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Koń świętego Nereusza

Nie czuje strachu przed jutrem,
choć wie, że może ono nie dać
powodu do radosnego hasania.

Koń nie klepie konia po karku
czy łopatkach i nie rży: „To były
czasy, brachu… Polejesz jeszcze!
Polej! Za mnie nie wypijesz?”

Skubie trawę spokojnie, raz za
razem wprawia w ruch ogon,
siwy niczym broda Nereusza.
Marzy o klaczy, łące pełnej
mlecza i świętego spokoju.

Adriana Jarosz
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 Złonko, jak to mówi Matylda Damięcka, 
w pełnej krasie. Trzeba czerpać pełnymi 

garściami, nie zapominając o filtrach. Szkoła 
ekopoetyki Julii Fiedorczuk i Filipa Springera 
działa również pełną parą. Warto się zapisać, 
pochylić nad kwestiami klimatycznymi oraz 
ochrony środowiska. Nie tylko dla siebie, 
ale przede wszystkim z troską o przyszłe 
pokolenia. Festiwale literackie w pełnym 
rozkwicie. Zniesione przez rząd ograniczenia 
covidowe sprzyjają spotkaniom w realu, 
wymianie i współpracy. Otwarte galerie, teatry, 
kina oraz dobra pogoda służą pozyskiwaniu 
nowych inspiracji. Zatem głowa do góry, plecy 
wyprostowane, uśmiech na twarzy i do dzieła 
drodzy literaci i artyści! Czas sprzyja!

Drodzy 
Czytelnicy!
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Ogród w Muzeum

Otwarta Szkoła 
Ekopoetyki

Szkoła Ekopoetyki 
Pierwszaw Polsce

Pierwsza w Polsce roczna Szkoła Ekopoetyki ruszyła w czerwcu 
2020 roku w Instytucie Reportażu. Autorką jej programu jest 
dr hab. Julia Fiedorczuk – pisarka, poetka, tłumaczka i krytyczka 

literacka, adiunkt w Zakładzie Literatury Amerykańskiej Instytutu Anglistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego. Pomysłodawcą i współtwórcą szkoły 
jest Filip Springer – pisarz i fotograf związany z Instytutem Reportażu, 
koordynator programowy festiwalu Miedzianka Fest.

http://instytutr.pl/pl/ekopoetyka/

Wszystko to po to, by móc twórczo odnosić się 
do wyzwań stawianych przed nami przez hiperobiekt, 
jakim jest katastrofa ekologiczna.

13 lipca • wtorek • 19.00
Perswazja poprzez strach – Rafat Żak 

27 lipca • wtorek • 19.00 
Czwarta, trzeci – ta nowa – Urszula Zajączkowska 

10 sierpnia •  wtorek • 19.00 
Prawa natury i spotecznosci ekocentryczne – Zuzanna Wars 

24 sierpnia • wtorek • 19.00 
Literatura i kryzys planetarny – Grzegorz Czemiel

7 września • wtorek • 19.00
Poezja antropocenu – Julia Fiedorczuk 

Manifest Szkoły Ekopoetyki
Kryzys ekologiczny to przede wszystkim kryzys wyobraźni – pisał Lawrence Buell. Ta myśl stanowi punkt 
wyjścia dla ekokrytyki, czyli nowego dyskursu w obrębie humanistyki wysuwającego na pierwszy plan 
kwestię relacji pomiędzy istotami ludzkimi a nie-ludzką naturą. Zdaniem ekokrytyków destrukcyjne działania 
ludzi są spowodowane między innymi szkodliwymi wyobrażeniami na temat środowiska naturalnego. 
Kształtowanie adekwatnych, mniej destrukcyjnych wyobrażeń należy do głównych zadań ekopoetyki, 
rozumianej zgodnie ze swoim greckim źródłosłowem jako tworzenie (poiesis) domu (oikos).

Głęboko wierzymy, że w dobie katastrofy ekologicznej literatura ma sporo do zrobienia. Uporanie się z tym 
wielkim cywilizacyjnym wyzwaniem wymaga od nas wszystkich przekraczania granic. A jeśli język wyznacza 
granice świata, w którym żyjemy, to literatura staje się działalnością niemalże pierwszofrontową w walce 
o naszą przyszłość. Brzmi to śmiertelnie poważnie, ale śmiertelnie poważnie do tej szkoły podchodzimy. 
Chcemy przez rok wywrócić naszym studentkom i studentom świat do góry nogami tak, by spojrzeli na niego 
przez pryzmat ekologicznych problemów i przemian, które dzieją się na naszych oczach. Wszyscy mierzymy 
się z nowym zagrożeniem. Uznaliśmy, że możemy działać kształcąc osoby, których głosy wybrzmią 
w debacie publicznej. Wprowadzą również do literatury nowy język i nowe sposoby opowiadania 
o katastrofie ekologicznej.

Szkoła Ekopoetyki nie jest szkołą pisania. Jej celem jest wyrobienie w słuchaczkach i słuchaczach 
ekokrytycznej refleksji, a więc zmiana sposobu myślenia, skierowanie uwagi na relacje pomiędzy istotami 
ludzkimi a nie-ludzką naturą.

Szkoła Ekopoetyki przy lnstytucie Reportażu otwiera się tego lata dla puЬlicznosci. Nasi 
wykładowcy i wykładowczynie па zaproszenie Muzeum Narodowego w Warszawie 
wygłoszą cykl wykładów, w kt6rych postarają się odpowiedzieć па powyższe pytania.

PROGRAM CYKLU: 
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Jak to się stało, że zaczęłaś pisać wiersze?
Wielu piszących twierdzi, że pierwsze teksty, 
redagowane z reguły w szkole podstawowej, 
powstawały z myślą o bliskich lub poświęco-
ne były jednej z pór roku. Nie wykluczam, że 
i mi przytrafiły się takie utwory, ale, szczerze 
mówiąc, nie pamiętam, bym w owym cza-
sie stworzyła coś na tyle „znaczącego”, co za-
pisałoby się w mojej pamięci „drukowanymi 
kulfonami”. Przypominam sobie jednak, że 
bez problemów rymowałam i zawsze dziwiło 
mnie, że rówieśnicy nie radzą sobie z tym tak 
łatwo jak ja. Kilkukrotnie pytano mnie, kiedy 
powstały moje pierwsze wiersze. Wówczas 
przychodziły mi do głowy dwa teksty z cza-
sów szkoły średniej. Jeden, inspirowany opo-
wiadaniem Tadeusza Borowskiego, zaczynał 
się tak: Proszę państwa do gazu. / Wchodźcie 
raczej od razu. / Bardzo proszę nie zwlekać! / 
Tam spotkanie jest z Bogiem, / tutaj nikt już nie 
czeka. W drugim pojawiły się moje pierwsze 
neologizmy: Bezmyśl to rosa srebrzysto-żad-
na, / bezmigawkowa, a taka ładna. / Bezmyśl 
to kilka chwil zapomnienia. / Niby obecne, ale 

sobie
Z Adrianą Jarosz  
rozmawia Marlena Zynger

Przed pałacem 
w Kamieńcu Ząbkowickim

fot. M
agdalena W

ęgrzynow
icz-Plichta

Lubię
wyobrażać
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ich nie ma. Miałam siedemnaście, może osiem-
naście lat, kiedy napisałam te słowa. Znalazły 
się w pamiętniku, który później podarowałam 
mojemu przyjacielowi (podobno wciąż ma te 
wiersze). Nie przyznawałam się jednak do tego, 
że próbowałam pisać, bo wydawało mi się, że 
nie wypada, tym bardziej, że w owym czasie 
uprawiałam wyczynowo sport i to na poziomie 
mistrzowskim, a który sportowiec – takie mia-
łam dziwne przekonanie – para się poezją? Po 
prostu, wstydziłam się. Ot, głupiutkie, nasto-
letnie myślenie.
Potem przyszedł czas studiów, a później pra-
cy zawodowej. Czasami żartuję, że wówczas 
przestałam pisać, bo nikt nie nagrodził mojego 
wiersza, kiedy wysłałam go na jeden z ogólno-
polskich konkursów poetyckich. Pewno dzisiaj 
śmiałabym się z tej swojej grafomanii i porów-
nywałabym ją z niektórymi tekstami moich 
nastoletnich uczniów. Nie mogę powiedzieć, 
że przestałam całkowicie pisać, bo to nie jest 
zgodne z prawdą. Od czasu do czasu redago-
wałam teksty piosenek, które wykonywali moi 
uczniowie, a także teksty scenek dramatycz-
nych dla dzieci. Na poezję trzeba było jesz-
cze poczekać.
Któregoś dnia, w Bieszczadach, jeden z moich 
przyjaciół przeczytał tekst, napisany dosłownie 
na kolanach. Powiedział wówczas znamienne 
zdanie: „Człowiek, który nie wykorzystuje swo-
jego talentu i nie podąża za swoją pasją, mar-
nuje szansę na szczęście i spełnienie”. Utkwiły 
mi te słowa głęboko w trzewiach. Rok później, 
gdy oglądałam bieszczadzkie zdjęcia, przypo-
mniało mi się spotkanie ze starym basiorem. 
Wtedy po raz pierwszy napisałam „prawdzi-
wy” wiersz, od którego wszystko się zaczęło. 
Potem powstało kilka kolejnych tekstów, któ-
re zamieściłam na jakimś portalu poetyckim. 
Szczerze mówiąc, byłam wówczas ciekawa, czy 

komuś się spodobają. Z pewnością nie były to 
dobre utwory, ale z jakiegoś powodu zwróciła 
na mnie uwagę jedna z krakowskich poetek, 
Joanna Rzodkiewicz-Nowocień, a po jakimś 
czasie zaproponowała druk w VI Bronowickim 
Karnawale Literackim. Joanna była pierwszą 
osobą, która pomogła mi się rozwinąć. Poka-
zała moje niewprawne jeszcze próby śp. Annie 
i Jackowi Kajtochom, a oni stwierdzili, że „będą 
ze mnie ludzie”. Z panią prof. Anną Kajtocho-
wą nigdy nie było mi dane się spotkać, ale prof. 
Jacka Kajtocha miałam okazję poznać później 
i wielokrotnie z nim rozmawiać.
Wymieniony VI Bronowicki Karnawał Literacki 
ukazał się równo 10 lat temu, więc mogę śmiało 
powiedzieć, że mój prawdziwy debiut literacki 
miał miejsce dekadę temu. Wydrukowano wów-
czas trzy teksty: Nad Komańczą, Żniwa i Pseudo-
legenda o chojnickim słupie (wszystkie znalazły 
się w zbiorze z 2015 r. pt. Rozdrożami. Szkoda, 
że nie ma już z nami ani Marcina Naglickiego, 
ani Ryszarda Rodzika, których miałam okazję 
poznać podczas promocji tej książki. Maciej 
zorganizował i poprowadził rok później mój 
pierwszy wieczór autorski. Było to spotkanie 
z cyklu Nagliskałki. Na plakacie, obok mojego 
nazwiska, widnieją jeszcze dwa inne: Joanny 
Bąk, niezwykle utalentowanej i wszechstron-
nej artystki, a także Eweliny Jurczak – autorki 
i wykonawczyni wielu piosenek dla dzieci. Wie-
czór odbył się w wyjątkowym dla mnie obiekcie, 
a mianowicie w zabytkowym Dworku Białoprąd-
nickim w Krakowie – miejscu, w którym podob-
no chętnie przebywali m.in. Rej i Kochanowski.
Moją pierwszą mentorką literacką, jak wcze-
śniej powiedziałam, była Joanna Rzodkie-
wicz, później jednak kilku innych twórców 
przyczyniło się do tego, że twardo stanęłam 
na poetyckich nogach. Tu wymienię tylko tro-
je z nich: Marzenę Dąbrowę-Szatko, Magdę 

Węgrzynowicz-Plichtę i Marka 
Wołyńskiego. 
Poezja stała się dla mnie czymś, 
co nazwałabym autobibliotera-
pią. Pomogła mi rozwinąć się 
i penetrować obszary, których 
w codziennym życiu na ogół nie 
doświadczam. Dzięki niej mogę 
spotykać wielu fascynujących lu-
dzi, niekoniecznie literatów.
Wciąż cieszę się jak dziecko, gdy 
widzę, że teksty Ady Jarosz pre-
zentowane są w różnych czaso-
pismach i antologiach, nie tylko 
polskich, i nie wyłącznie w moim 
rodzimym języku. Wiersze prze-
tłumaczone na serbski, czeski, 
angielski czy hiszpański brzmią naprawdę cie-
kawie. Chociaż dotarła do mnie gazeta, wydana 
w Indiach, długo nie mogło do mnie dotrzeć, 
że i tam opublikowano moją poezję. 

W twoich wierszach widać ogromne przy-
wiązanie do polskiej przyrody, szczególnie 
tej górskiej. Począwszy od samych tytułów 
kolejnych książek poetyckich aż po konkret-
ne obrazy przywoływane w wierszach. Skąd 
wzięła się u ciebie potrzeba obcowania z natu-
rą? Czy korzenie twoich przyrodniczych pasji 
leżą w dzieciństwie, czy też w młodzieńczych 
doświadczeniach?
Jestem tzw. miejskim dzieckiem, ale odkąd 
pamiętam często wyjeżdżaliśmy z rodzicami 
poza miasto, a miejsca były naprawdę różne. 
Dzisiaj wiem, że rodzice nie mieli zbyt dużego 
wyboru i jeździli tam, gdzie odpoczywali i inni 
obywatele Ludowej Ojczyzny, ale wówczas wy-
dawało mi się, że podróżujemy na kraj świata, 
a każda dłuższa wycieczka wydawała mi się 
„najważniejszą życiową przygodą”.

Pamiętam, że wyjazdy te nigdy mnie nie nudziły, 
a wyprawy nad jeziora, w góry czy spacer brze-
giem morza sprawiały, że prawie natychmiast 
przenosiłam się do innego świata, pełnego nie-
samowitych stworzeń. Co ciekawe, nie myśla-
łam o postaciach, które obecne są w popularnej 
literaturze dziecięcej. To był raczej świat, dzięki 
któremu czuło się magiczne zespolenie z prze-
szłością i miejscem. Nie wiem, na czym to pole-
gało, ale naprawdę miałam wrażenie jedności 
z tamtymi czasoprzestrzeniami. Jakkolwiek to, 
o czym piszę, może wydawać się dziwne, ale tak 
to czułam i w pewien sposób czuję do dzisiaj. 
Tak, jakbym już kiedyś w miejscu, w którym 
znajduję się po raz pierwszy, była. Doświadcza-
łam tego również na zamku w Niemodlinie. Moi 
rodzice otrzymali mieszkanie właśnie na terenie 
tego obiektu, więc ja – paroletnia dziewczyn-
ka – mogłam bez większych przeszkód bawić 
się w zamkowym parku. Uwielbiałam siadać 
pod jaśminowcami i układałam z nich bukie-
ty. Do dzisiaj zapach ten kojarzy mi się z bez-
troskim dzieciństwem. Wokół rosło też sporo 

W poronińskim domu Henryka Trebuni Tutki
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śnieguliczek, więc i białe kulki 
stawały się fantastycznymi za-
bawkami, a pospolite niecierpki 
naprawdę musiały się niecier-
pliwić, gdy pstrykałam w doj-
rzałe torebki z nasionami, a one 
wystrzelały jak z katapulty. To 
dopiero była zabawa.
Ponieważ w zamku znajdowa-
ła się siedziba jednej z orga-
nizacji myśliwskich, w parku 
myśliwi trzymali kilka saren, 
klępę z młodym, dziki z war-
chlakami (te zwierzęta znajdo-
wały się w zagrodzie), bażanty 
i pawie. Szczególnie upodoba-
łam sobie zabawę z pawiami 
i koziołkami. Tam też spotka-
łam pierwsze zaskrońce, ale 
to spotkanie nie było przyjem-
ne, bo sprawiło, że do dzisiaj 
cierpię na ofidiofobię.
Od czasu do czasu rodzice wsa-
dzali nas, mnie i siostrę, na ro-
wery i wyruszaliśmy na dwukołowe eskapa-
dy nad pobliskie stawy hodowlane. Po drodze 
mijaliśmy stare, jeszcze poniemieckie wio-
ski, malownicze łąki i wjeżdżaliśmy do wieko-
wych, niemodlińskich borów. Tam zbieraliśmy 
najczęściej czarne jak smoła ożyny – cierp-
kie i słodkie jednocześnie. Siadaliśmy na kocu 
rozłożonym na leśnej trawie i podziwialiśmy 
chmury przesuwające się jak obrazy w nie-
mym kinie. Nikomu nie przychodziło do głowy, 
że wokół czają się krwiopijcze kleszcze. Jedy-
nie odwieczna walka z komarami sprawiała, 
że w końcu poddawaliśmy się i wracaliśmy 
do domu. Zwykłe pieczywo smakowało wów-
czas zupełnie inaczej, a herbatę można byłoby 
porównać niebiańskiego nektaru. Chociaż po 

latach napisałam wiersz o ojcu, dzięki które-
mu mogłam przemierzać świat na dwóch ko-
łach, z całą stanowczością muszę stwierdzić, 
że oboje rodzice zaszczepili we mnie miłość 
do tzw. małych ojczyzn i przyrody. Zaszczepili 
we mnie też miłość do podań, legend, trady-
cji i zwyczajów.
Latem mama i tata wozili mnie na wieś do 
dziadków. Byli oni repatriantami, którym po-
zwolono zamieszkać w miejscowości położonej 
na Płaskowyżu Głubczyckim. Wioska, otoczo-
na wzgórzami i starymi sadami – ukwiecony-
mi wiosną i obsypanymi śliwami, gruszami 
i jabłoniami późnym latem i jesienią, zawsze 
kojarzyła mi się i będzie kojarzyła z miejscem 
sielskim, bliskim naturze. Taki klimat znajduję 

w czechosłowackim, 
niegdyś bardzo po-
pularnym serialu, 
Pod jednym dachem. 
Nie wiem, dlaczego 
akurat ten film przy-
chodzi mi na myśl, 
gdy sięgam pamię-
cią do lat dziecię-
cych. Może dlatego, 
że dziadkowie mie-
li kawałek pola tuż 
nad graniczną rzeką 
Osobłogą. Rzeka była 
świetnym miejscem 
do zabawy, a ponie-
waż dzieciom nie 
przeszkadzało to, że 
tuż obok przebiegała 
zielona granica, zda-
rzało się, że bezkar-
nie ją przekraczali-
śmy (któregoś dnia 
nawet z kijami, bo 

żadna porządna, dziecięca wyprawa nie mo-
gła się obyć bez tej kreatywnej „zabawki”). Nie 
mogliśmy też zrozumieć zdenerwowania naszej 
babci i rodziców, gdy któregoś razu przyłapali 
nas na tym „niecnym czynie”.
Te wszystkie wspomnienia znalazły swoje 
miejsce w wierszach, nawet tych, które do-
tyczą przemijania.

W Rozdrożach odnajduję sporo nawiązań do 
bajek, baśni i legend. Pośród chwil zwyczaj-
nego dnia na mietlicowej łące przysiada dziad 
jagodowy, na skraju cierniska lelki czatują na 
uciekającą duszę, wrota stodoły tańczą niczym 
demony leśne, król łemkowskich pejzaży ma 
koronę z czereśni, na listkach leszczyny Żywia 

gra melodie zapomniane, a rytm wybija Perun 
gromowładny, brzoza rozmawia z rusałkami, 
przemyka dusiołkówna – narzeczona miejsco-
wego utopca, quadowicze flirtują z brzeginia-
mi – słowiańskimi demonami brzegów wód, 
czytelnik staje się obywatelem Metafizolan-
dii. I, jak napisałaś w wierszu Koncert: plotą 
się światy – ludzki i boski. W wierszach dud-
ni ludową magią, kołyszą się i przeplatają ba-
śniowe światy. Jak to się stało, że tak wrosłaś 
w ludowość? Skąd zainteresowanie mitami? 
Dom dziadków i wioska, w której mieszkali, 
bardzo mocno kojarzą mi się z tradycją, szcze-
gólnie ze zwyczajami i obrzędami dorocznymi 
i rodzinnymi. Czułam się tam dobrze, i nawet 
zwyczaje pogrzebowe, chociaż traumatycz-
ne, wydawały mi się bardzo mocno zespolo-
ne z naturą. Etos przemijania i odradzania, 
częstokroć obecny w literaturze, wydawał się 
czymś naturalnym. Śmierć bliskiej osoby bo-
lała, ale to oswajanie z nią, jakie towarzyszyło 
od najmłodszych lat, sprawiało, że łatwiej by-
ło zrozumieć, że taka jest kolej rzeczy. Nikogo 
nie dziwiło, że w tym samym paradnym po-
koju, w którym wiosną odbywało się przyjęcie 
z okazji chrztu, a podczas Bożego Narodzenia 
czy na Wielkanoc rodzina siedziała przy świą-
tecznym stole, stawiano trumnę z nieboszczy-
kiem, a przy zwłokach przez trzy dni czuwała 
rodzina, znajomi i sąsiedzi.
W tym samym domu, poznawałam też opo-
wieści ludowe. Babcia udostępniała mi swoją 
niewielką biblioteczkę, a kiedy brakowało już 
książek do czytania, jej przyjaciółka, pani Aniela, 
przynosiła mi swoje czytelnicze skarby. Czasem 
opowiadały o tym, jakie „cuda” i „niewytłuma-
czalne zjawiska” przytrafiały się tym, których 
znały. Opowieści te trafiały na podatny grunt, 
a wieczorami zdarzało się, że dzieci, w tym i ja, 
nie chciały wyjść dalej niż na oświetlony ganek. 

Relaks w Beskidach
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Zastanawiam się, na czym to wszystko pole-
gało, bo owych historiach nie pojawiały się ani 
pokiereszowane zwłoki, ani krwawe, potępione 
duchy, którymi czasami straszono dzieci. Na-
sza wyobraźnia nie miała chyba granic, skoro 
zwykła peleryna przeciwdeszczowa stawała się 
istotą nie z tej ziemi.
Gdy byłam dzieckiem, najchętniej czytałam ba-
śnie, podania, legendy i opowieści historyczne. 
Później przyszedł czas na literaturę wojenną, 
szczególnie poświęconą obozom koncentracyj-
nym i łagrom, ale to te książki, które były osa-
dzone w kulturze i tradycji ludowej, najmocniej 
zapisały się w mojej świadomości. Do dzisiaj 
interesuje mnie to, co wiąże się z folklorem, 
folkloryzmem, etnografią i historią regionalną.
To wszystko, o czym powiedziałam wcześniej, 
wpłynęło na wybór studiów. Początkowo chcia-
łam skończyć rehabilitację, ale ostatecznie zde-
cydowałam się na kierunek humanistyczny. To 
mama przekonała mnie, że polonistyka będzie 
dla mnie odpowiedniejsza. Dzisiaj nie żałuję, 
że jej posłuchałam. Gdy składałam papiery 
na studia, jeszcze przed egzaminami, wyma-
rzyłam sobie, że chciałabym trafić do profe-
sor Doroty Simonides, legendarnej badacz-
ki folkloru śląskiego. Myślę, że zadecydował 
o tym przypadek.
Mój świętej pamięci stryj uwielbiał czytać. Po-
darował mi sporo książek, w tym Mitologię Ja-
na Parandowskiego, Cudzoziemkę Marii Kun-
cewiczowej i podręcznik Lidii Winniczuk Lin-
gua Latina. Otrzymałam też zbiory opowiastek 
śląskich Doroty Simonides i to one mnie na 
tyle zauroczyły, że postanowiłam, że jeśli się 
uda, napiszę pracę magisterską pod jej kierun-
kiem. Pod koniec studiów wybieraliśmy spe-
cjalizację. Bez zastanowienia zdecydowałam 
się na specjalizację folklorystyczną, właśnie ze 
względu na panią profesor. Miałam szczęście, 

bo ostatecznie zostałam też jej magistrantką. 
Każdy, kto miał choć raz okazję wysłuchać jej 
demonologicznych opowieści czy dowcipnych 
historii o śląskich chłopach, górnikach i miesz-
czanach, nie potrafi ich zapomnieć. Pełne hu-
moru, czasem przaśnego, trafiały do serc od-
biorców. Nie dziwota, że ten świat otworzył 
się i na mnie. 
W instytucie folklorystyki trafiłam też na inną 
nietuzinkową postać. Profesor Teresa Smoliń-
ska potrafiła opowiadać o obrzędach i trady-
cjach Śląska Opolskiego jak nikt inny. Utop-
ce, beboki i heksy w jej opowieściach ożywa-
ły, a człowiek zaczynał poważnie zastanawiać 
się, czy oby powinien nierozważnie kąpać się 
w niestrzeżonym miejscu, bo przecież wie-
dział, że „tam, kaj żyjom utopce” nie może być 
bezpiecznie. Wiedział też, że Morena (Marzan-
na) nie tylko przynosi śmierć, ale i odrodze-
nie, a słowiański Perun swój ślad pozostawił 
w wulgarnym śląskim wyrażeniu: „ty jeronie”, 
„ty pieronie”.
Myślę, że obie panie bardzo mocno wpłynę-
ły na moje zainteresowania folklorem, w tym 
mitologią słowiańską. Coraz częściej zaczęłam 
dociekać, kim były poszczególne mniejsze i po-
ważniejsze bóstwa, jaką rolę w kształtowaniu 
dawnych wierzeń miały np. migracje czy woj-
ny. Pisanie wierszy w pewnym momencie stało 
się pretekstem do tych dociekań. Chciałam np. 
wiedzieć, czy Dziwia, pradawna bogini, utożsa-
miana z Demeter, czczona była przez wschod-
nich, czy wszystkich Słowian. Ciekawili mnie 
Leszy (Leszy, Borowy, Boruta) – demon lasu, 
który jednym pomagał, a innych prowadził na 
manowce i Mokosz, opiekunka deszczu i burzy. 
W ludowości moją uwagę zwraca płynna grani-
ca między tym co dobre, a co uważane jest za 
grzeszne. Co ciekawe, z jednej strony w tego 
typu opowieściach istnieje wyraźny rozdział na 

to, co białe i czarne, z drugiej strony odbior-
ców częstokroć nie raziło, że dobrzy, cnotliwi 
bohaterowie bez większego problemu pozba-
wiają życia tych, którzy zaleźli im wcześniej za 
skórę. Owszem, rozumiem, że takie pojmowa-
nie świata było zgodne z moralnością ówcze-
sną, jednakże w swoich wierszach piszę cza-
sem o tym obłudnym „sumieniu” i wybiórczym 
podchodzeniu do tego, co jest etyczne lub po-
zornie etyczne. W „mojej katedrze” świat jest 
lepszy, bo tam nie trafia ludzkie zło, a artysta 
malarz potrafi stworzyć doskonałe obrazy – 
jedynie sportretowany człowiek nie jest taki, 
jaki być powinien.

W twoich wierszach pojawiają się motywy 
religijne, cerkiew, świeci łemkowscy, Mat-
ka Boska, krzyż, korona Chrystusa, diabeł, 
dzwon mszalny, katedra bez sklepień, z oł-
tarzem jabłoni i drzewek renklodowych, Pe-
run, Zorza – kochanka Peruna, Szabas, Jo-
sef i Miriam, golem, Sela i Szlomo, Beduin, 

Dejanira, Eurydyki. Czy wiara jest dla ciebie 
ważna? Czy też poruszany wątek religijny 
wynika z bacznej obserwacji ludzi żyjących 
w regionie, w którym mieszkasz?
Religia od wiek wieków pełniła bardzo ważną 
rolę we wszystkich społeczeństwach. Nawet je-
śli ktoś był agnostykiem czy ateistą, stykał się 
z osobami wierzącymi. Profanum stało zawsze 
obok sacrum. Religie kształtowały społeczeń-
stwa i w wielu wypadkach miały niebagatelny 
wpływ na kodyfikację prawną, obowiązującą 
w danej wspólnocie. Powstawały obiekty sa-
kralne, a po jakimś czasie albo w ich miejsce 
stawiano nowe, albo budowano kolejne. W imię 
religii rozpoczynano konflikty zbrojne, ale by-
wało i tak, że przywódcy religijni doprowa-
dzali do zawarcia pokoju. Myślę, że w gruncie 
rzeczy to nie sama wiara w Boga jest zła, ale 
do zła doprowadza niewłaściwe odczytywanie 
zasad, które wiążą się z tą wiarą i to tych za-
sad, które dotyczą podstawowych praw zwią-
zanych z człowiekiem.
Niezależnie od wszystkiego, wierzenia i to, co 
się z nimi wiąże, stały się również istotnym 
ogniwem kulturotwórczym. Czy potrafimy so-
bie wyobrazić europejską architekturę bez do-
konań starożytnych mistrzów, budowniczych 
obiektów sakralnych? Świątynie starogreckie 
czy rzymskie, zwieńczone kapitelami korync-
kimi czy doryckimi kolumnami, do dziś inspi-
rują wielu twórców.
A same tradycje i obrzędy, zaczerpnięte z daw-
nych wierzeń? Nie trzeba przecież nikomu 
przypominać o prasłowiańskich dziadach – 
zwyczaju, który znalazł swoje miejsce w lite-
raturze. Zdobione jaja (różnie nazywane w róż-
nych miejscach: kroszonki, kraszanki, pisanki, 
drapanki, wyklejanki itp.) i gałązki, pokryte 
świeżymi baziami, to symbole dawnych reli-
gii, w umiejętny sposób wplecione w zwyczaje 

Podczas Zlotu Poetów w Łodzi
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chrześcijańskie. Takich przykładów jest na-
prawdę sporo, choćby te, które wiążą się ze 
świętami Bożego Narodzenia. W tym czasie ni-
komu nie przeszkadzało, że tradycji, związanej 
z religią chrześcijańską – wykluczającej wiarę 
w zabobon, towarzyszą zwyczaje kultywowa-
ne przez Prasłowian. Snopki, stawiane w róż-
nych kątach izby, statki z pokarmem, przygo-
towywane niegdyś dla domowych bóstw, a dziś 
talerze dla niespodziewanych gości, połaźnice 
wieszane pod powałą, zastąpione w sumie nie 
tak dawno przez choinki, lemiesze, chowane 
pod lnianymi obrusami, bo miały być antido-
tum na gospodarskie nagniotki czy pilnowanie 
tego, by w wigilijny dzień nie wpuszczać do 
domu kobiety, bo ta może przynieść chorobę 
lub inne nieszczęście.
Interesują mnie te wszystkie dawne zwycza-
je, niezależnie od regionu, w którym są lub 
były kultywowane, bo w pewien sposób mó-
wią o dawnych mieszkańcach danego obsza-
ru. Lubię sobie wyobrażać ludzi, potrafiących 
cieszyć się nawet z drobnych, bardzo prostych 
rzeczy. Analfabetów, którym wiara i codzien-
ne oraz doroczne i rodzinne zwyczaje i obrzę-
dy, pozwalały systematyzować zachowania. 
Mszalne dzwony wskazywały na porę dnia, 
diabłem i piekłem straszono niepokornych i za-
twardziałych grzeszników, a wizualizacja nieba 
była potrzebna, gdy próbowano nakłonić do 
pozytywnych (i/lub oczekiwanych) zachowań. 
Myślę, że to drugie było szczególnie potrzeb-
ne, bo wyobraźmy sobie ludzi, którzy nie mają 
nadziei na lepsze życie, choćby miało nastąpić 
„w innym wcieleniu”.
Odkąd pamiętam, nie miało dla mnie znacze-
nia, jakiej narodowości, rasy czy wyznania jest 
człowiek. Uważam, że każdy może mieć swo-
je miejsce na Ziemi, swoją enklawę, w któ-
rej będzie się czuł bezpiecznie. Kiedy jednak 

pojawiają się jednostki egoistyczne, realizujące 
swoje chore ambicje, można spodziewać się, 
że doprowadzą do konfliktów, w wyniku któ-
rych ofiarami są przede wszystkim najsłabsi: 
dzieci, słabe kobiety, nędzarze. Ludzie, którzy 
chcą tylko spokojnie żyć, zapalać szabasowe 
świece, zajadać się za’atarem i daktylowymi 
ciastkami i dzielić opłatkiem – bo tak czynili 
ich przodkowie.
O tym są właściwie moje wiersze. O człowie-
ku, jego związkach z kulturą i historią, o lu-
dziach prostych, których największym grze-
chem jest to, że są biedniejsi, należą do innej 
narodowości czy rasy lub potrafią żyć w sym-
biozie z naturą. Świat, który opisuję, bywa 
z jednej strony miejscem, w którym zło „zostało 
oswojone”, z drugiej to świat zapamiętany jako 
kraina „mlekiem i miodem płynąca”, w której 
dzieci czują się szczęśliwe. Ktoś z moich zna-
jomych powiedział kiedyś, że kreuję i światy 
swojsko-idylliczne. W moich książkach często 
opowiadam o niesprawiedliwości, jaka towa-
rzyszy ludziom od zarania dziejów, o tym, że 
człowiek potrafi krzywdzić drugiego w zasadzie 
bez powodu. To wiersze, w których pojawia-
ją się ludzie pozornie słabi, żyjący na margi-
nesie, jednak w gruncie rzeczy potrafią wię-
cej niż zwyczajni, tak zwani porządni, ludzie. 
To podróż do świata, którego już nie ma, ale 
co jakiś czas przypomina o sobie. Do świata 
pełnego magii, w którym tradycja i zwyczaje 
przodków pełnią niebagatelną rolę.
Te światy poetyckie niejednokrotnie tylko po-
zornie bywają baśniowe, a bohaterowie odre-
alnieni. Kiedy piszę o Perunie, Dziwi, Joannie 
od gołębi, Szlomo czy romskiej dziewczynce 
opłakującej małego Baro, tak naprawdę chcę 
powiedzieć, że nie zgadzam się na to wszyst-
ko, co doprowadziło m.in. do Holocaustu, Po-
rajmosu czy zagłady ludzi w innych regionach 

świata. Pragnę jednakże podkreślić, że choć 
kreuję światy ludyczne, w gruncie rzeczy myślę 
o kondycji współczesnego człowieka – o tym, 
jak zmieniło się jego postrzeganie rzeczywisto-
ści i jak inne stały się jego pragnienia.

W jednym ze swoich wierszy nawiązałaś do 
kultury bojkowskiej. Co wiesz o niej? I dla-
czego zwróciłaś na nią uwagę?
Do kultury ludów karpackich, w tym Bojków, 
Łemków i Hucułów, nawiązałam w wielu utwo-
rach. Społeczność Bojków w Polsce jest nie-
liczna. Tych górali, pochodzenia Rusińskiego 
i Wołoskiego, zamieszkujących niegdyś tereny 
polskich Karpat Wschodnich, w wyniku działań 
powojennych, wysiedlono. Zostali przeniesieni 
przede wszystkim na tereny należące aktual-
nie do Ukrainy. Nieco inaczej miało się z Łem-
kami. To bardzo ciekawe grupy, o których nie 
słyszy się zbyt często. Ich ciekawa kultura to 
część naszego dziedzictwa narodowego i wy-
daje mi się, że powinniśmy o tym wiedzieć jak 
najwięcej. To jest jeden z powodów, dla któ-
rych o nich piszę.

Już w debiutanckich Rozdrożach obcujemy 
z bieszczadzkim krajobrazem Doliny Kry-
wego, doliną Sanu, okolicami Terki – jednej 
z najstarszych wsi bieszczadzkich, doliną po-
toku Łopuszanki – lewobrzeżnego dopływu 
Dunajca, Pucołowskim Stawkiem na pola-
nie w Gorcach z Tatrami w tle… Właściwie 
nie ma wiersza, w którym nie pojawia się 
niebo, słońce, chmury, ptaki i drzewa. Skąd 
wzięło się u ciebie takie zainteresowanie
Był czas, kiedy przemieszkiwałam w Biesz-
czadach. Wtedy też mój przyjaciel „ciągał 
mnie po krzakach” – jak mówił – i pokazywał 
miejsca, w których przed wojną znajdowały 
się pięknie położone karpackie osady. Dzisiaj 

w wielu miejscach dawne cerkwiska, podmu-
rówki chłopskich chyż i starych traktów zaro-
sły roślinnością, ale gdzieniegdzie, szczególnie 
wiosną, można dostrzec zdziczałe drzewa owo-
cowe. To znak, że tam znajdowały się wiejskie 
sady, a w nich rosły stare odmiany śliw, grusz 
i jabłoni. Obrazy te pobudzały moją wyobraź-
nię. Dolina Krywego, Małe i Duże Jasło czy 
rezerwat Sine Wiry to miejsca, które działają 
podświadomie na człowieka. Nie sposób za-
pomnieć o malowniczym torfowisku i położo-
nym w niedalekiej odległości od niego starym 
cmentarzu. A jeśli do tego doda się bobrze 
żeremia, przemykającego pod lasem basiora, 
który na moment zatrzymuje się i przygląda  
niespotykanym w tamtych okolicach gościom 
(a potem niespodziewanie znika gdzieś w gę-
stwinie) i intensywną woń starej obory (nie-
wątpliwy znak, że w pobliżu przebywa niedź-
wiedź) – w głowie zapisuje się świat, jaki można 
spotkać tylko w przedwojennych opowieściach 
F.A.Ossendowskiego.
W Bieszczadach czułam się i czuję jak u siebie. 
Nie potrafię pozbyć się wrażenia, że mieszka-
łam tam kiedyś – w innym życiu.
Stosunkowo najmniej tekstów napisałam na te-
mat Hucułów, a to bardzo interesująca karpa-
torusińska społeczność, która również bytowała 
na terenie przedwojennej Polski i jestem nie-
mal pewna, że jeszcze wrócę do tej tematyki.

O ile w debiutanckim tomie pochylasz się 
głównie nad Bieszczadami, o tyle w książce 
Modlitwy malowane trzciną skłaniasz się ku 
Tatrom. Wątek górski to ważny temat two-
ich wierszy. Piszesz o wyjątkowych ludziach 
mieszkających w górach, o tym, że w górach 
jednocześnie podnosi się głowę i z pokorą 
pochyla, o duchach gazdów, brunatnym har-
nasiu, o góralskiej duszy o zapachu imbiru, 
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o góralskiej smagłolicej duszy. Skąd ten za-
chwyt nad górami? I dlaczego nad górami, 
a nie morzem czy mazowieckimi równinami?
Na to, że zakocham się w górach, chyba naj-
większy wpływ miała moja mama. To przede 
wszystkim ona, odkąd pamiętam, kupowała mi 
książki i czasopisma literackie i podróżnicze, 
w tym „Poznaj Swój Kraj” i „Poznaj Świat”. 
Zawsze trafiała ze swoim wyborem.
Dzięki gazecie „Poznaj Swój Kraj” przemierza-
łam z autorami artykułów i fotografii miejsca 
magiczne, oddalone od popularnych szlaków 
turystycznych. Tak znalazłam się po raz pierw-
szy w polskich Karpatach. Czasami żartowałam, 
że moje serce oddam tylko góralowi, najlepiej 
z Podhala lub ewentualnie Szkotowi.
Skłamałabym, gdybym powiedziała, że znam 
Tatry jak własną kieszeń, bo tak nie jest. 
Cieszę się, że miałam wokół siebie ludzi, z 
którymi mogłam przemierzać tatrzańskie 
szlaki – również z kilkunastokilogramowym 

plecakiem „przytwierdzonym do mojego krę-
gosłupa” – zarówno po stronie polskiej, jak 
i słowackiej.
Ale góry dla mnie to nie tylko piękne krajobrazy 
i wycieczki. To również ludzie i historia regionu. 
Na Podhalu mam wielu przyjaciół i znajomych. 
Ludzi wyjątkowych – artystów, mistrzów słowa, 
w różny sposób związanych z kulturą i sztuką, 
muzealników i przewodników. Im więcej z nimi 
rozmawiam, tym bardziej pociąga mnie świat 
podhalański, ale nie ten przeznaczony dla ma-
sowych turystów.
Harenda Jana i Marii Kasprowiczów ma znacz-
nie więcej uroku niż ta z wyciągiem i tłumem 
krzyczących narciarzy. Kilka lat temu miałam 
możliwość przebywania w zabytkowym Domu 
Pracy Twórczej ASP, podarowanym uczelni 
przez zięcia Kasprowicza, malarza Władysława 
Jarockiego. Dom znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie muzeum. Miałam zamiar być tam 
tylko sześć dni. Zostałam przeszło miesiąc. 

Zadecydowało o tym kilka „drobiazgów”. Gór-
ski potok, który budzi rankiem, a nocą ściany 
opowiadające historię miejsca, meble zapro-
jektowane przez samego Witkiewicza, przy 
których można zjeść śniadanie i mocna kawa 
pita na werandzie. Nawet książki, które tam 
czytałam, smakowały zupełnie inaczej. Taka 
była moja dawna Harenda.
A w Zakopanem ważne są dla mnie i inne wy-
jątkowe miejsca, między innymi stary dom pa-
ni Marii na Chramcówkach. O takich budyn-
kach, jak ten nierzucający się w oczy obiekt, 
mówi się, że mają duszę. Tam też przy ku-
chennym piecu siadywał Kazimierz Gąsieni-
ca Byrcyn, legendarny przewodnik i ratownik 
górski, wnuk Jana Gąsienicy Byrcyna, który 
wodził turystów po Tatrach jeszcze w cza-
sach, gdy powstawało Towarzystwo Tatrzań-
skie. Pan Kazimierz opowiedział mi kilka hi-
storii tatrzańskich, między innymi o chłopcu, 
którego odnaleźli w jaskini pod Giewontem.
Historię tragicznej śmierci Kaszniców słysza-
łam z kolei od speleologa i taternika, Apolo-
niusza Rajwy. Wywarła na mnie wrażenie, tym 
bardziej, że nigdy wcześniej nie zdawałam so-
bie sprawy, jak niebezpiecznym zjawiskiem 
może być próżnia wiatru, która być może przy-
czyniła się do zgonu ojca i syna oraz ich mło-
dego przewodnika.
Te moje doświadczenia i zasłyszane opowieści 
znalazły swoje miejsce w wierszach. Nie bez 
powodu też napisałam w jednym z nich, że: 
Moje góry to cud wielokrotny / i marzenia prze-
klętych na wieki. / Orlą Percią zachwyt pokorny, 
/ostre granie zamknięte w rozety.

W Modlitwach malowanych trzciną poja-
wia się wątek Dyduka. Ten temat konty-
nuowany jest w twoich kolejnych książkach 
poetyckich. Kim lub czym jest Dyduk? Ja 

początkowo miałam skojarzenie z dybu-
kiem… Wyjaśnij, proszę.
Postać Dyduka powstała zupełnie przypadkowo. 
Jechałam na ogólnopolską imprezę poetycką. 
Chciałam zaprezentować tam swój wiersz, a nie 
miałam niczego nowego. Nic nie przychodziło 
mi do głowy, a na napisanie nie miałam wiele 
czasu, zaledwie parę godzin.
Często procesowi twórczemu towarzyszy mi 
muzyka instrumentalna. Tak było i wówczas. 
Słuchałam utworów inspirowanych słowiański-
mi pieśniami. Wówczas pojawił się wędrowny 
dziad proszalny, który potrafił grać na rośli-
nach. W pewien sposób zainspirował mnie też 
mój tata, który nie tylko pokazywał, jak tworzyć 
proste instrumenty z łodyg i liści roślinnych, 
ale i na nich grywał. Nie mam jednak pojęcia, 
skąd się wzięło imię Dyduk. Po prostu pojawiło 
się. A czy etymologicznie ma coś wspólnego 
z dybukami? Gdy pisałam wiersz, nie przyszło 
mi to nawet do głowy. Owszem, na półkach 
mam książki, w których pojawiają się demo-
niczne dybuki, charakterystyczne dla kultury 
żydowskiej, jednakże mój bohater niewiele ma 
z nimi wspólnego, może poza jednym. Podob-
nie jak dybuki, nie umie znaleźć sobie miejsca 
na ziemi i bywa przerażony, bo nie potrafi do-
konać własnego rachunku ze światem.

Zauważyłam, że lubujesz się w tworzeniu neo-
logizmów. W wierszach natrafiłam na Metafi-
zolandię, Stereotypiandię… Wymienisz inne?
Takim neologizmem jest z pewnością Dyduk. 
Dziad wędrowny, po trosze człowiek nie w pełni 
rozumu, jak myślą jedni, a po trosze mędrzec, 
potrafiący komunikować się z przyrodą, które-
go w gruncie rzeczy potrafią tylko zrozumieć 
dzieci, bo mają dusze szczere i czyste, oraz 
anioły. Od jakiegoś czasu mój Dyduk zaczął mi 
się kojarzyć z niektórymi bohaterami z filmów 

Z Małgorzatą Hrycaj w Dolinie Złotej w Tatrach

fot. nieznany (arch.pryw
.)
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J.J.Kolskiego, np. z Jańciem Wodnikiem czy 
z Lundą – człowiekiem grającym z ułomków 
talerzy. Znałam te filmy wcześniej, podobnie 
jak „Jaśminum”, do którego zdjęcia powsta-
ły na terenie mojego dawnego domu – nie-
modlińskiego zamku. Odpowiada mi poetyc-
ka baśniowość filmów Kolskiego, więc pewno 
dlatego podświadomie dałam mojej literackiej 
postaci takie, a nie inne cechy.
Z pewnością neologizmów jest więcej, ale 
w tym momencie przychodzą mi do głowy 
tylko te wymienione.

W wierszu O poetach z przymrużeniem oka 
i ogromnym dystansem piszesz o sobie i na-
szym środowisku twórczym. Kim są dla ciebie 
poeci? Czym jest dla ciebie poezja?
Mówi się, że to nie poeta, a jego wiersze są 
bardziej lub mniej udane. Całe szczęście, że 
można dotrzeć do wielu wartościowych tek-
stów, a i ja co rusz zachwycam się jakimś 
utworem lub frazą, pochodzącą z wiersza. 

Dobrzy poeci są demiurgami, kreującymi 
światy mniej lub bardziej namacalne. Potra-
fią dotknąć subtelnie, tak że czytelnik poczuje 
przyjemne mrowienie, ale zdarza im się „sło-
wem” ciąć precyzyjnie, jakby posługiwali się 
nanochirurgicznymi narzędziami. Wystarczy 
kilka krótkich, prostych, a przy tym niezwykle 
trafnych słów, mistrzowsko zapisujących się 
w pamięci odbiorcy. 
Cenię sobie twórczość sporej grupy literatów. 
Trudno byłoby mi wybrać tego najważniej-
szego. Z jednej strony znajdują się utwory Le-
śmiana, Norwida, Baczyńskiego czy Miłosza, 
z drugiej poezja współczesna, reprezentowana 
m.in. przez Tadeusza Zawadowskiego, Jerze-
go Fryckowiskiego, Adama Ziemianina, Józe-
fa Barana, Marka Wołyńskiego, Harrego Dudę 
czy Adama Zagajewskiego. Swego czasu za-
częłam doceniać lirykę Josepha von Eichen-
dorffa, niemieckiego romantyka, urodzonego 
niedaleko Raciborza.
Co ciekawe, zauważyłam, że chociaż lubię 

ADRIANA JAROSZ – pedagog i bibliotekarz, autorka tomików poetyckich: 
Rozdrożami, Niebo pachnące sianem, Modlitwy malowane trzciną, Krawiec 
snów (Anagram, 2021) oraz współautorka albumu fotograficzno-poetyckiego 
„Rogalik”. Autorka tekstów prozatorskich: Śmietanka, Legenda o Barbarze 
i księciu Albercie, Utopek z Utraty oraz Jak to na tym świecie było, czyli co 
śniło się wujkowi Achimowi. 
Jej utwory ukazały się w wielu antologiach, almanachach (również poza 
granicami Polski), czasopismach literackich, internetowych, wydawnictwach 
poświęconych literaturze, a także w publikacjach pedagogicznych. Kilka 
jej utworów zostało zarejestrowanych w formie piosenek przez artystów 
z Krakowa i Sieradza. Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów literackich.

Wiersze autorki opublikowano w języku serbskim, czeskim, angielskim i hiszpańskim.
Prezes Oddziału Opolskiego Związku Literatów Polskich, członek Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości 
Jana Kasprowicza i Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Honorowy Członek Janowskiego 
Klubu Literackiego. Nominowana do nagrody Perła Roku 2014 powiatu strzeleckiego, Nagrody 
Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury w roku 2017 oraz Lauru Ziemi 
Strzeleckiej 2019. 

utwory, których autorkami są kobiety – na-
prawdę świetne poetki, kiedy prosi się mnie 
o wypowiedź na temat preferencji literackich, 
w pierwszej kolejności zawsze wymieniam po-
etów. Nie ma to oczywiście związku z tym, że 
piszą lepiej od swoich koleżanek, tylko z tym, 
że po prostu odpowiada mi stylistyka akurat 
tych, a nie innych twórców.

W książce Niebo pachnące sianem pojawia 
się temat rodziców. Czy to wątek osobisty?
Motyw związany z rodzicami pojawia się wła-
ściwie we wszystkich moich książkach. Mają 
cechy bliskich mi osób, choć nie zawsze, jed-
nakże wielu czytelnikom kojarzą się z ich wła-
snymi ojcami czy matkami. Myślę, że postacie 
z wierszy miewają przymioty, które możemy 
nazwać uniwersalnymi.

Kim jest krawiec snów?
Krawiec snów jest jedną z moich ulubionych 
postaci. To ktoś, kto łączy dwa światy: realny 
i świat metafizycznej rzeczywistości. Nasze 
sny są częstokroć odbiciem nie zawsze pozy-
tywnych doświadczeń, przeżytych na jawie. 
Bywają zlepkiem obrazów, szybko zmieniają-
cych się jak w kalejdoskopie. Umysł pracuje 
intensywnie. Gdyby nie krawiec, który „szyje 
sny”, jakby szył patchworkowy pled, nie mo-
glibyśmy rankiem budzić się pełni nadziei, że 
„jakoś wszystko się ułoży”.
Będziemy żyć tak długo, jak długo ów krawiec 
będzie w stanie zajmować się swoją profesją. 

Największe marzenie Ady Jarosz?
Na pisanie mogę sobie pozwolić tylko w wol-
nym czasie, a tego ostatnio mam jak na lekar-
stwo. W istotny sposób wpłynęła na to pande-
mia. Dwa lata temu przed komputerem spę-
dzałam zaledwie kilka godzin dziennie, teraz 

jestem zmuszona spędzić przed ekranem na-
wet kilkanaście.
Kiedy piszę, potrzebny mi jest spokój i dużo 
wolnego czasu, ponieważ nigdy nie wiem, ile 
będę go potrzebowała. Moim największym pra-
gnieniem, przynajmniej ostatnio, jest powrót 
do czasu sprzed pandemii. Marzę o tym, że 
gdy wrócę z pracy do domu, spokojnie usiądę 
w fotelu i będę mogła poczytać, a kiedy naj-
dzie mnie ochota, coś napiszę – tak po prostu. 
Od czasu do czasu spotkam się ze znajomymi, 
a nikt nie będzie czuł strachu przed podaniem 
ręki czy przed przytuleniem się.
Banalne marzenia, prawda?

Plany poetyckie na najbliższy czas to…
Mam wiele planów, ale wszystkie uzależnione 
są od obowiązków zawodowych i społecznych. 
Powoli zbieram materiały do kolejnych książek. 
Zbioru tekstów prozatorskich, związanych z re-
gionalnymi podaniami i legendami, oraz dwóch 
tomów poetyckich. W zasadzie uzbierałam tyle 
wierszy, że mogłabym już dzisiaj wydać nową 
publikację, ale moim zdaniem na to przyjdzie 
jeszcze czas. Niech te wiersze dojrzewają, do 
nich dorzucę następne i wtedy być może zro-
dzi się nowa książka poetycka.
W miarę możliwości chciałabym nie tylko 
uczestniczyć w spotkaniach literackich, orga-
nizowanych na terenie mojego województwa, 
ale również, tak jak dotychczas, brać udział 
w międzynarodowych i ogólnopolskich festi-
walach, warsztatach i projektach poetyckich.
Od lat cytuję Woody’ego Allena, który kiedyś 
powiedział: Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opo-
wiedz mu o twoich planach na przyszłość. Do-
dam do tego jeszcze jedną moją ulubioną sen-
tencję: Jak Bóg chce kogoś ukarać, spełnia je-
go marzenia. Więc może lepiej nie planować?
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Adriana Jarosz

Tęsknota 
zadedykowany Małgorzacie Hrycaj 

godziny poranne rosną coraz szybciej
noc dłuży się w nieskończoność

oglądasz fotografie – czasoprzestrzenie
ograniczone czterema kątami prostymi

na jednej zamyślony anioł – biały łabędź
siedzi na cumulusie i majta nogami

na drugiej rozmawia z duchami gór
na kolejnej uśmiecha się nieśmiało

do Matki Niepogód by była łaskawa
(słońce opłata ramieniem)

z głośnika dobiega tęskny głos Marizy
Boże jakże chce się słuchać świata

a jednocześnie być tam gdzie wierchy
pąsowieją jak nadobne panny

Preludium opolskie
Na kocich łbach bańki deszczu.

Szpitalną spacerują szczury – 
w znoszonych frakach i szarych
sukniach. Nad głowami kap kap.
Rozkładają maleńkie parasole.

Krople bębnią jak orkiestrowy
werbel. W świetle latarni dyrygent
zmierzch. Na pulpicie dłoni układa
ósemki, ćwierćnuty i szesnastki,
bemole, krzyżyki, kilka kluczy.
Deszczowe preludium.

Smutki przysiadły na kalenicach,
na schodkach do franciszkanów
garbią się zamyślone cienie,
radość kurczowo trzyma się
wykusza kamienicy. Słuchają.

W godzinie duchów kap kap
ustaje. Ratuszowy miesiąc
gasi okienne światła.

Pokoncertowa cisza.

Biblioteka
wizytę w tak czcigodnym miejscu 
należy zacząć od słuchania

tam gdzie odgłos spokojnych kroków
pulpit bibliotekarza a na nim grzbiety
szare nijakie szyte prostą dratwą
i takie których skórzane kręgi
znaczono złotą nitką

gdy zajmie się wskazane miejsce winno się
wdychać każdą nutę gorzki aromat czekolady
lawendową słodycz poranka zapach lasu

a potem patrzeć podziwiać chłonąć

układ galerii niezmienny od pokoleń
nieskończone piętra woluminów
manuskrypty biblioteczne endemity
lustra i powielone pozory na jednej półce
sens i spójność obok niedorzeczności
wzburzone słowa namiętność smutek
znaczą się w słońcu kurzem stuletnim

później trzeba wziąć z półki wieloskrzydłego ptaka
wprawić w ruch kartki napawać się szelestem
płynąć nad domami barwnej Kreaolandii
w której nic jest czymś a coś niczym niezwykłym
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Jesień Tycjana 
gdyby Tycjan zobaczył
naszą jesień zakochałby się 
w jej rudych włosach 
spływających kaskadami
na ramiona drzew i krzewów

malowałby dywany traw 
ścielące się u stóp
rdzawe pagórki z plamami
domów polne kapliczki
ciemnobrunatne pasy
czytałby płomienne liście
płynące cichą rzeką
do nie wiadomo kogo

gdyby Tycjan choć raz
spojrzał w miodowe
oczy dostrzegłby w nich
pamięć pokoleń i żal
że nie wrócą ci którym
zapalono znicze

W odwróconym świecie
praworęczni są mańkutami
źli nigdy się nie gniewają
nie bywają podli dwulicowi
wiarołomni nie zdradzają
seksoholików pociąga cnota
trzeźwi nie myślą trzeźwo
spragnieni nie czują łaknienia
głodni nie patrzą wilczym
okiem na konia z kopytami

w odwróconym świecie
nie wszystko jest na opak
tam ósemka pozostaje
ósemką a zero zerem

Kosówka
Stoi drzewko w sukni z igieł.
Choć niewielkie, jest wyniosłe.

„Jodło z domu pod reglami, zazdrość.
Zazdrość mi takiego, siostro, losu!
Świstak śwista, kozioł tryka,
piorun w skałach gra w dwa ognie.
Siostro z domu pod reglami, zazdrość!
Zazdrość mi takiego, jodło, losu!”

„Wicher mężem, mróz kochankiem,
Pożądaniem nie zapłoniesz.
Oj, kosówko, panno górska,
choć pod bożym oknem stoisz, 
ludziom ufasz? Ludzi czekasz? 
Ty się wcale ich nie boisz?”

„Popatrz: wielkich marzeń okno,
a w nim święci z konewkami,
w aureolach przekrzywionych.

W chmurach aniołowie grają.
Pieszczą dłonie wodne struny – 
żywe nuty z pieśni starych.
Tańczą kierpce juhasowe, hen,
na szczytach, w górskim raju.

Lubię w takim deszczu moknąć!”

Przyszła zima, potem drwale.
Legły drzewa przy przepaści. 
Padła jodła. Leży w bieli,
a kosodrzew gorzko płacze.

Anioł Aroch zadumany
myśli o przewrotnym losie. 
Z jedlinowej, zielnej sukni
zrobią skrzydła mu anielskie,
lecz kosówka, górska panna, 
siostry więcej nie zobaczy.

Choć pod samym niebem stoi,
nikt już sośnie nie zazdrości – 
nie ma czego. Będzie w strachu, 
ludziom więcej nie zaufa,
bo się drwali boi.
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Dyduk
Nikt nie widział, skąd przyszedł.

Mówili, że pojawił się, gdy miesiąc
srebrnowłosy przystawił drabinę
do najwyższego klonu lub dachu
zapomnianej cerkiewki.

Czasem towarzyszył mu cień
lipcowy, wówczas brał w objęcia
złotolicą południcę. Potem padał
(ofiara najwyższego uniesienia).

Stateczni śmiali się z wariata,
dzieci twierdziły, że widziały
skrzydła – układał je w futerale
tak troskliwie, jakby nawlekał
krople rosy na źdźbła.

Graj Dyduk – prosiły.

Brał skrzypce i wyczarowywał
oberki łąkowe. Deszcz dudnił
na łopianowych liściach, wicher 
akompaniował na akordeonie,
kuklik z kozibrodem wywijali
hołubce, przytulia tuliła się
do jastrzębca, dziewannę
porywał do tańca niecierpek
(baletmistrz nad baletmistrze).

Szaleniec! – wołali ludzie, a Dyduk
splatał struny w dźwięki (tak matki
pieszczą dziewczęce warkocze).

Jesienią przyprowadził kobietę.

To rusalica – mówił, gdy pytali. – 
Będzie moją żoną, zamkniemy
oczy i zbudujemy sosnową chatę
z gontowym dachem i kogutem.
Tylko w takim domu świerszcze
ułożą najkunsztowniejsze fugi.

Nie pomagały boikeny, klopsy, renklody,
uśmiechy, które przynosił wioskowym
ani modlitwy malowane trzciną.
 

Pomyleniec! – krzyczeli wątpiący.

Wtedy odszedł. Księżyc schował drabinę.

Spowiedź Dyduka
Widzisz we mnie pomyleńca.
Nie wiesz, gdzie jądro szaleństwa.
Przypisujesz ułomność emocjom.

Sam diabeł mi rzekł, bym nocą,
zamkniętą w platynowym kręgu
miesiąca, chodził po łąkach, sadach,
zroszonych metafizyczną rosą,
leśnych polanach płonących
ogniem czerwiennej jesieni
i grał na klawiszach paproci.

Zjednoczony z dygotem w sercu,
jak liść samotny, dryfujący
w czarnej kałuży doświadczeń,
jak krzyżak zamknięty w ramie
okiennej, na widok którego
(nie)nabożni wołają: Bestia! 

Nie ograniczają mnie konwenanse.

Wiem, że nie każdy biały to Azrafael,
czarnoskóry nie ma czarnego serca
i garbaty nie musi przynosić szczęścia.

Nazywaj mnie niepoczytalnym badaczem,
który dawno odkrył, że nosi gen śmierci,
a po ulicach chodzą przyszli zmarli. /1/

Ja – parias – piję wodę i cierpkie
wino, brajlem czytam kobiece uda
i czekam na nie wiadomo co i kiedy.

Jestem bożym pomyleńcem,
patronem wyszukanej miernoty.
Gdy widzisz we mnie szaleńca –
zapamiętasz. Nijakość jest ulotna.

Jeśli zasnę wśród tojadów, nie budź.
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Moje tatrowanie
kamienna rozmowa
krople wsiąkające w ścieżki zadeptane
burze zmuszające nogi do powrotu
zadumanie radość zapatrzenie

na grani przysiada sabałowa nuta
a za nią kolejna i następna

sunie chmur partytura ku niebu
dostojnie niczym w filharmonii
wiatr – dyrygent odmierza takt
raz raz szum szum raz raz szum

nagle przyśpiesza halny dmie 
w trąbę wszechświata aż zbocza 
tulą się niczym spiskie susły

ulewa to w kotły to w talerze
uderza jak orawski kowal

błyska światło fleszy (płanetniki
robią pamiątkowe fotografie)
skały płaczą bo koncert wart
zapamiętania 

wtedy cichnie melodia –
słychać jeszcze stukot kozich
kopyt lecz i on ustaje

dzieło (nie)skończone

Grudniowe ptaki
Jeszcze trzymają się gałązek, ale wystarczy
lada podmuch, by wzniosły się nad ziemię.

Czasem przysiadają na parapetach.
W szybach odbijają się małe radości,
duże smutki i trzepoczące skrzydła.

Najchętniej spoglądają na dłonie,
parzące herbatę z mniszkowym miodem.

Gdy spadnie śnieg, założą śnieżnobiałe czapeczki.
Będą marzyć o wiosennym festiwalu miłości.

Wariatka od gołębi
widziała w burzowych oknach
ptaki – tańczące Eurydyki

potem stawiała drobne stopy
tak jak podpowiadał jej maestro
a Planty szumiały kunsztowną fugą 

„wariatka tańczy”– szeptali stateczni
gdy drzewa w miejskim parku
kłaniały się primabalerinie

jak arkada z sukiennic wtapiała się
w pejzaż miasta i karmiła świętym
chlebem kamienne głowy

one zaczynały ożywać
rosły im skrzydła i wznosiły się 
wyżej niż dachy potem wracały 
nie chciały zostawiać jej samej

czasem ktoś dał obwarzanek
wtedy mnożyła okruszki i dzieliła
między skrzydlatych przyjaciół

„wariatka spod mariackiego”
mówiły kwiaciarki gdy układały 
bukiety dla szalonych z miłości

dzieci twierdziły że towarzyszą
jej anioły (inni widzieli ptaki)

„co masz na własność?”– pytali
„imię”– odpowiadała
wtedy przychodziły jej na myśl
d’Arc i królowa Kastylii*

któregoś dnia koła dorożek
wystukały żałobne requiem
dla wariatki Joanny od gołębi

Joanna Szalona (1479–1555), królowa Kastylii i Aragonii
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Modlitwy malowane trzciną
gdy go zobaczyłem po raz pierwszy
niósł parcianą torbę wyszywaną
gwiezdnym muślinem i starością

łąki budziły się wieloszumem
owadzich muśnięć drżały niczym
skóra stęsknionej kochanki

czasem ostrodziobe kwiliły rzęziły
wykłócały się jak na arabskim
suku a po chwili rozbrzmiewał
recital świerszczowego kwartetu

szedł Dyduk tam gdzie dywany pól
galopowały w górę lub układały się
w dziękczynne pszenżytnie kosze 

w dolince czuwała cerkiewka
wiekowa jak siwe głowy starców
jak oni zgarbiona i stateczna

spojrzał Dyduk na pomarszczone
cerkiewne skronie potem wziął
trzcinę jeziorną i namalował
najpiękniejszą ze swoich modlitw

była w niej pogodna wdzięczność
za miękką skórę traw za tańczące
krople dżdżu rozchichotane rzekotki
smutne oczy brodźców łąkowych

słuchały go przydrożne kamienie

dziękował za żytnie pajdy szczęścia
które smakowały domem Jaguchy
za ciepłe śnieżne koce oraz wtulone
w nie drobnoskrzydłe pierwiosnki

stanęły mrówcze korowody

nie zapomniał o małych norach
szarobrunatnych wąwozach
sikorach ubogich bogatkach
zapachu życic wiechlin szałwii

myszy nabrały odwagi

prosił o wodę przejrzystą czystą
niczym galilejskie wino i o ludzką
życzliwość (bez niej sny były szare)

zdumiał się ikonostasowy poczet
bo nikt tak się nie modlił

rankiem święci zobaczyli świat
taki jakim był w pierwszym
tygodniu stworzenia

A gdyby nie było godziny „W”?
Jeśliby nie doszło do powstania,
kim staliby się Baczyński i Gajcy?

Może pierwszy zamykałby siebie
w obrazach, w zagrzybionym pokoju
wypalałby papierosowe litanie,
wypijałby hektolitry wódki.

Czy stałby się jednym z tych,
których wyklęto „za niewłaściwy
stosunek do”, czy zostałby wiernym
wyznawcą „jedynej i słusznej”?

Umiałby jeszcze pisać o dojrzałej,
czystej miłości? A jeśli kochałby się 
byle jak, byle gdzie, z byle kim?

Gajcy pewno budowałby mosty,
projektował wielkie gmachy KC,
leczyłby ciała lub nawracał dusze.
Mógłby też wyjechać do ciotki do Lyonu
(na bilecie adnotacja „bez powrotu”).

Gdyby przeżył wojnę, może mój dom
nie stałby przy ulicy jego imienia?
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Krawiec snów
Pokrył mnie kurz, Panie. Pokrył umysł i serce,
lecz póki śnię, oddycham nadzieją.

Może stanę się drzewem? Gdy ostatni
konar uschnie, odejdę, a z mego ziarna
zrodzą się nowe liście i hymn chwalący
przestworze świata i magię oceanu.

Minę chyże, skąpane w morzu buczyn,
ułożę rośne krople – jedna za drugą – 
a one popłyną niczym małe, platynowe
łodzie zanurzone w morzu przedświtu.

A jeśli zmienię się w kamień, zimny
niczym śmierć i twardy jak bezduszna 
miłość? Będę darem składanym
na macewach, za który obdarowani
podziękują wieczną ciszą?

Stanę się myślą, zapomnieniem i bezwolą,
majakiem, dzieckiem chroniącym się
w przedwojennej, gdańskiej szafie?

Nikt nie wie, Panie, jak słaby jest szew czasu.

Mówią, że nić zerwie się, nim krawiec snów
naprawi dzieło mgielnych prządek.

Im szybciej pracuje, tym prędzej kręcą się
złowróżebne kołowrotki.

Dum spiro, spero.

Póki oddycham, krawiec szyje.

 Czy dobrych poetów można uznać za lep-
sze dzieci Boga? Albowiem widzą wię-

cej, czują wyraźniej i niekiedy mają dar ja-
snowidzenia? Do tego stopnia, że sam diabeł 
czuje się wśród nich niepewnie, bo skąd ta 
cała jego armia grafomanów, by siać w litera-
turze zamęt, tworzyć kult złego słowa i wcią-
gać poezję do ulubionej przez tego piekielne-
go stwora kultury masowej? A jeśli sam ro-
gaty władca otchłani tak ich się boi, to znak, 
jak wielka jest w poezji siła i aż dziw bierze, 
dlaczego artyści metafor nie rządzą światem. 
Dlaczego się ich marginalizuje, nie słucha 
podpowiedzi i przepowiedni? Nie przyjmu-
je słów, które wzmacniają, budują do życia, 
uwrażliwiają, prowokują refleksje, a czasami 
wskazują drogę do źródeł?
Mógłbym brnąć w niezliczoną ilość pytań, 
szukać, drążyć, filozofować. Bo w naturze po-
ety obok niezgody na zbyt wiele rzeczy, tkwi 
równocześnie ogrom pytań związanych z na-
szym życiem, przemijaniem i nawet najdrob-
niejszymi szczegółami, jakie na swojej dro-
dze spotykamy. A w związku z tym, że – jak 

wspomniałem – „poeci widzą jakby wyraźniej” 
– chyba dlatego opisują tę wyrazistość ina-
czej. Stąd metafory, drugi – tworzony przez 
nich niezwykły świat. U jednych – skąpo me-
taforyczny, u innych – bogato metaforyczny. 
A jedną z poetek, można by rzec – bratnią 
duszę, u której znalazłem sporo z tej dru-
giej, bogato metaforycznej przestrzeni, jest 
Adriana Jarosz.
Najpierw było kilka wierszy znalezionych 
w Internecie. Później – „barterowa wymia-
na”, dzięki której jakiś czas temu stałem się 
posiadaczem zbioru pt. Modlitwy malowane 
trzciną. Będąc czytelniczym malkontentem, 
zapatrzonym w grube tomy z wierszami au-
torów najznakomitszych, przyjmuję poezję 
współczesną – tę bardzo, bardzo młodą – czę-
sto z „oporami”. Ale czytam ją, by od czasu do 
czasu trafić na takie zbiory jak wspomniany.
Ada Jarosz to kolejna Autorka „młodej po-
ezji”, której wiersze mnie zaskoczyły – nawet 
bardziej niż pozytywnie. Dlatego, że jest w jej 
twórczości to, czego w poezji zawsze szukam, 
wertując wiersze tych uznanych za wielkich 

wiersze
Marek Wołyński

Adriany
Jarosz
malowane
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i tych mniej znanych; coś, co sprawia, że pod-
czas lektury wiersza czuję się tak, jakby mi go 
czytała muza, która wcześniej podpowiedzia-
ła, abym otworzył okno i posłuchał koncertu 
ptaków pod batutą wiatru, a później dodała 
słodyczy kawie, usunęła zimne kolory sprzed 
oczu, na koniec zaś szepnęła do ucha: „jej też 
pomagałam…”.
Bardzo dużo wierszy ze wspomnianego zbio-
ru utrzymanych jest w klimacie legend, szcze-
gólnie mi bliskim, że tylko wspomnę, iż je-
den z mych zbiorów nosi tytuł Moje legendy. 
Znajduję w tych utworach nie tylko oryginalne 
metafory jak np.: kosmaty agrest czy smutki 
przysiadły na kalenicach, ale również to, co 
bardzo w poezji cenię – oryginalny, przez co 
rozpoznawalny styl. I właśnie on mnie na swój 
sposób uwiódł. W biznesie, który znam z au-
topsji, jeśli firma buduje swój kapitał w opar-
ciu o oryginalny, wyróżniający ją produkt, inny 
od wszystkich i raczej – nie do skopiowania, 
tego typu strategię określa się jako „strategię 
błękitnego oceanu”. Styl Adriany Jarosz, gdy-
by go „przenieść” (odnieść) do biznesu, byłby 
właśnie takim „błękitnym oceanem”. Nie da 
się go skopiować. Jest niepowtarzalny.
Część utworów przyjąłem niejako od razu, 
czytając je tak, jakbym degustował deser. Je-
den z nich to Marzy mi się lato, które: pach-
nie błękitem / brzęczy owadzią plotką / a w le-
śnym warsztacie żuk / lutnik sposobi liściaste / 
skrzypce by miejscowa / orkiestra mogła zagrać 
/ słoneczną symfonię. Kolejny – Dusza poetki, 
gdzie znajdziemy taki oto fragment: zabłąkana 
między młotami wiary i pragnienia / w sercu 
nieczułego świata w skorupie nocy / jednocze-
śnie prostolinijnie subtelna / krucha niczym za-
marznięta potokowa łza / twarda i uparta jak 
skalnica mchowata / samotna w towarzystwie 
jodeł / na ich drobnych igłach pisze wiersze.

(wspomnianego we wstępie) diabła widzieli, 
a o szeptach drzew i pomrukach gór potra-
fią prawić godzinami. Choćby takie historie, 
jak z tytułowego wiersza: Gdy go zobaczyłem 
po raz pierwszy, / niósł parcianą torbę wy-
szywaną / gwiezdnym muślinem i starością. 
/ Łąki budziły się wieloszumem / owadzich 
muśnięć, drżały niczym / skóra stęsknionej 
kochanki./ (…) / W dolince czuwała cerkiew-
ka, / wielowiekowa jak siwe włosy starców, / 
jak oni zgarbiona i stateczna. 
W pamięci zachowam również Wariatkę od go-
łębi, która widzi w burzowych oknach / ptaki 
– tańczące Eurydyki, jest jak arkada z sukien-
nic, co wtapia się / w pejzaż miasta i karmi 
świętym / chlebem kamienne głowy; kwia-
ciarki mówią o niej: wariatka spod mariac-
kiego, a na pytanie: co masz na własność? / 
imię – odpowiadała oraz utwór Zimą gałęzie 
marzną i ten jego fragment o małych skrzy-
dlatych: gdy ma się szczęście widać oczy / 
w których kryje się mądrość / tak maleńka jak 
ptasie marzenia / czasem ich myśli odpływa-
ją / w niebyt bo szlachetne rzeczy / rodzą się 
w chwili zamyślenia.
Modlitwy malowane trzciną chwilami czyta 
się jak mikrobaśnie. Autorka nie tylko tworzy 
historie pełne symboli i tajemniczych posta-
ci, gdzie tłem często jest natura, ale stosuje 
wyszukane, oryginalne metafory i to dzięki 
nim przyroda u niej „żyje”, staje się jakby 
namacalna, zachwyca. Wyobraźnia Adria-
ny Jarosz wydaje się nie mieć tutaj granic, 
a dla czytelnika jest szansą wyjścia – choć 
na chwilę – poza świat wirtualny. Być może 
nawet impulsem, by do tego (prawdziwego) 
świata natury częściej zaglądać. Bo jak pisze 
Jarosz w wierszu Zapalcie nad tatrami latar-
nię: w tym – znajdującym się przecież tak 
blisko nas – wspaniałym świecie: się gwiazdy 

rozżarzą jak dawniej / wtedy przejrzą się pan-
ny skrzydlate / w wielobarwnym lśnieniu po-
toków / wymyją włosy łopianowym wywarem 
/ rozczeszą kosodrzewinowym grzebieniem / 
potem siądą przy brzegu i zaplotą / wieńce 
z kwiatów rosy (…) niewidomi zobaczą kolo-
ry nie tylko nocy / głusi usłyszą szepty limb 
i cisów / nieczułych wzruszą korony rojników. 
I na koniec – wiersz pt. Malarze, będący jak-
by poetyckim sygnetem autorki, znakiem 
rozpoznawczym, wskazówką, zaproszeniem 
do wspólnej wędrówki po obrazach malowa-
nych zarówno słowami i trzciną, jak i ogrom-
ną wrażliwością oraz poetyckim talentem. 

Malarze
wyjątkowi mieszkają w górach

mgła to specjalistka od kształtów
wiatr wie sporo na temat waloru
deszcz maluje jak impresjoniści

słońce jest kolorystą – nikt tak
nie potrafi posługiwać się złotem

mistrzowskie ostro zakreślone
linie to dzieło chłodnej Tatry
(ona wzniosła się na wyżyny)

wyjątkowym artystą jest mróz
pracuje tylko zimą a dzieła
jego mrożą do szpiku kości

ręka nocy tworzy księżycowe
obrazy – szkice nokturnów

ostatni z nich – czas – nie ulega
wpływom i kreśli dzieła które 
poruszają najmocniej

Do wielu tekstów wracałem i nadal czasami 
wracam. Szczególnie do takich fragmentów, 
jak z wiersza Katedra: w mojej katedrze nie 
ma sklepień / żebrowych czy krzyżowych łu-
ków / czasami myśli układają się w cumulu-
sy / podtrzymywane kolumnami dębów / ale 
szybko odchodzą w niepamięć, czy z Kolek-
cjonerki snów: masz wrażenie że kłania ci się 
/ przydrożna topola a potem / widzisz jak staje 
się gotycką bazyliką.
Co najbardziej zapamiętam z tego zbioru? 
Przede wszystkim wiersze o Dyduku, o któ-
rym szeptali, że w jego torbie / ogrodzień-
skie skarby. / Nie wiedzieli, że chowa / w niej 
chlebową piętkę / (suchą i twardą niczym / 
przydrożne kamienie, jednak / cenniejszą od 
złota) oraz trzcinę / do malowania na wodzie. 
Mam nadzieję, że powstanie kiedyś zbiór tyl-
ko o nim, bo temat jest na wskroś oryginalny, 
a za jakiś czas, strofy o Dyduku Adriany Jarosz 
zostaną wpisane do kanonu poezji, tej odwo-
łującej się do motywów ludowych, opowieści 
z pogranicza jawy i snu – jakby odzyskiwa-
nych z sennej pamięci tych, co to i samego 

Adriana Jarosz, Modlitwy malowane trzciną 
Wydawnictwo SIGNO, Kraków 2018
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 Adriany Jarosz nie trzeba przedstawiać 
w wielu słowach. To poetka uznana nie 

tylko w swoim środowisku, autorka 5 zbiorów 
poezji, tekstów prozatorskich oraz szeregu 
publikacji w polskich i międzynarodowych 
antologiach, laureatka licznych konkursów 
poetyckich. Jako poetka wypracowała sobie 
rozpoznawalny styl. Najnowszym jej dziełem 
jest tomik o tytule zaczerpniętym z jednego 
ze znajdujących się w nim wierszy Krawiec 
snów (Anagram, Warszawa 2021).
Poezję Adriany Jarosz można omawiać wie-
lowątkowo. Mnie szczególnie zainteresował 
zauważalny silny akcent ekologiczny, wpisu-
jący się w nowy nurt ekopoetycki, wywodzący 
się z poezji amerykańskiej, którą profesor Ma-
riusz Masztalski definiuje jako ideę ekowspól-
noty, przynależności człowieka do jednego 
wielkiego systemu ożywionej i nieożywionej 
natury. (…) ekopoezja nie rości sobie ambi-
cji bycia szkołą poetycką, a jej twórcy unika-
ją tworzenia manifestów. Autorzy określani 
mianem ekopoetów nie poświęcają swojej 

twórczości jedynie problematyce ekologicz-
nej, bowiem tylko część ich utworów krąży 
wokół prośrodowiskowej tematyki i „zawsze 
są one najpierw poezją, a dopiero wtórnie 
zawierają przesłanie ideologiczne. Ekopoezji 
bliski jest zarówno zachwyt nad naturą, jak 
i troska o jej jutro”.
Ta cecha zaznacza się we wszystkich znanych 
mi poetyckich książkach Autorki, wystarczy 
wymienić tytuły: Rozdrożami, Niebo pachnące 
sianem czy Modlitwy malowane trzciną (wy-
dane przez krakowskie Wydawnictwo SIGNO). 
Krawiec snów nie różni się pod tym wzglę-
dem. Książka podzielona została na 4 części: 
Błędne ognie, Diabelskie skrzydła, Sine wiry, 
Gargulce. Już pierwsze wiersze wprowadza-
ją nas w bogaty, wielobarwny świat autorki, 
czasem jakby nierzeczywisty. Nie jest to świat, 
w którym rysują się nam sielskie krajobrazy, 
bo nie taki był zamysł poetki. Natura, którą 
przedstawia, ma szczególny charakter – mie-
szają się w niej kręgi czasu, świat rzeczywisty 
pełen jest baśniowych elementów. Dostrzec 

to można szczególnie w wierszach zawartych 
w dwóch pierwszych częściach.
Trudno mi było wybrać materiał do szczegó-
łowej analizy i przedstawić jako najbardziej 
charakterystyczny, albowiem każdy wiersz 
niesie ogrom treści, wieloznaczności, odnie-
sień, skojarzeń i jako taki mógłby służyć ja-
ko punkt wyjścia do obszernych opracowań.
Za sprawą nieograniczonej wyobraźni Au-
torki podróżujemy po przywołanych przez 
nią miejscach, po jej światach i zaświatach. 
Najchętniej zabiera nas w miejsca odludne, 
w których żyją duchy dawnych mieszkań-
ców i roi się od dziwadeł, istot z dawnych, 
słowiańskich wierzeń. Czasem w wierszach 
pojawiają się nazwy geograficzne, wskazują-
ce na konkretne szczyty, pasma górskie, do-
liny (usytuowane głównie w Bieszczadach, 
Tatrach i Górach Opawskich), wioski i mia-
sta. Jarosz potrafi oczarować czytelnika ma-
gią obrazów malowanych słowami. Nie są to 
zwyczajne słowa, używane we współczesnym 
języku literackim. Nie jest epigonką, chociaż 

stosuje archaizmy związane z dawnymi wie-
rzeniami, obyczajami, ludźmi, bytującymi 
niegdyś w zapomnianych przestrzeniach, 
w których nadal żyją ich duchy. Dostrzega 
je tylko ten, który może widzieć więcej niż 
inni, zawieszony pomiędzy światem realnym, 
a baśniowym, na granicy życia i śmierci – 
dziecko, Dyduk o umyśle dziecka (postać 
stworzona i przedstawiona już w Modlitwach 
malowanych trzciną) czy p o e t a. Doskona-
le posługuje się językiem archaicznym; ma 
do tego podwaliny w postaci studiów polo-
nistycznych i folklorystycznych, ale przede 
wszystkim za sprawą bogatej wyobraźni, 
w której wciąż żyje na wpół fantastyczny 
świat dziewczynki z niemodlińskiego zam-
ku, gdzie dane było Adrianie Jarosz spędzić 
kilka lat dzieciństwa. Poetka wabi nas także 
W stronę dzikiej Irlandii. Zabiera do mia-
steczek – tam odnajdujemy odniesienia do 
natury, jak choćby w wierszu Prowincjonal-
ny kwiecień, który zaczyna się wyszukanym 
porównaniem:

Adriany Jarosz
Małgorzata Hrycaj

Ekopoetyckie
akcenty

w (za)światach

Adriana Jarosz, Niebo pachnące sianem,  
Wydawnictwo SIGNO, Kraków 2015

Adriana Jarosz, Rozdrożami,  
Wydawnictwo SIGNO, Kraków 2014
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W podmiejskich sadach jabłonie nie pozwalają
o sobie zapomnieć. Na gałęziach coraz mniej
kwiatów, ale wciąż urzekają białopłatkami
kruchych sukienek – tak delikatnych, że lada
powiew unosi je, jak tę, którą nosiła Marilyn M.

Wędrujemy z nią i po większych miastach, 
choćby takich jak Opole i Awinion. Wresz-
cie spacerujemy po zamku Clos Luce, gdzie 
wspomina Leonarda da Vinci, który spędził 
tam ostatnie 3 lata życia. Również w tych 
tekstach poetka zwraca szczególną uwagę na 
przyrodę, niezbędną do życia ludziom i zwie-
rzętom, a nawet, jak się okazuje, dzwonom. 
Znamienny jest wiersz Sad odnoszący się do 
Krakowa, (na który wskazują wymienione na-
zwy własne):

Sienna senna jak nigdy. Drżą kocie łby,
deszcz komponuje przedwieczorny 
hymn niepewności. Na parapetach 
kwitną nostalgie i pelargonie starych
przyzwyczajeń, kroki milkną w łukach
bram. Nocą miejskie ptaki się smucą.

Na Szewskiej cisza. Dzwon Zygmunt
śpi niespokojnie, cierpi na bezdech.
Czas zastyga, zegary gubią rytm.

Kładę na dłoni kamiennego starca
Ziarno. Z niego wyrośnie najpierw
Jedno drzewo, a potem sad.

Wtedy ptaki zapomną o smutku.

Wiersz ten jest charakterystyczny dla stylu 
Jarosz; buduje w nim nostalgiczny klimat 
miasta naznaczonego smogiem niszczącym 
drzewa, które szczególnie sobie upodobała, 
często nadając im ludzkie cechy.

Nie sposób wymienić wszystkich utworów, 
w których znajdujemy nietuzinkowe opisy 
przyrody. Nie są statyczne. To raczej przesu-
wające się przed oczami wyobraźni mniej lub 
bardziej gwałtownie obrazy, przedstawiające 
świat pełen ludzi, zwierząt, duchów, fanta-
stycznych tworów, na tle przyrody, której ele-
menty Autorka ożywia za pomocą animizacji 
czy personifikacji. Nie jest to świat oderwany 
od rzeczywistości, choć urzeka i przyciąga, 
budząc pragnienie, by zanurzyć się w nim, 
zbratać z niezwykłymi bohaterami wierszy 
bez konieczności powrotu. W całym bogac-
twie natury najważniejszy jest człowiek.
Poezja Jarosz wpisuje się również w nurt roz-
ważań pojawiających się od pewnego czasu 
w literaturze publicystycznej pod hasłem an-
tropocenu – nowej epoki geologicznej, w któ-
rej na Ziemię najmocniej oddziałuje człowiek 
i cywilizacja, którą stworzył.
Wracając do wstępnych rozważań, główną ce-
chą, która odróżnia amerykańską „ekopoetry” 
od tradycyjnej przyrody poezji jest odrębny 
biocentryzm, który objawia się w postawie 
pokory wobec świata przyrody i krytyczne-
go podejścia do cywilizacji technologicznej 
stwarzających zagrożenie dla ekologii Zie-
mi. Można z całą stanowczością stwierdzić, 
że cała twórczość Adriany Jarosz, przepeł-
niona głębokim humanizmem, naznaczona 
jest tą cechą.
Bohaterem wielu wierszy jest wspomniany 
Dyduk, wyśmiewany i postrzegany przez ludzi 
jako pomyleniec, wioskowy głupek i wędrowny 
dziad. Utwory mu poświęcone uważam za jed-
ne z najgłębiej poruszających czytelnika. Au-
torka stawia go pomiędzy naturą – ożywioną 
i nieożywioną przyrodą – czystą, nieskażoną 
„człowiekiem”, a ludźmi, zmienionymi przez 
rozwój cywilizacji, uznających swą wyższość 

w stosunku do pozostałych ziemskich stwo-
rzeń. Dyduk żyjący w pełnej łączności z na-
turą, niczym człowiek u zarania swoich dzie-
jów, podlega jej prawom i niczym romantycz-
ny bohater, stwierdza: Choć umysł każe mi 
wątpić – wierzę. Wierzę, bo czuję.
Nieprzypadkowo mottem książki Jarosz uczy-
niła słowa: „Ważniejsze od przetrwania jest 
zachowanie swojego człowieczeństwa” (Geo-
rge Orwell), a pierwszym wierszem utwór 
pt. Święty Bartuś od (głu)ptaków, w któ-
rym podmiot literacki przedstawia się tak: 
Jestem bezpamięcią, przerażeniem i jedną 
z cnót. / Kimś, kogo nie wspomnisz lub po-
gardzisz – owadzim / truchłem. Przywra-
cam światy praojców i noce / prakochanek, 
uciekam od pragnień cięższych / niż kamie-
nie skąpane w woni jaśminowców. Na ko-
niec stwierdza: (Nie) jestem tym, za którego 
mnie macie, / a tym, który zamyka siebie 
w czterech ścianach / wyobraźni – niepo-
czytalnym z aureolą w dłoni. Bohater zo-
staje naznaczony świętością, jako ten, który 
zachował niewinność, wolny od złych cech 
nabytych przez homo sapiens w miarę roz-
woju cywilizacji.
Autorka ukazuje obraz człowieka, który za-
pragnął panować nad światem i poczuł się 
bogiem decydującym o wartości życia innych 
stworzeń, w tym ludzi, którym odmówił czło-
wieczeństwa. Wiersze zebrane w trzeciej czę-
ści książki Sine wiry są poruszające, wręcz 
wstrząsające w odbiorze. Pojawiają się w nich 
nazwy własne, przez co miejsca zniewolenia 
i pohańbienia człowieka straciły anonimowość 
i choć poetka przemawia subtelnymi obraza-
mi, to zetknięcie jasnego świata ofiar z ciemną 
siłą katów wdziera się w świadomość czytel-
nika krzykiem – ku pamięci tych pierwszych 
i przestrodze przed drugimi.

W utworach Adriany Jarosz oblicze natury po-
zbawionej niszczycielskiej ingerencji ludzi wy-
daje się niezwykle kuszące. Szczególnie urze-
kają wiersze pobudzające wszystkie zmysły, 
w których oprócz wspomnianych środków sty-
listycznych, w mistrzowski sposób stosuje ono-
matopeje, dzięki czemu stajemy się uczestnika-
mi niezwykłych koncertów, z muzyką brzmiącą 
w wyobraźni jeszcze długo po tym, jak staje czas 
i dyrygent-miesiąc kończy Koncert przy sennym 
młynie, lub kiedy miejski księżyc – ratuszowy, 
z Preludium opolskiego gasi okienne światła 
i nastaje pokoncertowa cisza. Pięknie „grają” 
też utrzymane w charakterze danego gatunku 
wiersze: Bossa nova, czy Recital. Muzyka sta-
nowi bardzo ważny akcent w tej poetyce. Jest 
ponadczasowa, łączy bogate elementy w prze-
strzeni świata współczesnego i dawnego, łago-
dzi ból egzystencjalny, wprowadza harmonię, 
sama uporządkowana ruchem ptasich skrzydeł 
niczym metronomem. W wierszach zebranych 
w Krawcu snów, (jak i w poprzednich książ-
kach), odgrywa ważną rolę, niektórym z nich 
Autorka otwarcie nadaje formę błagalnej lub 
dziękczynnej modlitwy. Zanoszą ją byty żywe, 
a nawet nieożywione, jak kamienie, czy już nie 
istniejące, jak spalona cerkiew, do najwyższej 
Istoty, która jest początkiem i końcem – uni-
wersalnej, noszącej znamiona wielu, a może 
wszystkich religii.
Poetka nie widzi rozwiązania w alienacji czło-
wieka w ekosystemie, w którym funkcjonuje.
Dyduk, dzieląc się w wierszu złym doświadcze-
niem, bezpiecznie czuje się wśród ciemnozielo-
nych ścian lasu, na mchowym materacu pach-
nącym jesienią, igliwiem i grzybami, przywołuje 
we wspomnieniach swoją babkę, a w wigilijnej 
modlitwie prosi o dom, w którym wiódłby życie 
w otoczeniu przyjaznych zwierząt i ludzi. I choć 
obecność ludzi poetka nierozerwalnie połączyła 
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z bezdusznością i obłudą, jednak kierując się 
trzecią cechą zesłaną ludziom przez Stwórcę – 
nadzieją, w kolejnym wierszu, (jednym z dwóch 
zadedykowanych konkretniej osobie), apeluje: 
(…) nie ma znaczenia kim jesteś / umów się ze 
mną / bo potrzebny mi człowiek.
W tym miejscu rozważania nad ekopoetyckimi 
akcentami w wierszach, zebranych w tomiku 
Krawiec snów, zatoczyły koło.
Na koniec warto przytoczyć kilka twier-
dzeń przedstawionych przez Julię Fiedor-
czuk w książce Inne możliwości z podtytu-
łem O poezji, ekologii i polityce, podsumo-
wujących jej rozmowy z amerykańskimi po-
etami. Ponieważ według ekokrytyków kryzys 
ekologiczny jest przede wszystkim kryzysem 
wyobraźni, w centrum uwagi badaczki zna-
lazły się: ekopoetyka, przemiana wyobraźni 
poetyckiej w dobie antropocenu i rola poezji 
w budowaniu nowej kultury pozbawionej ele-
mentów destrukcyjnych. Refleksja pytanych 
na temat poezji jest esencją wszystkich ze-
branych w tomie rozmów.
Forrest Gender porusza sprawę poezji jako ro-
dzaju praktyki etycznej i podkreśla jej wpływ na 
życie ludzi. Evie Schockley stwierdza, że poezja 
zmienia ludzi, pozwala przemyśleć i przedefi-
niować swoje przekonania i priorytety (s. 130). 
(…) to jedna z ważnych przestrzeni, gdzie po-
wstaje zmiana (także zmiana polityczna), po-
nieważ kładzie nacisk na obserwację, analizę 
i wyrażenie najbardziej skomplikowanych, jak 
i najprostszych zjawisk i sytuacji. Łączy czu-
cie z myśleniem, a te z kolei – z działaniem” 
(s. 131). (…) Dobra poezja sprawia, że zauwa-
żamy o wiele więcej. Wiersz, na niewielkiej 
przestrzeni, zachęca nas do zaangażowania 
wszystkich zmysłów, dostrzeżenia rozmaitych 
połączeń logicznych i emocjonalnych i wielu 
innych rzeczy (s. 153 – 154).

 Zawsze zastanawiam się, dokąd zaprowa-
dzi kolejna książka poetycka, która tra-

fia w moje ręce. W przypadku zbioru wierszy 
Adriany Jarosz, który ukazał się nakładem wy-
dawnictwa Anagram w 2021 roku, w pierwszej 
chwili skupiłam się na samym tytule – Krawiec 
snów. W senniku krawiec oznacza osobę, która 
pozwoli nam zmienić siebie, choć często za-
uważamy ją zdecydowanie za późno. Wynika 
to z tego, że przede wszystkim, skupieni jeste-
śmy zbyt mocno na sobie. Pojawienie się krawca 
we śnie, sugeruje zewnętrzną ocenę własnej 
postawy, zwracając uwagę na nasze pozytyw-
ne, jak i negatywne strony. Pozwala przemy-
śleć postępowanie, wprowadzić zmiany. Jeżeli 
więc mowa w tytule o krawcu snów, to czy nie 
powinniśmy się zastanowić nad tym, jak bar-
dzo żyjemy w świecie, w którym czujemy się 
bezpieczni, pewni siebie, a przede wszystkim, 
w którym otaczamy się osobami dostarczający-
mi nam tego komfortu. Nie musimy patrzeć na 
boki, nie potrzebujemy przyjmowania do wia-
domości, że świat to nie tylko ten mały rąbek, 
który sobie stworzyliśmy i w nim żyjemy, tak 
trochę, jakby na jawie. Ten tytułowy krawiec 

snów ma, być może, wybudzić z letargu, wpro-
wadzić do nowego świata, który istnieje rów-
nolegle do naszego. 
Autorka tej znaczeniowości nie zakończyła na 
samym tytule. Zbiór wierszy podzielony jest 
na cztery części, a nazwa każdej pozwala na 
doszukiwanie się w niej drogowskazu do za-
głębiania w zamieszczoną tam treść. Wiersze 
Jarosz krążą po autentycznych miejscach, 
w dużej mierze związanych z Bieszczadami 
(można zauważyć zamiłowanie autorki do tego 
terenu) stąd zastosowanie wielu odnośników 
zaczerpniętych z historii, podań czy legend 
z tamtych rejonów, wykorzystując zabieg łą-
czenia ze sobą różnych wydarzeń. Zatrzymu-
jąc się jeszcze przez chwilę na samych podty-
tułach, czytelnik otrzymuje mocny wydźwięk, 
bo czegóż może spodziewać się wchodząc 
w krainy Błędnych ogni, Diabelskich skrzy-
deł, Sinych Wirów czy Gargulcy, wiedząc, że 
mają swoją tradycję i historię właśnie. Każ-
dy z tych obrazów został bardzo mocno prze-
myślany, by pasował do tego, o czym mówi 
podtytuł, a jednocześnie, by nie odbiegał od 
całości książki poetyckiej.

Czy można

Sylwia Kanicka

uszyćsny?
Adriana Jarosz, Krawiec snów
Wydawnictwo ANAGRAM, Warszawa 2021

Wiersze Adriany Jarosz w pełni realizują te 
wyzwania. Jej bohaterowie sprawiają, że za-
trzymujemy się w biegu; zmuszają, by spoj-
rzeć na nasze postawy wobec świata i ludzi 
i w miarę potrzeby je zrewidować. Dyduk, ob-
wieszczając: Moje oczy otwarte, uszy słyszą, 
sprawia, że i nam otwierają się ograniczone 
zmysły, patrzymy na świat bardziej uważnie 
i czule, wracamy do utraconych możliwo-
ści, do widzenia go z perspektywy człowieka 
nieskażonego cywilizacją. Czujemy łączność 
z dziedziną, w której przyszło nam żyć, boga-
tej dziedzictwem przodków, a łączność niesie 
za sobą odpowiedzialność. Poezja ta nie epa-
tuje groźbami, nie próbuje niczego narzucać 
ani moralizować. Delektując się nią, nabiera-
my nadziei, że jest jeszcze dla ludzi ratunek, 
zgodnie z dewizą głoszoną przez Fiodora Do-
stojewskiego: Piękno zbawi świat.
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Jaka jest więc poezja Adriany Jarosz w tym zbio-
rze? Przede wszystkim opanowała sztukę ob-
serwowania świata i odniosła ją do różnych, 
wcześniejszych wydarzeń (tak autentycznych jak 
i nie), by lepiej przedstawić sytuację, zaznacza-
jąc (Nie) jestem tym, za którego mnie macie, / 
a tym, który zamyka siebie w czterech ścianach 
wyobraźni – niepoczytalnym z aureolą w dłoni 
(s. 9). W tych kilku słowach skupia się, moim 
zdaniem, cała myśl tej poezji. Autorka wielo-
krotnie nakazuje spojrzeć na rzeczy małoistot-
ne, zapomniane, bądź odstawione w kąt, i choć 
wydawać by się mogło, że przekaz informacji 
będzie krążył między pokoleniami zawsze, to 
jednak słaby jest szew czasu (s. 14). Dodatkowo 
poetka skupia uwagę na tych trudniejszych sy-
tuacjach, które miały miejsce, gdyż kłopotliwych 
tematów się nie porusza, bądź, gdy się chce po-
wiedzieć, to wówczas pojawia się myśl: …wal-
czyć nie potrafię / więc autystycznie zamykam 
się / w zimnym krwiobiegu (s. 13). 
Uznając, że podmiot liryczny jest tytułowym 
krawcem, będącym w podróży, należy liczyć 
się z tym, że będzie on czytelnikowi docinał 
obraz, by otworzyć mu szerzej oczy.
Pierwszym, bardzo istotnym powodem za-
trzymania podmiotu, staje się postać Dydu-
ka, pojawiającego się wielokrotnie w zbiorze, 
szczególnie w pierwszej części, która ewident-
nie zmierza do tego, by pokazać ludzki brak 
empatii. Sam Dyduk mówi o sobie:

Nie ograniczają mnie konwenanse.
Wiem, że nie każdy biały to Azrafael,
czarnoskóry nie ma czarnego serca
i garbaty nie musi przynosić szczęścia

(s. 20),wskazując, jak bardzo uszczuplają nas 
z góry przyjęte etykietki, którymi posługujemy 
się, pozwalając sobie na ocenę innych. Dyduk 
wielokrotnie zwraca uwagę na małe szcze-
góły słowami: Choć rozum każe mi / wątpić 

– wierzę (s. 23). Podmiot zaznacza, ze mimo 
wszystko wierzy w pieśń tokową unoszącą się 
/ nad woalem strumienia (s. 22). Jak wspo-
mniałam, każda część zbioru opatrzona jest 
znaczeniowym tytułem. Te Błędne ognie, czy 
błędne ogniki, wskazują na rzeczy nadprzy-
rodzone, związane ze światem niezauważal-
nym, gdy człowiek kieruje się tylko wygodą. 
W tym celu wyraźnie zaznaczona została, by 
przypomnieć czytelnikowi, rola empatii:

Płacz stary. Niechaj wspomnienia popłyną 
strugą tak szeroką jak Rabski Potok.
Płacz, bo on sprawia, że ludzie pamiętają, 
jakie źrenice mają miłość, przyjaźń i strach
(s. 29). 

Ta część zbioru została skomponowana tak, by 
czytelnik zadał sobie pytanie, w czym mogą 
mu pomóc przywołane … łełeki / sprzyjające 
cnotliwym ludziom. (s. 37) czy św. Filip Nare-
usz, który spoglądał na zapracowane twarze, / 
skropione rosą przedświtu, / bólem południo-
wej udręki (s. 32) i nie czuje strachu przed ju-
trem, / choć wie, że może ono nie dać / powodu 
do radosnego hasania (s. 35). Podmiot liryczny 
nakreślił wstępnie odpowiedzi na nurtujące 
pytanie, wymaga jednak, by odbiorca chciał 
uwierzył, … że dawniej w stodołach / siano 
czarowało bursztynem / wystarczyło położyć 
się na nim / by wiedzieć jak szumi morze (s. 
39) i nie miało to być przedstawienie obraz-
ka sielskiego życia, a raczej otwarcie oczu na 
to, jak bardzo przestało się doceniać prostotę, 
a przecież ktoś Na pierwsze urodziny dał mi 
duszę / wędrowca i wpiął wiatr we włosy, / na 
piąte rower. Wtedy nauczył języka / strumie-
ni i międzyleśnych jezior. (s. 40), może warto 
sobie o tym przypomnieć. 
Adriana Jarosz, po pierwszych rozmyślaniach, 
nakierowuje odbiorcę na sytuacje autentyczne, 
na miejsca, które są możliwe do zobaczenia, 

czy wydarzenia zapisane na kartach historii, 
jednak nie przedstawia tych przynoszących 
radość, a raczej, idąc w kierunku podtytułów, 
skupia się na siejących grozę, które podobnie 
jak Diabelskie skrzydła na młyńskiej górze / 
wciąż tną powietrze… (s. 45) i choć … góry 
to cud wielokrotny (s. 44), to jednak …są łza-
mi pisane, / wyrzeźbione dłutem lodowym (s. 
44). W nich wydarzyć może się wiele, niestety 
czasami również niemożliwych do wytłumacze-
nia historii, jak nawiązanie do niewyjaśnionej 
tragedii z 1925 roku, gdy na Przełęczy Lodo-
wej śmierć ponieśli Kazimierz Kasznica, jego 
syn oraz Ryszard Wasserberger:

na Lodowej Przełęczy Kasznicowie zasnęli, 
próżnią wiatru dotknięci jak pradawni 
rycerze.
Świat na poły baśniowy, a na poły zdradliwy

(s. 43), czy do miejsca, w którym tylko trzci-
ny wiedzą gdzie / pochowano kobiety z jezio-
ra (s. 63), kiedy na dziewczęcych udach krew 
/ w sinych ustach zastygło powietrze (s. 62). 
W ten sposób bardzo obrazowo przedstawia 
wydarzenia w kaszubskim Borucinie, gdy 
w 1945 roku do wsi wkroczyła Armia Czer-
wona i kobiety zostały potraktowane w najbar-
dziej brutalny sposób, który doprowadzał do 
tego, że wolały umrzeć, niż pozostać w zasię-
gu wspomnianych żołnierzy. Autorka nie za-
pomina również o zbrodniach podczas II wojny 
światowej, przytaczając wspomnienia z obozu 
koncentracyjnego w Ravensbrücku, gdzie pro-
wadzono eksperymenty medyczne na więźniar-
kach, w wyniku których Na porannym apelu 
brakuje kilku robotnic. / Nie stawia się trzyna-
stoletnia Marysia. / Skrupulatna Herta Oberhe-
user notuje: / Kolejny numer. Eksperyment 
trwa. (s. 61). Przypomina czytelnikowi Godzi-
nę „W” pytając w ironiczny sposób:

Jeśli nie doszłoby do powstania,
kim staliby się Baczyński i Mencel?  
(s. 64)

sugerując jednocześnie, potrzebę wydarzeń, 
ale nie dla rozgłosu, który w pierwszej chwi-
li nasuwa się na myśl, a dla konieczności pa-
trzenia dalej, niż własne „ja”. To tylko jedne 
z nielicznych przytoczonych sytuacji. Poetka 
nie boi mówić się o tych wydarzeniach głośno, 
a jej poezja ma stać się narzędziem do pozna-
wania historii. Dodatkowo Jarosz trochę igra 
z czytelnikiem. Poruszając tematy dotyczące 
zbiorowości, jakże ważne dla społeczeństwa, 
przeplata je ze wspomnieniami najbliższych, 
które dla indywidualnej jednostki są tak sa-
mo ważne, jak te duże dla ogółu. Jak pisałam 
wyżej, potrafi łączyć różne elementy ze sobą, 
więc takich powiązań jest bardzo wiele i bio-
rąc pod uwagę kolejny podtytuł sugeruje, że 
często widzimy tylko to, co bardzo chcemy zo-
baczyć, a wystarczy, by coś zmąciło ten obraz 
i stajemy się bezbronni, jak przywołany w le-
gendzie Sinych Wirów Bies – Szmaragdowy, 
który zachwycał się swoim odbiciem w wo-
dzie, uznając to za idealny stan, a wystarczy-
ło zmącenie wody, by stracić tę przyjemność. 
Podobnie jest z ludźmi. Zdecydowanie trudniej 
mówi się o sytuacjach, gdy powstaje na nich 
rysa. Nie potrafimy jej przyjąć, nie potrafimy 
przyznać się do własnej słabości i trudno jest 
się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Stajemy 
się wierszową kosówką, która … Będzie w stra-
chu, / ludziom więcej nie zaufa, / bo się drwali 
boi. (s. 46). Wszystko to autorka podsumowu-
je w wierszu Drzewa, który dobitnie mówi, co 
pozostaje po tych wszystkich wydarzeniach:

krzyże przydrożne
wznosząc ramiona proszą
o modlitwę ciszy (s. 70)
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dając czytelnikowi przekaz, by jego pamięć nie 
była pusta, bo tylko pamiętając ustrzeże się 
kolejne pokolenia przed powtórką tych złych 
doświadczeń, gdyż drzew nie interesują dys-
kursy / na temat codzienności / nie martwią się 
maluczkimi / unoszą wysoko czupryny (s. 76), 
by stawiać czoła wielu przeciwnościom, a jed-
nocześnie chowając w sobie świadectwa daw-
nych lat i podobnie jak … mury stoją niepo-
zorne / niewzruszone (s. 86).
Poetka zamyka swój zbiór mocnym podsumo-
waniem wszystkich rozważań. Ostatnia część to 
Gargulce, w których ukryta jest tajemnica, bo, 
z jednej strony, tytułowe stwory miały za zada-
nie ochronę (kiedyś przede wszystkim kościo-
łów), z drugiej odpowiedzialne były za ataki na 
człowieka – nie pozwalały się od siebie uwolnić 
i zapomnieć o sobie. Ileż więc można wyciągnąć 
z tego wniosków. Poezja Jarosz nie pozostaje obo-
jętna na słabości i krzywdę innych, jak również 
na niewiedzę wynikającą z braku przekazu i to ta 
niewiedza często prowadzi do sytuacji niezrozu-
miałych, gdy Smutki przysiadły na kalenicach, / 
na schodkach do franciszkanów / garbią się zamy-
ślone cienie / radość kurczowo trzyma się / wyku-
sza kamienicy… (s. 73) , a nocą rozmowy trafiają 
/ na podatny grunt (s. 76) i wówczas, podobnie 
jak tytułowe gargulce, myśli atakują człowieka, 
a jednocześnie chronią przed zapomnieniem te-
go, co budowało świat. Czytelnik ma możliwość 
rozważenia wspomnianych przez poetkę sytuacji, 
dzięki temu, że ona sama nie przekazuje ich tylko 
w oschły, książkowy sposób, jako dawkę wiedzy. 
Pojawiają się obrazy oprawione w uczucia, wy-
wołujące nostalgię, gdyż wystarczy wyciągnąć / 
dłoń a zefir – najczulszy kochanek / zagra na pal-
cach jak na syrinksie? (s. 92). Podmiot liryczny 
zatrzymuje się na emocjach, które towarzyszą 
każdemu, i które wywołują wspomnienia. Jarosz 
ma jeszcze jeden cel, który przetacza się przez 

cały zbiór, a mianowicie chce pokazać, jak łatwo 
przywołuje się te, które chce się pamiętać, gorzej 
z tymi wypartymi, bo czasem pamięć się pieni / 
wspomnienia sypią się / niczym piach w klepsy-
drze / żłobią na twarzach koleiny (s. 92). Adriana 
Jarosz nie oszczędza swojego czytelnika, wręcz 
wwierca się w niego, pobudza jego poukładany 
świat wartości do przeanalizowania, by zoba-
czył znacznie więcej, by na światłoczułej kliszy 
/ pozostał zarys postaci (s. 90), który będą pa-
miętać po latach. To wszystko sugeruje, że pod-
miot liryczny, którym uznałam krawca, próbu-
je pozlepiać w całość wycięte elementy mające 
zmusić do zatrzymania, by jeszcze raz pokazać, 
że wystarczy biel i czerń / by namalować / im-
presjonistyczny świat (s. 84).
Poezja Adriany Jarosz, choć bardzo sugestyw-
na, pozostawia czytelnika z wewnętrznymi dy-
lematami, które mocno kotwiczą w jego gło-
wie. Zbiór ułożony jest płynnie, aby ułatwić 
odbiór, a jednocześnie występują duże zmiany 
w jego scenerii, by odbiorca nie osiadł w swo-
ich przemyśleniach, bo tylko nieposkromione 
przeskakiwanie / z tematu na temat / z potopu 
niszczycielskich wirów / wyłania harmonię (s. 
83). Poetka, w ten sposób, zaakcentowała swoją 
potrzebę doboru treści. To również duży plus 
całej książki poetyckiej. Z jednej strony całość 
dokładnie wskazuje jej cel, czyli ukierunkowa-
nie na widzenie tego małego, niewidocznego, 
z drugiej różnorodność tematyki nie pozwala 
na nudę czy zniechęcenie. Plusem są również 
niektóre podpowiedzi, aczkolwiek każdy zain-
teresowany, po zagłębieniu się w treść wiersza, 
powinien bez problemu dotrzeć do źródła, bo 
gdy oglądasz fotografie – czasoprzestrzenie / 
ograniczone czterema kątami prostymi (s. 52) 
zawsze warto zagłębić się w to, co na nich się 
znajduje, szczególnie, jeśli jest jeszcze ktoś, 
kto może opowiedzieć historię owego zdjęcia. ry
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promocja 31. numeru Kwartalnika Literacko-Kulturalnego  

„LiryDram”

ZAMEK MOSZNA – SALA KOMINKOWA

 Moszna położona jest w województwie 
opolskim, na szlaku pomiędzy Pru-

dnikiem a Krapkowicami. To właśnie w tym 
miejscu, w Sali Kominkowej Zamku Moszna, 
25 listopada 2021 roku odbyło się wydarzenie 
pt. Zamkowe Czytania przy Kominku. Pretek-
stem do organizacji wieczoru literackiego było 
ukazanie się 31. numeru Kwartalnika Literac-
ko-Kulturalnego „LiryDram”, którego część 
poświęcona była twórczości poetów z regionu 
opolszczyzny, w szczególności poetek i poetów 
zrzeszonych w Opolskim Oddziale Związku 
Literatów Polskich. Wydarzenie literackie objął 
patronatem honorowym Marszałek Wojewódz-
twa Opolskiego, Andrzej Buła. Nad transmisją 
wydarzenia oraz jego zapowiedzią medialną 
czuwało Radio Opole.
Wieczór w reprezentacyjnej sali pałacowego 
wnętrza, w bliskości ognia bijącego z zabytko-
wego kominka, poprowadziła Marlena Zynger, 
redaktor naczelna „LiryDramu”. Opowiedziała 
o historii powstawania pisma oraz projekcie 
wystawy „Twarze współczesnych poetów 

polskich” ściśle związanej z grafikami poetów 
i poetek z kolejnych okładek kwartalnika.
Następnie został zaprezentowany 31. numer 
Kwartalnika Literacko-Kulturalnego „LiryDram”, 
którego bohaterem okładkowym został Marcin 
Orliński – poeta, prozaik, krytyk literacki i pu-
blicysta, obecnie zastępca redaktor naczelnej 
w kwartalniku „Przekrój”. Twórczość Orlińskiego 
przedstawił łódzki poeta i krytyk – Rafał Gawin, 
recenzent zbioru wierszy Środki doraźne, wyda-
nego nakładem WBPiCAK w 2017 roku. Zwrócił 
on uwagę obecnych na styl pisania Orlińskiego 
oraz na tematy poruszane w jego wierszach. – 
Marcin jest konkretny i precyzyjny. Ryzykuje. 
Nie stroni od efektywnych chwytów, za którymi 
jednak zwykle podąża znaczenie. Niestraszny 
był mu nawet temat wiersza, zanim to znowu 
stało się modne – powiedział Gawin.
O historii Związku Literatów Polskich, z jed-
noczesnym przytoczeniem kilku anegdotek na 
temat członków organizacji, opowiedział Pre-
zes Zarządu Głównego ZLP – Marek Wawrz-
kiewicz. W dalszej części wieczoru wygłosił 

Sylwia Kanicka

Zamkowe
czytania

przykominku

Sala Kominkowa Zamku w Mosznej

Małgorzata Anna Bobak-Końcowa

Elżbieta Żłobicka

Marlena Zynger, Marek Wawrzkiewicz

Adriana Jarosz i Marlena Zynger, Marek Wawrzkiewicz

Adriana Jarosz i Elżbieta Lisak-Duda

Robert Marcinkowski, Małgorzata Anna 
Bobak-Końcowa, Krystyna Marcinkowska 
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również wykład o pisaniu wierszy i o tym, 
że poezja jest poszukiwaniem odpowiedzi, 
zmaganiem się. Podkreślał wagę słów „nie 
wiem” i „jeszcze nie wiem”. Mówił o tym, 
żeby nie wstydzić się słowa „nie wiem”, bo 
po wątpliwościach można poznać mądrego 
człowieka. Podkreślał znaczenie słowa „jesz-
cze”, które dodane do słów „nie wiem” tworzy 

otwartą przestrzeń świadomego rozwoju. 
Wawrzkiewicz ma wspaniały dar opowiadania. 
To rodzaj „gawędy”, która zmusza uszy do 
autentycznego słuchania. I pomimo późnej 
pory oraz kuszącego, bogato zastawionego 
„szwedzkiego stołu” stojącego w bliskiej obec-
ności miejsc siedzących, wszyscy zgromadzeni 
goście siedzieli w skupieniu i zasłuchaniu.

Wiersze Marka Wawrzkiewicza oraz wybra-
nych poetów z Oddziału Warszawskiego ZLP 
– Zbigniewa Milewskiego, Aldony Borowicz, 
Agnieszki Harasymowicz – przeczytała Mar-
lena Zynger. redaktor naczelna „LiryDramu” 
zaprezentowała też jeden ze swoich wierszy.
Historię Zamku w Mosznej zebrani mogli 
poznać dzięki wspaniałej prezentacji Bartosza 

Sadlińskiego, przewodnika po tym miejscu, 
który, jak się okazało, również pisze wiersze.
Część wieczoru poświęconą twórczości człon-
ków Oddziału Opolskiego ZLP poprowadziła 
prezes tego oddziału – Adriana Jarosz. Kolejni 
wyczytywani przez nią obecni na sali autorzy 
tekstów, mieli okazję przeczytać swoje wiersze. 
Wystapili: Małgorzata Anna Bobak-Końcowa, 

Od lewej: Jerzy Stasiewicz, Jan Szczurek, Sylwia        Kanicka, Marlena Zynger, Marek Wawrzkiewicz, Adriana Jarosz, Małgorzata Anna Bobak-Końcowa, Rafał Różewicz, Janusz Ochocki

Adriana Jarosz, Bartosz Sadliński

Marek Wawrzkiewicz

Marek Wawrzkiewicz i Adriana Jarosz
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Elżbieta Lisak-Duda, Anna Tlałka-Świderska, 
Ewa Kaca, Zofia Kulig, Renata Blicharz oraz 
sama prezes OO ZLP – Adriana Jarosz.
Wiersze nieobecnych, m.in. Harrego Dudy – 
byłego prezesa Opolskiego Oddziału ZLP, jak 
również wiersze nieżyjących już członków 
oddziału, zaprezentowała Elżbieta Żłobicka, 
aktorka Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. Za-
służeni dla ZLP opolscy literaci otrzymali hono-
rową odznakę ZLP. Wręczył ją Prezes Zarządu 
Głównego ZLP – Marek Wawrzkiewicz. Odznakę 
srebrną otrzymała m. in. obecna na sali Elżbieta 
Lisak-Duda. Odznaki złote nie zostały wręczone 
z powodu nieobecności nagrodzonych. Otrzy-
mali je: Harry Duda, prof. Stanisław Sławomir 
Nicieja oraz Teresa Nietyksza.
Nie zabrakło również prezentacji twórczości 
poetów zaproszonych z różnych stron Polski. 
Swoje wiersze czytali m.in.: Rafał Gawin 
z Łodzi, Rafał Różewicz z Wrocławia, Beata 
Zalot oraz Wilczek Poeta z Zakopanego, Robert 
Marcinkowski z Krakowa, Małgorzata Hrycaj ze 
Szczecina oraz Sylwia Kanicka.

Organizatorzy spotkania nie zapomnieli 
o kwestiach wzbogacających artystyczne 
doznania. Całości towarzyszyła wystawa 
rysunków satyrycznych współpracującego 
z Kwartalnikiem opolskiego rysownika An-
drzeja Czyczyło, którą obecni mogli obejrzeć 
w przerwach pomiędzy kolejnymi punktami 
programu. Nie zabrakło również oprawy 
muzycznej w  wykonaniu Sylwii Lehner, 
Wilczek Poeta, Jarosława Kąkola, Janusza 
Ochockiego oraz Roberta Marcinkowskiego. 
O żołądki uczestników wydarzenia zadbał 
Zarząd Zamku Moszna, który zorganizował 
bogaty poczęstunek w formie „szwedzkiego 
stołu” przeplatany słabszymi i mocniejszymi 
trunkami.
Rozmów kuluarowych, dotyczących m.in. 
poezji nie sposób zliczyć, bo każdy chętnie 
wymieniał swoje poglądy i dzielił się emo-
cjami. Sprzyjał temu genius loci miejsca, 
ogień w kominku, nietuzinkowi goście oraz 
wspaniała atmosfera.
I ja tam byłam, miód i wino piłam…

Od lewej: Marlena Zynger, Rafał Gawin i Marek Wawrzkiewicz

Wystawa prac Andrzeja Czyczyły

Wręczenie honorowej odznaki ZLP Elżbiecie Lisak-Dudzie

Sylwia Lehner (Wilczek Poeta)

Od lewej (tył): Rafał Różewicz, Małgorzata Anna Bobak-Końcowa, Beata Zalot, Marlena Zynger, Sylwia Kanicka, Marek 
Wawrzkiewicz, Adriana Jarosz, Jan Szczurek, Janusz Ochocki
Od lewej (przód): Małgorzata Hrycaj, Sylwia Lehner (Wilczek Poeta), Jerzy Stasiewicz

Jarek Kąkol
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Czyczyły

Satyra
Andrzeja
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Andrzej Czyczyło odbiera Nagrodę dla Kreatorów Kultury.  Od lewej: Andrzej Buła (Marszałek Województwa 
Opolskiego), Andrzej Czyczyło i Zbigniew Kubalańca (Wicemarszałek Województwa Opolskiego)fo
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 Wyzbądźmy się zarozumiałości, postaw-
my na zrozumienie: nie potrafimy opi-

sać świata. Opisujemy nasze widzenie świata. 
Wiersz trafia do odbiorcy wówczas, kiedy on, 
czytelnik czy słuchacz, widzi świat tak samo, 
albo podobnie jak my. Ale jest to krańcowo 
rzadkie. Czy mamy wobec tego inną szansę? 
Tak – jeśli nasza perswazja, czyli wiersz, jest 
na tyle sugestywna, tak przekonująca, że czy-
telnik przyjmuje ją jako swoją.
Oprócz czterech żywiołów świat składa się 
z miliarda drobiazgów: krajobrazów, tempe-
ratur, wiatrów, przedmiotów, zapachów, barw. 
I ludzi, którzy świat zamieszkują – z pożytkiem 
dla tego świata lub nie. Boję się, że zaczyna 
rosnąć w siłę ta druga kategoria. O tym po-
tem. Najpierw o zmysłach. Bo one rozpoznają 
świat, który próbujemy opisać.

I.

Przeczytałem gdzieś, że istnieje przeszło ćwierć 
miliona kolorów. Dobry malarz kolorysta widzi 
ich około 30 tysięcy. My rozróżniamy kilkadzie-
siąt, ale z pewnością nie wszystkie umiemy 
nazwać. W międzywojennej i jeszcze wcze-
śniejszej poezji polskiej było bardziej koloro-
wo. Występował w nich amarant, szkarłat, pąs, 
karmazyn (Karmazynowy poemat Lechonia). 
Teraz w poetyckim użyciu jest prawie wyłącz-
nie kolor czerwony, a przecież ma on 33 od-
cienie. Jeśli więc umawiamy się na spotkanie 
w świetle czerwono zachodzącego słońca, to 
miejmy świadomość, że dla każdego z nas słoń-
ce zachodzi w nieco innym czerwonym kolo-
rze. A kiedy się uprzemy, że musimy uzgodnić 
w jakim, to pewnie będziemy to robić metodą 

Piszemy

czylisami sobie

Marek Wawrzkiewicz

wiersze,

tłumaczymy
siebie

porównań: czerwone jak poziomka, jak owoc 
róży, jak kalina, jak jarzębina... Świat widzia-
ny przez malarzy inspirował i inspiruje wielu 
poetów. Wielkie dzieła malarskie i rzeźby zna-
lazły interpretacje w olbrzymiej ilości wierszy 
i ta mnogość dobrze świadczy o wrażliwości 
poetów. Chciałbym się mylić, wydaje mi się 
jednak, że nie działa to w drugą stronę. Pew-
nie nasze widzenie świata nie przekłada się na 
obraz. Nie jestem pewien, czy możemy mieć 
o to pretensje. Kilkanaście lat temu, w czasie 
przygotowań do kolejnej Warszawskiej Jesieni 
Poezji, wysłałem wiersze do malarzy skupio-
nych w stowarzyszeniu pastelistów z prośbą, 
aby artyści nie tyle zilustrowali te wiersze, ale 
żeby sie nimi zainspirowali. Otrzymaliśmy 40 
obrazów, które potem wystawiliśmy dołącza-
jąc do każdego z nich rękopis wiersza. Tylko 
trzech poetów rozpoznało w obrazach swoje 
utwory. Pomyślałem, że tak właśnie powinno 
być: poeta pisząc wiersz tworzy pewien obraz. 
Ale odbiorca wiersz czytając widzi obraz zu-
pełnie inny. A to znaczy, że wiersz jest dobry, 
bo niejednoznaczny.

Dawno temu towarzyszyłem pewnej damie 
w ceremonii zakupu perfum. Dama kilka lat 
przedtem poddała się operacji laryngologicz-
nej, w wyniku której straciła zmysł węchu. 
Pytała mnie jak pachnie zawartość kolejnego 
flakonika. Zadanie to okazało sie niewykonal-
ne: mówiłem, że zapach jest słaby albo moc-
ny, słodki albo gorzki (i tu wkroczyłem w sferę 
innego zmysłu – smaku). Ponieważ wyjaśnie-
nia były niewystarczające, próbowałem dalej: 
perfuma pachniała mi konwalią, jaśminem, 
maciejką, fioletowym łubinem kwitnącym na 
Suwalszczyźnie, kwitnącą lipą, bzem, a na-
wet piżmem – jakbym wiedział jak to pach-
nie. Ale uświadomiłem sobie, że mimowolnie 

wkroczyłem na tereny poezji, bo czymże in-
nym jest porównanie zapachu cieczy w butelce 
z wonią kwiatów. A w dodatku zapachy te nie 
bywają jednorodne, komponowanie perfum 
jest sztuką podobną do komponowania sym-
fonii. Trud mój oceniam jako bezowocny, bo 
przecież nie sposób opowiedzieć zapachu niko-
mu, a już tym bardziej osobie o przetrąconym 
powonieniu. Antoni Słonimski w wierszu Żal 
napisał ... i bez pachniał jak bez. Uważam, że 
jest to konstatacja genialna. Mamy w pamięci 
zapachy, których nie da się opisać w żadnym 
wierszu, bo są one naszą wyłączną, prywatną, 
niezrozumiałą dla innych własnością: zapach 
świeżo zaoranej ziemi, zapach włosów uko-
chanej kobiety, zapach wody w zakolu rzeczki 
z dzieciństwa, zapach farby drukarskiej płynący 
z pierwszego egzemplarza debiutanckiego to-
miku... Próbujemy to zapisać w wierszu i pra-
wie nigdy nam się to nie udaje. Ale to opty-
mistyczne, bo mamy jeszcze coś do zrobienia.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych poje-
chałem do domy pracy twórczej pisarzy or-
miańskich. Miejscowość Cachkadzor w Armenii 
położona na wysokości 2000 m wtedy odzna-
czała się tym, że po uliczkach przechadzały 
się wielkie dziewczyny o barach żubra – obóz 
treningowy miały tam pływaczki reprezen-
tacji Związku Radzieckiego. Przyjechałem po 
obiedzie, do kolacji było sporo czasu, a że by-
łem głodny, udałem się do przydrożnej knajpy. 
Zamówiłem karafkę wina, lulia kebab i sałatkę 
z pomidorów. Jedząc tę sałatkę męczyłem się, 
bo nie mogłem sobie przypomnieć, co mi ten 
smak przypomina. Ale ponieważ jestem wybit-
nie inteligentny, to już po piętnastu minutach 
wiedziałem: pomidor przypomniał mi smak po-
midorów. Takich, jakie jadłem w dzieciństwie. 
Od lat szukam tego smaku i nie znajduję, mimo 
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że jem to coś, co na oko wygląda jak pomidor. 
Addio, pomidory – napisał Jeremi Przybora. 
Nawiasem mówiąc piosenka ta jest swojego 
rodzaju źródłem historycznym, dokumentuje 
bowiem czasy, kiedy pomidory występowały 
tylko w porze roku im przypisanej. Ale to tyl-
ko na marginesie.
Może ten sam prehistoryczny poeta, który jako 
pierwszy porównał kobietę do kwiatu, napi-
sał też, że jego ukochana miała słodkie usta. 
I tak zostało aż do dziś, zaakceptowaliśmy 
to bez zastrzeżeń, z wyłączeniem trzeźwego 
myślenia. Gdybyśmy je włączyli, to doszliby-
śmy do konkluzji, że kobieta ma usta słodkie 
po zjedzeniu łyżki miodu, gorzkie po zjedze-
niu np. gorzkiej czekolady albo garści pioło-
nu, a upajające – nie będę tłumaczył po jakiej 
konsumpcji. W sferze tych porównań poezja 
nie dokonała przełomu, choć nie ustawała 
w próbach. Poeci baroku byli rubaszni, a nie-
kiedy i sprośni, poeci romantyczni najczęściej 
tragiczni, na ich uczucia kładł się czarny cień 
przeczucia miłosnej klęski. A poeci współ-
cześni? W pierwszej fazie zakochania piszą 
wiersze młodzieńcze, później, już na zglisz-
czach miłosnych zapałów, zawstydzające ich 
samych, w fazie katastrofy – bardziej udane, 
co dowodzi, że wszystkich nas zrodził roman-
tyzm. Zresztą sprawa jest dodatkowo skom-
plikowana w epoce, kiedy poetki piszą mę-
skie wiersze, poeci zaś wiersze zniewieściałe. 
Wróćmy jednak do zmysłu smaku.
Proza światowa, ale także polska, pełna jest 
wspaniałych opisów uczt oraz pochwał dla 
jednego z grzechów głównych – obżarstwa. 
Dobre wino i dobre mięsiwo to są rzeczy do-
bre powiada Colas Breugnon w powieści Ro-
main Rollanda. Brakuje nam dziś tego he-
doizmu. Poezja, szczególnie polska, jest pod 
tym względem uboga, choć tworzyli ją często 

ludzie – łagodnie mówiąc – biesiadni, nie gar-
dzący uciechami stołu. Grzebię w ułomnej 
pamięci i znajduję niewiele. Mistrz Gałczyń-
ski rozpoczął pewien wiersz od słów – cytuję 
z pamięci – Kiedy żeśmy się zeszli, zasiądźmy 
za stołem / chłopy rosłe, pleczyste, z obliczem 
wesołem... Ale menu znajdujemy dopiero 
w innym wierszu poety, w Balladzie o mrów-
kojadzie – opisującym losy tego zwierzęcia 
w spotkaniu z poetami: ... siedzą, jedzą po-
eci /...golonka z dużym chrzanem / piwo pod 
fortepianem... Historie o biesiadowaniu po-
etów znamy nie z wierszy, a z anegdot o nich, 
przy czym potrawy, czyli zakąski występują 
jako drugie tło. Tadeusz Przypkowski do spół-
ki z Magdaleną Samozwaniec (ilustracje Maji 
Berezowskiej) napisał uroczą książkę pod ty-
tułem Łyżka za cholewą, a widelec na stole.
Jest w tym dziele przepis kulinarny z XVIII 
wieku, mówiący o tym, co zrobić, kiedy w spi-
żarni nic nie ma, a zjawiła się gromada nieza-
powiedzianych gości: ... weź żubra świeżego, 
a jak nie masz, to łosia...
Jak się kształtuje smak? Według mojej ama-
torskiej teorii, w niemowlęctwie i pacholęc-
twie wmuszają w nas kaszki i przeciery, co ma 
katastrofalne skutki, potem, zajęci ważnymi 
sprawami młodości, jemy dużo, pospiesznie, 
byle do syta. A dopiero w wieku dojrzałym, 
kiedy możemy sobie pozwolić na wybredność, 
i kiedy odbyliśmy parę podróży zagranicznych, 
zaczynamy się rozsmakowywać i gustować 
– a to w tradycyjnej, ale prawdziwej kuchni 
polskiej, a to bałkańskiej, a to włoskiej, fran-
cuskiej, a to w matce wszelkich kulinariów – 
kuchni chińskiej; jej wielkość polega m.in na 
łączeniu smaków, które w innych recepturach 
nie występują. Ale smak, jak wszystkie inne 
zmysły, z upływem lat się tępi i rozróżnia-
my tylko podstawowe: słony, słodki, gorzki, 

kwaśny i ten piąty, najbardziej powszechny 
– bez smaku. Choć są wyjątki – mistrzowie 
kuchni i prawdziwi smakosze zachowują ten 
zmysł do śmierci. Wspomniany wyżej Tadeusz 
Przypkowski, potomek znakomitego polskiego 
rodu, był nie tylko założycielem i kustoszem 
muzeum zegarów słonecznych, znawcą świa-
towej renomy, ale też smakoszem, kancle-
rzem międzynarodowej kapituły kulinarnej. 
Kiedyś w Jędrzejowie pokazał mi opatrzony 
pieczęciami pergamin – któryś z Jagiellonów 
nadawał dalekiemu przodkowi tytuł podcza-
szego koronnego, a ten godności nie przyjął. 
Pan Tadeusz skwitował to słowami: dureń, 
wina nie chciał nalewać...
Potrawy i w ogóle rozkosze stołu pojawiają się 
współcześnie w wierszach żartobliwych i sa-
tyrycznych. W „prawdziwej” poezji występuje 
jabłko, brzoskwinia, malina, pomarańcza. Na-
tomiast niegodne są pióra liryka pietruszka, 
burak, ziemniak (a przypominam, że wieszcz 
Adam napisał poemat o kartoflu), seler i rzod-
kiewka. Choć przecież Krzysztof Gąsiorowski 
nie próbował opisywać wszechświata, za to 
w jednym z wierszy zadał fundamentalne 
pytanie: z czego zrobiona jest rzodkiewka... 

Zapewne wszyscy tego doświadczamy: ni 
z tego, ni z owego przyplątuje się melodia 
czy piosenka i natrętnie nam towarzyszy, nie 
umiemy się jej pozbyć przez kilka dni. Ale 
kiedy w samotności próbujemy ją zaśpiewać 
na głos – łapiemy sie na tym, że fałszujemy. 
I cieszymy się, że naszego wokalu nikt nie 
słyszał. Rzecz w tym, że nasza pamięć za-
chowuje melodię bezbłędnie, ale szwankuje 
nasz aparat głosowy.
Tymoteusz Karpowicz opowiadał kiedyś, że był 
w Paryżu na osobliwym koncercie. Mianowicie 
w doskonale odizolowanej od zewnętrznych 

hałasów sali wyświetlano na ekranie partytu-
ry, a prawdziwi, obdarzeni absolutnym słuchem 
melomani słyszeli muzykę w całkowitej ciszy. 
Jest w tym pomyśle coś ekstremalnego: muzyka 
bez dźwięku, bez muzyki. Może ten eksperyment 
wynikał stąd, że nawet mistrzowskie wykona-
nie symfonii czy koncertu skrzypcowego nie jest 
doskonałe. W wielkim symfonicznym ansamblu 
jakiś muzyk po prostu musi zdetonować, cho-
ciażby o pół, ćwierć tonu. Ale niedoskonałość 
też bywa fascynująca. Miałem szczęście słuchać 
na żywo Artura Rubinsteina, który z łódzkimi 
filharmonikami pod batutą Henryka Czyża grał 
koncert f-moll Chopina. Nigdy, ani wcześniej, 
ani później, nie słyszałem wolniejszego wyko-
nania. A przecież było wielkie.
Czy poeta musi mieć słuch muzyczny? Daw-
niej było to niezbędne, trzeba było umieć 
słyszeć rytm, prozodię wiersza. Dziś, kiedy 
wiersz klasyczny jest w zaniku, albo przynaj-
mniej w głębokiej defensywie, nie jest to już 
konieczne. Ale przecież poeci wiele muzyce 
zawdzięczają. Gałczyński jest muzyczny nie 
tylko dlatego, że w jego wierszach roi się od 
Chopinów, Bachów, Scarlattich i Vivaldich, że 
tłoczno w nich od terminów muzycznych – te 
wiersze są melodyjne. Muzykalne są wiersze 
Jarosława Iwaszkiewicza – też nie tylko dla-
tego, że kochał muzykę, grał na fortepianie, 
a nawet próbował komponować. Muzykalne są 
wiersze Szymborskiej, Nowaka, Grochowiaka 
i kilku tuzinów innych poetów.
Każda próba opisania muzyki słowami – tak-
że poetyckimi – jest ułomna. Znakomite ese-
je muzyczne pozwalają nam lepiej zrozumieć 
utwory. Ale czy na pewno utwory, czy tylko 
interpretacje eseisty? Czy – tym bardziej – 
wiersz chcący oddać wielkość kompozycji i jej 
wykonanie, dochowuje jakiejkolwiek wierno-
ści temu dziełu?
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Proporcje między poezją i literaturą w ogóle, 
a muzyką są inne niż w przypadku związków 
muzyki i i sztuk pięknych: literatura znacz-
nie częściej była dla muzyki źródłem inspi-
racji. Prawdopodobnie zapomnieniu uległoby 
wiele utworów poetyckich, gdyby nie to, że 
kompozytorzy stworzyli z nich pieśni. Ocalały 
więc teksty, do których muzykę napisali Liszt, 
Schubert ( autor około 600 pieśni), Moniuszko, 
Schumann, który próbował swych sił w rze-
miośle poetyckim, Geshwin i wielu innych. 
Wspaniały Carl Orff skomponował oratorium 
„Catulli Carmina” do tekstów rzymskiego po-
ety Katullusa, czym wydobył go z wielowie-
kowego zapomnienia. Kiedy przypominamy 
sobie jak „Nessun dorma” śpiewali Pavarotti 
czy Placido Domingo, nie zastanawiamy się 
nad treścią tej arii. Podobnie jest z operami. 
Gdybyśmy libretto, często oparte na dziełach 
literackich, przeczytali bez muzyki, to oka-
załoby się, że jest to czysta grafomania. Ale 
dzięki Bizetowi, Czajkowskiemu, Verdiemu 
czy Pucciniemu nie czytamy, nie zwracamy 
uwagi na durne recitativy, tylko zachwyceni 
słuchamy. Literatura jest w operze wartością 
trzeciorzędną.
Przez całe lata panowała u nas moda na po-
ezję śpiewaną, wykonywano ją wszędzie, or-
ganizowano nawet festiwale. Miała ta moda 
dobre i złe strony. Dobre – bo popularyzowała 
poezję, która z natury rzeczy jest sztuką elitar-
ną. Złe – bo domorosli artyści po opanowaniu 
czterech chwytów gitarowych komponowali 
melodie do wierszy bezbronnych i Bogu du-
cha winnych poetów; zdarzało sie też, że sa-
mi układali teksty „poetyckie”. Tak czy owak 
był to krok w dobrą stronę, potwierdzający 
związki muzyki z poezją.
Zmysłem słuchu rejestrujemy muzykę, choć 
stanowi ona niewielki procent tej rejestracji. 

Dźwięki otaczają nas tak przemożnie, są tak 
wszechobecne, że jeśli nie są bardzo dokuczli-
we, przestajemy na nie zwracać uwagę. Kiedy 
znajdziemy się w ciszy wypełnionej szumem 
lasu lub szelestem liści czujemy się nieswojo 
– tak, jakbyśmy przestali być częścią natury. 
Zastanawiam się, kiedy ostatnio słyszałem 
śpiew skowronka. Wolałbym, aby to była wi-
na mojego niedosłuchu, a nie nowoczesne-
go rolnictwa, które temu ptaszkowi odebrało 
warunki egzystencji.
Dźwięki, zapachy, obrazy, smaki. To, w czym 
żyjemy i czym żyjemy tu i teraz. Ale również 
to, co zapisało się w naszej pamięci. 

II.

Pamięć – zdolność do rejestrowania i ponow-
nego przywoływania wrażeń zmysłowych, 
skojarzeń, informacji, występująca u ludzi, 
niektórych zwierząt i w komputerach.
Nie wiem, jak i od kiedy – od jakiego wieku 
– pamięć gromadzi swoje zasoby. Nieuchron-
ne są postępy sklerozy. Ale – rzecz dziwna 
– nawet w wieku podeszłym w hipokampie, 
czyli części mózgu, rodzą się neutrony for-
mułujące wspomnienia. Może dlatego starzy 
ludzie lepiej pamiętają bardzo wczesne niż 
przedwczorajsze zdarzenia. Nie mam na ten 
temat naukowej wiedzy, pewnie błądzę po 
omacku. Nie wiem, jak działa mechanizm se-
lekcji i jak to się dzieje, że nie możemy z pa-
mięci usunąć zdarzeń i faktów, a które radzi 
byśmy wymazać, i po co w niej zostają spra-
wy błahe, nieważne, zbyteczne. Napisałem 
kiedyś w jakimś wierszu, że pamięć bywa 
jak stara, wyrobiona i wypełniona piaskiem 
kopalnia, która jednak pod wpływem niespo-
dziewanego impulsu ożywa – odzywa się coś, 
co wydawało się zapomniane, pogrzebane. 

Jest – pamięć – rodzajem lamusa, w którym 
bezwiednie gromadzimy niepotrzebne z po-
zoru przeżycia, obserwacje, spostrzeżenia; 
okazuje się po latach, że są one przydatne, 
nadają się do wiersza.
Przeglądam wiele, może zbyt wiele tomików 
wierszy autorstwa nieznanych mi czasem po-
etów, jako juror czytam setki wierszy nadsyła-
nych na rozliczne konkursy. Wiele z nich zło-
żyłoby się na jeden wspólny wiersz.
Oto jest dom – chata, może chałupa, a przed 
domem niewielkie podwórko ze studnią, nad 
którą sterczy skrzypiący żuraw. Trochę da-
lej sad z kwitnącymi biało i różowo drzewa-
mi owocowymi. Obszerna kuchnia, ściany 
ozdobione świętymi obrazami i makatkami, 
wielki, stary stół na krzyżakach, a na stole 
w wyszczerbionych talerzach zalewajka lub 
kapuśniak i pyzy ze skwierczącymi skwarka-
mi. I małomówny, mądry dziadek o stward-
niałych, szorstkich dłoniach. Tak skonstru-
owany zbiorczy wiersz z daleka zalatuje 
sentymentalizmem, ale jeśli jego elementy 
rozsiać po kilku albo kilkunastu utworach, 
to otrzymamy coś, co może nas wzruszyć, 
przekonać do autentyczności przeżycia. Au-
torami wierszy są ludzie dorośli, ci, którzy 
od dawna nie mieszkają w rustykalnych kra-
jobrazach, a to znaczy, że zainspirowała ich 
pamięć. Pamięć, która zachowała obrazy, 
wonie, dźwięki, smaki. Jest w tym coś z tę-
sknoty za rajem utraconym...
W drugiej połowie lat osiemdziesiątych po 
raz pierwszy pojechałem do Chin w pięcio-
osobowej grupie delegowanej przez Zwią-
zek Literatów Polskich. Był to czas, kiedy 
nie tłoczyły się w tym kraju wycieczki z ca-
łego świata, na ulicach Pekinu i Szangha-
ju widywało się polskie małe fiaty sprawu-
jące funkcje taksówek, a na nas, białych, 

wielkonosych, patrzono z zaciekawieniem, 
a czasem z wrogością. Rok później członek 
delegacji, znaczny w owym czasie poeta, 
wydał tomik składający się z kilkudziesięciu 
wierszy będący plonem tej dziesięciodniowej 
podróży. Wystąpił w charakterze przydroż-
nego malarza landszaftów, nie uwierzyłem 
w ani jeden wiersz. Myślę, że każda podróż 
w kraje nieznane jest zapładniająca, ale nie 
ufam zapłodnieniu, które natychmiast owo-
cuje. Zostaje jednak coś, co nawet po dłu-
gich latach pojawia się w wierszu. Coś, co 
utkwiło w zakamarkach pamięci. 
Zapomniane pozornie wrażenia zmysłowe bu-
dzone są przez bodźce. Kiedy chcemy spra-
wić przyjemność pani domu, która ugości-
ła nas zrazem zawijanym lub rumsztykiem 
z cebulką, powiadamy, że tak właśnie danie 
to przyrządzała nasza mama lub babcia. I je-
śli przypadkiem mówimy prawdę, to pew-
nie wychynął z pamięci tamten, albo bardzo 
zbliżony smak. 
Bywa tak, że po przyjeździe do miasta, w któ-
rym nigdy nie byliśmy, nie oceniamy tego 
miasta jako brzydkie, przeciętne czy piękne, 
a uświadamiamy sobie z niewiadomych po-
wodów, że tu właśnie moglibyśmy zamieszkać. 
Bywa tak, że przychodzimy do obcego domu 
i od razu czujemy się w nim dobrze. I kiedy za-
czniemy te wrażenia analizować, dochodzimy 
do ich przyczyn: jakieś architektoniczne frag-
menty i detale pochodzą z miasta naszej mło-
dości (wzrok), a dom pachnie tak, jak pachniał 
dom naszego dzieciństwa (woń). Możemy co 
do tego nie mieć pewności. Możemy tego nie 
wiedzieć, a zaledwie podejrzewać albo prze-
czuwać. Ale zawsze piszemy, żeby siebie sobie 
wytłumaczyć. Dojść do tego skąd się wzięliśmy, 
z czego jesteśmy, kim jesteśmy.
Próbujemy. Tylko nielicznym to się udaje.
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III.

Jarosław Iwaszkiewicz w którejś ze swoich 
gawęd o książkach zamieszczanych w śp. „Ży-
ciu Warszawy” napisał, że być poetą to zna-
czy przez całe życie pozostawać w dziecięcym 
pokoju. Nie każdy w dzieciństwie dysponował 
swoim pokojem, ale Iwaszkiewicz chciał tymi 
słowami powiedzieć, że poeta powinien oglą-
dać świat oczami dziecka. A dziecko patrzy 
na świat jako na coś wielkiego, tajemnicze-
go, czasem groźnego, a czasem przyjaznego, 
patrzy spojrzeniem zadziwionym. Być poetą 
to znaczy zachowywać nieustanną czujność. 

I może – jak chce Olga Tokarczuk – czułość.
Nie pochlebiajmy sobie – jesteśmy zwyczaj-
ni. Może tylko odrobinę bardziej wrażliwi. Ale 
wszyscy przeżywamy to samo i tak samo czu-
jemy: miłość i nienawiść, tęsknotę i obojęt-
ność, przyjaźń i wrogość, bunt i rezygnację, 
myśli o przemijaniu i niejasną, niesprawdzal-
ną nadzieję. Ta powtarzalność ludzkich uczuć 
jest naszą szansą, szansą dotarcia do czytel-
nika. Chcemy ją wykorzystać pisząc wiersze 
– listy do nieznanego adresata. Listy, w któ-
rych sami siebie sobie tłumaczymy.

Pisane w czasie zarazy.
za „Migotania” i „Pisarze.pl” 2020

LAUREACI 6. MIĘDZYNARODOWEGO 
FESTIWALU POEZJI SILESIUS 2021
Silesiusa za całokształt twórczości odebrał poeta Ryszard Krynicki, a za przekład 
Bohdan Zadura.

Silesiusa za Książkę Roku otrzymała Kamila Janiak (wokalistka w zespołach 
muzycznych, m.in. Krůk czy Das Moon, pod pseud. art. Daisy Kowalsky) – za tom Zakaz 
rozmów z osobami nieobecnymi fizycznie (Wydawnictwo WBPiCAK w Poznaniu).

W kategorii Debiut Roku zwycięzcą okazał się Aleksander Trojanowski za tom Parkingi 
podziemne jako miasta spotkań (Biuro Literackie).

NOMINOWANI DO SILESIUSA 2021:

1. Jan Baron, Psińco, Wydawnictwo Convivo
2.  Kamila Janiak, Zakaz rozmów z osobami nieobecnymi fizycznie, Wydawnictwo 

WBPiCAK w Poznaniu
3. Radosław Jurczak, Zakłady holenderskie, Biuro Literackie
4. Aldona Kopkiewicz, Na próbę, Wydawnictwo WBPiCAK w Poznaniu
5. Natalia Malek, Karapaks, Wydawnictwo WBPiCAK w Poznaniu
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kobieta, która po pracy
pomyślała, idąc na basen, że słowa są mierne.
rozmawiała dziś z dzieckiem o biciu, bólu i strachu.
po godzinie nie mogła sobie przypomnieć ani imienia dziewczynki,
ani jej miejsca zamieszkania. pomyślała, zmieniając majtki na 
kostium,
że powinno być więcej słów. na przykład na słowo dom,
bo dziś w siedmiu raportach napisała, że w domu rodzinnym
występuje przemoc i problem alkoholowy.
a dzieci-cienie opisywały każdy dom szczegółowo.
pomyślała, że ich niewielkie odbicia czekają w wodzie,
czekają na nią przy każdym nawrocie.

przed wiatrem
schowała się po szyję w wodzie.
na plaży szwedzki stół z kocy, alkoholi i czipsów.
ludzie na brzegu migotali, jakby niepewni czy już można przestać się 
martwić.

o dzieci uskrzydlone w rękawki, 
uzbrojone w łopatki. 
o ojców wesołych po piwie, 
zmartwionych po piwe, 
zmartwionych bez piwa, 
zmartwionych ogólnie.
o różnie smutne matki, 
matki bardzo wesołe, 
matki pracy szukające, 
w siebie niewierzące, 
zmęczone, 
wysportowane, 
zgarbione, 
prosto siedzące, 
o matki z nadzieją i o ojców głodnych.
o ojców za frytkami się rozglądających, 
i myślami przy pracy 
i myślami bez pracy,
o dzieci biegające, 
starszych ludzi w cieniu chroniących
swoje jasne twarze i włosy, 
i pieniądze liczących, 
lekarstwa w torebce szukających, 
oszczędności wydających,
śmierci się bojących,
na telefon od dzieci czekając,

migotali jakby niepewni, czy już można przestać się martwić.

i psy.
i psy szczekające,
ogonami merdające, 
i tylko psy prawdziwie odpoczywające. 

Kamila Janiak
Zakaz rozmów z osobami  
nieobecnymi fizycznie
Wydawnictwo WBPiCAK 
Poznań 2020

WROCŁAWSKA NAGRODA POETYCKA SILESIUS 2021    –      KSIĄŻKA ROKU
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martwy ksiądz
ruszając palcami u stóp pozwala, 
żeby muł wzbijał się i otaczał kostki. 
składniki odżywcze, przetrwanie, 
trupy, zapach szczątków i on, pan jeziora, 
łączy się z prastarą wodą, 
zostawiając w niej odmoczone strupy. 

ktoś krzyczy, żeby nie zgubił browarów, 
żeby przywiązał do pomostu siatkę i puszcza muzykę,
każe drgać trzcinom. kołyszcie się, ocierajcie o siebie, 
niech suchy szmer koi, zagłuszy to

czego tak się boimy i czego nie chcemy.
za chwilę wszyscy tańczą z rękami wysoko, 
tuląc do policzków miękkie wiechy trzciny, 
gładzą ich lekkie ciała w rytm głuchego techno,

zamkniętego w srebrnym bmw. 
w dym, dym, dym, dym, 
w dom, dom, dom, dom, 
bym, bym, bym, bym
wziął, wziął, wziął, wziął.

panowie tej ziemi, zrodzeni w bólach, 
strąceni przez ojców, zhańbieni przez pracodawców, 
pocieszani przez matki. zwodzeni jako uczniowie, 
uwodzeni jako ministranci 
z dostępem do internetu, odrzuceni i wypluci.

panowie jezior, których muł jest bratem, trzcina siostrą, 
pomost drogą do nieba! weekend jedyną eucharystią!
wskakują do wody nadzy i oddają ofiarny mocz!
kto nigdy, ten niech pierwszy rzuci! kłamcy!
 
ktoś krzyczy, niech się chuje zesrają kurwa! 
nastaje smutna radość. każdego pieką oczy,
jak wtedy, gdy mieli po dziesięć lat, a z trzcin wypłynął, 
nabrzmiały, martwy ksiądz i puszczał słodko cuchnące bąki.

cruciatus
mały palec u stopy bolał coraz bardziej,
rajstopy piekły w obolałe nogi,
ale pani k. modli się, żeby zrozumieli,

że chodzi tylko o zachowanie porządku.
że ból minie, kiedy przestaną się opierać:
palce, stopy, ludzie, dzieci, zwierzęta, kolana.

pobiegłem tam do ciebie
mogłaby być jego muzą.
biegł bez koszulki pod bar, 
gdzie ona myślała o nim,

i chciał jej zaimponować, 
a ona zachorowałaby
na kolejną próbę ułożenia sobie życia. 

na szczęście się nie spotkali.

WROCŁAWSKA NAGRODA POETYCKA SILESIUS 2021    –      KSIĄŻKA ROKU
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Poznaliśmy się muzycznie. I taką osadzoną 
w tym świecie znam cię najdłużej. Ale gdy był 
Das Moon – była elektronika. Gdy We Hate 
Roses – grunge. A Kruk? To muzyka coś oko-
ło folku. W każdym z tych gatunków, spraw-
dzasz się wyśmienicie. Dlaczego właśnie one?
Każdy z tych gatunków to wypadkowa ludzi, 
miejsc i zajawki, jaką miałam w tamtym cza-
sie. Prawdę mówiąc mogłabym śpiewać więk-
szość gatunków muzycznych na jakimś eta-
pie swojego życia. Mam w sobie dużo emocji 
i one potrzebują różnych ujść.

„Nibykwiaty” Kruka, ostatni twój album 
to taka pandemiczna płyta. Owoc trudnych 
czasów?
Pomysł, kompozycje i nagranie płyty to cza-
sy przed pandemią. Nikt z nas nie spodzie-
wał się tego, co zaczęło się w 2020 roku. Ja 
bym powiedziała, że to płyta o samotności, 

ucieczce w stronę natury, chęci schowania 
się. To, że pandemia wydobyła nasze lęki, to 
inna sprawa.

Pandemia pomaga artyście tworzyć czy stop-
niowo go wyniszcza?
To zależy co się tworzy. Muzyka dostała duże-
go kopa, negatywnego. Koncerty, wydarzenia 
i ich brak to był, i wciąż jest, duży cios i pro-
blem. Z pisaniem to już nieco inna sprawa. 
Inna dynamika tworzenia, inni odbiorcy i inny 
rodzaj odbierania. Moje pisanie ożyło podczas 
pandemii z błahego powodu – miałam więcej 
na to czasu. Muzyka odpadła.

Ostatnie twoje muzyczne dziecko – koncep-
tualnie dotyka przyrody, natury, kwiatów. To 
wentyl bezpieczeństwa, naturalna odskocz-
nia od realizmu, ciężkiej rzeczywistości?
Natura jest i  zawsze będzie odskocznią 

Z Kamilą Janiak aka Daisy Kowalsky rozmawia Adam Dobrzyński

Nigdy nie napiszę piosenki o problemach społecznych, 
bo wiem, że źle to zrobię

Staram się

tu i teraz
żyć

fot. Michał Cieślukowski 
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i miejscem bezpiecznym. Nie każdy tego po-
trzebuje w taki sam sposób, ale każdy prędzej 
czy później się ku niej w jakiś sposób kieru-
je. Czy to wakacje, czy wręcz przeprowadz-
ka. Miasta nie są według mnie naturalnym 
miejscem do życia. 

Jak dzisiaj u schyłku 2021 roku postrzegasz 
muzykę, co w niej chcesz aktualnie wyrazić?
Na razie mam przerwę i nie mam żadnych 
muzycznych planów. Chcę dużo pisać. Zosta-
łam też matką, więc moje myśli są skierowa-
ne mocno w stronę spokoju i rodziny. Proszę 
mnie zapytać o to za rok lub dwa (śmiech – 
przyp. red.)

A które ze wspomnianych muzycznych wcie-
leń jest tobie najbliższe?
Każde na jakimś etapie mojego życia było tym 
najważniejszym. Człowiek się zmienia, zmienia 
się jego życie, emocje, potrzeby i każde z wcie-
leń było tym naj. Można uprościć mówiąc, że 
każde było tym najważniejszym w momencie 
formowania. Powstawała potrzeba i organizo-
wałam jej muzyczne spełnienie.

Twoje książki – najnowszy tom, Wiersze 
przeciwko ludzkości, ale też poprzedni, zwę-
glona jantar – są mocno związane z grafiką, 
obrazem. Opowiedz, proszę, o tym.
Mój najnowszy tom zakaz rozmów z oso-
bami nieobecnymi fizycznie też jest moc-
no graficzny. Zawsze uważałam to za war-
tość dodaną do tekstów. Nigdy nie narzu-
cam autorowi co ma być na grafikach, to 
jest zawsze jego własna interpretacja tek-
stu. W zwęglonej jantar autorem grafik był 
Grzegorz Szyma z Das Moon. W wierszach 
przeciwko i zakazie autorką grafik jest Ola 
Wasilewska. 

Powiedziałaś w jednym z wywiadów, że 
chociaż bardzo się przed tym bronię, to lu-
bię symbole – traktuję na przykład niektóre 
moje tatuaże jak pamiątki czy ostrzeżenia, 
które mówią mi: „pamiętaj, że tak było”, 
„pamiętaj po to, aby tego nie powtarzać”. 
Czyli tatuaże są dla ciebie wspomnieniem, 
znakiem złego?
Może nie znakiem, a ostrzeżeniem. Nie rób 
sobie tego więcej, nie rób tego. Albo wspo-
mnieniem czegoś przyjemnego – mam ta-
tuaże kobiet w stylu vintage – jedna z han-
tlem, druga ze stosem książek. To dla mnie 
symbol rozwoju, mojego rozwoju, na wielu 
polach. Zdaję sobie sprawę, że wielu ludzi 
uzna to za głupotę, że wcale nie trzeba sobie 
tego tatuować. Zgadza się. Dla mnie jednak 
ma to znaczenie.

W jaki sposób teraźniejszość – tę dobrą, sta-
rasz się zachować, naznaczyć ją – by pamię-
tać, a finalnie wiedzieć?
Staram się nią żyć. Jak najintensywniej ni-
mi. Może jest w tym coś takiego, że złe 
chwile chcę zapamiętać jako ostrzeżenie, 
symbol, że się z nimi uporałam. Dobre się 
przeżywa, bo są krótkie i nie ma czasu na 
rozpamiętywanie.

Gdy piszesz, tworzysz – w jaki sposób słowo 
pisane odnajduje swoje miejsce jako tekst 
piosenki, a kiedy trafia tylko na karty two-
ich książek. Co o tym świadczy?
Nigdy nie napiszę piosenki o problemach 
społecznych, bo wiem, że źle to zrobię. Dla 
mnie, osobiście, piosenka jest jednak roz-
rywką. Tekst może być ciężki, smutny, ale 
w moim przypadku raczej uniwersalny. Na-
tomiast wiersze dotykają problemów mniej 
rozrywkowych.

Jednej z twoich książek towarzyszył miej-
scami dość specyficzny odbiór, związany 
raczej z płciowymi uprzedzeniami: poczu-
cie niewygody, zarzuty nadużywania przez 
ciebie wulgaryzmów, teatralności gestów. 
Często mierzysz się z krytyką twórczości 
ze względu na płeć? 
Już od jakiegoś czasu nie. Na samym początku 
owszem, jeżeli chodzi o pisanie, paru męż-
czyzn sugerowało mi mniej emocji, agresji, 
wulgarności. Na szczęście mało mnie to ob-
chodziło, ponieważ po co pisać, skoro się nie 
może tak, jak się chce? Teraz jest spokój. Ale 
język się też zmienił. Co pokazuje chociażby 
mowa czarnych protestów. Teraz już kobie-
ty nie boją się rzucić: wypierdalaj. I dobrze, 
wypierdalaj to nigdy nie jest to samo co idź 
sobie albo odejdź, proszę. 

Co zdaje ci się najbardziej frapujące, co kor-
ci cię najbardziej by przyjrzeć się słowem/ 
tekstem – temu czemuś – bliżej?

W ostatnim tomie przyjrzałam się samotności 
zwykłych ludzi. Tak zwykłych, że niewidocznych. 

Czy uważasz się za poetkę zaangażowaną? 
Siłą rzeczy tak. Nie planowałam być zaanga-
żowana, ale skoro opisuję i wyrażam swoje 
zdanie, to jestem. Tak samo jak nigdy nie pla-
nowałam pisać poezji feministycznej – a jest 
taka – bo jestem feministką.

Twoje plany na rok 2022 – słowo, piosenka 
– co przygotowujesz?
Kończę prozę, która ukaże się na wiosnę. A co 
dalej? Zobaczymy na ile dziecko pozwoli.

Z perspektywy czasu, co najbardziej cieszy 
cię, że zostawisz po sobie? Z czego najbar-
dziej jesteś dumna?
Jeszcze nie wiem. Nie patrzyłam na swoje 
osiągnięcia w ten sposób. Może za wcześnie? 

Dzięki za rozmowę.

KAMILA JANIAK – urodzona i zamieszkała, trochę już niechętnie, 
w Warszawie, przebywająca na urlopie macierzyńskim, na którym 
przekonała się, że jednak kocha sen, i że tak łatwo go stracić, 
a wcześniej nie doceniać. Napisała do tej pory pięć książek 
poetyckich: frajerom śmierć i inne historie (2007), kto zabił bambi 
(2009), zwęglona jantar (2016), wiersze przeciwko ludzkości (2018), 
zakaz rozmów z osobami nieobecnymi fizycznie (2020). Za wiersze 
przeciwko ludzkości i zakaz rozmów z osobami nieobecnymi fizycznie 
została nominowana do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. 
Wiersze przeciwko ludzkości były także nominowane do Nagrody 
Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej. W czasach przed pandemią 
aktywnie zajmowała się muzyką, śpiewała i pisała teksty w zespołach: 
DAS MOON, Krůk czy We Hate Roses. Co będzie dalej, czas pokaże, w razie czego stroje sceniczne 
czekają grzecznie w szafie. Na razie, w 2021 roku, wyszła wreszcie ze swojej strefy komfortu i zaczęła 
pracować nad debiutem prozatorskim. Obecnie, oprócz książki prozą, w planach ma zbiór opowiadań 
i kolejną książkę poetycką.

 fot. Kacper Borow
ski
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Aldona Borowicz

***
(…) Szukałem duszy podobnej do mojej

I nie mogłem znaleźć
Lautreamont

Aż tyle dróg i wszystkie od nas niby ocean
a jeszcze nie wiemy jaka będzie ta zima
bo nie znamy tyle z flory i fauny
w ciemnościach piekła pękają coraz to inne promienie
i nie wiemy od kiedy cierpimy na alergię światła w mieszkaniu
gdzie obok bacha mamy w perspektywie kamienie
Jakże od dawna brak nam zbawienia i grzechu
bowiem nadal różni nas wiara w potrójne słońca tego kraju
którego nie pamiętamy już od czasu gryfa
mamy tylko zakurzone lampy i potrzebę rozmowy ze światem
tymczasem jest ziemia
lecz i na niej ciążą własne stopy o jeden palec w podróży
do mitycznego lasu wbiegamy o starych kulach jak kaleki
każde z osobna - w przeciwną stronę
pod wiatr
myśląc że wiatr zawsze wieje prosto w oczy
i że las wciąż nie ma właściwej nazwy ani filozofii
- las jest najczęściej utopią w którą jedynie wierzymy
z przypadku
chcemy być razem
lecz naprawdę marzymy o samotności pod jakąś korą sosny
i tworzymy problemy z powodu kurzu na lustrze
dlatego nie odróżniamy nigdy śniegu od bieli na trawie
ni zwykłej gwiazdy od komety i ciszy od skowytu psa
a mówią o nas poeci świateł
chociaż zgasł w nas już ostatni płomień
i odpłynęła ostatnia fala z oceanu
któż więc uwierzy w łagodność jego dna
gdy mówimy do siebie piorunem
i gdy przez chwilę jest tylko ziemia
i aż tyle dróg - a wszystkie od nas
bez zabłąkanych jeźdźców

Kazimierz Burnat

Prześwit
Twoja intymna przeszłość
skrywa twarz

z przeterminowanego bólu
wykuwasz talizman
mający chronić duszę
zagubioną kilka lat temu

dzikość
zmusza cię do ciągłego 
poszukiwania

im czystsza pełnia
tym większe rozczarowanie

z pośpiechem górskiej rzeki
podlewasz darń
cały swój dorobek

wróciła
w rękach odnaleziona dusza

płomień życia w czarnej sukni

Marzena Dąbrowa-Szatko 

Epitafium
świętej pamięci
DOM

żył szczęśliwie sto lat z okładem
ku radości mieszkańców i okolicy

gdy na starość zaniemógł
trwał w opuszczeniu
aż go rozebrali
do samego dna ulicy
odarli z gzymsów i ganeczków
wykłuli okna i drzwi
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wygnali zadomowione duchy
mury rozpędzili na cztery wiatry
i wryli się w ogród 
po korzenie

zostawili tylko bramkę
z numerem i starą agawę
przy zgarbionym 
słupku ogrodzenia

głęboki dół
między bankiem i hotelem

prosi o wspomnienie

Rafał Gawin

Z rozszerzeniem, którego 
nie obsługuje twoja przeglądarka

login ginie bogu trybów.
zaklecie_ludowe.prvt

Nie dałaś mi odejść
z Internetu, choć Internet
sam mnie spławiał: 2020 – 
ban na Tinderze, 2021 – również
na Badoo; zostały mi czaty
z kobietami po przejściach
tudzież rower na ostrzu noża
profesora (dygresja o walce
ze smokami). Jak to wygląda
w CV? Posiadam dwa pliki
spisów powszechnych i jeden
licznik. Prowadzę spotkania i płacę
każdą cenę. To bezwzględny system
zerojedynkowy: jestem trochę bi,
gdyż jestem i mam jednocześnie;
strach wiąże się z przemocą
pustki, która znika w oczach kota
po nocnym wyjściu
w ciemność.

Moją intencją jest zamknąć jeden 
projekt i rozpocząć następny

Najsłabszy bowiem przebłysk prawdy uwarunkowany jest politycznie.

Michael Foucault

Demokracje trzymają się twardo
reguł dobrych zmian.

Make piss not war.
Poradzimy sobie bez

krwi.

Sylwia Kanicka

Skrzypek też pija
Zalała kawę. Wrzątek zatańczył, sczerniał.
Dolała mleko. Zmieniło ciemne myśli.
Nie rozpędziło ich. Kawa nie zapomniana.

Po strunach, z dociskiem smyczka. Na dwa.
Dźwięki wysokie. Zmieszane. Nieśmiałe.
Nieopanowane w rękach skrzypka. Napięcia.

Czyta wiadomości. Nekrologi dni. Minęły.
Muzyka pod smyczkiem. Na skrzypcach.
Gra. Na plecach dreszcz rysowany. Dotyk.

Codzienność uderza. Porankiem budzi.
Zapach unosi z pościeli. Dźwięków słucha.
Czarna nie odchodzi. Rozbudza.
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Sylwia Lehner–Wilczek Poeta

Tenebris
W moim domu
Są dwa pokoje
I dwie piwnice
Słychać tam
Krzyki
I pachnie strachem
W moim domu
Na wieki nie ma kocham
I ciepłej dłoni nie ma
Na podwórku jest
Stara szopa
A do niej
Przywiązany pies niegłaskany
Wzdłuż ogrodu płynie potok
Co zagłusza wszystko

Kordian Michalak

Popołudnie
a może by tak
spakować resztę życia
na wszelki wypadek
walizkę kupić za dużą
(koniecznie z drugim dnem)
w dobre ręce
zaadresować

w kolejce
do siebie
prawa poukładać przedwieczne
te przeciw, te za
na nowo rozważyć

pytania wyłącznie właściwe
i miejsce dla ciebie
zostawić 

przed drogą się
na szczęście złudne 
zaszczepić

zaszłości z przeszłości
na czas
odmroczyć
żeby wieczór jasny mieć
bezpieczny

tymczasem popołudnie
mówisz:
młodość ma swoje prawa
mówię:
miłość ma prawa wszystkie

Zbigniew Milewski

powspółczesność wg młodych
młodzież odlicza czas
„przed i po narodzeniu wirusa”

Z cyklu: Koronawersy - Raport z preludium;  
cd. w 33. numerze Kwartalnika Literacko-Kulturalnego „LiryDram”

nikt nie jest wolny  
od własnego cienia

ma w klasztorze krótki okres ciszy. milczenie
po zejście, gdy powoli matowieje pościel 
w złocień i poemat, gdzie raj powołanych 

osób i sąsiednie popełnianie modlitw.
sypialniane niebo nie podlega zmianie. 
jest za późno, gdy wybrała wiara. już nie

wrócisz, co ukryła ciemność. co ukrywasz
medaliku? żal, że utrwalony zły świat
zapisałeś w Poemacie. w śnie sąsiada

wolne wizje i historie, u podstawy
których wspólne drzemki, gdy uwierał głowę
ukrywany, wzięty z sobą modlitewnik.

trudno. noszę wciąż niewierne sny w kieszeniach 
zsuwających spodni. nie będziemy spaleni,
kiedy Bóg do nas przemówił, to przemieni.
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Marcin Orliński

Pamiętniczek
Drogi pamiętniczku, wpisz się w mojej głowie.
Zrób z chaosu kosmos, poużywaj sobie.

Uracz mnie historią o cudzych nieszczęściach.
Niech będzie całością to, co było w częściach.

Z poplątanych zwojów zwiąż piękną kokardę.
Niech ciało i umysł znowu tworzą tandem.

Teraz – wszystko zamęt, wszystko groch o ścianę.
Świat się nam wymyka i mamy przesrane.

Drogi pamiętniczku, pocałuj mnie w ciemność.
Zrób to, zanim będzie mi już wszystko jedno.

Typowa noc bez antydepresantów
Ciemno, a jakby jasno.
Późno, a jakby wcześnie.
Leżę, a jakby stoję.
Na jawie, a jakby we śnie.

Wojciech Ossoliński

Azymut
Nosi ze sobą worek.
W nim kartofle. Trzy.
I wiatr nosi we włosach.
Nie straszna mu rosa
i lasu nocne gadanie.
Za przystanek przydrożny rów,
na zadumę kamień.
Czyta w nim jak jego matka
z dłoni dziewczyny.
Umie ze źdźbła trawy
wyłuskiwać koncert.

Wołają do niego: Cygan,
przywróć nam słońce!
Leje! I święto nam wyczaruj.
Cygańskie.
Z ogniem, śmiechem i tańcem.
Nosi ze sobą worek.
W nim kartofle. Trzy.
Skórę oddał wolności.
Jak nikt umie pościć.
Bierze wodę ze strumienia.
Głogowi opowiada o sobie
i cierniach które nosi.
Do miłości nie prosi, wie że
ta nie tuli, nie ukoi.
Swoich beczek soli nie zliczy.
Żaru w oku nie gasi i w piersi.
Czasem wyrwie się z nich ptak.
Niebo rozzorzy, rozmarzy.
Wydaje mi się , że wtedy słyszę
 – wróć w minione.
Nie mogę. Też noszę worek.
W nim kamienie.
Moje.
Gdy okrywam się jego płaszczem
 – kiedy ruszamy w noc – podpuszcza,
mruży oko i wyznacza azymut
rondem kapelusza.

Rafał Różewicz

Poczywaj 
Łóżko jest wypalone leżeniem, zmęczone 
wojną podjazdową o poduszkę, pietruszkę. Stało się 
bronią w walce ze staniem. A teraz płacze rzewnymi łzami z coli i 

od tego są plamy na powierzchni. Bo łóżko jest alkoholikiem, 
stojącym w kącie pokoju jak pod Żabką. 

Przyczajone niczym tygrys, który trąca nas łapą o północy. 
Byśmy wypili do dna ten kielich w postaci sześciu, siedmiu 
godzin. Tyle jesteśmy w stanie dla niego uczynić, nic. 
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Potem stopa, wcześniej ukryty smok, stawia się podłodze, 
która nie jest Srebrnym Globem, mimo że czeka 
na pierwszy krok. Jest tylko czyimś sufitem, 

jak łóżko jest placem zabaw, gdzie roi się od pedofilów, 
tych drobinek kurzu, okruszków, świadków naszej małej stabilizacji. 

Po całej konsumpcji dnia. Raptem jest jutro, tak samo 
zmuszone iść do pracy, robić w tygodniu. Wstać. Z łóżka, 
co ma nas w szachu, lecz gdyby nie istniało, wiedzielibyśmy, 

że mamy prawo się zmęczyć i położyć? 

Przy kolacji 
Na wschód od masła 
na zachód od chleba 
pośrodku nóż 
– Berliński Mur 

Ściana noża brudna 
polucja graffiti 
spray do graffiti 
– okruchy i tłuszcz 

Blat stołu 
– minowe pole 
lampa nad stołem 
– ciekawski reflektor 

Zdmuchnięty okruch 
to uciekający człowiek 
kawa i herbata 
– dwa gończe psy 

Zrobiona kanapka 
– sztuczny porządek 
wycieranie noża 
– równanie terenu

W kubku 
szczoteczki zwrócone w przeciwne strony, 
Słowacki i Mickiewicz w salach polonistycznych. 

Każda opowiada swoją pastę. 
To historia 

Hutu i Tutsi z tego samego czarnego worka, 
Honecker lżej całował Breżniewa, 

ale nikt nie patrzy. Skąd to branie pod włos – 
jedna przy drugiej na porannym apelu? 

Potem mylisz się i bierzesz nie tę, 
nie wiedząc, że oto spełnia się jej marzenie 

o poświęceniu, bo każdy chce być wyniesiony. 
Jak Kolbe, choćby na chwilę, na wysokość ust: 

mimo że to tylko Colgate, krew na dziąsłach – 
noc do wyplucia, ręce do umycia, szczoteczka 

wbita w kubek jak flaga zbójeckiego kraju; 
w którym czystki zębów mają miejsce 

o tutaj.

Zofia Sofim Mikuła

Reakcja alergiczna
Schniemy w słońcu. 
Ty trzysta trzynaście metrów nad poziomem morza ja na nizinie, 
gdyby dodać twoje szóste piętro byłoby trzysta trzydzieści trzy.
Lubisz trzynastkę, lubisz też trójkę. Trójkę wygrałam kiedyś w totka,
nigdy więcej mi się nie zdarzyło. Tobie zdarzyły się trzy ważne kobiety.
Przelotne romanse zjawiają się często,
romans z kokardą przychodzi z rzadka niespodzianie.

Schniemy w słońcu. 
Ty nad górską rzeką ja w dolinie Wisły.
Opuchlizna powoli schodzi z twarzy jeszcze tylko oczy podkrążone
nieznacznie. Nie wiedziałam, że jestem uczulona na salicylany i na 
ciebie.
W obu przypadkach należy zachować ostrożność.
Nawet niewielka dawka powoduje reakcję nadwrażliwości.
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Irena Tetlak

***(więź)
kiedy spoglądam sobie w oczy 
widzę nadal młodą dziewczynę
życie toczy się swoim torem
obok niby bliscy ludzie

nie widziałam niektórych od lat
szmat czasu nas dzieli 
złamane przysięgi najbardziej 
i cała prawda o naszej codzienności 

nieprzerobione trudne sprawy
nieprzegadane noce
toasty za naszych nieprzyjaciół 
aktualne wyobrażenia o wolności 

pozorna więź przecież nie jednoczy
wyjęci z innych pudełek puzzli
włożeni do jednego wora
odporni już na hejt i osądy

nieodporni wciąż na śmierć i życie

geometria porozumienia

światy równoległe tną prostopadle
przecinają uśmiech jak zbite lustra
dają ostro po pysku
 
postronki nerwów trzaskają
porozumienie wymaga wspólnego punktu
lecz więź pęka jak kryształ

krew tak łatwo opuszcza naczynia 
dobre intencje kaleczą jak kamienie
pozostaje jedynie wrzask bezsilności 

a przecież wystarczyłoby powiedzieć:
rozumiem – zajmę się tym

Schniemy w słońcu.
Jedziesz z mamą na zastrzyk odwiedzasz siostrę w samotności.
Moja siostra bierze chemię i traci pamięć.
Schniemy w słońcu, jeszcze nie wiemy, kiedy zacznie się odczulanie.

Jerzy Stasiewicz

Śladem Franza Kafki
Byłem na Złotej uliczce.
I domek Twój maleńki widziałem,
w którym tworzyłeś Franciszku.
I sto wież Pragi
I dachy czerwone
I katedry ogrom gotyku
I orła w katedrze…

Praga – miasto Kafki ukochane
Praga – labirynt skazanego bez końca
Praga – miasto więzienie…

Mówiono , że chciałeś skoczyć
z mostu Karola o zmroku.

Życiorys
Żałowali ci pieśni
gdyś konał
krasili łoże puchem
twojej poezji
w noc strasznej zamieci
I byłeś niczym obraz
ze snu matki
przed pierwszą komunią
niesiony wiatrem przez pola

Potem mówili żeś odszedł
bez słowa...
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Grzegorz Trochimczuk

Z ukosa
Izolacja nie odbiera mi apetytu
na wino – niewinność
bez białej historii
w karmazynowym płaszczu
się nosi.

Psom lepiej w ogrodzie
ludnym, węszą lubieżność
rozwieszoną w oknach, zapach
występków zabronionych kusi ‒
Nie kąsać!

Tam i z powrotem wędruję,
myśl się rozrasta, upodabnia
do starego jesionu,
który marszczy
czoło.

Po jednej stronie śpi tęsknota,
po drugiej na wąskim łóżku leży
porzucona pościel, pomiędzy
kwitną sprzymierzone z ryzykiem
białe bzy.

Ryszard Wasilewski

nasycona jesień
jesień już tańczy 
w kiściach winorośli nad domem się wypełnia tęcza
dziczeje
więdnie rajska jabłoń

doprowadzone do ostateczności
kwitnące ogrody
ocaliły jeszcze purpurowe róże
wystawione na schnięcie
w ostrych mackach szronu

ptaki i liście

Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz 

W Szamotułach wsiada wepchnięta przez anioła 

stróża, roznosi zapach leków, pociąg porywa 
jak wierzchowiec; kości trzymają się laski, ubytki 
wapnia równają się ubytkom bliskich. 

Usadowiona wyjmuje różaniec i siąpi zdrowaśki,
to ostatnia podróż do chorej siostry, liczy stacje 
jak tajemnice bolesne, okulary nie dają pewności,
zasypia ukołysana mantrą. W Choszcznie 
anioł nie może jej dobudzić.

mama wychodzi, sprząta mieszkanie, wyrzuca zaległości

nie ścieli łóżka, położy tu wezwania do życia

przeciera szyby i okulary, pakuje wypisy,
telefon i naładowane chmury

maluje paznokcie na niebiesko, włosy na rudo,
nie może uspokoić tkliwego brzucha

zabiera drobne na ostatnie wydatki, nie chce niczego
powiedzieć na wyrost

wychodzi z zieloną walizeczką jakby wyjeżdżała
na wczasy 

Ruchy warg mogłyby zdradzić prawdziwe 

poglądy, żałoba i tak wszystkich zaskoczy – 

dobranoc wszystkim tępym obietnicom,
przerwanym żyłom, zwiniętym pępkom,
zacznijcie od źródła w górze rzeki, 

dobranoc wszystkim szorstkim dokumentom,
pieczęciom ważniejszym od człowieka,
czarnym flagom wyciętym z komiksów.

Dobranoc, każdy pogląd zostanie przyjęty,
każdy Ikar wyjęty z oceanu żywy.
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Skleroza
Nie wiedziałem, czy nie chciałem wiedzieć?
Ile lat zmarnowałem na niewiedzę,
Nawet na tę przydatną?

To jednak jest różnica – oślepnąć,
A stracić wzrok na własne życzenie,
Po to, żeby nie widzieć.

Wszystko wedle własnego widzi mi się.
Nie widzieć.
Nie słyszeć.
Nie czuć.
Nie wierzyć.
Nie żyć.

Taki preparat do zażycia
Pod koniec życia:
Pięć w jednym.

Może tylko ostatkiem pamięci zachować
Fioletowy łubin w przyleśnym rowie,
Lot pszczoły nad kwitnącą jabłonką,
Na skórze chłód wieczornego jeziora,
Szum wiatru w wysokich sosnach,
Pocałunek poranny. I wyjść z domu
Prosto w deszcz.

I w deszczu zaniechać.
Nie rozliczać.
Nie chcieć.

Niech błogosławiona będzie
Pożegnalna skleroza.

Okulary
Powiało. I sypnęło gęsto liśćmi z drzew.
Nieustępliwa jesień spłynęła jak rzeka.
Ściemnia się nieodwołalnie. Ale jednak w mgle
Widać to, co się skryło pod szczelną powieką.

odlatują stadami
zataczając kręgi nad naszym domem
z widokiem na chmury
wzbierające łzami

może i żal
że przeszło pod nami nagie lato
lecz w mgiełkach melancholii
my jesienni szamani
nawiniemy na kołowrót czasu
nić babiego lata
a potem w parku
paśmie łąk
na uliczce wśród bliskich nieznajomych 
odległych na wyciągnięcie ręki 

nasycimy w sobie
inny odcień pragnień

czasem uśmiech
skraca sobie przez nas drogę 

Marek Wawrzkiewicz

Siwienie, łysienie
Moja mama najpierw siwiała, a potem łysiała.
Nie pamiętam, czy farbowała włosy. Jeśli tak
To rzadko. A włosy rzedły. Kiedyś
Kupiliśmy jej perukę w kolorze kasztanu.
Siedziała w niej za stołem i popadła w jakąś
Dziwną, niepodobną do niej, dostojność.
Mniej często się śmiała i mniej cieszyła.

Aż zarzuciła gdzieś perukę. I po dawnemu
Cieszyła się i śmiała.

Była siwowłosa i łysawa.
I taka piękna.
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Marek Wołyński

Kłopot
Samotność bywa zgubna
kiedy jesteś stary
bo śmierć może zaskoczyć
i nikt się nie dowie

Drzwi od środka zamknięte
nawet złodziej nie znajdzie
a sąsiedzi już dawno 
przestali cię odwiedzać
 
Dni będą mijały
i w każdej godzinie
świat rozwiąże milion
wyzwań co jak plaga

a ty w domowym łachu
na łóżku lub w fotelu
pomarszczony i siny
z zastygłym grymasem

I kolejny kłopot 
dla twoich najbliższych
bo cenę mieszkania
zbija przykry zapach

Psychoanaliza
Moje trzecie ja
pochodzi z wylęgarni
wariatów

Ma kolce
które się czasami
przedostają 
do słów

Przecież tego nie było. Ale dzisiaj jest.
Śledzę to przez tonące w przeszłości obszary.
Lata cię wyposażyły w dodatkowy gest,
Ten, którym lekko poprawiasz okulary.

Nie używałaś ich kiedyś. Szkła dłonia przecierasz.
Lat i dioptrii przybyło – taki to jest czas.
Było, przeszło, minęło – co począć. I teraz
Widzisz wciąż niewyraźniej – mnie, siebie i nas.

Magdalena Węgrzynowicz-Plichta

Carpe diem
Chwytaj dzień, bo przecież nikt się nie dowie, 

jaką nam przyszłość zgotują bogowie...
Horacy, Pieśni (1, 11, 8)

kiedy nie śpię obijam się w domu od ściany do ściany
gdy wreszcie w południe po wielu telefonach od przyjaciół

wyjdę na ulicę próbuję schwytać uciekający dzień choćby
za łokieć nawet w przepełnionym po brzegi tramwaju

ale gdy snuję się po miejskim parku bez celu celuję
w koniuszek fruwającej na wietrze witki wierzby płaczącej

nad stawem a jednak dzień jest bardziej ulotny niż nocna
zjawa upiór w pełni księżyca niż mgła wisząca nad miastem 

w jesienny poranek po co mi taki dzień co nie czeka na mnie 
tylko jak rączy koń w jakoś nieludzką dal pomyka jasna 

cholera po co mi taki szalony dzień co na mnie prostego 
ubogiego człowieka ni sekundy ni minuty nigdy nie poczeka
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Horacy po cóż mi twoje carpe diem skoro i tak po Nagasaki 
Hiroszimie starzy bogowie pomarli na wieki a nowych nie ma 
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Tere-fere kuku 1
Posiedzenie komisji kultury. Odbyło się. Wszyscy
byli przygotowani. Wyspani. Trzeźwi. Na stole 
leżały nietknięte delicje. Czerstwe jak zgromadzeni. I 
nieotwarta woda. Niepotrzebna jak poruszane 
tematy. I martwe strofy Przecława Złoty. 
Najprawdopodobniej odeszły 
ze zgryzoty. Głosujący zdalnie stracą 
swój głos. Obecnych nie słychać.

Tere-fere kuku 2
Pada śnieg. Matyldowe złonko niechciejnie 
podnosi promień niczym zaspaną rękę. Zaprasza na 
drzemkę. Ktoś krzyczy: Nie wolno teraz spać! 
Odkrzykuję równie głośno: Trzeba!
By jasny umysł mieć! Trzeba i drzemki i chleba! 

***
Śnieg przykrył błoto jak kołdra okrywa ciało zaorane 
przeżyciami. Nie widać bruzd i rozkopów. Butelek po 
małpkach. Wypalonych petów. W ziemi zasnęły mrówki 
jak pod pierzyną po dłuższej chwili zastygają wszelkie 
grymasy i drgania. Jednak w zaśnieżonych domach 
ludzie nie chcą spać. Mało im było siebie. Uwięzili słońce. 
Bez przerwy dzwoni telefon. Przychodzą wiadomości. A 
przecież spadł śnieg. I gwiazdy mrugają na dobranoc.

***
Pada deszcz. Pogoda pasuje do nastroju. I
dobrze. Przynajmniej panujemy nad czymś. Choćby
iluzorycznie. Znaki na niebie. W przyrodzie. Rytuały.
Czarowanie rzeczywistości. Jedyny przywilej ludzi
z wyobraźnią. Bogactwo wśród niedostatku.

Lubi kamuflaż – 
wtedy zakłada
maski

Jednak najlepiej 
się czuje
w roli scenarzysty
wplatając mi do życia
zaskakujące
zwroty akcji

Beata Zalot

Horyzont zdarzeń 
z cyklu Wiersze kwantowe

Kiedy byłam małą dziewczynką
granica, za którą nie było już nic 
znajdowała się tuż za wsią 
tam, gdzie kończył się las.
Potem świat pęczniał
tak samo jak moja pycha i próżność.
Dziś wiem,
że granica, za którą nie ma nic
jest tak blisko,
że trudno ją dostrzec.

Marlena Zynger

Mity z mchu i paproci
Każdy chce mitów. Z wiekiem zmienia się
narrator. Życzliwi dziadkowie ustępują 
książce z obrazkami. Ona - dobranocce. 
Kreskówki - wersjom fabularnym. Niewinny
ekran - rozmarzonemu łowcy. I tak nowa 
Europa da się wkrótce porwać Zeusowi 
o nowej twarzy.
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w treści i formie oddzielonym od postaci Poetki.
Mimo że przyszło nam żyć w dobie postmoder-
nizmu, w epoce „małych narracji”, to jednak 
kusi zastosowanie ujęcia hermeneutycznego, 
dociekanie, czy prezentowane dzieło odczytuje-
my zgodnie z intencją autora. Chociaż, zdaniem 
niektórych filozofów, sam akt lektury może być 
również autonomiczny, niezależny nie tylko od 
autora, ale nawet od czytelnika. Jacques Der-
rida uważa, że ostatecznie nad tekstem inte-
lektualnie i emocjonalnie nie panuje ani autor, 
ani czytelnik, gdyż nawet interpretacje trzeba 
reinterpretować w tym sensie, że nigdy nie 
należy przywiązywać się do pierwszego od-
czytania. Jak w przypadku liryki Małgorzaty 
Kulisiewicz z tomu Sprzedawcy jaśminu, gdyż 
jest to poezja z jednej strony nader plastycz-
na, intensywnie nasycona obrazami poetyc-
kimi, z drugiej strony mocno skondensowana 
znaczeniowo z licznymi oryginalnymi metafo-
rami i symboliką wpisaną w kody kulturowe. 
Dlatego lektura lirycznych wyznań Małgorzaty 

Małgorzata Kulisiewicz,  
Sprzedawcy jaśminu, 
Wydawnictwa SIGNO, Kraków 2021

Kulisiewicz jest tyleż przygodą intelektualną, co 
przeżyciem estetycznym, z nierzadkim wcale 
doznawaniem piękna. O tym, jak bardzo waż-
ne dla Poetki jest odczuwanie aury piękna ota-
czającej nas zewsząd natury, niech zaświadczy 
pochodząca z miniatury Poezjobranie strofoida: 
Liść czerwony piorunem strąca, / w listopado-
wy spleen nas wplata, / jak w babiego lata war-
kocz. A o tym, że równie istotne jest sprzężenie 
zwrotne między nią a czytelnikiem, informu-
je obserwacja podmiotu lirycznego, ponieważ 
wypowiada się w liczbie mnogiej: nie ptakami 
jeszcze-śmy, lecz snem złotym. I dlatego poin-
ta wyrażona frazą: Jesiennym poezjobraniem 
/piękna świata, oprócz zadumy nad przemi-
janiem (topos vanitas) dostarczyć może tak-
że wzruszenia. Ponadto Autorka komponując 
wiersze wolne, najczęściej białe, stosuje wersy 
różnej długości w celu wzmocnienia ekspresji 
wypowiedzi. Często, żeby wybrzmiała melodia 
frazy i rytm wiersza, potrzebna jest recytacja 
lub choćby głośne odczytanie a’vista.
Tytułem Sprzedawcy jaśminu objęto zróżnico-
wane pod względem treści i formy utwory, które 
zamieszczono w częściach: Człowiek i wyspa, 
Ekfrazy, Szara persona i Przebudzenie. Tytuł 
przedostatniej jest aluzją do podmiotu lirycz-
nego z utworu Uwaga dramat Andrzej Bursy: 
Mały szary człowiek / taki szary jak poniedziałek 
po niedzieli / szary jak szara mysz na szarym 
polu. Podczas gdy Bursa podkreśla alienację, 
pisząc, że to detal właściwie zbędny w realia-
ch powojennej socjalistycznej rzeczywistości, 
to Kulisiewicz, pisząc w wierszu Szara persona 
o człowieku z XXI w. i wyposażając go w inne 
atrybuty: głodny ziemi, życia, codzienności / 
człowiek / szara persona Ziemi / stubarwny 
ptak, skupia się na niemożności osiągnięcia 
przez niego szczęścia i spełnienia. Od same-
go początku w liryce Małgorzaty Kulisiewicz 

Magdalena Węgrzynowicz-Plichta

Najnowsze trendy w poezji
część XXVI

Inspiracje
i symbolika 

Małgorzaty Kulisiewicz

w Sprzedawcach

 Najnowsza poezja Małgorzaty Kulisiewicz 
uwydatniania fascynację Autorki różno-

rodnością kulturową, która w istotny sposób 
wpływa na świat przedstawiony w miniaturach 
i poematach oraz typ refleksji zawarty w poin-
tach, często o zabarwieniu egzystencjalnym lub 
filozoficznym. To zapewne spotęgowany efekt 
połączenia wykształcenia i zamiłowań, ponie-
waż Poetka (absolwentka filmoznawstwa i polo-
nistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) znana jest 
w środowisku twórczym jako realizatorka re-
portaży telewizyjnych, autorka esejów, recenzji 
filmowych i literackich, a także publikacji histo-
rycznych. Jako aktywna miłośniczka literatury 
pięknej dała się poznać po debiucie poetyckim: 
Inni Bogowie (2015), a po opublikowaniu ko-
lejnych książek poetyckich: Kot Wittgensteina 
i inne wiersze, Ciasteczka z ironią oraz zbioru 
opowiadań dalEKOwzroczność, ugruntowała 
pozycję Autorki o dojrzałym warsztacie i ory-
ginalnym stylu. Oczywiście można zastana-
wiać się, czy w świetle postmodernistycznych 

tendencji, gdy poezja bardzo często przybiera 
postać intelektualnej gry językowej, liryka Mał-
gorzaty Kulisiewicz jest wolna od stygmatu, 
który przybrał miano literatury wyczerpania. 
Pogląd, jakoby literatura doszła do kresu, su-
geruje, że skoro powiedziano już wszystko, to 
pozostaje tylko układanie nowych konfiguracji 
w celu wydobycia oczekiwanych treści. Tak czy 
owak pozostaje jeszcze duży margines dla kre-
atywności w obszarze poszukiwania oryginal-
nej formy i środków wyrazu. Wbrew pozorom 
to bardzo dużo, zwłaszcza gdy interesuje nas 
pogłębione studium przypadku, bez tendencji 
do uniwersalizacji postaw i doświadczeń pod-
miotu lirycznego, a z takim podejściem mamy 
do czynienia w dwu poematach: Krakowskie 
Iuvenilia i Ewa w ogrodach. Nie jest też istot-
ne na ile liryka bezpośrednia, a szczególnie ta 
o tematyce miłosnej, przekłada się na wątki au-
tobiograficzne Autorki. Każdy wiersz jest kre-
acją artystyczną i wobec tego po opublikowa-
niu pozostaje obiektywnie istniejącym faktem, 

jaśminu



LiryDram 97lipiec–wrzesień 202196 LiryDram lipiec–wrzesień 2021

aspołeczni ludzie Narkotycznie przyrośnięci / do 
ekranów, którzy Zatopieni w ekranach / zgubili 
swoje ego. / Laptopy, i-pody, / tablety, smartfony 
– / ich ołtarze. Smutno i niepokojąco wybrzmie-
wa w poincie konstatacja: Homo smartfonicus 
/ nieświadomy / swej tragedii. Czy wszystko 
przepadnie? Czy nie ma już ratunku? Promy-
czek optymizmu przyświeca w wierszu bez ty-
tułu o pięknej melodyjnej i długiej frazie, który 
rozpoczyna się słowami: Człowiek i wyspa, usta 
na piasku, kwiat pomarańczy, wulkan wygasły, 
by w pewnym momencie odkryć misję poezji: 
ona jest większa niż los i chaos. / Przynosi szan-
sę, by zmienić nas.
Póki jednak to nastąpi, przed światem – zda-
niem Poetki – kolejne zagrożenia. Oto w utwo-
rze Niepostrzeżenie frazą Barwny tłum / za-
traca się / w szalonym tańcu ujawnia dyna-
miczny obraz, który na pierwszym poziomie 
semantycznym sprowadza się do przedstawie-
nia orgiastycznego tańca, a za sprawą barba-
rzyńcy zamienia się w sposób dla uczestników 
niezauważony w trans wiedziony przez samą 
śmierć – danse macabre. Na drugim poziomie 
znaczeniowo-symbolicznym w miniaturze gę-
sto od znaczeń – z jednej strony współczesne 
kody kulturowe – dwie aluzje literackie: do 
tytułu powieści Milana Kundery Nieznośnej 
lekkości bytu i tytułu zbioru esejów o sztuce 
Zbigniewa Herberta Barbarzyńca w ogrodzie, 
z drugiej motywy antyczne, jak szalony taniec, 
co przywodzi na myśli obrzędy (bachanalia, 
greckie ku czci Dionizosa i rzymskie misteria) 
i barbarzyńca, czyli ten, który jest spoza kultu-
ry, niecywilizowany i dziki. To zamierzona in-
tertekstowość, a łącznikiem obu światów jest 
postać barbarzyńcy. W ten sposób, zderzając 
dwa modele kulturowe, a więc świat starożyt-
ny, hellenistyczny z europejskim, ludycznym 
(zabawowym), Małgorzata Kulisiewicz uzyskuje 

efekt profetyczny, stan katastroficznej przepo-
wiedni, niczym w antycznych Delfach, ale na 
miarę naszych cybernetyczno-transgresyjnych 
czasów. W finale tytuł miniatury Niepostrze-
żenie nabiera głębszego złowieszczego sensu, 
bowiem do tej pory neutralne emocjonalnie 
konotacje tego przysłówka mogą wymusić na 
czytelniku gorzką refleksję, że brak czujności 
może być tragiczny w skutkach tak dla niego, 
jak i całej cywilizacji, choć przedstawienie mu-
si trwać. A skoro w poincie pojawia się tytuł 
głośnego przeboju rockowego zespołu Queen 
The Show Must Go On, wszystko staje się jesz-
cze bardziej realne. Równie dramatyczna jak 
poprzednia jest miniatura Notes, która może 
być intuicyjnym nawiązaniem do wiersza Ta-
deusza Różewicza W środku życia i utworu 
Antoniego Słonimskiego Notes. To sytuacyj-
ny monolog oparty o kontrast, gdyż podmiot 
liryczny nastawiony pozytywnie na początku 
oznajmia: Dzwonię z zaproszeniami / według 
kolejności, a zaniepokojony w trzecim wer-
sie stwierdza: Milczą. Co uprawnia Poetkę do 
stwierdzenia w finale, że Zostaną w sercu, / 
w głowie, / w wieczności? Jej mistyczne spoj-
rzenie na wszechświat. A stanowi ono podłoże 
wielu interesujących tekstów Autorki. Choćby 
miniatury Wędrówka, kompozycyjnie opar-
tej na toposie wędrowania, rozumianym jako 
doświadczanie życia na Ziemi, przeżywanie 
ludzkiego losu w sposób integralnie związany 
z naturą. Pojawia się więc antropomorfizacja: 
Ziemia ma skórę, więc odczuwa ból, co Poetka 
dosadnie wyraża we frazie: Pod cienką skórą 
Ziemi / głębokie warstwy / cierpienia. Histo-
rie cywilizacji pełne są nie tylko naturalnych 
nekropoli, ale też pól bitewnych i miejsc kaź-
ni, wreszcie terenów skażonych po takich pla-
gach jak wybuchy nuklearne lub katastrofach 
jak awarie elektrowni atomowych. Dlatego 

odnajdujemy ślady fascynacji bogactwem i ży-
wotnością kodów kulturowych, dlatego wiele 
w tej poezji motywów antycznych, biblijnych 
i orientalnych, występujących jako aluzje, od-
niesienia do sztuki i dzieł literackich, tekstów 
naukowych i zjawisk popkultury w postaci fraz 
w tekście właściwym lub w mottach. Na szcze-
gólną uwagę w omawianym zbiorze wierszy, 
spośród licznych z akcentami nawiązującymi do 
Antyku, zasługują poniżej wymienione utwory: 
Impresja, Drobiazgi, Wylogowany z logosu. Do 
tej grupy należy też o sarkastycznej ekologicznej 
wymowie Smo(g)k, gdyż pointę tego wiersza 
stanowi łacińska sentencja: Tertium non datur, 
co można przetłumaczyć, że trzeciej możliwości 
nie ma. Jest też liczna grupa utworów o cieka-
wej kompozycji inspirowanych Biblią: Młyn po-
wszedni, Outsider, Niemy zgrzyt, Podsłowicze, 
Zagadka, Uczłowieczenie, Syn marnotrawny, 
Historia stara jak świat, Alfa i Omega, Mroczna 
reguła, Księgozbiór świat(ł)a, Powroty, Utrata, 
Niewi(a)domi. Natomiast z wierszy, w których 
w dużym stopniu świat przedstawiony i emo-
cjonalny podmiotu lirycznego skupia się wokół 
Krakowa, oprócz wcześniej wspomnianych po-
ematów, zainteresowanie wzbudzają: Impresja, 
Plac Nowy, Święto Niepodległości, Mayamural, 
Kładka Bernatka, Berka Joselewicza 5, Kra-
wiec z ulicy Miodowej, Pamięć przedmiotów, 
Katarynki. A spośród ekfraz najbardziej prze-
mawiają do mnie Van Gogh i Pasja Leonarda. 
Robi też mocne wrażenie liryczny monolog 
z miniatury Motto, gdy po tekście Wiktora Je-
rofiejewa: Pisarz to rozwścieczony budzik, / któ-
ry dzwoni, żeby przebudzić świat, jako pointa 
w drugiej strofoidzie pojawia się metaforyczna 
fraza: Trzeba być natarczywym, / zanim bate-
rie wysiądą – / na zawsze. Takich, znaczących 
i uzbrojonych w dodatkowe przekazy odniesień 
literackich jest w tym tomie sporo, np. wiersz 

Niewi(a)domi zawiera wyraźną aluzję do po-
ematu Arthura Rimbauda, w którym Statek 
pijany można odczytać jako historię upojone-
go wolnością poety. Jaką zatem postawę pre-
feruje Poetka?
Odpowiedzi może udzielić miniatura Wiersz, 
w której nacisk równomiernie jest rozłożony 
na racjonalność i artystyczną kreację: Rozum 
tańczy / w parze z wyobraźnią / w zgodnym 
rytmie. // Raz prowadzi on, raz ona. / Zawsze 
doskonale. // Dają się unieść muzyce. Mimo to 
Poetka miewa wątpliwości i w miniaturze Dy-
lemat rozważa, co wydaje się lepsze: Napisać 
jeden wers, / który stworzy świat. / Nie napi-
sać nic. / Napisać miłość. Jednak jest to zada-
nie coraz trudniejsze do wykonania, czemu da-
je wyraz w utworze Fake newsy, gdy zauważa, 
że one: Przemieszczają się błyskawicznie, / fał-
szywi prorocy naszych czasów, / mydlą oczy, / 
sieją zamęt, / zarażają nienawiścią. Nazywając 
ohydne skutki ich działania, odnosi się w poin-
cie do idei Platona, ale z wiadomych względów 
nie mogąc wprost wykorzystać triady: Piękno, 
Dobro i Prawda, tworzy idealne zaprzeczenie: 
NiePrawda, nieDobro, niePiękno. Natomiast 
inną triadę, wywodzącą się z tradycji chrześci-
jańskiej, obejmującą: Nadzieję, Wiarę i Miłość, 
wprowadza do wiersza Atlantis, w którym trzy 
pierwsze strofoidy rozpoczynają się pytaniem 
retorycznym: I jeśli jest jeszcze, zaś cały utwór 
kończy płynąca miłość, by ratować to, co po-
zostało. / Mądrość Oceanu. Zresztą optymizm 
Poetki, a zatem także czytelników, jest wysta-
wiony na próbę. Niepokojące wydają się prze-
miany cywilizacyjne. Gdy w XX w. dominują-
cym nie był homo sapiens, tylko, jak zauważa 
w wierszu Homo ludens, człowiek bawiący się 
aż do końca świata, to w XXI w. dominującym 
staje się podmiot liryczny z utworu Smartfo-
nicus. A na masową skalę czynią go niestety 
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Kapliczka na skraju drogi
O Yasmin Yasmin!
dziewczyno jasnowłosa
dziewczyno białowłosa
wołam cię
w rozkwicie
jak jaśmin białym
wołam na końcu drogi
biel twej sukni
rozmywa się jak mgła
znikasz
O Yasmin
przyszłaś jak duch
znikasz jak duch
stamtąd
O Yasmin
biała moja dziewczyno
matko moja
Yasmin

Odblaski
Jaśminowe raje zarosły piołunem,
niszczeje pradawna zieleń.
Przez szczerbaty mur
uciekły ogrodowe krasnale
i żaby.
Wyblakły kurz 
stopniowo pokrywa pamięć
po jaśminowych ludziach,
którzy odbijają się czasem
w lustrze jeziora,
jakby lubili
tu do nas wracać.

Poezjobranie
Liść czerwony piorunem strąca, 
w listopadowy spleen nas wplata, 
jak w babiego lata warkocz.

Jeszcze nie pora na odlotów jesień, 
nie ptakami jeszcze-śmy, lecz snem złotym 
niedopełnionym, dalekim, bez końca.

Jesiennym poezjobraniem
piękna świata.

Poetka jako receptę na poprawę sytuacji po-
daje w poincie dwie metafory Wtedy najlepiej 
pofrunąć, / błękit ukoi ból. I znów powracamy 
do metafizyki, symboliki nieba i duszy. Zada-
jemy pytania: jak się ma do cierpienia Ziemi 
cierpienie człowieka? Czy druga strofoida do-
tyczy ziemi czy człowieka? A może obu, gdy 
człowiek zapośrednicza los ziemi?
Niezwykle frapujący jest utwór Krawędzie, 
w którym zbiorowy podmiot liryczny alego-
rycznie wypowiada gorzką prawdę, że Życie 
dało nam lekcję / bólu, a Poetka łącząca na po-
ziomie mentalnym pojęcie Zła z zabawą kamy-
kami – puszczaniem kaczek na wodzie, kreuje 
oryginalną pointę, kiedy to Zło-Kamyk: Zatacza 
kręgi / aż po krawędzie / świata. A czyja ręka 
to Zło prowadzi? Ten i wcześniej zasygnali-
zowane wiersze muszą powstawać w czasie 
szczególnej kontemplacji słowa przy wyczulo-
nych zmysłach, gdy faza natchnienia pozwa-
la w skupieniu oderwać się od przyziemnego 

tu i teraz. Właśnie zapis analogicznej sytuacji 
odnaleźć można w utworze Ta chwila, gdy ro-
dzi się wiersz. Kiedy to Poetka zamiast Pegaza 
otacza estymą inny ważny symbol: Gołębica 
układa zwoje czasu / w starym ogrodzie i wiel-
ką rolę upatruje w unoszeniu się: Wzlatuje-
my w nieznane / zakamarki nieba. Motyw ten 
z całą symboliczną wyrazistością pojawia się 
także w wierszu Księgozbiór świat(ł)a, w któ-
rym metaforyczne frazy: wykluł się ptak po-
ezji. / Trzepotem kartek / uczy się śnić / epo-
ki, są bardzo czytelne i nie budzą już żadnych 
wątpliwości. Na zakończenie wspomnę o wier-
szach inspirowanych jaśminem: Sprzedawcy 
jaśminu, Odblaski, Kapliczka na skraju drogi, 
które ze względu na złożoną orientalną sym-
bolikę zasługują na osobne omówienie. Jeden 
z nich jest nawet wierszem tytułowym, a jak 
pięknie metafizycznie Małgorzata Kulisiewicz 
postrzega ten kwiat, niech każdy przekona się 
już sam. .bez mojego udziału.

Małgorzata Kulisiewicz 

Natchnienie
Podróż do źródeł wyobraźni
pod specjalnym nadzorem
wieczności.
Don Kichoci zmienili
nadzieję w śmieszność.
Sancho Pansa pozostał
w spokoju
zaniechania.
Honor przyfrunął
ostatnim dziś samolotem
na Okęcie.
Odebraliśmy go należycie.
Jaka ulga!
Zaraz pytania:
 – Co za ulga?
 – Ile? Za ile?
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TZENI VLACHONI – ur. w 1958 roku w Pilionie, skąd 
pochodziły mitologiczne centaury. Obecnie mieszka 
w Atenach, gdzie prowadzi znany fitness club. Wydała 
kilka książek, w których dominuje tematyka miłosna: 
Miłosny kompas, Harfy… Oprócz poezji wydała książkę 
Czas niekończącej się młodości – duchowa i cielesna 
równowaga słowami Greczynki.
Jej czysto liryczna poezja jest historią serca, biologią 
kobiecego ciała i światłem dojrzewania somatyczno-
psychicznego. Uczucia wypełniają wszystkie strony 
życia: radosne i smutne, idealne i zawiłe w swojej jasnej 
mroczności, w świadomości splotu czasoprzestrzennych 
wartości. Intymność i namiętność „odzwierciedlają 
poczucie odrodzenia wewnętrznego, żar i potęgę emocji, 
subtelnych i żarliwych drgnień psychiki ludzkiej”.
Czytając erotyki Tzeni Vlachoni, czujemy zapach skóry 
ciała i smak warg, blask oczu, dotyk włosów i puls serca. 
Miłości potrzebują nie tylko ludzie, ale i bogowie. Miłość 
uprawomocnia szlachetność, harmonię „myślowidzenia”, 
egzystencjalne niepokoje i w ogóle ludzki los.

Tzeni Vlachoni

Hymn do Miłości
Miłości,
stajesz się pełnią księżyca
gdy przychodzisz.
Wszystko przynosisz,
nim staniesz się
tyranem, władcą…
Opadają welony.
Giną maski.
Radość staje się bólem, łzą.
I znowu nadchodzi
w objęciu miłosnym, silnym.
Tak mocnym, że boleją ciała,
wargi krwawią
przeciwności giną.
Miłości, nigdy nie odchodź
z mego życia,
płatki róży rozłożę byś mogła przechodzić…

Υμνος Στον Ερωτα
Έρωτα,
φεγγάρι ολόγιομο γίνεσαι
σαν έρχεσαι.
Όλα εσύ τα φέρνεις
ώσπου να γίνεις
τύραννος, δυνάστης...
Τα πέπλα πέφτουν.
Κι οι μάσκες χάνονται.
Η χαρά γίνεται πόνος, δάκρυ.
Και πάλι έρχεται
σ’ένα αγκάλιασμα ερωτικό, δυνατό.
Τόσο που τα κορμιά πονούν,
τα χείλη ματώνουν,
οι αντιστάσεις χάνονται.
Έρωτα, μη φύγεις ποτέ
από τη ζωή μου,
ροδοπέταλα θα στρώνω να περνάς... 

Harfy
Położę harfy
na prześcieradłach świata
by kołysały ich sny.
Aniołów solistów
by nuciły
pieśni miłosne.
Bez tego życie stracone.
Śmieję się sarkastycznie
z nakręcanych ludzików.
Obejmuję w swoich rozkoszach.
Drżę w bojaźni.
Wyłączam swoje zasady moralne

Αρπες
Άρπες θα βάλω
στα σεντόνια του κόσμου
να νανουρίζουν τα όνειρά τους.
Άγγελους σολίστες
να ψιθυρίζουν
τραγούδια ερωτικά.
Χωρίς αυτά ζωή χαμένη ζουν.
Σαρκαστικά γελώ
σε κουρδισμένα ανθρωπάκια.
Αγαλλιάζω στις ηδονές μου.
Τρέμω στους φόβους μου.
Αφορίζω τις ηθικές μου.

Tzeni
Vlachoni

Tzeni Vlachoni, Wiersze miłosne, 
przekład Ares Chadzinikolau, 
Poeticon, Poeticon, 2021

Tzeni Vlachoni

POECI ZIEMI POŁUDNIA – wybór i przekład Ares Chadzinikolau
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Antonis Ch. Kuros

ANTONIS CH. KUROS – urodził się w Atenach, 
gdzie do tej pory mieszka.Studiował prawo. 
Jest honorowym adwokatem w stolicy Grecji, 
członkiem Zarządu Adwokackiego.Publikuje 
artykuły i felietony w różnych gazetach 
i czasopismach. Jest członkiem najstarszego 
Związku Literatów Greckich, Międzynarodowego 
Związku Krytyków i Stowarzyszenia Redaktorów 
Kultury. Zajmuje się poezją, eseistyką i prozą. 
Opublikował książki: Teksty i artykuły (1995), 
Eurowpólnota, Teksty (1996), Teksty II, 
Poglądy, Myśli (1997), Podróż w daleki świat, 
Opowiadania (1998), Teksty III, Proza-Liryka 
(2001), Życie wieczne, Poezje (2003), Pieśń 
samotności, Poezje (2004), Władczyni okrętu, 
Opowiadania (wspólnie z Eleni V.Pippa 2005), 
Poezje – The Poems (2007). Poezja Antonisa Ch. 
Kurosa jest wyważona, klarowna, intelektualnie 
czysta. Nie gubi się w skarłowaciałych układach 

słownych. Liryczna i uniwersalna, godna 
człowieczej doli i szlachetnych intencji. Jest 
balsamem dla umysłu i skołowaciałej duszy, 
pocieszeniem w bólu i nadzieją, somatyczno-
intelektualną katharsis, jak światło, które wyzwala 
dobre cechy i czyny.

Pogodne światło
Światło nieskończone, bezkresne
realne w głębi wieków
balsam umysłu i duszy
pocieszenie dla bólu
nadzieja noworodna
światło które w niewyczerpanych
przemianach budzisz natchnienie i pieścisz
serce i ciało i życie
które źródło i pełnię mają
w niekończących się ogniskach rozumu
jasne światło i wszechmądre
boskie i potężne.
Skomplikowane i pogodne
Święte światło!

Φως ιλαρον
Φως ατελεύτητο, απέραντο
στα βάθη των αιώνων υπαρκτό
βάλσαμο του νου και της ψυχής
παρηγορία στον πόνο
ελπίδα γέννησης νέας
φως που με τις αστείρευτες
εναλλαγές εμπνέεις και θωπεύεις
καρδιά και σώμα και ζωή
που την πηγή και τελείωση έχουν
φως φωτεινό και πάνσοφο
δαιμόνιο και δυνατό.
Δήλιο και ιλαρό
Φως ιεδό!

POECI ZIEMI POŁUDNIA – wybór i przekład Ares Chadzinikolau

Antonis
Ch.

Antonis Ch. Kuros, Pogodne 
Światło, przekład Ares 
Chadzinikolau, Poeticon, 
Poeticon, 2021

Jak powstaje 
historia

Jak zmieniły się czasy
i tak zgasły sny
sny nakarmione trwogą
głęboko zakorzenione w naszych sercach.

I te lata, co potoczyły się
straconymi nocami i dniami
snami z niekończącymi się koszmarami
latami ze zdradzonymi nadziejami.

Πως γραφεται  
η ιστορια

…σΠως γύρισαν τα πράγματα
κι έτσι έσβησαν τα όνειρα
όνειρα θρεμμένα στην αγωνία
βαθειά ριζωμένα στις καρδιές μας.

Και τα χρόνια που κύλησαν
με νύχτες και ημέρες χαμένες
ύπνους με ατέλειωτους εφιάλτες
χρόνια με ελπίδες προδομένες

Τα ματια
Τα μάτια σου κορίτσι μου είναι παράξενα
έχουν κάτι το ξεχωριστό, το διαφορετικό.
Ψάχνω επίμονα να βρω τι να’ναι αυτό
που τόση ευφορία μου προκαλούν σαν τα κυτώ.

Είναι άραγε το χρώμα το βαθύ καστανό
η μήπως το βάθος τους το πολύ κι απαλό
μέσα τους χάνομαι και περπατώ σαν τα κυτώ
κι όταν βγω, θέλω πάλι εντός τους να μπω.

Twoje oczy
Twoje oczy, moja dziewczyno, są niesamowite
mają coś wyjątkowego, innego.
Staram się cierpliwie odnaleźć to
co budzi taką euforię, gdy w nie patrzę.

Czy to na pewno głęboko kasztanowy kolor
czy też ich wielka głębia i delikatność
gubię się w nich i wędruję
a gdy wyjdę, ponownie pragnę wejść.

Kuros

Poezja Antonisa Kurosa jest wyważona, klarowna, intelektualnie czysta. Nie gubi się w skarłowaciałych 
układach słownych. Liryczna i uniwersalna, godna człowieczej doli i szlachetnych intencji. Jest 
balsamem dla umysłu i skołowaciałej duszy, pocieszeniem w bólu i nadzieją somatyczno-intelektualną 
katharsis, jak światło, które wyzwala dobre cechy i czyny. 

Ares Chadzinikolau



 Impreza literacka ZAMIAST rozpoczęła się 
w Domu Literatury w piątek 22 października 

o godz. 11:00. Tego dnia – podczas inaugu-
racji imprezy – wręczono nagrody literackie 
im. Jarosława Iwaszkiewicza i im. Juliusza 
Słowackiego za 2020 r. Fundatorem Nagród 
było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.
Nagrodę im. Juliusza Słowackiego za cało-
kształt twórczości poetyckiej odebrał Jerzy 

Fryckowski. Natomiast nagrodę literacką im. 
Jarosława Iwaszkiewicza w kategorii całokształ-
tu twórczości literackiej otrzymał Ryszard Ku-
rylczyk, zaś w kategorii popularyzacji literatury 
nagrodę im. Jarosława Iwaszkiewicza przyzna-
no Annie Pituch-Noworolskiej – Prezes Oddzia-
łu Krakowskiego ZLP. Nagrody wręczył Marek 
Wawrzkiewicz – prezes Zarządu Głównego ZLP.
Po przerwie obiadowej wręczono złote 
i srebrne odznaki honorowe ZLP. Złote z rąk 

Festiwal

Marlena Zynger

Mizeria to nie tylko sałatka z ogórków ze śmietaną, tym słowem określało 
się niegdyś kondycję finansową. Z powodu drugiego znaczenia tego słowa 
Związek Literatów Polskich zmuszony był odwołać tegoroczną Warszawską 
Jesień Poezji (Jubileuszową, pięćdziesiątą, czyli bogatą). Ta właściwa – 
z nadzieją na lepsze czasy – została przełożona na przyszły rok. Jednakże 
w związku z licznymi sygnałami o potrzebie spotkania się i porozmawiania 
o literaturze, a szczególnie o poezji, Zarząd Główny Związku Literatów 
Polskich postanowił zorganizować w tym roku skromną imprezę pt. ZAMIAST. 

Aldona Borowicz (Prezes OW ZLP)
Marek Wawrzkiewicz (Prezes ZG ZLP)

(w miejsce 50. Warszawskiej Jesieni Poezji 2021)
Warszawski Dom Literatury

ZAMIAST
Dom Literatury w Warszawie

Od lewej: Joanna Dukaczewska (aktorka), Andrzej Żor, Andrzej Tchórzewski 
i Grzegorz Trochimczuk

Marek Wawrzkiewicz i Andrzej Dębkowski, redaktor naczelny 

„Gazety Kulturalnej“

Marek Wawrzkiewicz i Zbigniew Milewski, wiceprezes 
Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich

Marek Wawrzkiewicz, prezes Zarządu 
Głównego Związku Literatów Polskich

fo
t. 

M
ar

le
na

 Z
yn

ge
r

104 LiryDram 105lipiec–wrzesień 2021LiryDram lipiec–wrzesień 2021



Zbigniewa Milewskiego – wicepreze-
sa Zarządu Głównego ZLP otrzymali: 
Anna Andrych, Anna Pituch-Nowo-
rolska, Jan Cichocki oraz Małgorza-
ta Skwarek-Gałęska. Srebrne: Zofia 
Mikuła-Sofim, Wiesław Łuka i Mar-
lena Zynger.
Wieczór laureatów nagród Słowackiego 
i Iwaszkiewicza zakończył się koncertem 
tradycyjnych utworów jazzowych po-
chodzących z Nowego Orleanu i Chica-
go w wykonaniu legendarnego zespołu 
The Warsaw Dixielanders. Usłyszeliśmy 
m.in. piosenki Nat King Cole’a.
23 października 2021 roku (sobota) 
o godz. 11:00 w auli Domu Literatu-
ry miała miejsce prezentacja wierszy 
Iwony Rulewicz oraz Wojciecha Magnu-
skiego nagrodzonych w konkursie „Puls 
słowa” Unii Polskich Lekarzy Pisarzy. Po 
przerwie obiadowej publiczność mogła 
obejrzeć spektakl poetycko-muzyczny 
pt. „Molekuły wrażliwości 4” (UPLP) 
z udziałem Iwony Rulewicz, Wojcie-
cha Magnuskiego oraz Joanny i Romu-
alda Vorbrodt (wprowadzenie: Majka 
Żywicka-Luckner i Waldemar Hładki). 
Wieczorem rozpoczęła się noc poetów 
połączona z koncertem Joanny Babia-
rz-Szot i Janusza Szota.
24 października 2021 roku (niedziela) 
o godz. 12.00 w auli Domu Literatu-
ry przy ul. Krakowskie Przedmieście 
87/89 w Warszawie odbył się Turniej 
Jednego Wiersza Festiwalu Poezji „Za-
miast”. Zwycięzcami Turnieju zostali: 
Sebastian Marasek (I miejsce), Barba-
ra Maria Rustecka (II miejsce), Danuta 
Bartoszuk, Grzegorz Trochimczuk, Mira 
Umiastowska (III miejsce).

Jan Ryszard Kurylczyk, laureat Nagrody Literackiej 
im. Jarosława Iwaszkiewicza za całokształt twórczości 

Grzegorz Trochimczuk odbiera medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Zofia Mikuła-Sofim z odznaką honorową Związku 
Literatów Polskich

Anna Pituch-Noworolska, prezes Oddziału Krakowskiego ZLP, odbiera z rąk przedstawicielki 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nagrodę Literacką im. Jarosława Iwaszkiewicza 
za upowszechnianie i promocję literatury współczesnej

Od lewej: Anna Andrych, Zbigniew Milewski, Anna Pituch-Noworolska, Marek Wawrzkiewicz     oraz Jan Cichocki z wręczonymi 
odznakami honorowymi Związku Literatów Polskich

Od lewej: Zbigniew Milewski, Marlena Zynger, Wiesław Łuka, Marek Wawrzkiewicz z wręczonymi odznakami 
honorowymi Związku Literatów Polskich

Jerzy Fryckowski, laureat Nagrody Literackiej im. Juliusza Słowackiego za 
całokształt twórczości poetyckiej
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Aldona Borowicz i Marlena Zynger

Aldona Borowicz, prezes Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich  
i Marlena Zynger

Marek Wawrzkiewicz i Anna Andrych

Prof. Andrzej Zieniewicz, przewodniczący  
Kapituły Nagród Słowackiego i Iwaszkiewicza

Jerzy Fryckowski

Joanna Babiarz i Janusz Szot Od lewej: Majka Żywika-Luckner i aktorzy

Od lewej: Majka Żywicka-Luckner, Marek Wawrzkiewicz,  
Grzegorz Trochimczuk

Ryszard Kurylczyk i Andrzej Tchórzewski

Andrzej Żor, wiceprezes 
 Związku Literatów Polskich

Grzegorz Trochimczuk

Marek Wawrzkiewicz i Andrzej Tchórzewski

Andrzej Tchórzewski Anna Pituch-Noworolska
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Jerzy Fryckowski

Łemka
Już nie wyzywają jej od wariatek gdy skrada się do piekarni
wiedziona zapachem zakwasu i drożdży
ona nie przeklina nikogo w sobie tylko znanym języku
skręcone z bólu dłonie nie piorą pościeli do bieli
jakiej nikt nie potrafił ręcznie uzyskać
na przekór sąsiadom karmi sforę psów
myśląc że jest bieszczadzką waderą
odpowiedzialną za swoje stado

Kiedy przywieziono ją zza Wisły nad morze
nie mogła się nadziwić skąd tyle wody aż do nieba
a piachu więcej niż na ojcowskich morgach
drzewa powyginane i skarlałe
nie przypominały tych za cerkwią

Mąż odumarł ją szybko bo nie znał odpowiedzi
na pytania zadawane po polsku
sąsiadów do wydania znał mniej
niż było nocy przesłuchań
a gdy w pięćdziesiątym szóstym
z odwróconego taboretu przesiadł się na traktor
nie umiał z nim gadać jak z siwkiem
więc niewiele zarobił

Ostatnio znów przychodzą i pukają
już nie w mundurach ale wykształceni
elegancko ubrani pod krawatem
przyglądają się świętemu Andrzejowi
głupcy … chcą tyle płacić za pomalowaną deskę

Nie sprzedam – mówi Łemka

To moje wieko

* * *
Żono, znów zamiast ciebie mój pies spał od ściany,
rozgrzał do czerwoności zimną dotąd pościel
i lizał moje palce, goił śliną rany
świeże twoim milczeniem, otwarte na oścież.

I zbudził mnie o świcie tupiąc o podłogę
w rytmie naszego głodu i nocy bez grzechu.
Z chłodnych ścian zwisały wyrzeźbione bogi
z niemym krzykiem na ustach, pięścią grożąc echu.

Gaśnie na mym policzku wysepka psiej śliny,
jego brązowe oczy świecą jak niepokój,
szukał mój sen samotny w chłodzie łóżka winy,
znalazł tylko własną twarz odbitą w psim oku.

Drzwi
Z ubezpieczenia dostałem siedemset złotych
zamówiłem za te pieniądze drzwi wejściowe
kilka razy dziennie chłodzę rozpacz klamką
dotykam faktury drewna jak ciała kobiety lub Twojej dłoni

Kiedy jestem na spacerze z psem lubię na nie patrzeć
z pobliskiego boiska na którym moje dzieci stawiały pierwsze kroki
i nie opuszcza mnie ta świadomość że to drzwi za ubezpieczenie

Z daleka wyglądają jak wieko trumny
w której położyli Ciebie
ci z zakładu pogrzebowego
a jednak otwieram to wieko często
wchodzę do środka biorę talerz z dłoni żony
a kiedy wychodzę to wracam do żywych i próbuję nauczać

Drewno pęka od mrozu wiatru i deszczu
czyżby żyło?

Post scriptum
Zapaliłeś wosk zniczy, wierząc w magię ognia.
Próbowałeś się modlić, gładząc wzrokiem kamień.
Odpowiadała cisza ponura jak zbrodnia.
Spadały zwiędłe liście wilgotne jak pamięć.

I klęczał tylko twój cień od płomieni krzywy
nad drobną garścią kości tak bardzo ci drogą,
bo tego dnia tylko ty odszedłeś stąd żywy,
A ci co chcieli bardziej, odejść już nie mogą

JERZY FRYCKOWSKI, LAUREAT NAGRODY LITERACKIEJ IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO CAŁOKSZTAŁT TWÓRCZOŚCI POETYCKIEJ



112 LiryDram 113lipiec–wrzesień 2021LiryDram lipiec–wrzesień 2021

Wybrane wydarzenia  
dostępne on-line  
na kanałach social mediów 
Festiwalu Góry Literatury

FESTIWAL  
GÓRY
LITERATURY
16-24 lipca 2021

Góry Literatury to jak mała wyśniona Polska, gdzie dominuje 
kultura, debata, wiedza, równość i czułość. Góry Literatury 
Olgi Tokarczuk to absolutny fenomen. Malownicze 
miasteczko Nowa Ruda gromadzi niemal wszystkich 
ważnych pisarzy, ludzi kultury oraz feministów i feministki…

Magdalena Środa
„Gazeta Wyborcza“, 20 lipca 2021

17.30  20 lat świata bez kobiet – z Agnieszką Graff rozmawia Magdalena 
Kicińska

17.30  20 lat świata bez kobiet – z Agnieszką Graff rozmawia Magdalena 
Kicińska

13.30  O książce Reset rozmawiają Agnieszka Dobrzyń, Marcin Drąg, Sylwia 
Chutnik, Janek Świtała i autorka Karolina Korwin Piotrowska

13.30 Sztuczna inteligencja w literaturze. Wróg czy partner? – Jarosław Kuźniar 
w rozmowie z Piotrem Psyllosem

16.00  Salon Silesiusa na Górach Literatury: Poezja i kobiecość – z Ewą Lipską 
rozmawia Karol Maliszewski (Ewa Lipska – Silesius za całokształt twórczości 
2019)

18 LIPCA 2021 (NIEDZIELA)

18.30  20 lat po debiucie. Jubileusz Julii Fiedorczuk – z autorką rozmawia Miłka 
Malzahn

21.00 Retrospektywa Agnieszki Holland: Gorączka. Przed projekcją z Agnieszką 
Holland rozmawia Irek Grin

20 LIPCA 2021 (WTOREK) Nowa Ruda

15.30  Czarownica nad Włodzicą. Legendy Nowej Rudy – Z Tatianą Tokarczuk 
i Karolem Maliszewskim rozmawia Magdalena Rabizo-Birek

17.15 O subkulturze oporu – z Michałem Rauszerem rozmawia Ludwika Włodek

18.30  Perspektywa peryferyjna. O rehistoryzacji Polski – z Adamem Leszczyńskim 
rozmawia Ludwika Włodek

22 LIPCA 2021 (WTOREK) Ścinawka Górna, Zamek Sarny

19 LIPCA 2021 (PONIEDZIAŁEK) Nowa Ruda, Rynek

15.30  Salon Silesiusa na Górach Literatury: Oddechy ziemi – z Urszulą 
Zajączkowską i Małgorzatą Lebdą rozmawia Karol Maliszewski
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W ramach Festiwalu Góry Literatury 2021 i za sprawą współpracy kilku podmiotów (Wrocławskiego 
Domu Literatury, Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Kultury Samorządu 

Województwa Dolnośląskiego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida 
w Świdnicy) w dniach 20 i 21 lipca w Świdnicy odbył się cykl wydarzeń dedykowanych w głównej 
mierze Tadeuszowi Różewiczowi, jednemu z najwybitniejszych poetów i dramatopisarzy XX wieku, 
którego rok właśnie obchodzimy.
Rdzeń pasma – zatytułowanego Wobec Różewicza – stanowił spotkania z poetkami i poetami, którzy 
pochylili się nad współczesnym odbiorem twórczości autora Niepokoju. 

15.00 O istnieniu tożsamości złożonej – z Włodkiem Goldkornem rozmawia Olga 
Mannheimer

16.15 Debata Zwierzęta na służbie – Marta Bogdańska, Anita Jarzyna, 
Magdalena Środa, rozmawia Ludwika Włodek

17.45 Siedemnaście lat później – o ponownej lekturze Ze złości z Irkiem Grinem 
rozmawia Michał Nogaś

19.00 Przemytnik, podróżnik, pisarz – z Andrzejem Stasiukiem rozmawia 
Magdalena Rabizo-Birek

23 LIPCA 2021 (PIĄTEK) Włodowice, Scena pod Wiatami

16.30 Wobec Różewicza – z Joanną Roszak i Tadeuszem Dąbrowskim rozmawiał 
Karol Maliszewski

18.30 Wobec Różewicza – z Klarą Nowakowską i Andrzejem Niewiadomskim 
rozmawiał Karol Maliszewski

20 LIPCA 2021 (WTOREK) Świdnica

16.00 Wobec Różewicza – z Joanną Mueller i Janem Baronem rozmawiał Karol 
Maliszewski

17.00 Wobec Różewicza – Ostał ci się ino sznur. O weselnych śledztwach 
Szczupaczyńskiej – z Jackiem Dehnelem i Piotrem Tarczyńskim rozmawiał 
Waldek Mazur

17.45 Wobec Różewicza – z Mirką Szychowiak i Jakubem Sajkowskim rozmawiał 
Karol Maliszewski

21 LIPCA 2021 (ŚRODA) Świdnica

14.00  Psia perspektywa. O psio-ludzkiej koegzystencji – z Agnieszką Orłowską 
rozmawia Karolina Korwin Piotrowska

15.15 Porządkowanie pamięci. O odkrywaniu przeszłości – z Małgorzatą Szejnert 
rozmawia Michał Nogaś

16.30  Rozstrzygnięcie trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Tymoteusza 
Karpowicza na recenzję literacką. Laureatami zostali: Igor Kierkosz – 
za recenzję książki Kierunek zwiedzania Marcina Wichy (I miejsce), Maria 
Margielska – za recenzję książki Serce pełne skorpionów Wojciecha 
Engelkinga (II miejsce), Aleksandra Górecka – za recenzję książki Trawers 
Andrzeja Sosnowskiego (III miejsce). Trzy równorzędne wyróżnienia 
otrzymali: Maciej Karabon – za recenzję książki Bailout Tomasza Bąka, 
Łukasz Żurek – za recenzję książki B. Bomb Marty Kozłowskiej i Anna 
Fiałkowska – za recenzję książki Cukry Doroty Kotas. Nagrody wręczyła 
gospodyni Festiwalu – Olga Tokarczuk.

17.15  Nieobecni. O duchach przeszłości w Pustym Lesie – z Moniką Sznajderman 
rozmawia Jakub Fereński

18.30  W labiryncie cudzych wspomnień – o Fizyce smutku z Georgim 
Gospodinowem rozmawia Piotr Śliwiński, tłumaczy Magdalena Pytlak

24 LIPCA 2021 (SOBOTA) Włodowice, Scena pod Wiatami

Pasmo

RÓŻEWICZA
WOBEC
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 Czytaj PL to największa w Polsce i praw-
dopodobnie na świecie akcja proczytel-

nicza, skierowana do nastolatków i dorosłych, 
oferująca darmowy dostęp do książek w po-
staci e-booków i audiobooków. W rekordowej 
edycji Czytaj PL 2019 wzięło udział ponad 50 
000 użytkowników, którzy łącznie przeczy-
tali 130 tysięcy książek. Instytut Książki jest 
partnerem strategicznym akcji, a także orga-
nizatorem jej części kierowanej do młodzieży 
szkolnej pod nazwą „Upoluj swoją książkę”.

Akcja Czytaj PL organizowana jest od dzie-
więciu lat. Co roku w listopadzie można całko-
wicie za darmo przeczytać dwanaście książek 
(większość z nich dostępna jest także w au-
diobookach) popularnych autorów z różnych 
gatunków literackich. Tytuły książek dostęp-
nych w akcji są dobierane w taki sposób, aby 
każdy czy to nastolatek, czy dorosły, znalazł 
coś dla siebie. Wśród tegorocznych propozycji 
znalazły się pozycje autorstwa niezwykle po-
pularnych twórców kryminałów Anny Kańtoch 
i Roberta Małeckiego, cenionych reporterów 
Aleksandry Lipczak i Dionisosa Sturisa, klasy-
ków Stanisława Lema i Kornela Filipowicza czy 
jednego z najważniejszych współczesnych pol-
skich autorów fantastyki Roberta J. Szmidta. 
Na tym zresztą nie koniec, bo na czytniki i te-
lefony będzie można ściągnąć także znakomitą 
antologię reportażu z Ameryki Południowej 
„Dziobak literatury”, a także prozę Magdaleny 
Witkiewicz czy Marcina Mortki.

Jak to działa? Przez cały czas trwania akcji 
wystarczy pobrać na smartfona lub tablet 
bezpłatną aplikację Woblink (dostępną zarów-
no na urządzenia z Androidem, jak i Apple) i, 
przechodząc do zakładki Czytaj PL, zeskano-
wać kod QR znajdujący się m.in. na plakatach 

akcji czy koszulkach jej ambasadorów i cieszyć 
się lekturą. Od minionego roku po raz pierw-
szy można korzystać z akcji Czytaj PL także 
na czytnikach e-booków inkBOOK Calypso, 
a w planach jest wprowadzenie takiej możli-
wości na urządzeniach innych firm. 
Akcja ma w jak najprostszy sposób zachęcić 
jej uczestników do czytania w formie, która 
najbardziej im odpowiada: e-booka czy audio-
booka, którego można posłuchać jadąc autem, 
ćwicząc na siłowni czy w trakcie porannego 
joggingu. Bez wysiłku, wykorzystując urzą-
dzenie, które i tak mają ze sobą.

Podobnie jak w poprzednich latach Czytaj PL 
towarzyszy akcja „Upoluj swoją książkę”, któ-
rej pomysłodawcą jest Instytut Książki, a am-
basadorami – uczniowie szkół średnich z całej 
Polski. W ramach „Upoluj swoją książkę” zo-
staną przygotowane specjalne grafiki z okład-
kami 12 książkowych bestsellerów i kodem QR. 
Po jego zeskanowaniu przy pomocy smartfo-
na, uczniowie na miesiąc otrzymają darmowy 
dostęp do książek w formie e-booka i audio-
booka. Akcję wspiera szeroka kampania pro-
mocyjna, mająca kreować modę na czytanie, 
w której uczestniczą najpopularniejsi polscy 
youtuberzy m.in. Historia bez cenzury, em-
ce kwadrat czy Nauka to lubię. Promocję akcji 
w szkołach wspomagają również uczniowie 
– ambasadorzy – ubrani w koszulki, z kodem 
QR umożliwiającym dostęp do oferowanych 
w niej tytułów. Na uczniów czeka dodatkowo 
specjalny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.

Dla organizatorów bardzo istotna jest oprawa 
graficzna akcji, dlatego do jej przygotowania 
zapraszani są uznani graficy i ilustratorzy 
młodego pokolenia m.in. Jan Kallwejt, Kazia 
Kalita – Młodkowska czy Adam Q.

 – moda na czytanie
Czytaj PL

(nie tylko) wśród
 młodzieży

Krzysztof Cieślik
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zaangażowania się w promowanie wartościo-
wej literatury i polecanie jej znajomym. Do-
datkowo dzięki akcji „Książka za obietnicę” 
i zaangażowaniu czytelników plakaty Czy-
taj PL trafiły do kolejnych 150 miejscowo-
ści w całej Polsce. Z kolei akcja „Pracodawca 
przyjazny czytającym” pozwoliła pokazać, że 
czytanie może mieć realny wpływ na nasze 
życie i rozwój kariery zawodowej.
Rok 2017 to kolejny kamień milowy w hi-
storii Czytaj PL. Z  inicjatywy Instytutu 

Książki plakaty akcji po raz pierwszy tra-
fiły do 1000 szkół ponadpodstawowych 
w blisko 500 miastach i miasteczkach na 
terenie całego kraju. W promowanie czy-
telnictwa bardzo aktywnie włączyli się sami 
uczniowie – aż 1000 spośród nich zostało 
ambasadorami akcji i dumnie nosiło spe-
cjalne koszulki z kodem QR, umożliwiają-
cym dostęp do darmowych e-booków. Po 
raz pierwszy na taką skalę akcja wyszła 
poza granice kraju, trafiając do 10 Miast 

Wszystko zaczęło się w roku 2013, kiedy Kra-
ków uzyskał prestiżowy tytuł Miasta Literatury 
UNESCO. Wówczas, pośród wielu doniosłych 
wydarzeń literackich, wystartowała Wirtual-
na Biblioteka Krakowa. Na 60 przystankach 
autobusowych w mieście pojawiły się plakaty 
umożliwiające wypożyczenie 70 fragmentów 

największych książkowych hitów dostępnych 
bezpłatnie przez 30 dni.
Rok później akcja nosiła już tytuł Czytaj KRK 
i trzykrotnie w roku 2014 umożliwiała dostęp 
do 10 gorących bestsellerów przez 30 dni. Ak-
cja była promowana już na 100 citylightach, 
aczkolwiek dalej ograniczała się do Krakowa.
W roku 2015 plakaty umożliwiające wypoży-
czenie 12 gorących hitów literackich pojawiły 
się w 6 największych miastach Polski: w War-
szawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Wro-
cławiu i Katowicach. Po raz pierwszy została 
użyta nazwa Czytaj PL.

Rok 2016 był dla akcji Czytaj PL wyjątkowy. 
Po raz pierwszy w historii czytelnicy zyskali 
dostęp do audiobooków i komiksów. Było to 
możliwe dzięki zupełnie nowej aplikacji mo-
bilnej, którą przygotował Woblink. Aplikacja 
pozwalała każdemu użytkownikowi na zapro-
szenie do akcji 5 znajomych, którzy w ten spo-
sób otrzymali dostęp do wirtualnej bibliote-
ki bez konieczności skanowania kodu. Dzięki 
temu akcja zyskała szansę wyjścia również 
poza obręb miast, które brały w niej udział, 
a uczestnicy otrzymają możliwość aktywnego 
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Literatury UNESCO na całym w świecie, 
w tym do nowozelandzkiego Dunedin. Po 
raz pierwszy akcji towarzyszył również pro-
fesjonalny spot promocyjny, który dzię-
ki zaskakującej formule podbił cały pol-
ski internet. W połowie akcji organizato-
rzy postawili jej również swoisty pomnik 
na krakowskim rynku – olbrzymią, prawie 
dwumetrową książkę, która stała się boha-
terką serwisów informacyjnych wszystkich 
największych stacji telewizyjnych i radio-
wych. Wszystko to sprawiło, że o akcji było 
głośno, jak nigdy dotąd.

W rekordowej edycji Czytaj PL 2019 ponad 50 
000 użytkowników przeczytało książki aż 130 
tysięcy razy! Do tej pory, we wszystkich edy-
cjach Czytaj PL, akcja dotarła z najlepszymi 

książkami na wszystkie kontynenty świa-
ta, do 14 krajów i blisko 1000 miejscowo-
ści w Polsce.

W 2020 roku akcja opanowała internet, do-
cierając do setek tysięcy czytelników sku-
pionych wokół popularnych serwisów oraz 
fanpejdży i grup w mediach społecznościo-
wych. Idea tamtej odsłony przekornie od-
woływała się do przymusu czytania – przy 
użyciu hasła „znowu czytam” organizatorzy 
pokazali, że książki można chłonąć w każ-
dej sytuacji.

Organizatorami Czytaj PL są Miasto Kra-
ków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Wo-
blink, a jej partnerem strategicznym – In-
stytut Książki. 

To nie książka. To śledztwo współczesnej apokalipsy, w której uczestniczymy 
wszyscy, bo nie ma niewinnych. Ratuje nas tylko miłość, która uwzniośla 
życie wewnętrzne i zmysły. Śledztwo tropem Julii Kristevej, kultowej pisarki 
i psychoanalityczki. Śledztwo tropem nienawiści do obcych i ludobójstwa, 
intymności i polityki (rozdział o Monice Lewinsky), pielęgnacji kosmopolitycznej 
strefy publicznej, ikon religii, sztuki i mediów: Oblubienicy z Pieśni nad 
pieśniami, Joyce'a i Prousta, odmieńców, Madonny. Nowa humanistyka 
wybucha tu pożądaniem tradycji różnych kultur, a zarazem sensacją wizerunku. 
Stawia opór intelektualistom i politykom, którzy gardzą tym, że od każdego 
z nas bije blask własnego duszociała, płci, podmiotowości. Że każdy nosi 
w sobie i sensualność, i sens. Zapominamy o tym i my, nie wołając już 
z głębokości o pomoc. Śledztwo wznieca bunt-przypomnienie. Przeżywamy 
niekonwencjonalną historię człowieczeństwa od Diotymy w dialogach 
i Narcyza przez Marię Magdalenę i Céline'a po postmodernizm, który 
pomysły Kristevej i zeznania autora przekraczają. To wyzwanie.

lubimyczytać.pl

Tomek Kitliński
Obcy jest w nas. Kochać 
według Julii Kristevej
Wydawnictwo Aureus
Kraków 2001
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W samotności i ciszy, olej na płótnie, 2021, 71×71 cm

Fabryka nocą, olej, płótno, 2019, 22x26 cmSkup, olej, płótno, 85×90 cm, 2020

Z cyklu: Tworzę, więc jestem

Kolor
Malwina de Bradéi mgła

 Zapraszam dziś Państwa do zapoznania się z twórczością Dawida 
Zdobylaka. Zapraszam do świata, gdzie można zagubić się we mgle 

i gdzie o strukturę murów można zedrzeć łokcie, a wszystkiemu przygląda 
się słońce, hipnotyzujące widza.

W samotności i ciszy, olej na płótnie, 2021, 71×71 cm
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WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE:
2021 W oku ciszy, Galeria Sytuki ATTIS, Kraków, 
2018 Melancholia, Galeria Sztuki ATTIS, Kraków, 
2016 Infernum, Mini Galeria, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków, 
2015 Dawid Zdobylak – Rysunek i Grafika, Villa Cuprum, Lubin;
2013 Wystawa indywidualna w Lubinie – Villa Cuprum;
2013  Malarstwo i rysunek, Dawid Zdobylak w Lubinie – Galeria 

Da Vinci;
2012 Wystawa indywidualna Dawida Zdobylaka w Chobieni – CHOK. 

WYSTAWY ZBIOROWE:
2021 Przeciąg, Galeria TLEN, Warszawa
2019 Spojrzenia, Wojewódzka biblioteka publiczna, Kraków
2019 Istota Rzeczy, Wojewódzka biblioteka publiczna, Kraków
2019 Zbliżenia, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, Kraków, 
2017 Najlepsze dyplomy ASP w Krakowie, Pałac Sztuki, Kraków
2015 Drogi Figuracji, Galeria Lamelli
2015 Gdy rozum śpi…, Klub Kazimierz, Kraków, wystawa zbiorowa
2015  Obszar zabudowany, Galeria drugie piętro, Kraków, wystawa 

zbiorowa

Wewnętrzne sanktuarium, olej na płótnie, 2020, 
26×21cm

Nocna wędrówka, olej na płótnie, 2020, 24×20 cm

Aleja drzew, Zachód, olej na płótnie, 2020, 100×70 cm Zimowy poranek II, olej na płótnie, 2019, 80×100 cm

DAWID ZDOBYLAK
Urodzony w 1993 roku na Dolnym Śląsku w Chobieni. Uczęszczał 
do II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie. W latach 2012-2017 
studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie, w pracowni Janusza Matuszewskiego oraz w pracowni 
rysunku Grzegorza Wnęka. W 2017 roku obronił dyplom pod 
tytułem Portret Natury. Jego prace były prezentowane w Pałacu 
Sztuki na wystawie Najlepsze Dyplomy 2016/2017. W 2018 roku 
otworzył własne studio malarskie w podkrakowskiej miejscowości 
Młodziejowice. Jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach 
w Polsce, USA, Włoszech, Niemiec i Hiszpanii. 

Na obrazach Dawida 
Zdobylaka spotykamy 
kilka stałych motywów: 
drzewa, słońce, archi-
tektura, człowiek. Każ-
dy z tych motywów po-
traktowany jest inaczej. 
Pejzaże z drzewami gi-
ną we mgle, albo w ro-
zedrganym kolorem po-
wietrzu. Architektura 
w mocnych podziałach 
i rozwiązaniach kolory-
stycznych mogłaby być 
zaczątkiem dzieł abstrak-
cyjnych. Gdy pojawia się 
na obrazach człowiek, 
ciężko jest uciec od sko-
jarzeń z ikoną, bo przed-
stawione przez artystę 
ludzkie postacie zdają się 
emanować ogromną si-
łą duchową. Wszystkie te 
motywy łączy w spójną 
całość doskonała kompo-
zycja i warsztat oddający 
fizyczną wagę przedsta-
wianych przedmiotów. 

Samotne drzewo V, olej na płótnie, 2019, 80×70 cm
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 Wszystko może być sztuką, także ko-
bieta biegnąca na spotkanie z samą 

sobą. Poszukiwanie prawdy, bycie w zgodzie 
ze sobą, naturą i pięknem, kreatywne życie 
oraz umiejętność wyrażania tego i dzielenia 
się tym z innymi – to właśnie sztuka życia 
i życie sztuką.
Takie słowa padające z ust już nie najmłod-
szego profesora Wyższej Szkoły Artystycznej 
w Warszawie, mogą się komuś wydać zaska-
kujące, ale zapewniam, że na tej wyjątkowej 
uczelni, w której pracuję od lat, sztuka naj-
częściej jest kobietą.
Widać to najlepiej z poziomu Pracowni Ma-
larstwa w Scenografii i Pracowni Sztuki Cha-
rakteryzacji, gdzie studiują prawie wyłącznie 
młode dziewczyny, dlatego korzystając z tej 
wyjątkowej literacko-wydawniczej okazji, 
chcę stanowczo zakomunikować, że kobie-
ta nie jest istotą predysponowaną jedynie 
do estetycznego doskonalenia i wzbudza-
nia podziwu.
Zamierzam – na konkretnym przykładzie hi-
storii niezwykle utalentowanej studentki – 
rozwinąć tę wypowiedź, aby stała się ona re-
fleksją nad tym, jaką wartość społeczeństwo 

ciągle nadaje powszechnie uznanym kobie-
cym rolom i stereotypom piękna obecnym 
w kulturze.
Niektóre kobiece sukcesy nie pasują do tra-
dycyjnej narracji. Mimo że często to księż-
niczka zabija smoka, ratuje księcia z opresji, 
a nie tylko robi mu obiady i rodzi dzieci, zwy-
kle próbuje się ją usilnie wpasować w jeden 
z dwóch przeciwstawnych obrazów: świętej 
Madonny albo wyklętej grzesznicy.
Żyjemy w czasach, kiedy wiele kobiet wal-
czy o zdobycie stanowisk i uprawianie za-
wodów historycznie zdominowanych przez 
mężczyzn. Kobiety chcą i mogą być: artyst-
kami, graficzkami, rzeźbiarkami, reżyserka-
mi, a nawet rektorkami uczelni, jednak część 
społeczeństwa woli je widzieć w innych (tra-
dycyjnych) miejscach.
Nie jest tajemnicą, że twórczość utalento-
wanych kobiet przez stulecia była pomijana 
i pozostawała na dalekich peryferiach historii 
sztuki. Nawet te artystki, które za życia by-
ły cenione i poważane, zaraz po ich śmierci 
skazywano na zapomnienie. Zapewne dzia-
ło się tak, ponieważ zaburzały „normalny 
i moralny” porządek społeczny.

– muza
Matejka

wyzwolona

Chciałoby się zadać pytanie – czy na prze-
strzeni wieków tak mało było wybitnych ma-
larek, graficzek, rzeźbiarek, czy tylko ktoś nie 
chciał o nich napisać?
Ja podczas swojej pracy dydaktycznej pozna-
łem wiele zdolnych i wybitnych studentek, 
dlatego jestem przekonany, że utalentowa-
ne kobiety były zawsze i zawsze będą. Ich 
głos od dawna przebija się w sztuce, cho-
ciaż ciągle jeszcze nie są w pełni doceniane. 
Wyrażenie „sztuka kobieca”, nawet jeśli nie 
jest wyłącznie określeniem pejoratywnym, to 
najczęściej wyczuwamy w nim porozumie-
wawcze mrugnięcie okiem, sugerujące po-
błażliwość w stosunku do tego, co zapewne 
jest płytkie; nazbyt wrażliwe, „estetyczne”; 
i oczywiście emocjonalnie banalne.

Tyle wystarczy moich teoretycznych rozwa-
żań, co by to było, gdyby oprócz Jana Ma-
tejki polska sztuka otrzymała panią Matejkę. 
O niedocenionych kobietach w dziedzinie 
sztuki można pisać długo, dlatego nie bez 
trudu ograniczę swój akademicki wykład, 
ponieważ ta opowieść powoli zmierza do 
konkretnej historii o studentce WSA, muzie, 
modelce, mamie i artystce – właśnie o Ma-
tejce (zdrobnienie od imienia Matea), czyli 
o Julii Matei Petelskiej – Althamer.
Zgodnie z rozpowszechnioną opinią artystki 
są dziwne, trudno je zaakceptować, w prze-
ciwieństwie do muz i modelek, które jako 
obiekty zachwytu są uwielbiane. Z tym, że 
te ostatnie zasługują na podziw i zaintereso-
wanie dopóty, dopóki odgrywają przypisane 

Robert Manowski

Z cyklu: Muzy wyzwolone
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im role, świecąc światłem odbitym od talen-
tu genialnego artysty.
Myślę, że wiele na ten temat mogłaby nam 
opowiedzieć Camille Claudel – niepokorna 
genialna rzeźbiarka, która wskutek swojej 
miłości do sztuki i do Augusta Rodina na 
resztę życia została wysłana przez własną 
rodzinę do zamkniętego ośrodka dla obłą-
kanych na południu Francji.
Jak widać, artystki mogą wydawać się nie-
bezpieczne i nie tak miłe jak muzy. Muzy, 
czyli boginie sztuki i nauki, w świecie ar-
tysty są bardziej pożądane niż niezależne 
partnerki i artystki.
W „masowej” świadomości istnieje wyobra-
żenie muzy wielkiego artysty: powinna być 
młoda i piękna oraz błyskotliwa. Wypadałoby, 
aby była barwna jak motyl, niezwykle inspi-
rująca, wyrozumiała i troskliwa, ale również 
wyrazista i elektryzująca. Muza to wzór oso-
bowy kobiety, o której marzy niejeden twórca.
Zapowiedź ucieleśnienia tego mitologiczne-
go zjawiska pojawiła się u schyłku zeszłego 
stulecia ( w 1999 r.) pod postacią młodej Ju-
lii Matei, i to w samym centrum Warszawy, 
tuż przed nigdy nieistniejącym gmachem 
Aktywnego Studium Plastycznego Technik 
Teatralno-Filmowych.
Julia Matea Petelska, jeszcze wtedy nie Al-
thamer, ale z tych Petelskich, przybyła prosto 
z Gdańska, aby studiować sztukę charakte-
ryzacji u samej legendarnej Agaty Manow-
skiej w nowo powstałej warszawskiej szkole 
artystycznej, zwanej ASPTTF.
Malując i rysując w grupie twórczych dziew-
czyn, dzięki zapałowi i wytężonej pracy 
w pracowni technik teatralno – filmowych 
prowadzonej właśnie przez Agatę Manowską 
(obecną dyrektor Wyższej Szkoły Artystycznej 
w Warszawie), rozwinęła talent, a z czasem 

przekroczyła ramy programu studium i pla-
stycznych obszarów charakteryzacji.
Jako wykładowca historii sztuki, malarstwa 
i rysunku, myślę, że mógł być to jeden z naj-
szczęśliwszych okresów jej twórczego życia. 
Ten czas można podsumować słowami: mło-
dość, pasja, nadzieja i miłość.
Tu łapię typowy dla starszego profesora cięż-
ki oddech i z trudem piszę dalej.
Choć była jedną z najwybitniejszych i najbar-
dziej obiecujących studentek, to do dyplomu 
plastyka przystąpiła z opóźnieniem. Mała prze-
rwa w edukacji artystycznej miała na imię Gaja. 
Malutka córeczka stała się najważniejszym wy-
zwaniem i projektem jej młodego życia, dlate-
go z oczywistych względów dalszy artystyczny 
rozwój został odwleczony w czasie.
Podobne przypadki zdarzają się w murach 
niejednej uczelni, podobną historię mogłoby 
opowiedzieć o sobie wiele zdolnych dziew-
czyn. Można nawet napisać dla nich jedną 
wspólną biografię ukazującą, jak to z obiecu-
jącej artystki: malarki, charakteryzatorki, sce-
nografki lub reżyserki zmieniły się w młode 
mamy. Oczywiście zamiast się tym martwić, 
warto pogratulować i kibicować szczęściu, 
jednak z perspektywy profesora dostrzega 
się, że zawsze pozostaje wtedy poczucie ja-
kiegoś niedosytu, a nawet straty.
Mimo wszystko w tym refleksyjnym smut-
ku ciągle jest nadzieja, że przyjdzie czas, 
w którym iskra talentu znów rozpali ogień 
prowadzący poprzez pasję do artystycznego 
samospełnienia.
Wrażliwa dusza niegdyś wybitnej absolwent-
ki szkoły artystycznej i obiecującej kreatorki 
przestrzeni scenicznej karmiła się bliskością 
sztuki współczesnej, głównie projektami mę-
ża. Było tak, ponieważ w świecie Julii Matei 
mijały lata, w których kolejne ważne etapy 

jej życia wyznaczały imiona – równie jak Gai 
dźwięczne i egzotycznie brzmiące. Na świat 
przyszedł Kosma, a za nim najmłodsza Yael.
W jakimś zakresie spełnienie się zrealizo-
wało – projekt: dziecko x 3. Będąc życiową 
partnerką i żoną uznanego artysty, Pawła 
Althamera, powiedziała kiedyś, że ma co ro-
bić i sama już nie musi nic tworzyć. 
Tłumaczyła to tak:
– Paweł jest wybitnym artystą. Tworzy tak 
wyjątkowe, niesamowite projekty, że samo 
uczestniczenie w nich i pomaganie mu w ich 
realizacji zaspokaja moje artystyczne potrze-
by. Poza tym – kiedy mam tworzyć swoje 
prace, jak muszę zająć się dziećmi, rodziną, 
domem, rachunkami, gotowaniem. 
Miało to oczywiście sens. Jak się okazało, 
dzieci było dużo zarówno z nowego związku 

artystycznej pary, jak i z poprzednich, 
więc było się kim i czym zajmować 
w tej dużej patchworkowej rodzinie. 
Jednak ze względu na potencjał oso-
bowości Julii Matei i jej wyjątkowy 
talent, perspektywa zostania jedy-
nie modelką, muzą oraz wsparciem 
artysty, wydawała się planem mini-
malistycznym. Zrozumiałem, że na 
początku tej miłosnej historii mogło 
wydawać się atrakcyjne, a nawet eks-
cytujące bycie uwielbianą przez wiel-
kiego artystę muzą, bycie dla niego 
źródłem natchnienia.
Jednocześnie już w wielu publikacjach 
dotyczących projektów artystycznych 
Althamera okiem krytyka wyraźnie do-
strzegałem, że o partnerstwo istnieją-
ce w sferze sztuki Julia Matea musiała 
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zabiegać i że było to dla niej ważne od samego 
początku związku. W książce autorstwa Karo-
la Sienkiewicza, pt. „Patriota wszechświata: 
o Pawle Althamerze“, możemy zobaczyć zdję-
cia, na których Paweł i Julia Matea pracują 
razem w Atenach, rzeźbiąc nawzajem swoje 
portrety. Ten krosowy performance, w którym 
artyści stworzyli swoje wizerunki, zapowiadał 
ciekawą twórczą synergię. Matea udowodniła, 
że nie chce być tylko obiektem – modelką: gdy 
Paweł zaprosił ją do Aten, zgodziła się z nim 
pojechać pod warunkiem, że sama też będzie 
rzeźbić. Powiedziała, że pozowanie przez trzy 
tygodnie będzie nużące, a tworzenie rzeźby – 
ciekawe. I wyrzeźbiła bardzo sugestywny i być 
może najlepszy portret artysty. Jednak mimo 
że Julia Matea była pomysłodawczynią i współ-
twórczynią wzajemnego rzeźbienia, projekt 
ten funkcjonuje w świecie sztuki, poddanym 
prawom rynku, jako dzieło Pawła. 

Udział w tym projekcie ujawnił jeszcze jed-
ną prawidłowość. Wiadomo, że choć muza 
musi być inteligentna i zdolna, aby móc na-
leżycie docenić wielkość artystycznego ge-
niusza, to jednak powinna ograniczać ambi-
cje, żeby ewentualne własne twórcze plany 
mogła bez trudu przekierować w bardziej 
przyziemne, „praktyczne” dziedziny życia, 
byle w najmniejszym stopniu nie zagrażać 
pozycji artysty.
 (Taka pozorna symbioza z wyraźnym zwięk-
szeniem zależności jednego z organizmów, 
w świecie biologii zmienia się w formy anta-
gonistycznego współżycia dwóch organizmów, 
co powoduje, że tylko jeden czerpie korzyści 
ze współżycia, a drugi ponosi duże szkody).
Jeżeli prześledzimy biografie wybitnych pa-
nów twórców, to zaobserwujemy, że ich part-
nerkom nie było łatwo, ponieważ mogły być 

jedynie siłami pomocniczymi: miały koić, 
inspirować i wspierać swoich geniuszy oraz 
znosić ich bezkrytycznie.
Moim zdaniem w oczach dziewczyny zako-
chanej w sztuce i w jej kapłanie, Paweł jawił 
się jako Pan Bóg, był współczesnym Micha-
łem Aniołem połączonym w jednej osobie 
z inkarnacją Caravaggia, Vincenta van Go-
gha i Salvadora Dali.
To wszystko jest takie piękne i normalne, po-
nieważ dla wielkiej miłości można poświę-
cić dużo. Można w tym poświęceniu też być 
szczęśliwym, ale pod warunkiem, że sami 
nie zaczniemy znikać.
Matejka nie chciała znikać, dlatego szukała dla 
siebie przestrzeni. Odwiedzała wystawy, po-
dziwiała dzieła. Karmiona cudzym spełnieniem 
wierzyła niemal w każdą ideę i każde słowo 
charyzmatycznego szamana. Była blisko sztu-
ki i tak jak mogła zaspokajała nią swoją głod-
ną duszę. W tym samym czasie wizerunek jej 
wyrazistej twarzy można było oglądać w naj-
ważniejszych galeriach świata.
Była najbliżej, jak tylko się da, sztuki 
współczesnej, podróżując od MoMa do Ta-
te. Dzieci karmiła na wernisażach i fini-
sażach, a kiedy indziej pozowała do wie-
lu rzeźb i rysunków, które teraz znajdują 
się w znaczących zbiorach kolekcjonerów 
sztuki. Uczestniczyła we wszystkich pro-
jektach społeczno-artystycznych Pawła, 
zawsze o niego dbając i będąc blisko, cza-
sem reprezentując go i zastępując, tak jak 
np. w roku 2009 , gdy osobiście odebra-
ła przeznaczoną dla niego Wdechę – na-
grodę „Człowiek Roku Gazety Wyborczej”. 
Uświetniła wówczas uroczystość płomien-
nym przemówieniem i gorącymi podzięko-
waniami skierowanymi do rodziny, ludzi 
dobrej woli z wielu środowisk – będących 

współtwórcami tego sukcesu jej męża.
Sama realizowała się tak, jak w danej sytu-
acji mogła. Żona artysty i matka jego dzieci 
przebierała je i siebie w złote stroje kosmi-
tów, a w trakcie plenerów oraz kongresów 
rysowników malowała i rysowała z nimi ko-
lorowymi kredkami.
To musiało wystarczyć, przecież sama tak 
wybrała. Albo raczej: to rycerz w złotej zbroi 
(projekt: „Ślub artysty”) ją wybrał na muzę. 
Czy wybranka powinna była bezwarunkowo 
zatracić się w tym szczęściu?
Od zawsze artyści mają zniewalającą osobo-
wość i hipnotyczny urok, któremu nie sposób 
się oprzeć czy postawić jakieś granice. Nic no-
wego, biegają za nimi studentki, kuratorki, ko-
lekcjonerki, dziennikarki i reżyserki. Przykładów 
możemy wymienić sporo: Amadeo Modigliani, 
Salvador Dalí, Pablo Picasso itd.
Wszyscy oni mają w sobie coś przesadnie 
teatralnego, ale i wiele gracji, objawiającej 
się w sposobie, w jakim każdy artysta pakuje 
się w liczne kłopoty i jak sprawnie się z nich 
później wykręca. Prawie każdy z nich był 
lub jest osobnikiem trudnym, ekspresyjnym, 
emocjonalnym, zagubionym, nieprzystoso-
wanym i często destrukcyjnym. Nawet jeśli 
z natury swojej osobowości jest inny, to dba 
o to, żeby świat tak go postrzegał. Robi tak 
oczywiście dla swojej korzyści oraz aby nie 
zawieść licznych wyznawców, którzy wierzą, 
że wielki artysta musi być „nienormalny”, by 
być twórczym i tworzyć w stanie wzburzonej 
euforii lub innej świadomości.
Dlatego artyście zwykle wszystko się wyba-
cza, ale zbuntowanej muzie czy niepokornej 
artystce – raczej niewiele.
Jak pokazuje historia sztuki, życie muzy z ar-
tystą nigdy nie było łatwe, ponieważ pra-
wie zawsze kończyło się jakąś huśtawką 

emocjonalną, utratą siebie, a niekiedy na-
wet wielką tragedią.
Zatem partnerka artysty, aby sprostać temu 
wyzwaniu, chce przemienić się w perfekcyjny 
wzór, na którym można oprzeć całą konstruk-
cję niestabilnego życia i wielkiego dzieła. Staje 
się dzielną heroiną, która gotowa jest znosić 
artystyczną ekspresję, wybuchy gniewu, a po 
nich ekstremalne akty uwielbienia. Muza musi 
zapomnieć o sobie, aby w tym wszystkim być 
troskliwą, wyrozumiałą, kochającą i opiekuń-
czą. Jednak z czasem, nawet będąc najzdolniej-
szą muzą, a zarazem domową siłaczką, można 
czuć się niedocenioną, pomijaną i zmęczoną. 
Może być smutno, gdy najbliższe otoczenie 
nie widzi żadnych zasług i nikt nie zauważa, 
jak bardzo muza się stara i jak jest jej czasem 
ciężko, ale mimo wszystko jednak radzi sobie 
w tej trudnej rzeczywistości.
Wydawałoby się, że na takim etapie arty-
styczna przygoda Juli Matei jako samodziel-
nej twórczej osobowości powinna się zakoń-
czyć. Wymagająca rola matki i być może brak 
należytego wsparcia, troski i realnej pomo-
cy w rozwoju talentu oraz obniżenie poczu-
cia własnej wartości – utrwaliły zależność, 
która automatycznie wpisała ją w klasyczny 
schemat: modelki, muzy i opiekunki artysty.
Trudno, takie jest życie. Jakby świat wyglądał 
inaczej, to byłoby więcej artystek, a w książ-
kach do historii sztuki łatwo znajdowaliby-
śmy wyczerpujące informacje o takich oso-
bowościach, jak: Iaia z Kyzikos, Sofonisba 
Anguissola, Elisabetta Sirani, Artemisia Gen-
tileschi, Judith Leyster, Levina Teerlinc, An-
gelika Kauffmann, Rosalba Carriera i o wie-
lu innych, a nie sporadyczne wspomnienia 
o tym, że obok wielkich artystów tworzyły 
również kobiety, np.: Berthe Morisot, Frida 
Kahlo czy Tamara de Lempicka.
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Ktoś powie – nie ma co płakać, trzeba być 
wdzięczną. Kobieta z trójką dzieci powinna 
się cieszyć, że ma takie niespotykane możli-
wości. Żyje jak wybranka losu, która wiedzie 
ciekawe, wręcz ekscytujące i dostatnie życie 
u boku znanego artysty. Podróżuje w egzo-
tyczne zakątki świata, chodzi na wernisaże, 
nic jej nie brakuje, a jej wizerunki sprzeda-
ją się za duże pieniądze. Przecież może być 
drugą Galą, a jak nie chce, to i tak zawsze 
zostanie piękną kobietą, przydatną i użytecz-
ną również jako matryca do wykonywania 
cennych obiektów sztuki.
Ktoś inny uzna, że żadna kobieta nie musi 
poddawać się takiemu „uwielbieniu”, a je-
śli ulega, to znaczy, że sama tego chciała. 
Jednak w pewnych warunkach partnerstwo 
bywa trudne. Gdyby była wolną artystką, 
to miałaby szanse na to, aby szargać nerwy 
artysty oraz nim poniewierać, i w ten spo-
sób go inspirować. Tym samym stałaby się 
równorzędnym partnerem, ale wtedy nie 
byłaby muzą. Takie zbuntowane muzy, któ-
re ujawniają swoją siłę, są postrzegane ja-
ko famme fatale – ucieleśnienie archetypu 
kobiety niegodziwej, amoralnej, zwodniczej 
i przynoszącej mężczyźnie zgubę.
Na pewno znamy ten schemat. Taka kobieca 
moc bywa ukazywana w wielkiej literaturze 
lub w wybitnych filmach. Jej karykaturalny 
obraz widoczny jest również w cyklach gra-
ficznych „Xięga bałwochwalcza” autorstwa 
Bruno Schulza. Ta trudna do zdominowania 
kobieca energia wywołuje silne emocje i po-
przez upokarzające i fetyszystyczne umniej-
szenie artysty porusza w nim inny ładunek 
energii twórczej. Artysta odrzucony, upoko-
rzony i zdradzony to też klasyczny archetyp, 
mający swoje źródło w męce ukrzyżowane-
go Zbawiciela.

Wtedy artysta choć umęczony i cierpiący 
nadal pozostaje Bogiem, a przebiegła ko-
bieta – wamp jest elementem niezbędnym 
do realizacji jego projektu, stając się żeńską 
wersją Judasza i potomkinią zuchwałej Ewy.
Patrzeć na taką rajską Ewę można też ina-
czej i zamiast odwoływać się do stereotypu 
wampa, lepiej przywołać ikonę feministek, 
dumę Meksyku, czyli niepełnosprawną kobie-
tę, której artystyczna umiejętność szczerego 
wyrażania prawdy o sobie zachwyciła świat. 
Warto kontemplować charakterystyczną uro-
dę Fridy Kahlo, uwiecznionej w autoportre-
tach jej piękne, ale harde spojrzenie – po to 
aby poczuć siłę i przejrzeć się w oczach wy-
jątkowej kobiety.
Wszystko to nie jest takie proste z perspek-
tywy matki i muzy domowej, której głównym 
zadaniem stało się stworzenie przestrzeni, 
gdzie artysta dla dobra rodziny, w poczuciu 
bezpieczeństwa i spokoju, mógłby odpoczy-
wać od zewnętrznego świata i zgiełku cywi-
lizacji. W takiej przestrzeni zaopiekowany 
twórca może w bezpiecznym poczuciu eg-
zystencjalnego bólu usiąść na tronie, napić 
się dobrego wina czy coś zapalić.
Wówczas muza domowa zamiast walczyć jak 
Frida i pobudzać jak Dora Maara powinna 
raczej parzyć kawę dla kuratorów, przygo-
towywać śniadania dla galerzystów, uśmie-
chać się miło, a potem wstawiać brudne na-
czynia do zmywarki . Właśnie taka partnerka 
to przecież synonim piękna i doskonałości, 
dla niej się tworzy…., ale przez nią tworzyć 
nie można!
Związki artystyczne łatwe nie są – zresztą 
podobnie jak wszystkie inne.
Wrażliwa dusza artystki też bywa oczywistym 
przekleństwem, ale i szansą na emigrację 
wewnętrzną, wówczas gdy jej partner jak fo
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Koziołek Matołek, beztrosko brykając, zmie-
rza do jakiegoś swojego Pacanowa. Wtedy 
sztuka może stać się dla niej jedyną drogą 
ratunku prowadzącą przez autoterapię do 
poznania swoich niezaspokojonych potrzeb 
i własnej wartości.

Julia Matea, odbudowując się pomału, zaczę-
ła tworzyć swoją nową tożsamość. Zmienia-
jąc się z modelki i muzy domowej w skrom-
ną obserwatorkę codzienności, postanowiła 
kreować własny świat w takim obszarze, jaki 
był jej dostępny.
W zamian kompozycji barwnej na płótnie, 
pojawiały się na stole zupy o wyrazistym 
smaku, kunsztowne szarlotki czy owsianki 
ozdabiane kompozycjami z różnorodnych 
owoców.
W miejsce tworzonych niegdyś charaktery-
zacji do filmów i sztuk teatralnych czy ko-
stiumów dla tancerzy Matea szykowała stroje 
dla dzieci i organizowała im bale karnawa-
łowe albo inne imprezy, a zaangażowawszy 
się w przedstawienie dla przedszkolaków, 
pt.: „Humba, bumba , bang!”, stała się re-
żyserką, scenografką, autorką kostiumów 
i pierwszoplanową Żyrafką.
Julia Matea nie została drugą Fridą, Galą 
Dalí ani Camille Claudel, ponieważ poszła, 
a raczej dalej biegnie własną drogą.
Ten bieg rozpoczął się od uprawiania spor-
tu i medytacji, dzięki czemu odkryła swoją 
sprawczość. Zaczęła uczestniczyć w zajęciach 
plastycznych w Kole Gospodyń Miejskich oraz 
wróciła na studia malarskie do Wyższej Szko-
ły Artystycznej. Założyła również prywatny 
dom kultury, który nazwała Świetlicą Matej-
ki. Miejsce powstało, aby realizować społecz-
ne i artystyczne potrzeby kontaktu z ludź-
mi w jednym z najbardziej zaniedbanych 

kulturowo obszarów lewobrzeżnej stolicy, 
czyli na warszawskim Bródnie. 
Znów zaczęły powstawać rysunki, obrazy 
i rzeźby, jednak nie były to już jedynie stu-
dyjne obserwacje, lecz pogłębione znacze-
niowo analizy przeżywanego świata. Na jej 
kartonach uwidoczniła się subiektywnie od-
bierana rzeczywistość codziennych zdarzeń, 
niezauważanych i pomijanych przedmiotów, 
kryjąc w sobie oryginalne przekazy i ślady 
stłumionych emocji. Na jej obrazach zoba-
czymy głównie martwe natury: pogniecione 
worki ze śmieciami, połamane krzesło, przy-
gotowane do wyrzucenia stare pomarańczo-
we spodnie męża, w które był ubrany, gdy się 
poznali… a także owoce, warzywa, pieczywo.

Obrazy te są wyrazem szczególnej intuicji 
artystycznej i doświadczenia, dzięki którym 
powstało coś wyjątkowego, coś co można 
nazwać sztuką codzienności.
Każdy przegląd jej prac w Wyższej Szkole 
Artystycznej pozwalał zauważyć umiejęt-
ność nadawania symbolicznych znaczeń ba-
nalnym na pozór czynnościom, codziennym 
rytuałom oraz przyzwyczajeniom.
Nawet taka domowa czynność jak przygo-
towywanie posiłków stała się inspiracją do 
namalowania cyklu martwych natur, w któ-
rych zostały uchwycone poszczególne etapy 
przemiany produktów spożywczych.
Zabłocone i mokre marchewki z resztkami 
ziemi to pierwszy obraz. Kolejny to marchew-
ki umyte, a ostatni – już obrane. Za każdym 
razem są tak samo ułożone. W twórczości 
artystki podobne ujęcia malarskie, na któ-
rych uchwycony jest proces przeobrażenia 
materii spożywczej, spotykamy wielokrotnie.
Warto dodać, że oprócz upamiętniania ich 
w obrazach Matea tworzy z warzyw i owoców 

smaczne potrawy, których podanie często 
samo w sobie jest estetycznym doznaniem 
i swoistym happeningiem zorganizowanym 
dla rodziny i bliskich przyjaciół.
W swojej twórczości porusza wątki codzien-
nej rzeczywistości, najchętniej kuchennej, 
nazywając siebie „malarką spożywczą”, dla-
tego można by powiedzieć, że malarstwo 
traktuje jako składową projektu artystyczne-
go służącego integracji, komunikacji i wza-
jemnemu zrozumieniu.
Operując w zamkniętej przestrzeni miesz-
kania, Matea znalazła plastyczny wyraz dla 
rutynowych obowiązków gospodyni, mamy 
i żony, czyli dla działań będących zlepkiem 
nudy i szlachetności oraz dla uwznioślenia 
zwyczajnej kobiecej konieczności spełniania 
zadań domowych.
Kreatywność i odkrywanie wartości w tym co 
prozaiczne manifestuje się również w innych 
sferach aktywności: w doborze koloru strojów, 
w szyciu barwnych spodni i maseczek z afry-
kańskich tkanin, w happeningach sportowych, 
w kontemplacjach natury, w lekcjach plasty-
ki prowadzonych podczas opieki nad dziećmi 
w trakcie obozów biegowych 12Tri, w indywi-
dualnych zajęciach w Warszawie oraz w cy-
klicznym czytaniu on-line książki dla dzieci.
Matea aranżuje sytuacje performatywne, nie-
raz inspirowana jakimiś zdarzeniami, jednak 
z największą pasją podchodzi do malarstwa, 
rysunku i rzeźby.
Przedmioty badane przez artystkę są zwy-
czajne, dostępne, osobiste, rodzinne, czasami 
niezniszczone, a czasem nawet w podłej kon-
dycji. Jednak wszystkie traktowane są jako 
materia plastyczna, ze skupieniem godnym 
wytworów sakralnych.
Matea realizuje również kompozycje ma-
larsko-rzeźbiarskie składające się z trzech 

części, przez co nawiązuje układem do ołta-
rza. Na przykład lepi z gliny kobiece figurki 
wyglądające niczym uszkodzone przez czas 
przedstawienia paleolitycznej Wenus, zesta-
wiając je – w tryptyk rzeźbiarski – z karykatu-
ralnym, embrionalnym autoportretem męża.
Artystka, komponując rysunki, obrazy czy 
rzeźby, pisząc swoje ikony, staje się świętą 
bez Boga, i tym samym ukazuje odbiorcy, że 
sztuka nie musi być patetyczna. Jej sztuka 
jest intymna, prosta, prawdziwa, czasem 
nawet boleśnie.
Obiekty przestają wchodzić w utarte rela-
cje – układy plastyczne, stając się sztuką 
– niesztuką. Często występują same, wy-
cięte ze świata i prezentowane na białym 
syntetycznym tle, co przypomina stylistykę 
filmu „Matrix”. Taka kompozycja wymusza 
zarówno na twórcy, jak odbiorcy skupienie 
i kontemplację.
To artystyczne doświadczenie stanowi spe-
cyficzny rodzaj terapii, jest wewnętrznym 
podróżowaniem w głąb siebie czy też me-
dytacją.
Dlatego każdy etap pracy nad projektem jest 
dla niej ważny, czemu artystka daje wyraz 
w dokumentacji fotograficznej, która buduje 
ciekawą wizualną narrację, ukazującą prze-
mianę formy i zatrzymaną w czasie material-
ną prozę życia. Jej sztuka zmienia codzien-
ność w przychylną i bliską nam twórczą prze-
strzeń, do której można zaprosić wszystkich.
Każdy znajdzie w niej coś dla siebie, ponie-
waż Julia Matea przekonuje nas, że uważne 
przeżywanie codziennej rzeczywistości mo-
że być aktem twórczym, a jej zapis (malar-
stwo, rysunek, rzeźba) osobistym sposobem 
jej doświadczania.
Przedstawienia te wydają się studyjne, choć 
często trudno określić status poszczególnych fo
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projektów. W jej artystycznym portfolio zo-
baczymy między innymi.: rysunki linearne, 
autoportrety, małe wyrzeźbione ceramiczne 
kobiece figurki, symboliczne waginy, zdjęcia 
kompozycji kulinarnych, realistyczne, a zara-
zem medytacyjne studium warzyw, owoców, 
pieczywa, chleba powszedniego oraz obrazy 
będące przedstawieniami składników, które 
zaraz staną się częścią potrawy.
Dla Julii Matei dziełem sztuki może być wy-
konana gliniana miska na zupę, ale również 
sama zupa, a także proces jej przygotowania 
i dzielenia się nią z bliskimi.
Wszystko się miesza i miksuje jak w blende-
rze, prowokując odbiorcę do pytania o es-
tetyczny i filozoficzny wymiar tego, co co-
dzienne i osobiste.
Odpowiedź na to pytanie jest otwarta, jed-
nak warto prześledzić, w jaki sposób pomimo 
pozornego rozproszenia elementy artystycz-
nych projektów wywodzących się z konkret-
nych sytuacji i przeżyć wiążą różne dzieła 
i techniki w strukturę jednej wypowiedzi.
Proponowane interakcje i „przeniki” ekspo-
nują różne wymiary intymnego doświadcze-
nia, skłaniającego do rozważań o naturze 
poszukiwania własnej drogi – artystycznej 
i życiowej prawdy .
Matejka przez swoje pozorne rozproszenie 
i programowy brak spójności, intuicyjnie 
przywołuje w swoich pracach ciekawe kon-
strukty pojęciowe stanowiące pomost mię-
dzy światem patetycznej sztuki a pomijaną 
codziennością. Owo rozproszenie pozwala jej 
po mistrzowsku balansować na styku sztu-
ki i rzeczywistości, stając się dla niej wa-
runkiem wolnego wyboru i nieskrępowanej 
wypowiedzi.
Artystyczny instynkt podpowiada jej, by 
wybrała sztukę wolną od monumentalnych 

wytworów artystycznego ego, patetycznego 
indywidualizmu i patriarchalnego wywyż-
szania. Przyjęcie takiej perspektywy pozwa-
la docenić sztukę codzienności, a poprzez 
nią wszystko to co prozaiczne, zapomniane, 
zacienione, wstydliwe, malutkie i pozornie 
nudne oraz niegodne tak zwanej wysokiej 
sztuki. Codzienność można zlekceważyć 
lub przejść wobec niej obojętnie albo zo-
baczyć w niej potencjał zmiany, rozwoju 
i kreacji. W pracach Julii Matei codzien-
ność wydaje się aspektem dynamicznego 
chaosu, z którego wyłania się i porządkuje 
jej własna rzeczywistość, ujawniając filo-
zoficzną i emocjonalną głębię.
Otwartość artystki umożliwiająca jej roz-
wój stanowi zarazem cechę autoportretu 
wyłaniającego się z jej prac. Autoportre-
tu wrażliwej i kreatywnej kobiety: matki, 
miłośniczki przyrody, sportsmenki, zwo-
lenniczki praw kobiet, równości płci, part-
nerstwa oraz szeroko rozumianej wolności 
w sztuce i w życiu.
Spojrzenie Julii Matei na sztukę i przefil-
trowanie codzienności przez jej uważną 
wrażliwość są bardzo ciekawe i oryginal-
ne, dzięki czemu jej twórczość stała się 
również dla mnie mocnym i głębokim we-
wnętrznym przeżyciem. Wydaje mi się, że 
Julia Matea już teraz zbliżyła się do wy-
pracowania twórczej metody, która otwie-
ra oczy innym na nieznane lub pomijane 
obszary życia.
Miarą wybitności każdego artysty i artystki 
jest odkrycie własnego i niepowtarzalnego 
sposobu patrzenia na świat i podzielenia się 
tym z innymi. Julii Matei właśnie to się uda-
ło, co oznacza, że samodzielnie biegnąc do 
przodu, wyzwoliła swoją muzę, która teraz 
ciągle może nas zadziwiać.

RENOWACJA ELEWACJI I TARASU 
ZAMKU W MOSZNEJ 2021-2022
w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Prowadzone przez Województwo Opolskie, w ramach projektu „Śląsk bez granic III – zamki i pałace” 
prace konserwatorskie na elewacjach Zamku w 2021 roku dotyczą m.in.: skucia wtórnych uzupełnień, 

czyszczenia chemicznego przy użyciu gorącej pary oraz strumieniowo-ściernego, odgrzybiania, 
wykonania napraw spękań muru oraz uzupełnień i rekonstrukcji w tynkach i piaskowcu, wzmacniania 
struktury kamienia, szycia spękanych murów, wykonania rekonstrukcji profili, opasek i gzymsów metodą 
ciągnioną, renowacji detali architektonicznych, odtworzenia ozdobnych sterczyn i gazonów na szczytach 
elewacji, wykonania renowacji tynków romańskich na pilastrach, lizenach, głowicach i pozostałych 
detalach architektonicznych, wykonania spoin i fug, uzupełniania ubytków w strukturze kamienia, 
flekowania, scalania kolorystycznego i hydrofobizacji. 



138 LiryDram 139lipiec–wrzesień 2021LiryDram lipiec–wrzesień 2021

Pracom konserwatorskim na elewacjach Zamku towarzyszy również remont tarasu (zerwanie istniejącej 
nawierzchni wraz z zasypkami, wykonanie izolacji, układu odwodnienia warstw podsypkowych tarasu, 
montaż odwodnień liniowych, wykonanie warstwy betonowej podbudowy i ułożenie płyt tarasowych 
z piaskowca), remont w kaplicy i krypcie (oczyszczenie murów, wykonanie izolacji, drenażu, zasypanie, 
odbicie i osuszenie ścian wewnętrznych), remont tynku ścian w fosach obok tarasu (między tarasem 
a ścianami zamku), wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich na elewacjach oraz konserwacja 
i montaż gazonów.
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Spacerkiem
po

Opolu
WIEŻA PIASTOWSKA

Okrągła wieża stanowi część nieistniejącego 
już Zamku Piastowskiego i jest jednym 
z najstarszych zabytków architektury 
obronnej w Polsce. Zbudowano ją z cegły 
na fundamencie z kamienia polnego w 
połowie XIV wieku za rządów księcia Bolka 
I Opolskiego (stołp zamku). Na skutek 
nierównego osiadania fundamentów Wieża 
Piastowska jest lekko przechylona. Jest otwarta 
dla zwiedzających.

LAMA LAMINATOR

Laminator został namalowany w 2016 
roku. To wspólna praca dwóch opolskich 
artystów - Ignacego Nowodworskiego 
oraz Marka Granicznego. Obecnie figura 
stoi na wzniesieniu przed budynkiem 
Dworca Głównego PKP.

OPOLSKI RYNEK

Rynek zachował swój średniowieczny kształt, 
typowy dla ówczesnych miast tego regionu. 
W wyniku działań wojennych w 1945 roku część 
zabytkowych kamienic została zrównana z ziemią. 
Kilka częściowo ocalałych, odbudowano w stylu 
barokowym. Najstarszą, średniowieczną, jest 
kamienica z numerem 1, nazywana Kamienicą pod 
Lwem. W innej, w latach 60. XX wieku, działał słynny 
Teatr 13 Rzędów Jerzego Grotowskiego, wybitnego 
reformatora teatru, tworzącego kilka lat w Opolu.

RATUSZ

Sercem Rynku jest Ratusz zbudowany we włoskim 
stylu – niemal kopia, choć nieco mniejsza, ratusza 
florenckiego - Pałacu Vecchio. Neorenesansowy 
budynek został wzniesiony w XIX, a częściowo 
w XX wieku. Najbardziej charakterystycznym 
elementem Ratusza jest 65-metrowa wieża, 
z której szczytu codziennie w południe 
odgrywany jest hymn Opola. W 1934 roku wieża 
zawaliła się z powodu wyburzenia w 1933 roku 
przylegających do ratusza od strony południowej 
domów i kramów, które stanowiły swoisty rodzaj 
fundamentów budowli. Wieża odbudowana 
została w kształcie z roku 1864 z niewielkimi 
poprawkami. Dobudowane zostało do niej 
południowe skrzydło z arkadami.  fo
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POMNIK BOJOWNIKOM  
O POLSKOŚĆ ŚLĄSKA OPOLSKIEGO
(OPOLSKA NIKE)

Pomnik przedstawiający Nike z rozpostartymi 
skrzydłami stojącą na turze, wysoki na 15 m, 
znajduje się na przeciwko Filharmonii Opolskiej 
przy placu Wolności. W mowie obiegowej 
zwany jest „babą na byku”. Pomnik odsłonięto 
w 1970 roku w 25. rocznicę zakończenia 
II wojny światowej i powrotu Opola do 
macierzy. Autorem jest Jan Borowczak. 

GRAJĄCA FONTANNA

Multimedialna fontanna przy Filharmonii 
Opolskiej powstała w 2013 roku na terenie 
stawu zwanego Zamkowym lub Barlickiego 
(w okresie zimowym działało tu lodowisko). 
Fontanna posiada 33 dysze, z których woda 
tryska na wysokość do 15 m. Pokazy specjalne 
fontanny łączące światło z polską muzyką 
rozrywkową (m.in. Grechuta, Zaucha, Brathanki) 
odbywają się trzy razy dziennie od maja, o 
godzinie: 12.00 (bez światła), 18.30 i 21.30.

FILHARMONIA OPOLSKA

Patronem Filharmonii Opolskiej (do 1972 roku 
noszącej nazwę Orkiestry Symfonicznej) 
od 1969 roku jest Józef Elsner – kompozytor 
nierozerwalnie związany z ziemią opolską. 
W 2006 roku obiekt przeszedł remont i został 
rozbudowany.

ODRA
Odra od wieków stanowiła ważny 
szlak komunikacyjny na Śląsku oraz 
spełniała istotną rolę w życiu Opola 
i miast leżących nad jej brzegami. 
Dawniej rzekę najczęściej wykorzystywano do 
spławiania drewna. Prowadził tędy ważny szlak 
gospodarczy, którym między innymi odprawiano 
zboże. Stąd wędrowały później w świat worki 
opolskiego cementu. Wraz z rozwojem miasta 
powstawały nowe mosty. Sprawami „wodnymi” 
zajmowała się tak zwana Policja wodna, 
„Wasserpolizei”. Odpowiedzialna była między 
innymi za czyszczenie brzegów rzeki, dbanie 
o śluzy oraz remont istniejących przepraw przez 
Odrę. Od 1886 roku na Młynówce funkcjonował 
port, który w 1913 roku przeniesiono do 
Zakrzowa.

POMNIK KSIĘCIA KAZIMIERZA I 
OPOLSKIEGO

Pomnik księcia Kazimierza I Opolskiego stoi 
w południowej pierzei rynku opolskiego. 
Powstał w 2018 roku wg projektu 
rzeźbiarza Wita Pichurskiego, w związku 
z uroczystościami związanymi z 800. 
rocznicą założenia Opola. Odlew z brązu 
został wykonany w opolskiej Artystycznej 
Odlewni Metali Art-Odlew. Na cokole 
pomnika umieszczony został napis „KSIĄŻĘ 
KAZIMIERZ I OPOLSKI ZAŁOŻYCIEL 
MIASTA OPOLA / 800 – LECIE LOKACJI 
MIASTA 1217 – 2017”. Przy pomniku 
umieszczona została kapsuła czasu.
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także powołano radę programową, która pod-
jęła decyzję o zakresie merytorycznym przy-
szłej wystawy stałej. Rada, w której zasiada-
li: Maria Szabłowska, Anna Panas, Elżbieta 
Trylnik, Joanna Wanot-Stauffer, Michał Bajor, 
Władysław Bartkiewicz, Wojciech Dąbrowski, 
Wacław Panek, Krzysztof Szewczyk, ustaliła, 
że historia polskiej piosenki będzie przedsta-
wiona w sposób chronologiczny, zaczynając 
od kabaretów międzywojennych, a kończąc 
na współczesności.
Moja przygoda z Muzeum Polskiej Piosenki roz-
poczęła się w 2013 roku. Zastałem instytucję, 
w której zgromadzono już wiele przedmiotów 
związanych pośrednio z polską piosenką: pla-
katy, zdjęcia, płyty winylowe, stroje estradowe 
niektórych wykonawców, a także instrumen-
ty. Nie było natomiast licencji na odtwarzanie 
materiałów dźwiękowych. Moim pierwszym 

zadaniem było ich pozyskanie, bowiem uzna-
łem, że w Muzeum Polskiej Piosenki najwa-
żniejsze muszą być piosenki, czyli nagrania, 
zarówno w postaci wideo, jak i audio. Wśród 
potencjalnych licencjodawców i partnerów zna-
lazły się takie instytucje jak: Telewizja Polska, 
Studio Filmowe KADR, Wytwórnia Filmów Fa-
bularnych i Dokumentalnych, a także Polskie 
Radio, Radio Opole, Telewizja Polsat i wytwór-
nie fonograficzne.
Pierwsze prace związane z organizacją ekspo-
zycji stałej Muzeum dotyczyły głównie opra-
cowania pomysłu na projekt wystawy na pod-
stawie koncepcji, którą Muzeum już dyspono-
wało. Zwycięską pracą konkursową był projekt 
koncepcyjny Danuty Słomczyńskiej z pracow-
ni dekoracyjnej Ptasia 30 z Poznania. Była to 
jednak przede wszystkim idea wymagająca 
rozwinięcia, dlatego wielogodzinne rozmowy 

144 LiryDram 145lipiec–wrzesień 2021LiryDram lipiec–wrzesień 2021

 Czy łatwo jest zrobić mu-
zeum? Jak stworzyć 

miejsce, którego temat na – 
rzuca myślenie o multime-
dialności?
Czy piosenkę da się włożyć do 
gabloty? Jak pokazać sto lat hi-
storii, mając do dyspozycji kil-
kaset metrów kwadratowych 
powierzchni wystawienniczej? 
Co jest ważniejsze w muzycz-
nym muzeum: nagrania czy 
przedmioty? Jak zorganizować 
przestrzeń, by każdy zwiedza-
jący miał komfortowe warunki 
do słuchania muzyki? Jak stworzyć ekspozycję, 
która będzie przywoływała wspomnienia bar-
dziej zindywidualizowane (spersonalizowane)? 
Takich pytań na początku drogi prowadzącej do 
otwarcia drzwi dla zwiedzających było bardzo 
wiele. Zacznę jednak od kilku historycznych 
momentów, bez których nie byłoby w Opolu 

jednego z najnowocześniejszych miejsc mu-
zealnych na kulturalnej mapie Polski.
Pomysł utworzenia Muzeum Polskiej Piosenki 
powstał w 2007 roku. Zgłosiło go podczas se-
sji rady miasta dwóch ówczesnych radnych – 
Janusz Kowalski i Tomasz Kwiatek. Instytucja 
została powołana do życia w 2009 roku, wtedy 

do otwarcia
Krótka historia 
Muzeum Polskiej 
Piosenki w Opolu

Od
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z projektantką w pierwszej fazie naszej współ-
pracy dotyczyły tego, jak tę koncepcję zrealizo-
wać w konkretnych projektach i jaki wyobraża-
my sobie ostateczny kształt ekspozycji stałej. 
Oboje mieliśmy podobne zdanie, że wystawa 
musi być multimedialna, ale modna obecnie 
„multimedialność” (moim zdaniem słowo wy-
trych, zwłaszcza w instytucjach muzealnych) 
musi być „z prawdziwego zdarzenia”. Zwiedzi-
łem w Europie wiele muzeów, które określały 
się mianem multimedialnych, jednak często 
było to po prostu kilka zawieszonych monito-
rów połączonych ze zdezelowanymi, najtań-
szymi na rynku słuchawkami. Oboje z projek-
tantką byliśmy także przekonani, że muzeum 
w XXI wieku, zwłaszcza muzeum poświęcone 
takiemu tematowi jak polska piosenka, musi 
być interaktywne, przede wszystkim dlate-
go, by w przyszłości przekonać do zwiedzania 

wystawy stałej młode pokolenie. Podczas ka-
żdego ze spotkań z Danutą Słomczyńską prze-
wijały się dwa główne motywy naszych roz-
mów. Pierwsze zdanie, które usłyszałem od 
projektantki i z którym absolutnie się zgadza-
łem i zgadzam, brzmiało, że „piosenka to jest 
show” i że nasze muzeum musi zawierać ele-
menty widowiska. Natomiast druga bardzo 
istotna kwestia, którą za każdym razem po-
ruszała projektantka, prowadziła do konkluzji, 
że „nie robimy encyklopedii ani leksykonu, ro-
bimy jedynie rys o polskiej piosence”. Szybko 
się przekonałem, że Danuta Słomczyńska ma 
rację; gdybyśmy bowiem chcieli zrobić „ency-
klopedię polskiej muzyki rozrywkowej”, zwa-
żając na ogrom zagadnienia, musielibyśmy 
posiadać specjalny budynek mający dziesięć 
pięter. Przez sto lat historii polskiej muzyki 
rozrywkowej przewinęły się przecież dziesiątki, 

jeśli nie setki tysięcy nazwisk, zarówno kompo-
zytorów, autorów, jak i wykonawców, miliony 
utworów, tysiące hitów, festiwali, koncertów, 
werdyktów, czasopism, opracowań... Jedynym 
wyjściem było zatem podjęcie bardzo trudnej 
decyzji, którzy artyści i jakie zagadnienia mu-
szą się na pewno na naszej wystawie znaleźć.
Pozyskanie licencji do nagrań audio-wideo było 
pierwszą, najtrudniejszą i najpilniejszą sprawą, 
ponieważ umowa projektantki przewidywała, 
że przystąpienie do projektowania zależne jest 
od otrzymania wszystkich materiałów. Było to 
bardzo trudne zadanie, bowiem każdego dnia 
wynikały kolejne kwestie związane z prawem 
autorskim, interpretacją ustawy o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych, tak zwanymi 
dziełami osieroconymi, a także z tym, że nie 
wszystkie materiały, na których nam zależało, 

były dostępne, a na niektóre na przykład Te-
lewizja Polska, mimo dobrych chęci, nie mo-
gła udzielić nam licencji ze względu na stare 
umowy podpisane z twórcami w innych re-
aliach prawnych. Bardzo trudny był także etap 
sprawdzania zawartości telewizyjnej taśmoteki, 
a także podjęcie decyzji, które materiały powin-
niśmy z tej taśmoteki wykopiować. Równolegle 
prowadziłem też rozmowy o pozyskaniu mate-
riałów audio, między innymi starych audycji, 
sygnałów festiwalowych i koncertów z Polskie-
go Radia, a także z Radiem Opole – zwłaszcza 
dźwięków nagranych w czasie pięćdziesięciu lat 
Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Równo-
cześnie pracownicy Muzeum przeglądali zasoby 
Polskich Kronik Filmowych. Uznaliśmy bowiem, 
że koncepcję dwóch ścian z projektu Danuty 
Słomczyńskiej – ścianę muzyczną i historyczną 
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– zastąpimy jedną, na której znajdzie się treść 
muzyczna wyświetlana na dotykowych ekra-
nach, a w niej – wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, 
że to będzie finalnie tak wyglądać – soczewki, 
w których będzie można podpatrywać histo-
rię. Projekt ekspozycji stałej zakładał ideę, że 
zwiedzający równolegle będzie mógł oglądać 
to, co w danej dekadzie działo się w muzyce, 
i to, co w tym czasie miało miejsce w histo-
rii – jak wyglądała dawniej polska ulica, jak 
wyglądały wynalazki, jak wyglądał człowiek – 
zwykły, nie ten estradowy.
Proces podpisywania umów licencyjnych był 
dość długi, ponieważ wiązał się także z nego-
cjacjami finansowymi oraz z wielomiesięcz-
nym sprawdzaniem przez licencjodawców 
praw i ostatecznego podjęcia decyzji, na które 
materiały mogą udzielić licencji Muzeum jako 
podmiotowi trzeciemu. Zazwyczaj jest tak, że 
Telewizja Polska jako producent programów 
ma możliwość emitowania na swojej antenie 
wszystkich materiałów, które posiada w archi-
wum, natomiast nie na wszystkie może udzielać 
licencji podmiotom trzecim. Swoją drogą, jest 
to ciekawe zagadnienie, nadające się przynaj-
mniej na doktorat dla prawników. Dla ułatwie-
nia podzieliliśmy prace z pozyskiwaniem licencji 
– zwłaszcza w Telewizji Polskiej, ponieważ to 
głównie ona posiada materiały związane z pol-
ską piosenką – na materiały „nieopolskie” i opol-
skie, czyli fragmenty koncertów, a także repor-
taży czy wywiadów zarejestrowanych w czasie 
opolskich festiwali.
Prostszą kwestią było podpisanie umowy uży-
czenia z Filmoteką Narodową, bowiem większo-
ść przedwojennych filmów jest scyfryzowana, 
a dział merytoryczny Muzeum wiedział, jakimi 
piosenkami z polskich filmów muzycznych je-
steśmy zainteresowani. Najtrudniejszym chyba 
zadaniem było podpisanie licencji dotyczących 

Polskich Kronik Filmowych, cieszą się one bo-
wiem ogromnym zainteresowaniem i większość 
instytucji muzealnych ustawia się w kolejce po 
te dowody polskiej rzeczywistości historycznej. 
W naszym przypadku było to o tyle trudne, że 
znakomita ich większość nie była nagrana na 

cyfrowych nośnikach, ponieważ nikt wcześniej 
nie zwracał się z prośbą o wykopiowanie właśnie 
tych materiałów. Po pierwsze więc musieliśmy 
czekać w kolejce, po drugie materiały, które 
staraliśmy się pozyskać, trzeba było scyfryzo-
wać, a dopiero potem wykopiować i podpisać 
stosowne umowy licencyjne.
Kiedy mieliśmy już materiały od wspomnia-
nych licencjodawców, udało nam się podpisać 
umowy partnerskie i licencyjne z firmami fo-
nograficznymi, między innymi z: Sony Music 
Poland, Universal Music Polska i Warner Music 
Poland, z wytwórniami: Kayax, SP Records, 
Wielkie Joł, MaxFloRec. Warto podkreślić, że 

wszystkie firmy fonograficzne udzieliły nam 
bezterminowej i bezpłatnej licencji na tele-
dyski artystów, których reprezentują, za co 
jestem ogromnie wdzięczny.
Równolegle prowadziłem rozmowy na temat 
opłat za publiczne odtwarzanie materiałów 

w naszym Muzeum z organizacjami zbioro-
wego zarządzania. Mam tu na myśli Stowarzy-
szenie Autorów ZAiKS, a także stowarzyszenia 
chroniące prawa artystów wykonawców, czy-
li SAWP i STOART, oraz prawa producentów, 
czyli ZPAV. Te rozmowy były bardzo owocne, 
choć długie, ponieważ nie mogliśmy na tym 
etapie określić ostatecznej listy utworów, które 
znajdą się na naszej ekspozycji.
Jednocześnie zbieraliśmy kolejne pamiątki, 
a także pozyskiwaliśmy zdjęcia od wybitnych 
fotografów. Udało nam się zakupić całą kolek-
cję niezwykłych zdjęć Marka Karewicza i An-
drzeja Tyszki. Dzięki pomocy Polskiej Fundacji 

Muzycznej zdobyliśmy wiele fantastycznych 
strojów estradowych od takich gwiazd jak 
Justyna Steczkowska, Reni Jusis czy Muniek 
Staszczyk.
W tym czasie projektantka rozpoczęła projek-
towanie ekspozycji stałej. Powołała zespół skła-

dający się z osób zajmujących się 
zakresem merytorycznym wysta-
wy, a także ludzi odpowiedzialnych 
za projekty elektryczny i multime-
dialny. Autorem scenariusza został 
Marcin Kostaszuk, który w swojej 
pracy korzystał z opracowań kon-
sultantów powołanych przez Mu-
zeum. W tym szacownym gronie 
znaleźli się wybitni znawcy tematu: 
Andrzej Cała, Teresa Drozda, Zu-
zanna Falkowska, Krzysztof Gajda, 
Marek Gaszyński, Ryszard Gloger, 
Marcin Jacobson, Piotr Jankowski, 
Magdalena Juszczyk, Tomasz Ler-
ski, Andrzej Matysik, Anna Miesz-
kowska, Katarzyna Naliwajek-Ma-
zurek, Wojciech Ossowski, Korne-
liusz Pacuda, Wacław Panek, Jan 
Poprawa, Jacek Sobczyński, Edward 

Spyrka, Maria Szabłowska, Jarosław Wardawy, 
Konrad Wojciechowski, Ryszard Wojciul, Mi-
chał Znaniecki.
Podczas prac nad koncepcją ekspozycji pod-
jęliśmy też decyzję, że wydzielimy w Muzeum 
przestrzeń na edukacyjne studio nagrań, czy-
li miejsce wyjątkowe, bowiem dostępne dla 
zwiedzających i dające szansę instytucji na 
realizację wielu zadań takich jak: lekcje mu-
zealne, warsztaty muzyczne, działalność po-
stprodukcyjna, a także możliwość nagrywa-
nia płyt przez młodych polskich wykonawców. 
(Studio zostało oficjalnie otwarte 5 grudnia 
2018 roku).fo
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W 2013 roku rozpoczęła się budowa Muzeum, 
czyli zagospodarowanie przestrzeni pod wi-
downią w amfiteatrze (wyłączając ekspozycję). 
Tę budowę, w czasie której powstały systemy 
elektryczne, klimatyzacyjne, przeciwpożarowe, 
monitoringu, nagłośnienia, a także zbudowana 
została sala kinowo-konferencyjna – prowadził 
Urząd Miasta Opola, natomiast po otrzyma-
niu zmodernizowanych pomieszczeń Muzeum 
przygotowało przetarg na wykonanie ekspozy-
cji stałej na podstawie projektów i kosztorysów 
przedstawionych przez projektantkę. Przetarg 
był bardzo trudnym zadaniem dla naszej insty-
tucji, ponieważ firmy, które do niego stanęły, 
składały odwołania i w związku z tym, zgodnie 
z prawem, wybór wykonawcy nastąpił dopie-
ro po dziewięciu miesiącach od ogłoszenia za-
mówienia publicznego. Zwycięską ofertę złoży-
ła firma Deko-Bau z Lubina, która miała już 
na swoim koncie realizacje ekspozycji muzeal-
nych, a także scenografii teatralnych i wnętrz 
instytucji kultury. By przystąpić do przetargu 
na wykonanie ekspozycji stałej Muzeum Pol-
skiej Piosenki, wykonawca musiał spełnić kilka 
warunków – mieć między innymi w swoim CV 
dostawy sprzętu multimedialnego o wartości 
półtora miliona złotych i przynajmniej jedną 
realizację ekspozycji o wartości minimum 600 
tysięcy złotych. Te warunki spowodowały, że 
tylko firmy z dużym doświadczeniem mogły 
wziąć udział i przystąpić do zamówienia pu-
blicznego na wykonanie ekspozycji stałej Mu-
zeum Polskiej Piosenki.
Realizacja wystawy stałej była współpracą 
trójstronną pomiędzy wykonawcą ekspozycji, 
projektantką i przede wszystkim zespołami 
merytorycznym i technicznym pracowników 
Muzeum. Wykonawca rozpoczął od omówie-
nia wszystkich zaprojektowanych scen i miejsc 
w Muzeum i złożenia propozycji rozwiązań, 

zwłaszcza dotyczących aplikacji, które miały 
zarządzać multimediami, w tym muzycznymi 
ścianami i wyspami tabletów.
Muzeum przedstawia historię polskiej piosenki 
na dwóch muzycznych ścianach z zakresem 
merytorycznym od lat 20. do współczesności. 
W te ściany wmontowane są dotykowe moni-
tory. Każdy ze zwiedzających otrzymuje słu-
chawki z audioprzewodnikiem, który łączy 
go z wystawą. W ścianach znajdują się także 
soczewki, nazywane przez nas rybim okiem, 
w których pokazane są krótkie filmy zmonto-
wane przez panią Zofię Kunert z materiałów 
pozyskanych z Kronik Filmowych, w minutę 
lub półtorej przedstawiające historię Polski 
w każdej dekadzie. W muzycznych ścianach 
ukryte są także tak zwane papierowe światy, 
czyli pudełka, których zawartość, stworzona 
w całości z papieru, w sposób metaforyczny 
i symboliczny prezentuje daną dekadę. Wy-
spy tabletów, umiejscowione w centralnej 
części ekspozycji, są ekranami, dzięki którym 
zwiedzający może nie tylko słuchać piosenek, 
ale także zapoznać się z biogramami arty-
stów oraz obejrzeć zdjęcia lub pamiątki. Oczy-
wiście w związku z faktem, że znajdujemy 
się w stolicy polskiej piosenki i w opolskim 
amfiteatrze, mamy osobną część ekspozycji 
dedykowaną Krajowemu Festiwalowi Polskiej 
Piosenki. W Muzeum znajdziemy także wy-
dzieloną przestrzeń, w której bardzo skróto-
wo informujemy o tym, w jaki sposób przez 
wieki rejestrowano i odtwarzano dźwięk. Po-
za edukacyjnymi częściami wystawy znaj-
dują się w Muzeum także miejsca do zabawy 
i rozrywki, jak na przykład budki nagranio-
we. Każdy zwiedzający może się w nich po-
bawić w karaoke, zarejestrować swoją wer-
sję znanej polskiej piosenki i wysłać ją sobie 
mailem na pamiątkę. W tych budkach mamy 

możliwość nagrania dwustu polskich prze-
bojów. W Muzeum znajduje się także część 
ekspozycji z kostiumami estradowymi – jest 
to garderoba – szafa, w której poza ogląda-
niem prawdziwych strojów otrzymanych od 
gwiazd (na przykład: Izy Trojanowskiej, Hali-
ny Frąckowiak, Majki Jeżowskiej, Anny Jantar, 
Piotra Rubika czy Alibabek) można się także 
przebrać w wirtualnym lustrze i wysłać sobie 
zdjęcie w przebraniu na pamiątkę.
W Muzeum Polskiej Piosenki jest również spe-
cjalny pokój edukacyjny dla dzieci. Ponadto 
mamy mediatekę, w której zgromadziliśmy 
około tysiąca pięciuset woluminów – książek 
poświęconych polskiej piosence, ale także za-
gadnieniom radia i telewizji oraz płyty CD. Ka-
żdy z przyszłych magistrów czy osób piszących 
pracę licencjacką może w dowolnym czasie 
korzystać z tych zasobów naszego Muzeum. 
Na ekspozycji pokazujemy również okładki płyt 
winylowych, często opatrzone autografami 
gwiazd. Zgromadziliśmy też ogromną kolek-
cję plakatów – pokazujemy je zarówno w wer-
sji analogowej, jak i w wersji elektronicznej.
26 sierpnia 2016 roku był dla nas nad wyraz 

ważnym dniem, bowiem wtedy 
otworzyliśmy nasze drzwi dla 
zwiedzających. Tego dnia zor-
ganizowaliśmy niezwykły kon-
cert inauguracyjny pod tytułem: 
„Hey i goście”, w którym piosen-
ki zespołu zaśpiewali gościnnie: 
Ania Dąbrowska, Grażyna Łoba-
szewska, Małgorzata Ostrowska, 
Natalia Przybysz i Marek Piekar-
czyk. Gospodarzem wydarze-
nia był znakomity prowadzący 
– Artur Orzech. Galę uświetniło 
swoją obecnością wielu zapro-
szonych gości, między innymi 

były minister Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego profesor Kazimierz Ujazdowski.
Pierwsze pięć lat pracy za nami. Przygotowa-
liśmy niezwykłe wystawy czasowe poświęcone 
między innymi takim postaciom jak: Urszu-
la Sipińska, Mieczysław Fogg, a także zjawi-
skom okołopiosenkowym mi.in: kulisom KFPP, 
autografom, czy taśmom magnetofonowym. 
Posiadamy ciekawy program edukacyjny dla 
dzieci, młodzieży i seniorów, kontynuujemy 
nasze sztandarowe zajęcia edukacyjne, czyli 
Małą Akademię Piosenki, wszystkie te aktyw-
ności cieszą się niesłabnącą popularnością. 
Wciąż pracujemy też nad kolejnymi edycjami 
rocznika kulturalnego „Piosenka”. I każdego 
dnia cieszymy się, witając w naszych drzwiach 
zwiedzających zarówno indywidualnych, jak 
i grupy zorganizowane. Opole przez trzy dni 
ma Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, na-
tomiast przez pozostałe 362 dni – Muzeum 
Polskiej Piosenki.

Artykuł ukazał się pierwotnie w roczniku kultural-
nym „Piosenka” nr. 4 (2016), wyd. Muzeum Pol-
skiej Piosenki w Opolu, Opole 2016, s. 383-388.
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wędrówki część 4
inspiracje

Kreta

Marlena Zynger

ELAFONISI
PALEOCHORA

CHORA SFAKION

AGIA GALINI

MÁTALA

TIMBÁKI

LENDAS

IERAPETRA

KATA ZÁKROS

SITIAAGIOS 
NIKOLAOS

MALIAKNOSSOS

HERAKLION

Morze Środziemne

BALI
RETHYMNO

STAVROS

DIKTINNAGRAMVOUSSA
BALOS

CHANIAKISSAMOS

AGIA TRIADA
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LAGUNA BALOS I WYSPA GRAMVOUSA 
Laguna Balos (Μπάλο / ΜΠΑΛΟΣ) i wyspa Gramvousa (Γραμβούσα / ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ) 
położone są niedaleko siebie na północno-zachodnim końcu wyspy. Dostać się na nie można 
statkiem wypływającym codziennie z portu w Kissamos. Woda w lagunie mieni się kolorami od 
zielonego po wszelkie odcienie błękitu. Z jednej strony nie sięga nawet do kolan i jest bardzo ciepła, 
z drugiej jest znacznie głębsza, chłodniejsza, pełna kamyczków.
Oprócz krystalicznej wody w odcieniach szmaragdu niewątpliwą atrakcją Gramvousy jest wrak 
statku, który utknął na mieliźnie i kompletnie się rozpadł oraz ruiny twierdzy, położone wysoko 
na wzgórzu. Ścieżka prowadząca do twierdzy jest kamienista, miejscami bardzo stroma i męcząca. 
Podejście zajmuje około dwudziestu minut. 
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TWIERDZA 
GRAMVOUSA
Zamek Gramvousa został zbudowany 
przez Wenecjan w drugiej połowie XVI w. 
(1579-1584). Miał chronić przed ekspansją 
Osmańską. Strategiczne położenie zamku 
pozwalało weneckiemu władcy kontrolować 
cieśniny pomiędzy zachodnią Kretą 
a Peloponezem. Jednak Wenecjanie nie 
zapobiegli okupacji Krety przez Turków. 
W 1645 r. po krótkim oblężeniu Turcy zajęli 
Chanię i do 1669 r. podbili całą Kretę. 
Wenecjanom pozwolono zachować kontrolę 
nad zamkiem Gramvousa (a także nad 
wysepkami Souda i Spinalonga). Gramvousa 
była wykorzystywana jako baza przez 
Wenecjan, którzy próbowali odzyskać Kretę, 
ale także przez Kreteńczyków, którzy opierali 
się rządom Osmańskim. Niestety latem 1692 r. 
wenecki dowódca Luca Della Rocca przekazał 
zamek Turkom w zamian za jakąś władzę 
w Stambule. Następnie ufortyfikowali zamek 
66 działami dalekiego zasięgu, umieścili w nim 
silne oddziały i uczynili go niedostępnym. 
Przez wiele lat po tym rewolucyjne działania 
Kreteńczyków były ograniczone do minimum. 
W czasie rewolucji Grecji przeciwko Turkom, 
po kilku próbach, zamek został ostatecznie 
zdobyty przez kreteńskich powstańców 
przebranych za Turków w 1825 r. Gramvousa 
była pierwszą wyzwoloną spod panowania 
otomańskiego częścią Krety. Stała się 
schronieniem dla ponad 3000 osób oraz 
punktem wyjścia dla wszystkich działań 
rebeliantów. Jednak ze względu na trudne 
warunki życia, ludzie z Gramvousy zaczęli 
uprawiać piractwo. Atakowali wszystkie 
łodzie przepływające pomiędzy Gramvousa 
i Antikithira, co wzburzyło europejską opinię 
publiczną. Pod naciskiem Francji i Wielkiej 
Brytanii od 1828 r. rząd grecki rozprawił 
się z grasującymi na Gramvousa rabusiami. 
Pozbawieni dotychczasowego źródła dochodu 
mieszkańcy na zawsze opuścili wyspę. Do dziś 
jest ona niezamieszkała, a zbudowany na jej 
szczycie fort powoli popada w ruinę.
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MUZEUM 
ARCHEOLOGICZNE 
W KISSAMOS 
W centrum Kissamos Κίσσαμος (inna nazwa Kastelli) – 
miejscowości położonej w północno-zachodniej części 
Krety (około 42 km od Chani), zbudowanej na ruinach 
starożytnego miasta Kissamos – w odrestaurowanej 
kamienicy znajduje się Muzeum Archeologiczne, które 
to podlega Muzeum Archeologicznemu w Chanii. 
Znajdziemy tam zabytki z czasów prehistorycznych, 
jak i te z czasów wczesnochrześcijańskich, 
m.in. mozaiki z czasów rzymskich, posągi, sarkofagi, 
ceramikę, monety pochodzące z terenów 
archeologicznych z Falassarny oraz Polyrrhenii.
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ELEFTERIOS WENIZELOS (Ελευθέριος Βενιζέλος) – grecki polityk, prawnik, ośmiokrotny premier. 
Dążył do podwojenia terytorium Grecji oraz do utworzenia unii Krety z Grecją. Każdy Grek zna jego 
postać z Enosis, poprzez zwycięskie wojny bałkańskie i zdobycie Tessaloniki, postawienie w I wojnie 
światowej na zwycięską Ententę i znalezienie się o krok od realizacji Megali Idea, aż po ratowanie 
Greków z wielkiej katastrofy azjatyckiej. Nie każdy jednak wie, że rok 1931 Wenizelos przywitał 
w Warszawie. 30 grudnia 1930 roku, jako premier powołanej w 1924 roku do życia drugiej Republiki 
Greckiej, Wenizelos przybył z oficjalną wizytą do Polski. Na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie 
oczekiwał go premier Rzeczypospolitej Polskiej Walery Sławek. 2 stycznia 1931 roku premier Wenizelos 
został przyjęty na Zamku Królewskim przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. 

GROBY 
WENIZELOSÓW
(Venizelos, gr. Τάφοι Βενιζέλου) 
Na Wzgórzu Proroka Eliasza (Profitis Ilias)
znajdują się nagrobki dwóch premierów 
Grecji – Elefteriosa Wenizelosa i jego 
syna Sofoklisa Wenizelosa. Mieszczą 
się w niewielkim parku położonym 8 km 
na północny wschód od miasta Chania.  
Są to proste, kamienne płyty z krzyżami 
i epitafiami. Z kamiennego tarasu roztacza 
się piękny widok na dawną stolicę Krety – 
Chanię oraz wybrzeże.
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Dzień OCHI, który cała Grecja obchodzi co roku w dniu 28 października, jest jednym z dwóch 
najważniejszych narodowych świąt tego kraju (drugim jest Dzień Niepodległości obchodzony 25 marca). 
W całej Grecji oraz w społecznościach greckich na całym świecie, odbywają się oficjalne uroczystości.
Święto OCHI upamiętnia wydarzenia z 28 października 1940 roku, kiedy to wczesnym rankiem premier 
Grecji Joanis Metaksas (gr. Ιωάννης Μεταξάς) otrzymał od ambasadora Włoch w Atenach E. Grazzi 
ultimatum, w którym żądano zgody na okupację Grecji przez wojska włoskie i prawa do swobodnego 
przemarszu. Premier Grecji od razu odrzucił żądania odpowiedzią: – OCHI!
Ta prosta i jednoznaczna reakcja stała się symbolem dla greckiego narodu. Miała reprezentować 
uczucia, wartości i dumę Greków. Rankiem 28 października mieszkańcy Hellady, bez względu 
na przynależność polityczną, wybiegli na ulice krzycząc: „Ochi”. Do walk stanęli mężczyźni i kobiety. 
Wyruszyli na północ w góry Pindos, aby wspólnie walczyć z wrogiem.  

tej flagi. Odwaga Spirosa Kayalesa sprawiła, 
że zaprzestano ataków.
Na pamiątkę tego wydarzenia na wzgórzu 
– niedaleko nagrobków premiera Elefteriosa 
Wenizelosa i jego syna – wzniesiono pomnik 
Spyrosa Kayalesa.
Społeczność Akrotiri co roku obchodzi rocznicę 
bombardowań z 9 lutego 1897 roku i składa 
wieńce pod pomnikiem bohatera Spyrosa 
Kayalesa, który stał się symbolem walki Krety 
o unię z Grecją.

Na Wzgórzu Proroka Eliasza 
w 1897 r. rozegrały się walki 
kreteńskich rewolucjonistów 
przeciwko okupacji Turków, 
wspieranych przez Niemców. 
Walki zapoczątkowały serię 
wydarzeń prowadzących 
do odzyskania przez Kretę 
niepodległości.
Do najważniejszych wydarzeń 
powstania należało ostrzelanie 
obozu rewolucjonistów, 
zniszczenie masztu z grecką 
flagą oraz bohaterskie 
podniesienie tej flagi 
przez powstańca – Spirosa 
Kayalesa.
Kiedy maszt został zestrzelony, 
walczący w powstaniu 
Kayales bohatersko pośpieszył 
w centrum działań wojennych 
i wziął flagę w swoje ręce 
tak, że jego ciało stanowiło 
przedłużenie masztu dla 

SPIROS KAYALES
SYMBOL ODWAGI KRETEŃCZYKÓW

KRETEŃSKIE OBCHODY 
GRECKIEGO ŚWIĘTA NARODOWEGO – 
DNIA OCHI, CZYLI „NIE”
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To wykrzyczane słowo oznaczało zaangażowanie Grecji w II Wojnę Światową oraz początek 
ciężkich walk. Grecja ostatecznie skapitulowała na początku kwietnia 1941 roku, kiedy to 
po niepowodzeniach wojsk włoskich z Grekami, nastąpił atak armii niemieckiej. Straty poniesione przez 
Greków w porównaniu z innymi krajami oraz ich zaangażowanie w walkę o wolność, ich legendarny 
heroizm i duma, zostały uznane zarówno przez sojuszników, jak i wrogów Grecji.
Oficjalne uroczystości z okazji narodowego święta OCHI odbywają się 28 października w Salonikach. 
W tym dniu miasto obchodzi również rocznicę wyzwolenia Salonik i święto patrona tego miasta, świętego 
Dimitriosa. Coroczną kulminacją obchodów świąt jest wielka defilada wojskowa. W uroczystościach 
udział bierze Prezydent Republiki Greckiej i wielu wysokich rangą urzędników państwowych.
W pozostałych częściach kraju, również na Krecie, odbywają się tego dnia marsze, pochody i parady. 
Biorą w nich udział m. in. przedstawiciele różnych zawodów oraz uczniowie szkół i dzieci ubrane w stroje 
regionalne, bądź na biało i niebiesko. W rytmie orkiestry przechodzą wymachując flagami po głównej 
ulicy danej miejscowości. 
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Wszystkim, którzy lubią zapach świeżego druku lub 
starych manuskryptów, mechanizmy pras i maszyn 
drukarskich, polecam nietuzinkowe muzeum – 
Muzeum Typografii Μουσείο Τυπογραφίας / 
Museum of Typography zlokalizowane w dawnej 
stolicy Krety – Chanii. Sama poznałam je 
niedawno dzięki mojej koleżance mieszkającej na 
Krecie, a po Muzeum oprowadziła mnie Elia Koumi 
– dyrektor Muzeum oraz szefowa działu Kultury 
znanej w regionie gazety „Haniotika Nea“. 
Muzeum zostało stworzone w 2005 roku przez 
wydawcę gazety Χανιώτικα νέα – Haniotika 
Nea – oraz jego żonę – Yannisa i Eleni Garedakis. 
Początkowo była to niewielka prywatna kolekcja 
ulokowana na niewielkiej powierzchni przy drukarni 
gazety. W 2015 roku dobudowano kolejną salę 
wystawienniczą z rzadkimi publikacjami (XVI – 
XIX w.), które łączą historię drukarstwa z lokalną 
historią Krety. Obecnie powierzchnia Muzeum 

MUZEUM TYPOGRAFII  
W CHANII/SOUDA 
Μουσείο Τυπογραφίας
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obejmuje dwa duże skrzydła budynku, dwie sale 
wystawowe, niezwykłą bibliotekę, jasny amfiteatr 
na 80 miejsc, sklep muzealny i kawiarnię, wszystko 
o łącznej powierzchni ok. 1200 m2. 
Aktualnie Muzeum jest członkiem Stowarzyszenia 
Europejskich Muzeów Drukarstwa (AEPM), 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów 
Drukarstwa (IAPM) oraz Europejskiego Szlaku 
Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH), Szlaku 
Kulturowego Rady Europy.
Muzeum gromadzi kolekcję dawnych maszyn 
i narzędzi drukarskich. Umożliwia poznanie historii 
druku i składu, m.in. dzięki interaktywnej wycieczce 
po typografii od średniowiecza po współczesność. 
Warto tu nadmienić, że Muzeum jest pierwszą 
i jedyną tego typu placówką w Grecji. Najstarsze 
prezentowane prasy drukarskie pochodzą 
z XVIII wieku. Część z nich jest ciągle sprawna 
i uruchamiana podczas zwiedzania, pokazów 
i imprez plenerowych. W 2016 roku Muzeum 
otrzymało nominację do nagrody European 
Museum of the Year Award 2016 (EMYA 2016).
Muzeum organizuje coroczny międzynarodowy 
konkurs plakatowy o tematyce typograficznej. 
Zwycięskie plakaty prezentowane są przez rok 
na wystawie plakatów w amfiteatrze muzeum. 
W roku bieżącym startuje 6. Międzynarodowy 
Konkurs Plakatu skierowany głównie do 
profesjonalistów oraz studentów grafiki i sztuk 
wizualnych. Zainteresowani mogą przesyłać 
prace od 26 lipca do 16 września 2021 r. na 
adres e-mail: typography.poster@gmail.com. Do 
plakatu należy dołączyć krótki opis wyjaśniający 
treść i cel. Wręczenie nagród pieniężnych (trzy 
pierwsze miejsca) oraz wyróżnień (trzydzieści 
plakatów) odbędzie się 30 października 2021 r. 
w amfiteatrze Muzeum Topografii, w Parku Small 
Industries w Chanii, w miejscowości Souda na 
Krecie. Więcej informacji znajdziecie na stronie 
Muzeum www.typography-museum.gr
Plakat 6. edycji konkursu przedstawia zwycięski 
plakat 5. edycji Konkursu, którego autorem jest 
Dimitris Lelakis.
Oficjalna Facebookowa strona Muzeum 
Typografii: facebook.com/MouseioTypographias
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  Do woka dodajemy pastę curry i szybko mieszamy z mlekiem nie zmniejszając ognia, 
aż masa będzie gładka. Następnie dodajemy kurczaka, mieszamy go w powstałej 
masie i smażymy ciągle mieszając przez 6-8 minut. To bardzo ważne, żeby nie skracać 
tego czasu, bo kurczak musi mieć chwilę, żeby przejść aromatami z pasty dzięki 
wysokiej temperaturze.

ZIELEŃ
Powszechnie znany jako kolor spokoju, ale tym razem doda on 
potrawie żywiołu i ostrości. Opracowane przeze mnie danie ma swoje 
korzenie w Tajlandii, ale różne jego wariacje można spotkać w wielu 
azjatyckich restauracjach w Polsce

ZIELONE TAJSKIE CURRY

q  0,5 kg mięsa z udek kurczaka oddzielonego 
od kości, bez skóry, i pokrojonego w dosyć spore 
kawałki. Można też użyć piersi z kurczaka

q  3 papryki (1 zielona, 1 czerwona, 1 żółta), pokrojone 
w 3 cm kostkę

q  2 pieczarki pokrojone na ćwiartki
q  garść świeżego groszku cukrowego
q  100  g bambusa pokrojonego w kostkę
q  100 g cukinii pokrojonej w kostkę
q  garść liści świeżej tajskiej bazylii
q  5-6 młodych kukurydz z puszki
q  4-5 liści kaffiru (liście drzewa limonkowego)
q  litr mleka kokosowego o wysokiej zawartości tłuszczu  

(15-25%)
q  3 łyżki sosu rybnego
q  2 łyżki cukru palmowego
q  2-3 łyżki zielonej pasty curry (im więcej dodacie, tym danie 

będzie ostrzejsze)
q  pęczek szczypiorku do dekoracji
q  torebka ryżu jaśminowego lub białego

SKŁADNIKI:

PRZYGOTOWANIE:

w kuchni
Artyzm 

Jako wieloletni fan gotowania, postanowiłem w końcu  
podzielić się z Wami moimi autorskimi przepisami, które sam 
regularnie wykorzystuję w swojej kuchni. Moja rubryczka 
w tym kwartalniku może i skromna, ale znajdziecie tutaj 
ciekawe i nietuzinkowe przepisy, które w każdym numerze będą 
poświęcone konkretnemu kolorowi. Smacznego!

  Pierwszym etapem będzie podgrzanie w woku małej 
ilości mleka kokosowego na dużym ogniu. Ma to na celu 
wytrącenie oleju kokosowego z mleka, dzięki czemu 
będziemy mieli na czym smażyć kurczaka. Gdy po 
3-4 minutach będą widoczne przezroczysto-złote oka 
z tłuszczu, to znaczy, że olej się wytrącił. Jeśli to nie nastąpi, 
to znak, że użyliśmy mleka kokosowego słabej jakości lub 
o małej zawartości tłuszczu. Oczywiście ten proces nie jest 
niezbędny do przygotowania dania, ale zdecydowanie 
czyni je smaczniejszym i bardziej wyrazistym.

  Gdy kurczak przejdzie bukietem 
smaków z pasty, dodajemy 
700 ml mleka kokosowego do woka 
i doprowadzamy do wrzenia. 
Pozostałe 200 ml mleczka blendujemy 
z liśćmi tajskiej bazylii i wlewamy do 
woka. Ta czynność sprawia, że curry 
będzie jeszcze bardziej zielone, a tym 
samym apetyczniej będzie wyglądać 
na talerzu.

C
EZ

A
RY

 G
O

TU
JE



fo
t. 

C
ez

ar
y 

Ba
rtk

ow
ia

k

172 LiryDram 173lipiec–wrzesień 2021LiryDram lipiec–wrzesień 2021

�Ryż nakładamy 
do wysmarowanej 
tłuszczem foremki 
i robimy babeczkę 
na talerzu, 
dookoła której 
wykładamy nasze 
curry i dekorujemy 
świeżym 
szczypiorkiem.

 Wszystko, co znajduje się w woku 
zagotowujemy, po czym zmniejszamy ogień 

i dodajemy liście kaffiru, cukier palmowy i sos rybny. 
Mieszamy i redukujemy całość przez ok. 15 minut. 

Chodzi o to, żeby nadmiar wody wyparował 
z sosu, a kurczak jeszcze bardziej ugotował się 

w powstałych aromatach.

�Po redukcji, na 5-10 minut przed końcem gotowania, dodajemy wszystkie warzywa. Robimy to tak 
późno po to, by nie były one rozgotowane, a lekko chrupiące. Gotujemy całość na małym ogniu 
przez najwyżej 10 minut i próbujemy. Sos powinien być troszkę za słony, ponieważ ryż, z którym 
podajemy danie przejmuje część soli do siebie. Ryż gotujemy na miękko nie soląc wody.
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Cezary Bartkowiak
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 Lalki tworzyłam od dziecka, 
taką miałam naturalną po-

trzebę. Początkowo dla zabawy, do 
domowych teatrzyków, z czasem 
zaczęło interesować mnie kreowa-
nie postaci, w której najważniejszą 
rolę odgrywałaby wyrazista osobo-
wość. Wykształcenie pedagogiczno 
- artystyczne skierowało mnie do 
szkoły, w której przepracowałam 
dwadzieścia lat. Równolegle zaj-
mowałam się fotografią inscenizo-
waną, tworząc własne fotograficz-
ne opowieści. W ciągu tego czasu 
wykonałam tylko kilka lalek, które 
wystąpiły w moich inscenizacjach. 
Wciąż odzywała się we mnie tęsk-
nota i ciekawość tego, co mogłoby 
wyniknąć z całkowitego oddania 
się tworzeniu lalek. W 2014 roku 
po dwudziestu latach przepraco-
wanych w szkole w charakterze 
nauczycielki plastyki, postanowi-
łam zakończyć ten etap i rzuciłam 

lalka

się na głęboką wodę. Od sześciu 
lat zajmuję się wyłącznie lalkami. 
W tej chwili realizuję głównie per-
sonalizowane lalki realistyczne na 
zamówienie wg własnej koncepcji.
Tworzenie lalki to proces bardzo 
pracochłonny, wymagający czasu 
i cierpliwości. Jedna lalka powsta-
je przez około miesiąc, czasem 

dłużej. Dbam przede wszystkim 
o wyraz, to najciekawszy i zara-
zem najtrudniejszy aspekt tej pra-
cy. W najbliższych planach mam 
postaci Bogusława Kobieli, Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
i Wojciecha Młynarskiego. Marzę 
też o realizacji kilku własnych pro-
jektów łączących lalki z fotografią.

WWW.MONALLI.EU

FACEBOOK

INSTAGRAM

Każda
to spotkanie

O kolekcjonerskich  
lalkach personalizowanych  

opowiada ich autorka  
Monika Ekiert-Jezusek  

(Monalli Dolls)

Lalka „Jeremi Przybora”, 2021
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Lalka „Jeremi Przybora”, 2021
Lalka „Wisława Szymborska”, 2021

Lalka „Tadeusz Różewicz”, 2021
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Koń świętego Nereusza

Nie czuje strachu przed jutrem,
choć wie, że może ono nie dać
powodu do radosnego hasania.

Koń nie klepie konia po karku
czy łopatkach i nie rży: „To były
czasy, brachu… Polejesz jeszcze!
Polej! Za mnie nie wypijesz?”

Skubie trawę spokojnie, raz za
razem wprawia w ruch ogon,
siwy niczym broda Nereusza.
Marzy o klaczy, łące pełnej
mlecza i świętego spokoju.

Adriana Jarosz
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