzie, bo nie o to 
mi idzie (śmiech). Na przekór niewątpliwie 
ważnym, ale ponurym historiom mam ocho-
tę zrobić pozytywny film – o Niej i o Nim. Na-
zwałem go Początek, bo kiedy nazywamy coś 
miłością, to to jest właśnie zawsze począ-
tek; to jak z tym uporem w życiu, w sztuce, 
w wolności i konsekwencji. Trzeba uporu, że-
by móc przeżywać miłość od początku każ-
dego następnego dnia. Nie patrzeć na nią jak 
na oś czasu, nieustannie dawać się zaskaki-
wać, jak w jamie muzycznym. Od pierwszego 
dźwięku, od pierwszego wejrzenia wiedzieć: 
jest afera! Czym ty kogoś zaskoczysz, jeśli nie 
umiesz zaskakiwać samego siebie?

Kim byś się dziś określił – przede wszyst-
kim aktorem czy piosenkarzem, poetą, od 
niedawna filmowcem?
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Najprościej jest – nazwać. To, co daje 
mi twórczość, w tym zwłaszcza muzyka, 
a czym najmocniej mogę dotknąć siebie 
i innych, to to, że mogę dzielić się cząst-
kami swojej wolności. To niebagatelna, 
wspaniała wymiana, która tłumaczy dla 
mnie wszystko, niczego nie muszę sobie 
intelektualnie do tego dorabiać. To jak 
z pytaniem „jaką grasz muzykę?”. Czy ja 
naprawdę muszę siebie nazywać, że je-
stem rockmanem, pieśniarzem, tekścia-
rzem? Ja jestem Trocki – widziałeś mnie, 
słyszałeś, piszę piosenki. Nie zbieram 
pomysłów z żadnej innej przestrzeni niż 
własne życie i nie mam nic do zarzucenia 
miejscu, w którym jestem. I chcę, żeby 

każda piosenka, którą piszę, była najlep-
sza, najwspanialsza, ma być hitem.

Bezsprzecznie hitami powinny być piosen-
ki z twojego nowego projektu. Kim są Ka-
walerzyści?
To jest świeża sprawa, The Cavaliers po-
wstało we wrześniu zeszłego roku. Ja znam 
się z Mikiem od 20 lat, jest moim przyja-
cielem; on gra na gitarze, ja piszę piosen-
ki. Czasem najprostsze marzenia mogą ci 
umknąć – znając się na wylot, przez dwie 
dekady nic z tym nie zrobiliśmy. I pamię-
tam ten dzień: ja, bezrobotny, chudy, smut-
ny pies, jechałem do Śródmieścia na jakąś 
rozmowę, nagle Mike się odzywa i mówi, że 
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możemy coś zrobić razem. Na rozmowę nie 
poszedłem, ale w trakcie jazdy metrem na-
pisałem trzy strony tekstów, aż jakaś bab-
ka patrzyła mi przez ramię z niedowierza-
niem. Znowu to krok do własnej wolności, 
ale dlatego też punktem wyjścia tych pio-
senek są opowieści z mieszkania kawalera 
o bałaganie twórczym, o życiu, w którym 
nikt nad tobą nie czuwa.
W tym projekcie piosenki są po angielsku, 
ten język ma świetną ekspresję, jest bar-
dzo seksowny – a ja nie wierzę, że muzy-
ka może istnieć bez seksu, bez pasji. W Ka-
walerzystach około 20 piosenek powstało 
w trakcie improwizacji – nie szkiców, mo-
tywów: gotowych piosenek. To jest dobra 
metoda, w takiej sytuacji nie ma czasu na 

ściemę, myślenie „jak to zabrzmi”. Warto 
takie spontaniczne sytuacje rejestrować, 
nawet jeśli potem trudno powtórzyć praw-
dę tej sytuacji, prawdę tych słów. Przesta-
łem wierzyć w prawdę „ponurej rzeczywi-
stości”, twórczość to zawsze jest jakaś for-
ma, żart – przyjemność.

Trudno sobie wyobrazić, że piszesz smut-
ną piosenkę i jeszcze dodatkowo przez to 
cierpisz.
Nawet ci biedni bluesmani z pól bawełny 
mieli w swojej muzyce oddech, uśmiech, 
kiedy śpiewali swoje smętne kawałki. Mu-
zyka jest wolnością, a jeżeli ktoś się w niej 
odnajdzie, dajesz mu cząstkę tej swojej 
wolności.

WOJAN TROCKI, ur. 1986, absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej, 
aktor teatralny i filmowy. Występuje w cyklu Pożar w Burdelu, jest 
twórcą autorskiego programu piosenki Trzecia godzina gratis, w którym 
pobrzmiewają inspiracje Tomem Waitsem i kabaretem noir, współtwórcą 
grupy muzycznej The Cavaliers, ostatnio stanął również za kamerą. Żyje 
na warszawskiej Pradze.
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Wojan Trocki

Dyrektor
Dzisiaj mamy środę,
Pora iść do biura.
Siedzę w gabinecie
Temperuję pióra.
Siedzę zastawiony
Ksiąg naukowych zbiorem.
Czekam na rozmowę
z samym dyrektorem.

 Nasz dyrektor to bardzo mądry człowiek (x 3)
 Patrzy spod powiek jak sówka,
 Nie wypowie zbędnego słówka,
 Czasem spyta tylko jak tam na dworze.
 Wilgotno, wilgotno dyrektorze. (x 2)

Dzisiaj mamy środę,
Właśnie jestem w biurze.
Przy dębowym stole
Siedzę w garniturze.
Patrzę na księgozbiór,
Kurczy mi się muskuł.
Wszystko po niemiecku,
Albo po francusku.

 Nasz dyrektor…

Wpół do drugiej wybija,
Panna zrywa mnie z krzesła,
Język staje mi kołkiem,
Nie chcę żeby odeszła.
„Czy nie było tu papa?”
Nie było proszę Pani.
Ślizgam się na posadzce.
Czas do pracy mnie gani.

 Nasz dyrektor…
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Dyrektora nie będzie.
Czemu zżera mnie trema?
Czekam pod rezydencją,
ale Pani też nie ma.
Tak 4 października
zamyka się w zeszycie.
Jeden dzień z pamiętnika
szaleńca – moje życie.

 Nasz dyrektor…

Kompleksowa oferta i różnorodność nośników reklamowych 
to nasza wizytówka

Wielkoformatowa reklama zewnętrzna zrealizowana w TOPowych miejscach 
w kluczowych miastach Polski oraz tradycyjne nośniki i tablice kierunkowe usytuowane 
w oparciu o preferencje lokalizacyjne naszych  klientów.
Nasza oferta to także nowoczesne interaktywne rozwiązania z zakresu Digital Signage: 
sieć wolnostojących ekranów w technologii cyfrowej LED, kioski multimedialne 
Friendlyway oraz monitory wielkoformatowe firmy NEC Display Solutions.
Własna drukarnia wyposażona w nowoczesne urządzenia do druku wielko- 
i małoformatowego. Kompleksowe usługi związane z przeprowadzeniem kampanii 
reklamowej zewnętrznej – poczynając od najmu powierzchni, projektowania 
graficznego, aż po druk wielko- i małoformatowy, montaż i demontaż reklam.

www.city.com.pl
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Trzecia godzina gratis
Za dziesięć czwarta
To jeszcze nie świt
Idę, nie tańczę i nie śpię dziś
Za dziesięć czwarta to wczoraj i dziś
Nie pośpię, ale czy śnię?

 Kto powie mi,
 Kto powie mi?
 Kto powie mi jakie jest dziś, dziś na dwa dni?
 Wiem że trzecia godzina jest gratis.

I po to ta noc jest,
By dzień mógł być.
Noc jest, a dnia nam ubywa.
Słońce rozłazi się jak kieszeń co noc,
Zaraz jest dzień to zgarnę żniwa.

 Kto powie mi…

Nie ma śladu już po mnie,
Nie ma włosa w łazience.
Czysto, bez cienia, że ktoś żył tu, żył będzie
I myślenie niech zniknie,
Nie oszuka nas więcej, że coś było, coś będzie

Za dziesięć czwarta
To jeszcze nie świt
Idę, nie tańczę i nie śpię dziś
Księżyc to satelita,
Latami mi tu lata,
Słońce rozłazi się,
A co ja tam wiem?

 Kto powie mi…
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Miasto stare
Lubię to miasto pełne trucizny,
zwłaszcza po deszczu 
mijać mielizny jak zwykły mieszczuch.
Tu starzy chłopcy pracują po nic,
Tu starzy chłopcy pracują za nic.

 I tylko konik, ten wolny konik im galopuje.

Lubię to miasto, czuję się czysty,
zwłaszcza po deszczu
chodzę jak mistyk choć chodzi mieszczuch.
Tu stare baby stoją jak strachy,
ubaw po pachy starej watahy.

 I tylko konik…

Lubię to miasto w marszu żałobnym,
zwłaszcza po deszczu
drobnym, niedrobnym; łazić jak mieszczuch.
Tu starzy chłopcy pracują po nic,
Tu starzy chłopcy pracują za nic.

 I tylko konik…

Lubię to miasto pełne manii,
Tu starzy chłopcy pracują po nic,
Tu starzy chłopcy pracują za nic.
Lubią czas trwonić
W świecie bez granic,
Tu stare baby pracują po nic,
Tu starzy chłopcy pracują za nic.
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Tarantela

tekst Wojan Trocki, muzyka Hipolit Woźniak
przekład Tango till They’re sore Toma Waitsa

Otóż gram tę tarantelę
Wszystkie psy zaczęły wyć
Chłopcy w piekle, a w kościele
Kubańczycy chcą się bić
I po rurociągu tańczą tango
Aż do pierwszej krwi
Wespół z przeklętymi snami
Potem im ryglują drzwi
 
 Pozwól wypaść mi za okno z confetti na mym łbie,
 A potem tylko kocem na schodach przykryj mnie
 Powiem ci o sobie wszystko, ale jestem kłamcą, więc
 Odpraw mnie do wyra na wieczność
 
Miej pewność, że zagrają tę tarantelę znów
Zawieź mnie do miasta
I nikomu nic nie mów
Rozbij świnkę jak zabraknie
Daj po garach, daj też żyć
Przecież wiesz, że każdy łaknie
Każdy pragnie gwiazdą być

 Pozwól wypaść mi za okno…

Niech przyjdzie do mnie lala
W nocnej bieliźnie
Niech regały porozwala 
I po uchu mnie liźnie
Wstrzymaj mnie lub wstrzymaj się
Nim słońce zajdzie całe
Napisz imię me na ścianie
Wyślij mnie dalej, dalej…
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Książka prezentuje bardzo ciekawy typ prozy, nacechowanej oryginalną wyobraźnią oraz 
głęboką wiedzą o człowieku, co przy żywej i często pełnej niezwykłych momentów fabule czyni 
z niej lekturę frapującą. Jej bohaterzy z reguły nie godzą się na życiowe szablony i, w zależności 
od predyspozycji psychicznych, wybierają różne drogi dotarcia do świata, jaki im się marzy.
Czyta się ją jednym tchem, należy ona bowiem do tych niezwykłych książek, które właśnie czyta 
się jednym tchem, a zarazem chce się je smakować. Można powiedzieć, że jest ona piękna, mądra 
i tajemnicza.
Niewiele jest książek w całej literaturze światowej poświęconych ludzkim namiętnościom, które 
zachowałyby taką czystość w tonie, jak książka przeze mnie prezentowana. Ja, który zjadłem 
już parę zębów na literaturze, poruszony do głębi książką Aleksandra Nawrockiego, uradowany 
jej powstaniem, zaistnieniem na tej pozornie jałowej ziemi, powiadam wam: weźcie ją do ręki 
i przeczytajcie jednym tchem, by doświadczyć czegoś niezwykłego.

J.B. Roszkowski
poeta prozaik, skandynawista

O książce Książę na srebrnych nogach  
Aleksandra Nawrockiego

Aleksander Nawrocki, Książę na srebrnych 
nogach, Wydawnictwo Książkowe IBiS 2017
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 Są liderkami własnych for-
macji, grają koncerty, wy-

dają płyty, po drodze wygrywały 
najważniejsze krajowe festiwale, 
w S.H.A. stoją obok siebie i wza-
jemnie się wspierają.

S.H.A. – to spotkanie wynikają-
ce z poczucia przynależności do 
wielobarwnego, podzielonego, 
ale mimo wszystko współdzie-
lonego miejsca kulturowego, 
jakim jest ta specyficzna część 

S.H.A. – trzy kobiety: Susanna Jara, 
Hanka Wójciak, Agata Siemaszko

fo
t. 
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SIŁA GŁOSU, SIŁA NATURY… Trzy 
utalentowane pieśniarki. Jak wulkan, od 
wybuchu aż po spływanie gorących fal po 
zimnej ziemi. Jak góry – trudne do zdobycia, 
zimne, ostre i twarde. Jak morza, jak jeziora – 
słone miesza się ze słodkim i upaja...
Pieśń miłości. Pieśń zdrady. Pieśń drogi. Pieśń 
doli. Pieśń zazdrości. Pieśń rozpaczy. Pieśń 
ziemi. Pieśń wolności. Pieśń spotkania. Pieśń 
radości. Pieśń śmierci. Pieśń szczęścia.
To nieprzypadkowe spotkanie wynika 
z ciekawości, z szacunku, cenienia i uczenia 
się siebie nawzajem. Wykonują bowiem 
i dzielą się ze sobą swoimi własnymi 
historiami, tym, co kochają, tym, z czym czują 
głęboką więź, nie zaś jedynie tym, co im się 
podoba. Projekt przekracza granice, z drugiej 
strony jest wyraźną manifestacją tożsamości 
każdej ze współtwórczyń. Uwodzą prawdą 
i harmonią, a jednocześnie użyczając sobie 
wzajemnie swoich talentów, tworzą nową 
jakość.

Joanna Dziadowiec, Instytut Kultury 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury 
w Warszawie.

Europy Środkowo-Wschodniej, 
z której wszystkie się wywodzą. 

S.H.A. – to śpiew wielogłosowy 
w siedmiu językach i gwarach 
(ukraiński, łemkowski, słowacki, 
romski, rusiński, polski, w tym 
gwara góralska). 

S.H.A. – to pieśni własne oraz 
tradycyjne. Artystki dzielą się 
tym, co kochają, z czym czu-
ją głęboką więź. Jednocześnie 
sięgają do wspólnych galicyj-
skich korzeni. Twórczość zespo-
łu przekracza granice obecnych 
państw, jest wyraźną manife-
stacją międzykulturowej tożsa-
mości każdej jego współtwór-
czyni. 

W S.H.A. jak w soczewce odbi-
ja się wartość kulturowej różno-
rodności, będącej podstawą bu-
dowania muzycznej wspólno-
ty w dialogu. Współprzeżywa-
ne pieśni niosą zadumę, radość 
i nadzieję, odnosząc się do zło-
żonych, ale w wielu miejscach 
wspólnych dziejów ich słowiań-
skich grup kulturowych. 

Brzmienie S.H.A. dopełnia sło-
wacki wirtuoz Miroslav Rajt, 
grający na cymbałach węgier-
skich.

Z połączenia ich światów wyła-
nia się galicyjski i karpacki ge-
nius loci.

ZAPRASZAMY NA KONCERT
który odbędzie się 2 lipca 2017 r. 
o godzinie:17.00  
w kościele pw. św. Marcina w Czermnej
Wstęp wolny
Wystąpią S.H.A. – Susanna Jara, Hanka 
Wójciak, Agata Siemaszko – śpiew oraz 
Miroslav Rajt – cymbały

Więcej na: www.drewniana.malopolska.
pl/?page=obiekty&id=34&word=czermna 
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 Prace Zofii Stryjeńskiej, uważanej za naj-
wybitniejszą malarkę polskiego XX-lecia 

międzywojennego, można było oglądać od 
13 lutego do 9 kwietnia 2017 r. na wystawie 
w galerii Panorama na dworcu PKP w Tar-
nowie. Otwarcie zainaugurowało obchody 
90-lecia tarnowskiego muzeum.
Kolekcja trzydziestu trzech prac autorstwa 
Stryjeńskiej została zdeponowana w tar-
nowskim Muzeum Okręgowym w listo-

padzie 1992 r. Była darem księdza prof. 
Alojzego Nosala dla miasta. Pierwotnie 
powstała we Francji, również na jego za-
mówienie.
Obrazy przedstawiają tematy typowe dla 
autorki: postacie, sceny biblijne, polską 
wieś, stroje i tańce ludowe. Wszystkie pra-
ce są sygnowane, datowane głównie na la-
ta 1939 (wykonane na papierze) i około 
1960 r. (gwasze na płótnie).

tarnowskim

Stryjeńska
dworcu

Marlena Zynger

na
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Wystawa po raz pierwszy pokazała prace po 
pełnej, profesjonalnej konserwacji przepro-
wadzonej w ubiegłym roku. – Konserwacja 
była niezbędna, gdyż rysunki zostały wyko-
nane na papierze niskiej jakości technikami 
wodnymi. Z kolei spękanie warstwy malar-
skiej na obrazach było wynikiem degrada-
cji spoiwa i słabej przyczepności farby wod-
nej do podłoża – płótna o grubym splocie – 
wyjaśniła kurator wystawy Barbara Bułdys. 
Dodała jeszcze, że artystka wykorzystywała 
do swoich prac farby i materiały nie najlep-
szej jakości, co wynikało z jej trudnej sytu-
acji materialnej, w której się znalazła się na 
emigracji po II wojnie światowej.
Konserwacja skutecznie zahamowała pro-
cesy postępującej degradacji. Rysunki na 
papierze zostały oprawione w nowe, bez-
pieczne dla obiektów bezkwasowe passe-
-partout. Z kolei wszystkie obrazy umiesz-
czono w nowych ramach z profesjonalnym 
szkłem, odcinającym promieniowanie UV, 
co pozwoli eksponować je w możliwie bez-
pieczny sposób, jednak nie dłużej niż przez 
trzy miesiące w roku.

* * *
Zofia Stryjeńska urodziła się 1891 r. 
w wielodzietnej i zamożnej kra-
kowskiej rodzinie Lubańskich, któ-
ra umożliwiła jej wczesne rozwijanie 
talentów. W 1911 r. ukończyła szko-
łę malarską dla kobiet, a następnie 
w przebraniu chłopca jako Tadeusz 
Grzymała rozpoczęła studia malar-
skie w Monachium. Po roku jednak, 
zdemaskowana przez kolegów, mu-
siała przerwać naukę. Postanowiła 
uciec. Matka przywiozła jej z Polski 
perukę oraz suknię. Lecz zanim wy-
ruszyły do Krakowa, Zofia – jeszcze 
wtedy Lubańska – poszła do kapli-
cy, położyła się krzyżem na posadz-
ce i wypowiedziała modlitwę, którą 
również odnajdujemy w jej pamięt-
niku: Boże! Odbierz mi wszystko, 
wszystko. Dobrobyt, sytość, spokój, 
przyjaźń ludzką, szczęście rodzinne, 
nawet miłość! […] ale w zamian za 
to daj mi […].Ten zapis jest jednak 
przekreślony.
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Po powrocie do Krakowa kariera Stryjeń-
skiej zaczęła się rozwijać. Na wystawie 
w Towarzystwie Sztuk Pięknych pokazała 
18 obrazów – ilustracji do bajek. Jerzy War-
chałowski ogłosił narodziny nowego talen-
tu. Początek wielkich sukcesów Stryjeńskiej 
wiązał się z odzyskaniem przez Polskę nie-
podległości. Ludzie odnajdywali w jej pra-
cach odpowiedź na własne tęsknoty. Prze-
mawiały do nich typy słowiańskie, polskie 
tańce i obrzędy, które malowała. W 1925 r. 
wyjechała do Paryża na Wystawę Sztuki 
Dekoracyjnej i Wzornictwa – wnętrze pa-
wilonu polskiego zdobiło jej sześć obrazów. 
Nagrodzono wszystkie.
Swojego pierwszego męża, Karola Stryjeń-
skiego, poznała na warsztatach krakow-
skich na początku kariery, w czasie I woj-
ny światowej. Zofia spędzała czas głów-
nie w pracowni zabawkarskiej, a Karol 
projektował meble. Miał wszystkie pożą-
dane przez nią cechy zewnętrzne: sylwet-
kę Apollina, blond włosy i niebieskie oczy. 

Szybko wzięli ślub, lecz niedługo trwał ich 
związek. Stryjeńska była bardzo zazdrosna 
o męża, który umiał się bawić i czarować 
kobiety od lat 1 do 100, wszelkiego pocho-
dzenia. Reagowała bardzo impulsywnie, co 
Karol wykorzystywał. Po jednej z kłótni np. 
zamknął ją w zakładzie psychiatrycznym. 
Stryjeńska wielokrotnie zarzucała mężowi, 
że kochał jej talent, ale nie ją jako kobie-
tę. Po rozwodzie straciła prawo do opieki 
nad trójką swoich dzieci. W 1939 r. w War-
szawie zajęła się dwoma kilkunastoletnimi 
już synami, córką zaś opiekowała się sio-
stra Karola. Stryjeńska miała duży problem 
z akceptacją córki, która nigdy nie pogodzi-



LiryDram 99kwiecień–czerwiec 2017

ła się z odrzuceniem i przez całe życie pró-
bowała zasłużyć na miłość matki. Nie ak-
ceptowała też bliskich, którzy nie mieli nie-
bieskich oczu…
Stryjeńska cały czas tkwiła w kłopotach fi-
nansowych. Nie była jedyną w tych cza-
sach. Biedę cierpiał Karol Szymanowski, 
Nałkowska, a za Malczewskim chodził ko-
mornik. W jej pamiętniku 
odnajdujemy zapis: Sytu-
acja z dnia na dzień sta-
je się już kompletnie nie-
możliwa, bo nie gonię 
z obrazem pod pachą, aby 
zdobyć grosze na najbar-
dziej szarą marę egzysten-
cji – w stubarwnej centrali 
świata. O ironio! Nikczem-
ny, deklasujący, ustawiczny 
i przymusowy wysiłek mó-
zgu: skąd wyrwać forsy, nie 
da odpocząć nawet w cho-
robie! Koszmar jakiś!
W 1946 r. Stryjeńska wy-
jechała z Polski, gdyż nie 
chciała żyć w komuni-
stycznym kraju. Początko-
wo miotała się między Pa-
ryżem, Genewą a Bruk-
selą. W każdym z tych 
miast czyhali na nią wie-
rzyciele. W końcu samot-
nie zamieszkała w Gene-
wie. Zmarła tam w zapo-
mnieniu w roku 1976. Jej 
grób znajduje się na genewskim cmentarzu 
Chêne-Bourg.
Stryjeńska uważana jest za najwybitniej-
szą polską malarkę okresu międzywojen-
nego w Polsce. Oprócz malarstwa upra-

wiała grafikę użytkową, ilustrację książ-
kową, zajmowała się scenografią, wystro-
jem wnętrz, dekoracją architektoniczną, 
tkaniną, a także m.in. projektowaniem 
zabawek i dekoracją porcelanowych ta-
lerzy. Za życia była honorowana i odzna-
czana. W 1925 r. zdobyła Grand Prix na 
Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Pary-

żu w dziedzinach: dekoracja architektu-
ry, tkanina, plakat oraz dyplom honoro-
wy w dziedzinie zabawkarstwa. Po wojnie 
jej twórczość była popularyzowana dzię-
ki licznym reprodukcjom i pocztówkom. 
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Jednak jej sukcesom artystycznym nie 
towarzyszyła pomyślność w życiu osobi-
stym.
Niezwykle barwna i ekscentryczna po-
stać, znacznie wyprzedzająca swoją epo-
kę. Jej prace charakteryzuje indywidualny 
i łatwo rozpoznawalny styl, geometryczna 

uproszczona kompozycja, znakomite wy-
czucie płaszczyzny, rytmiczna linia i cha-
rakterystyczna żywa paleta barw. Jej nie-
wątpliwą zasługą jest wprowadzenie do 
polskiej sztuki motywów ludowych jako 
równoprawnych elementów sztuki współ-
czesnej.
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ANGELIKA KUŹNIAK, 
reporterka. Napisała m.in. 

Marlene, Papuszę. Trzy 
razy została wyróżniona 

nagrodą Grand Press, za 
wywiad z Hertą Müller 

dostała nagrodę im. 
Barbary Łopieńskiej.

Angelika Kuźniak, Stryjeńska. 
Diabli nadali, Wydawnictwo 
Czarne, Wołowiec 2015.
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Joanna Krupińska-Trzebiatowska

( z Puste Obłoki)

***
dałam ci wszystko co miałam
dałam ci samą siebie
i byłam pełna nadziei że będzie nam razem 
jak w niebie

we dnie byłeś słońcem
a księżycem nocą
wiatrem co za oknem
harcował w podmuchach

a kiedy przychodził szarawy listopad
na płótnach twych ogród prawdziwy rozkwitał
i nikt by nie pomyślał że odejdziesz jutro
że porzucisz mnie tutaj samotną i smutną

a kiedy smugą czerni zamalujesz okna
odpłyną w nicość gwiazdy i Wenus się rozpadnie
i noc nastanie długa
jak wieczność wiekuista

nie płyń więc daleko i czym prędzej wracaj
czas jeszcze cię zatrzymać 
w drodze ku zaświatom
zabierz mnie ze sobą popłyniemy razem
śladem wolnych ptaków
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***
Januszowi

na płótnie można namalować wszystko
świat realny i wyimaginowany 
wynaturzony wytwór wyobraźni
ulotny mirage poruszany wiatru tchnieniem
załzawiony pejzaż osnuty mgłami
można ocalić kwiaty w apogeum rozkwitu od zapomnienia
jeśli były obietnicą miłosnego spełnienia
kwiaty umierają szybciej aniżeli ludzie
zwiędniętych róż nie malujesz wcale
człowieka maskę pośmiertną utrwala się w marmurze

na płótnie można przedstawić wizerunek człowieka
odkryć jego duszę  
uwiecznić postać starca wpatrującego się w morski horyzont
jakby stamtąd miała nadejść śmierć
ocean i statek widmo
dryfujący po wzburzonym morzu donikąd
można namalować Krzyk i Guernicę
można szarością wyrazić rozpacz
ale można też dysponując paletą barw nie powiedzieć nic
przed nami Czarne słońce na czarnym tle
gasnąca gwiazda zapadająca się w nicość

ciężarne jabłonie w trzebuńskim sadzie
i nagie bezlistne drzewa w strugach deszczu
doczekają Apokalipsy
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Aleksander Nawrocki

Zanim
Zanim przyjdą żołdacy Krassusa,
ukrzyżuj się sam.
Nie dasz mu satysfakcji,
a ich ocalisz
od brudnej roboty.

Ale dlaczego masz to zrobić?
Przecież masz łuk i strzały –
nieśmiertelne wiersze
z ostrymi grotami.

***
Wolę Spartakusa niż Marka Krassusa.
Buta i okrucieństwo tego drugiego
budzą odrazę.

Jesteśmy Spartakusami
pod władzą kolejnych Krassusów,
których jednak dobrowolnie wybieramy
od lat.
Dajemy im prawa,
sobie zostawiając
wieczną pieśń o wolności.
W zamian
oni niekiedy nas krzyżują,
ale my odpuszczamy im winy.
Lubimy te ukrzyżowania,
bo mają nas zbawiać;
oni też, z wiarą,
że ich umacniają.
I tak będzie zawsze.

Chrystusa wyparli się jego dwaj uczniowie,
pozostali uciekli.
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A Spartakus?
Nikt nie chciał go wydać.
Wszyscy pragnęli za niego umrzeć…
Potem? „Wystarczy, że jeden powie: nie
i Rzym się boi”.
Dlatego nikt nie opłakuje śmierci Krassusa –
za rozszerzanie chwały wiecznego miasta.
Natomiast żyje legenda –
Spartakus.

„Witaj smutku” 
Miałem wtedy 25 lat.
Był maj
i chyba kino Świat,
w śródmieściu
(nie ma go już,
tego kina).
Po filmie
wyszedłem wstrząśnięty
w ciemny wieczór z myślą o kobiecie,
jakiejkolwiek,
byle podobnej do tej krótkowłosej
blond aktorki;
utkwiła mi w pamięci
do dzisiaj –
kiedy znów zobaczyłem ten film:
bogatych ludzi o płaskim życiu
bez sensu.
Dziś ta 17-latka,
trochę za tłusta na dziś,
wzrusza – moimi ramionami.
A film?
Została z niego światłoczuła tafla morza,
spontaniczna śmierć jednej z bohaterek,
która wzięła uczucia na poważnie
i tamten ja,
którego dziś nie rozumiem.
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Zbigniew Milewski

Powrót do sadu jak smutek
Niosę po śniegu z płatków jabłoni 
zimne wspomnienie na rękach
w futrze zbyt gęstym na wiosnę,

Obok wybitej w pospółce jamy 
pełnokwiatowy rododendron,
fiolet rozsadza różowe pąki.

Żegnam czekania przy bramie
mamę, przekwitły sad, kolejny kamień
węgielny wzmocni straż cieni 

list od ciebie znów obudził motyle na łące  
krzaki bzów zakwitły zaraz w nich pobłądzę

list od ciebie znów obudził motyle na łące
w parku oraz w brzuchu. czuję co mi piszesz
mam wrażenie dzwonu kołysanego bez serca 

pustych słów klepanych jak w modlitwie kiedy 
nikt nie dzwoni na anioł pański. czy z oddali
kocham ciebie i czy wrócę jak ujęty

motyl? zamiast uczyć się napiszę erotyk.
później sprawdzę i wykreślę wyraz dusza
wszystkie trzy obecne: wiersza, moją, twoją

i łapanie motyli. listki na orzecha pędach 
wypuszczają się. pamiętasz w ich owocach
sprawdzaliśmy dojrzewającą jędrność. później 

upychaliśmy w puste skorupy listy aniołom
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I tak piszemy sobie 
Panie ty za kratą, 
a ja nad kartką. 

W chmurach spacja, 
mgły nawarstwiają się,

leniwie pełni kratki 
niebieski zenit –

w vicewersach

Irena Kaczmarczyk

Niosę Ci w dłoniach
Niosę Ci w dłoniach tego lata
Różę piaskową wprost z Sahary
Gałązkę wiatru muskającą
Powabną skórę nagiej plaży

Rysunek cienia który przysiadł
Na skrawku trawy pod cytryną
Za uchem słońca wiersz pisany
Z szafiru nieba odrobiną

Tęczę tęsknoty z Hammametu
Przerzucam wiatrem poleconym
I opalony pocałunek 
Skwarem pustyni wyzłocony

Niosę Ci jeszcze tego lata
Puls południowy wodnej sziszy
Byś sączył życie bez pośpiechu
Smakował czas w objęciach ciszy
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Renata Batko

dmuchawiec
jestem ulotną mgiełką życia lecz
pókim jestem nie zaznam spokoju

jestem nutą która z wieczorną ciszą
opada czule na pięciolinie drzew 

z szumem liści niosę muzykę – żywą harmonię świata
jestem światem – pyłem cząstką i miłością

czasem czynię kosmiczną zawieruchę
albo płynę z chmurami przez ocean niebios

jestem dmuchawcem na łące Zielonej Planety
rzuconym w ziemię płodnym nasieniem 
trwania i przetrwania

Anna Czachorowska

*** 
Tak cudownie
po deszczowej nocy
wyjść na spacer
po alei róż
bosą stopą
dotykać srebrnej rosy
mieć w uszach
odległy
pogłos burz
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Beata Skulska-Papp

Pan Bóg w rui
ja Pan
w białej koszuli boso
po chmurach biegam
trójkątnym okiem groźnie patrzę
na światy które stwarzam
wciąż niegodne mnie

siódmego dnia odpoczywam

ósmego odchodzę
będę kobietą
pokocham co urodzę

Joanna Słodyczka

Spisane pyłem i wiatrem

dedykuję Magdalenie Węgrzynowicz-Plichcie

kradnie wiatr frędzlom leszczyny
pył uszczknięty słońcu
kreśli nim w przestrzeni
niezrozumiałe słowa wzory

czy to kod życia
język czucia
kto to wie

tekst błyskawicznie zamazuje się i znika
tylko dziecko i poeta
patrzą urzeczeni

z a w i e r s z o w i ł o  się powietrze
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Agata Dziewońska

ziemia
jadę właśnie tramwajem
przed chwilą wsiadł okrągły niski pan

i… paruje

paruje jak rozgrzana słońcem ziemia
po wiosennych roztopach

słodki wilgny zapach nasyca powietrze
zamienia je w gęstą tkaninę

a nad zdyszaną ziemią
kołysze się głowa
i jak czerwone niebo
mruga niespokojnie
słońca ostatkiem
mętnymi chmurami
nieprzytomnie

i drży dziś ziemia
bo chłodny jest jeszcze wiatr
który ją osusza

i drży tramwaj cały

i drży pan z butelką

wysiadł

to już jego przystanek
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Joachim Neander

Akwizycja
mamy dla państwa zaproszenie
mówiła słuchawka
na prezentację najnowszych
modeli miłości

z zagęszczonych uczuć
bez konserwantów
i stucznych barwników

do nabycia w dwóch 
wykonaniach
classic waniliowa
w słodziutkim pudełku
serduszkopodobnym
light bez cukru
w praktycznej butelce
jednorazowego użytku

dla najbardziej postępowych
też w odmianach LGBT
z certyfikatem
Parady Równości

zapraszamy na 
czternastego lutego

każda para
otrzyma prezencik

do wyboru
różowe okulary
lub deziluzjonator
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Adriana Jarosz

Pokojówka ze strzeleckiego zamku
jej spracowane dłonie układały wymyślne fryzury
splatały pańskie warkocze drapowały jedwabne tkaniny

choć układała atłasowe jaśki w misterne piramidki
nie wiedziała jak smakuje sen w łożu z baldachimem

analfabetka która z najwyższą czułością odkurzała
spracowane woluminy (rozczarowani rzucali je w kąt)

znudzona hrabina wygrywała fortepianowe sonaty
a ona wbiegała po stopniach nut na piętro rozkoszy

wiosną jabłonie wkładały pastelowe suknie – peregrynowała
na Annaberg bo chciała chłopca który pokochałby jej oczy

hrabina tęskniła do brandenburskich pejzaży – dziewczyna
uśmiechała się do traw i drobnych owadzich westchnień

budziła się przed świtem by porozmawiać ze skowronkiem
gdy smutki dnia mogła powierzyć nocnym ptakom – zasypiała

nie urodziła się w książęcym domu więc świat smakował inaczej

Jolanta Stelmasiak

Szczęście 
myślałam
a tylko odłamki szkła
wbiły się w dłonie
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Skowronki
na każdym skrzyżowaniu
twoja twarz

zamiast
czerwonych świateł

Ikar II
poniedziałek
drzwi otwarte na przestrzał

wciąż czekam na wiatr

Eliza Segiet

Muzyka słowa
Piękny jest świat
rozmalowany muzyką słowa.
Jak
przelatujący motyl,
który przez chwilę
upaja kolorytem swego ciała,
zatrzymując
oddech spragnionych piękna.
Jego zmysłowy taniec
to wolność wyobraźni.

A słowo?
Słowo, może być
muzyką,
którą słychać
kiedy jest już ciszą,
a jeszcze milczeniem.
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Magdalena Węgrzynowicz-Plichta

Ustalenia
roztargnieniem tego nazwać nie można
raczej lekceważeniem co za brak szacunku

do tych wysłużonych sprzętów domowych
drewnianych ścian gospodarskich objeść

przyjeżdżają w weekendy na kilka godzin
i nawet nie próbują udawać zainteresowania

na początku snują się bezmyślnie po skansenie
gdy nagle smartfony idą w ruch tu sweet fotka

dla znajomych tam pilny do nich telefon
nieważne co powiedzieli sobie przed

wyjazdem z domu wpadli tu tylko
jak ptaki przelotem na chwilę

bo mieli od wszystkiego
(co w mieście) odpocząć

Omamy
czy pamiętasz bez zamykania oczu
bez błądzenia po omacku po zwojach neuronów

zapach parującego mleka prosto od krowy
które pito łapczywie z aluminiowego kubka

łaskoczący nozdrza cierpki zapach pasty do podłogi
miękkiej szmatki do froterowania w rytm fokstrota

ostry zapach naftaliny powpychanej jak się da
do kufrów pawlaczy i szaf z zimową wełnianą odzieżą
a jednak pamiętasz – doskonale znasz te wrażenia!
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zatem jesteś dużo starszy niż z początku myślałam

ja niestety trafiałam na okres schyłkowy
naturalnego królestwa zapachów

ledwie zdążyłam go zakosztować a już zmysły
zakuto w kajdany chemicznych łańcuchów

nadeszła era syntetyków
w ubraniu w zapachu i biżuterii

zamknięta w puszce miasta
stale śnię o migotliwej tęczy wonności

po gwałtownej burzy aromatów
spływających deszczem z dachu

wprost do otwartych ust
dziecięcych wspomnień

Dobre wiersze
są nagrodą dla spostrzegawczych
i wytrwałych; przed znudzonym wzrokiem

ukrywają się w szumie fal; lotem ptaka
kołyszą się nad rozległym horyzontem

drzemią ukryte na dnie serca jak
szlachetne kamienie w rodowej szkatule

dobre wiersze nie piszą się same choć często
przychodzą znienacka jak nieproszeni goście

są jak rześki wiatr który rozwiewając firany
nadymając żagle wróży wielką przygodę



116 LiryDram kwiecień–czerwiec 2017

Małgorzata Hrycaj

bezsenność
co noc układam się z czasem
nie pokazuje zegarów
przedłużam młodość
odkładam sen
na starość

jeśli śpisz obok
tęsknię wyciągam rękę
dotykam wskazującym palcem
piękna

kiedy otwierasz oczy liczę żebra
wolałabym abyś ty m n i e  stworzył
odpowiedzialność zbyt wielka

Marzena Dąbrowa-Szatko

Zasłona
oderwane nogi posągu
siedzą na kamiennym
krześle

nikt ich nie dotyka
nie pragnie
nie rozsuwa pieszczotą

i wiatr nie uchyla
rąbka chitonu
powyżej kamiennych
sandałów

nic żadnego poruszenia
kamienny spokój marmuru

kolana i stopy nie zdradzą
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kto użyczył im kształtu
draperie nie ujawnią
ręki która wiodła dłuto

skamieniała zasłona
dwudziestu pięciu wieków
szczelnie zakrywa
niecierpliwą ulotność
ciała

Odwiedziny. Niepokój
być gdzie tymczasem jesteś
choć parę dni
parę nocy
i nie przyzwyczajać się
do żadnego widoku

ta ulica ten dom to okno
za chwilę już będą
cudze obce nie twoje

miasto na wzgórzach
z zamkiem i katedrą
w lot stanie się
mglistą wyspą
szkieletów ze szkła i stali

i właśnie tam cię zostawiam
w zwodniczym gąszczu kątów prostych
u zbiegu Wabash Ave i Monroe

jak piórko przyklejone
do szyby wieżowca

i wiem
że gdy odjadę
napadnie cię noc
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Radość grania

Jest więc taki świat,  
nad którym los sprawuję niezależny

(W. Szymborska)

zrobię sobie Judy
wybiorę jej kolor
włosów i kombinezonu
z limitowanej liczby
wariantów (powiedzmy osiem)

dam Judy dom
z sofą i lustrem
basenem lub ogrodem
lub basenem i ogrodem
lub bez basenu i ogrodu

wszystkie wersje przewidziane
wystarczy kliknąć myszką
i stanie się
według mojej woli

zrealizuję zaprogramowany
projekt
jedną ze skończonej
liczby permutacji

pobawię się w boga

zmienię Judy kolor
włosów i kombinezon
na sukienkę
i to już nie będzie Judy

a gdy przyjdzie mi ochota
uśmiercę obie
na jeden z dziesięciu
sposobów wybrany
w zabójczym tempie
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i domy ich unicestwię
z basenem i ogrodem
lub bez basenu i ogrodu

to się nazywa kreacja!

ożywiam cyfrowe światki
zręcznego władcy liczb

czary mary
abrakadabra

już jestem w jego rękach
na dobre i złe
na śmierć i życie
animowane

Krystyna Alicja Jezierska

Skwar południa
Idę urwistym brzegiem,
po drugiej stronie potoku
kobiety zrzucają
czerwone suknie,
tylko jarzębinowe korale
współgrają z nagością ich piersi.

Pod baldachim dzikiego bzu
koniczyna częstuje rosą.
Mężczyzna spija ją
spierzchniętymi wargami,
wciąż leniwiej
bije dzwon
oznajmiając południe.
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Marlena Zynger

tarantella
pomieszały nam się dłonie
zaskoczone zalęknione
w ciszy myśli i łaknieniu
w przerażeniu i rozterce
choć pewnością swą wiedzione
zagubiły nam się ręce 

dołączyły krople słone
przyszły zewsząd 
były wszędzie
pokłoniły się westchnieniom
wzięły ciała w wiotkie lejce

strużki plotły się z palcami
wiły w bruzdach po przeguby
by za nimi aż po łokcie
w rzeźbie żył popłynąć
z trudem
lecz uparcie

tak zawzięcie 
brnęły ku ramionom jedne
kiedy inne osłupiałe 
zapatrzeniem owładnięte
opadały w tchnienia mgiełce
niewidzialne znów na dłonie

te tańczeniem swym przejęte
zapadały w skroni głębie
gdzie w skupieniu zrozumieniu
pełzły czułe lekkie miękkie
to znów wściekle oszalałe
kotłowały się namiętnie

w tym przedziwie i bezkształcie
wśród muzyki co z zadumy
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i marzenia dwojga istnień 
zwykła istnieć samoistnie
zaginęły nasze dłonie

cantata de sal 
uniosłam w myśli sól twego ciała 
celebrowałam jej smak zamysł zmysł 
z solnej materii powstawał pałac 
kryształ ciosany dotykiem chwil 

budowla rosła w miarę istnienia 
w czasie dziwacznym w cyklu bez dni 
ściany pęczniały sufit się zmieniał 
kurczyły okna malały drzwi 

w solnych komnatach oddech gorący 
drążył bezwiednie snuł się to szalał 
rzeźbił w przestrzeni byt wędrujący 
tworząc posągi kreował marazm 

stałam bez ruchu naga wpatrzona 
wśród stalagmitów i innych brył 
śniłam o tobie śniłam tak o nas 
świat ginął w dali ledwie już ćmił 

plotły się pnącza szkliste i słone 
składały w szczyty fale i kry 
patrzyły oczy łzami zamglone 
chwycił je stupor trzymał i kpił 

dziw to nad dziwy niemoc tak wielka 
wśród ruchu soli wody i skroni 
gdy woni ducha moc niepojęta
nie można ruszyć własnej swej dłoni
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Robert Marcinkowski

jeśli (wg R. Kiplinga)

jeśli masz zimną krew gdy wszyscy wokół
stracili głowy winiąc za to ciebie
i wierny sobie chociaż w ciebie wątpią
umiesz rozważyć także ich zwątpienie

jeśli potrafisz nie zmęczyć się czekaniem
i nie dopuścisz do siebie nienawiści
i oczerniany samemu nie kłamać
i ani stwardnieć ani zmądrzeć zbytnio

jeżeli myśląc myśli celem swym nie czynisz
a marząc marzeń nie czynisz swym bóstwem
jeśli spotkawszy tragedię i triumf
tak samo przyjmiesz tych dwoje oszustów

jeżeli zniesiesz prawdy swe przez drani
zdane na pastwę kpów i ujrzysz owoc
swojego życia starty w proch i na nim
zaczniesz ze zdartych szmat budować znowu

jeżeli potrafisz każde swe zwycięstwo
postawić nagle na kartę jedyną
przegrać o stracie ni słowa nie szepnąć
i znów od swoich początków zaczynać

jeżeli żyłę nerw i serce własne
zmusisz do służby choć ich czas już minął
i trzymasz się choć wszystko w tobie zgasło
prócz woli która każe im wytrzymać

jeżeli mówiąc z tłumem jesteś czysty
wśród królów zaś zwyczajnych słów nie gubisz
gdy cię ni wróg ni brat nie zdoła skrzywdzić
gdy cię nie nazbyt cenią wszyscy ludzie

jeśli minuta twa nieubłagana
liczy sześćdziesiąt sekund wartych czynu
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twoją jest Ziemia i wszystko co na niej
co więcej
będziesz Człowiekiem mój synu

Dorota Lorenowicz

Krakowska Piwnica
Pałac pod Baranami 
stoi jak stał. 
Nie pękły jego mury, 
choć pękło serce Piwnicy. 
Nie można śpiewać z pękniętym sercem. 

A jednak śpiewali pięknie 
na mszy żałobnej płacząc 
i stary Kraków pochylił głowę. 

A Ciebie Piotrze 
czarnokonny karawan 
wywiózł z podziemia na wysokości. 
Tam teraz dźwięczy 
Twój srebrny dzwonek. 

Może założysz w niebie kabaret? 
Bóg ma z pewnością poczucie humoru, 
inaczej nie dałby mężczyźnie kobiety! 

Pamięci Piotra Skrzyneckiego, Kraków 1997 rok

Miejsce ukojenia
Kraków… Rynek… 
parasol… mała kawa… 

Zapaliły się już latarnie, 
ale 
przygasła nadzieja. 
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Puste krzesło 
przy blacie stolika 
bezsensownie 
manifestuje 
Twoją nieobecność. 

Czy miejsca 
mają pamięć? 

W jakim języku 
przemówić 
do płyty pod stopami 
by zyskać jej przychylność? 

Kamienne maszkarony 
podobnie 
do mojej twarzy 
krzywią usta w grymasie, 
opacznie naśladując 
uśmiech.

Anna Pituch-Noworolska

Gobelin
Gazety krzyczą,
tytuły dudnią i ogłuszają
od świtu do świtu,
bez przerwy na sen.

Ale czy my chcemy,
czy nam potrzebny
ten hałas, zgiełk,
natłok komunikatów o wszystkim –
od wiadomości zagładzie miast
do informacji o znalezionym 
bezdomnym kocie…
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Gdy szukam własnych dróg
to wyłączam komputer,
potem ściszam radio do szeptu
poufnego, indywidualnego…
Dobieram słowa powoli, 
smakuję ich barwę, fakturę, znaczenie
i tkam gobelin mojego świata…

Mój album
Wkładam do skrzyni pamięci
Jesienne bukiety tamtych słów i milczenia
Na polanie lasu pełnego ptaków i zapachów.
Odłożyłam twoje fotografie
I powoli odkładam dotyk twoich rąk
Który łagodził trudny czas.

Odkładam pamięć szarych zim
Splątanych polityką walki z własnym narodem
Gdy lata przepływały bezpowrotnie
Pełne beznadziei milczenia.

Do skrzyni pamięci wrzuciłam spacery
Po ulicach naszego, prywatnego miasta
W którym listy były rozmową
A kroki w śniegi odbijały się echem
Od domów wzdłuż ulic
Bez komputerów, smartfonów i tabletów…

W skrzyni pozostawiam młodość
Z paszportem do świata
Z projektem wielkich czynów
I marzeń bez ograniczeń..

Gdy pewnego dnia ją otworzysz
W skrzyni będzie tylko wiatr…
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wspomnienie
Miałeś dłonie silne i delikatne
Rzeźbiłeś nimi mój dzień
Dotykiem zamykałeś muszlę wieczoru

Miałeś dłonie zwykłe a ich zapach
Kołysał moje sny i marzenia
O dalekich wędrówkach 
Przez nieznane horyzonty

Miałeś piękne dłonie
Czułe milczeniem,
Spokojne morzem spełnienia

Szukam twoich dłoni
W samotnych jesieniach…

Beata Zalot

po tamtej stronie
…W światła drżeniu
odkrywam drogę
 krok po kroku
ktoś woła
 głosem we mnie
ufnie więc stąpam

tam 
 jest ciepło
 jest dobrze
 jest jasno

tam 
 zło nie istnieje
czas nie ma znaczenia
nie ma nocy
nie ma mocy
nie ma kształtów
nic poza nim nie istnieje
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nie ma bólu
jest wieczne zawsze teraz

błękit wtapia się w zieleń
nie ma ziemi i nieba
nie ma horyzontu
nie ma linii

jest szmaragd Twoich oczu
twojego oka 
wpisanego w trójkąt

tylko nie mów: nic się nie stało
tylko nie mów, że to już pora

ktoś uporządkował moje życie
w sekwencję kilku ujęć
tak mało?
 I aż tyle

więc tylko już światło

Samuelu prowadź

Jarosław Trześniewski-Kwiecień

dystrofia 
ewenkowie cierpią na dystrofię. mówią
głośniej niż normalnie. uruchamiając system
awaryjny. zawodzą. jak płaczki
na państwowych pogrzebach. wydają
zakazy uczestnictwa w zbiorowej
żałobie. 
piorąc ubrania umarłych. palą
mosty. zakładają krematoria. otwierają
pralnie brudnych pieniędzy 
są porażeni niemotą, przeszukują 
cele i jaskinie. bez wyjścia.
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Danuta Perier-Berska

Wieczorem
tegoroczne lato zabrało mi Ciebie  
dlatego jesień ma zapach cierpkich owoców  
i kolor smutku

Firanki w oknach przesiąkły granatową farbą,
meble poszarzałe ze starości chłoną zapach „Forniru”.

Twoja dawna twarz zatrzymuje mój uśmiech
 – podobnie jak czerwone światło na przejściu dla pieszych.

Na srebrnej tafli lustra zagnieździły się pajączki lat
niejedna łza spływa po nich w milczeniu.
Wycieram rękawem słone krople. 

Kolejny wieczór muzyka zdominowała ciszę
światłowodami przez ucho – do serca.
Bez Ciebie każdy dźwięk boli, zniekształca nasze
wspólne piękno wsłuchiwania się…

Jestem jak te Twoje umiłowane książki
wyczytane co do literki, pełne znaków zapytania
i tak jak one pełna niepokoju o przyszłość. 

 
Roma Jegor

Mieszczka II
Miasto w nas rośnie a nasze wsie umierają coraz ciszej
słońce zabiera do siebie łubiny i koty 
Do cieni psów księżyc wyje drobnymi gestami 
I miasto robi się puste niczym kanka po ptasim mleku 
wylizuje nam ranki wyślizguje ślady po kałużach 
Wszędzie mury i chińszczyzna i w każdym zakątku ciała 
igły lub pieczęcie 
Ze zwierząt tylko autobusy o zielonych oczach 
w oknie znów czarny kwadrat na białym tle rzeczy martwych 
Oddychają tylko firanki



LiryDram
Kwartalnik Literacko-Kulturalny 

www.lirydram.pl



130 LiryDram kwiecień–czerwiec 2017

Z cyklu: Tworzę, więc jestem

Portrety
z klasą

 Laura La Wasilewska w swojej 
twórczości malarskiej zajmuje 

się głównie portretami, które maluje 
odważnie, doskonale łącząc dynamicznie 
kładzione kolory z precyzyjnym 
rysunkiem. Obrazy zadziwiają, bo łączą 
pewną dzikość z ogromną dyscypliną 
i biegłością warsztatową. Artystka 
jest doskonałą obserwatorką, potrafi 
w kilku pociągnięciach pędzla oddać 
fizyczne cechy modela. Nie to jednak jest 
najważniejsze… najważniejsze jest,  

LAURA LA WASILEWSKA jest niezależną artystką 
i kuratorką sztuki. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, ilustracją, 
designem, fotografią i krytyką sztuki. Mieszka i tworzy w Polsce 
i Stanach Zjednoczonych. Jest absolwentką Europejskiej Akademii 
Sztuk w Warszawie, którą ukończyła w 2010 r. Dyplom obroniła 
z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Antoniego 
Fałata, a aneks z rysunku u prof. Barbary Szubińskiej. Pracę 
magisterską napisała pod kierunkiem dr Izabeli Galickiej. Studiowała 
również pod kierunkiem profesorów Franciszka Starowieyskiego 
i Wiktora Zina.
Artystka ma na swoim koncie kilkanaście indywidualnych oraz 
kilkadziesiąt zbiorowych wystaw w kraju i za granicą, m.in. w Berlinie 
i Lizbonie. Brała udział w targach sztuki w Wilnie i Lipsku oraz 
w licznych aukcjach charytatywnych (Wielka Gala Liderów Polskiego 

Biznesu, Wielki Bal „Forbesa”) i aukcjach sztuki (Dom Aukcyjny Ostoja, 
Dom Aukcyjny Rempex). 
Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą, 
m.in. w Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Japonii, Stanach 
Zjednoczonych, Chinach. Obrazy Laury Wasilewskiej nabyli do swoich 
kolekcji Ennio Morricone, prof. Jan Hartman, Magda Umer oraz wielu 
polskich dyplomatów, aktorów, gwiazd kina i estrady.
Laura Wasilewska otrzymała stypendium Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium m.st. Warszawy im. 
Jana Pawła II. W sierpniu 2012 r. wygrała trzytygodniowy pobyt 
na międzynarodowym plenerze malarskim w Dreźnie (Palais 
Sommer). Praca jej autorstwa osiągnęła drugi najwyższy wynik 
w Charytatywnej Aukcji Dzieł Sztuki na rzecz Fundacji Maestro 
(Wielki Bal „Forbesa” w 2013 r.)



Artystka jest kuratorką wystaw, współzałożycielką sekcji Młodzi 
Sztuką przy OW ZPAP oraz współorganizatorką wielu wydarzeń 
artystycznych, m.in. Art Fresh Festival – Targów Sztuki odbywających 
się corocznie od 2010 r. Laura Wasilewska jest nagradzana i doceniana 
nie tylko przez krytyków i środowisko artystyczne, ale i przez media 
– wywiady z artystką i jej prace od wielu już lat są prezentowane 
w różnych stacjach telewizyjnych, na łamach prasy oraz na portalach 
internetowych. Artystka jest często zapraszana do różnych programów 
telewizyjnych i radiowych, recenzuje publikacje artystyczne, opowiada 
o sztuce i o rynku sztuki.
Współpracuje na stałe z Galerią Sztuki Quadrilion w Warszawie oraz 
internetową galerią sztuki cavaletto.pl.
Aktywnie wspiera Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, a także 
Fundację „Zaczytani”.
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że za pomocą sztuki ukazuje o człowieku 
prawdę, która jest czymś więcej niż tylko 
fizycznym podobieństwem. Robi to jednak 
dyskretnie, z miłością i ogromną kulturą 
malarską, będącą efektem talentu i pracy. 
Z płócien Laury patrzą na nas postacie 
prawdziwe, wciągają nas w wir kolorów 
i w historię, która zdaje się wspólną 
opowieścią artystki i modela.

Malwina de Bradé
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 Dlaczego hiszpańskiego surrealistę ze-
stawiono z amerykańskim przedsta-

wicielem pop-artu? To pierwsze pytanie, 
które pojawiło mi się w głowie, gdy zoba-
czyłam baner wystawy Dali kontra Warhol 
– sztuka, muzyka, film. Pałac Kultury i Na-
uki na czas ekspozycji – od 22 kwietnia do 
7 października 2017 – udostępnił oglądają-
cym ponad 120 dzieł obu artystów. Wśród 
nich znalazły się prace malarskie, grafiki, 

okładki płyt, rzeźby, filmy, a nawet per-
fumy. Ten bogaty wachlarz gatunków sztu-
ki pozwala na sformułowanie pierwszego 
podobieństwa, jakie istnieje między Dalim 
a Warholem – wszechstronność.
Zainteresowania Salvadora Dali począwszy 
od malarstwa przez rzeźbę i produkcje per-
fum sięgają ku przepisom kulinarnym zebra-
nym w książce kucharskiej zatytułowanej na 
cześć żony i muzy artysty Les diners de Gala. 

Nie obawiaj się doskonałości.  
Nigdy jej nie osiągniesz!

Salvador Dali

Dali
Warhol

kontra

Kamila Bartkowiak
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Mistrz, oprócz tajników kuchni zdradza w niej 
również swe surrealistyczne przemyślenia 
dotyczące ludzi i świata. Uważał, że można 
nie jeść w ogóle, ale nie można jeść źle.
Obaj z Warholem odczuwali silną potrze-
bę prowokacji. Kontrowersje, od zawsze 

obecne w życiu artystycznym obu, nie-
zwykle istotnie wpłynęły na ich twórczość. 
Dali spacerujący po Paryżu z mrówkoja-
dem na smyczy. Gwałtowne rozcięcie gał-
ki ocznej w Psie Andaluzyjskim. Okładka 
albumu Sticky Fingers Rolling Stonesów 
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ukazująca w centralnej kompozycji rozpo-
rek, z którego po rozpięciu suwaka można 
było wyjąć majtki ze złotym napisem „An-
dy Warhol”. Te działania artystyczne nie-
gdyś niewątpliwie zaskakiwały i zaskakują 
do tej pory.

Kto wygrywa pojedynek Dali vs. Warhol? 
Ogrom upodobań i fascynacji mistrzów 
stworzył im pole do rywalizacji niemal 
w każdej dziedzinie. A jak to bywa z indywi-
dualistami – a takimi niewątpliwie byli obaj 
twórcy – każdy wygrywa na swój sposób. 
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Retrospekcja
miałam siedem lat
na batystowej bluzce
podskakiwały jasne warkocze
kiedy grałam w klasy 
przeskakując przez czas 
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 żeby bluzka już dłużej nie czuła się  
    samotna

skąd mogłam wiedzieć
że nie popycha się wiatru
żeby zdążyć
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