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Andromeda zbliża się z prędkością trzystu kilometrów
na sekundę. Ty oddalasz się równie szybko. Wyładniałaś
od menarche. Uważasz na styl bez metki.

Sypiam z dziewczynami o twojej twarzy. Wchodzę
w akademickie tapczany, na których studiowałaś grawitację.
Czas poszukiwań jeszcze nie minął. Wszędzie może zdarzyć się coś. 
Nic zresztą też.

Beata Patrycja Klary
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 Od antyku poezja i muzyka były ze 
sobą niezwykle związane. Nawet 

muzy greckie wyobrażano z instrumentami 
w dłoniach: Erato z kitarą (lub cytrą) – 
od poezji miłosnej, Euterpe z aulosem 
– od poezji lirycznej, jedynie głęboko 
zamyśloną Polihymnię – od pieśni 
i poezji chóralnej – przedstawiano 
bez atrybutu. W XIX wieku doszło 
do apogeum jedności tych sztuk. Jak 
w jednej z rozmów wspomniała prof. Irena 
Poniatowska – „poezja rządziła wszystkimi 
sztukami, dlatego że postawa poetycka 
była obowiązująca zarówno w sztuce 

Drodzy 
Czytelnicy!

wizualnej, jak i muzyce”. I odwrotnie. 
Poeci niejednokrotnie sięgali do twórczości 
kompozytorów i malarzy. Była dla nich 
inspiracją nawet po śmierci twórcy. 
Cyprian Kamil Norwid pisał o Chopinie 
jako o tym, który potrafił „zbierać 
kwiaty polne, rosy z nich ani puchu nie 
otrząsając najlżejszego”. „Słucha, jak 
szumią nad rzeką lasy / owite w mgły; 
/ jak brzęczą skrzypce, / jak huczą basy 
z odległej wsi” – czytamy u Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera. Myślę, że wielu 
współczesnych poetów może wciąż czerpać 
i czerpie inspirację z muzyki tego okresu. 

Dlatego polecam tegoroczną – 18. już 
edycję Międzynarodowego Konkursu 
Chopinowskiego. Dzięki zamieszczonym 
kodom QR będziecie mogli znaleźć online 
występy uczestników oraz zwycięzców, 
a dzięki wysłuchanej muzyce Chopina, 
z pewnością przeniesiecie się do łąk 
zielonych, pól kwietnych i lasów, czyli 
w krajobrazy, które ukochała bohaterka 33. 
numeru – Beata Patrycja Klary. Poczujecie 
też czym jest nostalgia i ból, o którym Klary 
też pisze, choć w zupełnie inny sposób.
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W  październiku Teatr Baza świętuje swoje 
10-lecie. Z tej okazji zaprasza na premierę 

tryptyku dramatów Tennessee Williamsa w reżyserii 
Tomasza Zadróżnego: Szklana Menażeria, Tram-
waj zwany pożądaniem oraz Kotka na gorącym 
blaszanym dachu.
Studio Teatralne działa w Warszawie od 2006 roku. 
Założył je reżyser i  pedagog teatralny Tomasz Za-
dróżny. Po pięciu latach działania przy DK Dorożkar-
nia i rozwijania działalności, grupa otrzymuje własną 
siedzibę przy ulicy Podchorążych 39. Od tego czasu 
Studio Teatralne staje się jedną z wielu form działania 
Teatru Baza. Studio, jako jedyne w Polsce jest two-
rzone na wzór rosyjskich szkół teatralnych. Pierwszy 
Fot. Teatr BAZA

 – M
agdalena D

udek (x2)

1010-lecie
TeatruBaza

rok zajęć to głównie poznanie systemu K. Stanisław-
skiego (teatr psychologiczny). Doświadczenia takiej 
pracy stają się główną bazą dla dalszego rozwoju 
aktora. Starając się o  wszechstronne wykształce-
nie poznajemy także techniki pracy 
M.  Czechowa, W.  Meyerholda, 
J. Grotowskiego, Odin Teatret. Do-
datkowo na warsztaty do  Studia 
zapraszani są eksperci poszczegól-
nych technik teatralnych. Ważnym 
elementem pracy w Studiu jest na-
stawienie na poznanie i badanie 
technik aktorskich.

Jesteśmy pozarządową, niepaństwową instytucją. Bazę założyli 
pasjonaci teatru, którzy chcą robić sztukę niezależnie, w wolny, 
nienarzucony przez nikogo sposób. Wcześniej funkcjonowaliśmy 
w domach kultury, którym dużo zawdzięczamy, tam zresztą wiele osób 
zaczyna swoje działania. W końcu jednak zebraliśmy się i założyliśmy 
stowarzyszenie. A dodaliśmy do tego centrum kultury, bo słowo teatr 
nie obejmuje wszystkiego, co robimy.

Tomasz Zadróżny

Źródło: www.tearbaza.pl
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SZKLANA MENAŻERIA

TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM

KOTKA 
NA GORĄCYM 
BLASZANYM 
DACHU

fot. Piotr Kulpińskifot. Kamil Składanek

fot. Teatr BAZA
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„TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM”  
TENNESSEE WILLIAMS 
reż. Tomasz Zadróżny 

Tramwaj to jedna z najsłynniejszych sztuk 
teatralnych amerykańskiego dramaturga. 
W małym, obskurnym mieszkaniu zamieszkałym 
przez Stellę i Stanleya nagle pojawia się siostra 
Stelli – Blanche. Od tego momentu życie 
wszystkich bohaterów całkowicie się zmienia 
i zaczyna być bitwą rozgrywaną pośród czterech 
ścian. Między przytłaczającą brutalnością 
świata a kruchą wrażliwością duszy. Między 
zwierzęcym popędem a szczerą miłością. 
Absolwenci studia teatralnego chcą pokazać 
wielowymiarowość bohaterów dramatu, 
w których – podobnie jak w nas samych, możemy 
dostrzec tyle samo piękna, co okrucieństwa.

TOMASZ ZADRÓŻNY – reżyser teatralny, pedagog, animator kultury. Ukończył 
Akademię Teatralną w Warszawie w 2001 roku. Tam reżyserował swój pierwszy 
spektakl w kole naukowym „Gra snów” na podstawie dramatu Strindberga. Asystent 
reżysera Piotra Cieplaka (Dwóch panów z Werony), Krystiana Lupy (Powrót Odysa). 
Następnie prowadził Teatr 108, gdzie reżyserował, tworzył spektakle, projekty spotkań 
z artystami, wyprawy artystyczne, wieczory tematyczne. Z Teatrem 108 odwiedził 
Niemcy, Ukrainę, Kazachstan, Kirgistan. Odbył staż aktorski w Odin Teatret (Dania), 
staż aktorsko-reżyserski z Centrum Jerzego Grotowskiego i Thomasa Richardsa 
z Pontedery (Moskwa). Czerpie doświadczenia z bezpośredniej pracy z Teatrem 
Katathali, Teatrem Derevo, Teatrem Ósmego Dnia, Leszkiem Bzdylem, Yoshim Oidą, Andreyem Drozninem, 
Rimasem Tuminasem, Lwem Dodinem. Następnie uzyskał stypendium Ministra Kultury i wyjechał na 
studia do Petersburskiej Akademii Teatralnej. Tam dwa lata studiował aktorstwo i reżyserię. Brał udział 
w międzynarodowym seminarium poświęconym metodzie aktorskiej M. Czechowa. Po powrocie do kraju 
zakłada Studio Teatralne przy DK Dorożkarnia (autorski program) i Stowarzyszenie Teatralna Chata. 
Po pięciu latach działalności, doceniony przez władze miasta, otrzymał lokal na własny teatr i ośrodek 
artystyczno – edukacyjny.

„KOTKA NA GORĄCYM BLASZANYM DACHU”
TENNESSEE WILLIAMS
reż. Tomasz Zadróżny 

Po pracy nad Szklaną Menażerią, Tramwajem zwanym pożądaniem zabraliśmy się za pracę nad 
ulubionym dramatem Williamsa, najbardziej docenionym przez krytyków – Kotka na gorącym blaszanym 
dachu. W ten sposób domyka się praca nad tryptykiem dramatów rodzinnych Williamsa wystawianych 
w Teatrze Baza. 
W bogatym domu plantatora trwają urodziny. Rodzina przekonana o chorobie ojca oczekuje 
sprawiedliwego podziału majątku. Rozpoczyna się walka o spadek...

„SZKLANA MENAŻERIA” 
TENNESSEE WILLIAMS 
reż. Tomasz Zadróżny 

Menażeria – pierwszy dramat Williamsa 
– to najbardziej autobiograficzna ze sztuk 
autora. To próba rozliczenia się ze swoją 
rodziną. To dom opuszczony przez ojca, 
a jednocześnie desperacka próba ratowania 
rodziny przez matkę i siostrę – Rose – 
pierwowzór Laury Wingfield (nazwisko 
znaczące). To przede wszystkim dla siostry 
Tennessee pisze ten dramat. Pragnienie 
wyjazdu na studia dziennikarskie staje się 
silniejsze. Rose pozostawiona w domu z matką 
popada w coraz silniejszą chorobę psychiczną. 
W końcu oddana do kliniki psychiatrycznej 
spędza tam długie lata życia… Autor nie może 
sobie wybaczyć pozostawienia siostry.
Sięgając po ten dramat chciałem z aktorami 
przyjrzeć się sytuacjom rodzinnym, w których 
dorastający młodzi ludzie o niecodziennej 
wrażliwości zmagają się z rzeczywistością. 
Szukają w niej swojego miejsca. Próbują nadać 
swojemu życiu odpowiednią dla nich formę…
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Z Beatą Patrycją Klary-Stachowiak rozmawia Marlena Zynger

Beato, ukończyłaś Akademię Bydgoską i Uni-
wersytet Zielonogórski, aktualnie mieszkasz 
w Gorzowie Wielkopolskim, ale na zdjęciach 
zamieszczanych w mediach społecznościo-
wych najczęściej odnajdujemy ciebie w ple-
nerze polno-leśnym. Skąd tak naprawdę 
pochodzisz? Gdzie znajdują się twoje du-
chowe korzenie? W jakim miejscu czujesz 
się najlepiej? 
Ach… korzenie to gdzieś z okolic Kaukazu, 
tamtejsze stepy, tamtejsze twarze. Tak to 
czuję i tak też mówi historia mojej rodzi-
ny ze strony ojca. Co do obecnej sytuacji 
– Ciecierzyce to sypialnia Gorzowa Wielko-
polskiego. Mam swoje mieszkanie w Gorzo-
wie, ale razem z moim mężem mieszkamy 
w Ciecierzycach. W domu, który Marek sam 
zbudował. Wioska ma swoje ogromne zalety 
i już nie wyobrażam sobie mieszkania wśród 

miejskiego zgiełku. Te dziewięć metrów do 
lasu to jest ogromna zaleta. 

Skąd pomysł pisania wierszy? Co było pierw-
szym bodźcem?
Pisywałam wiersze już w szkole średniej, co 
uważam za zjawisko powszechne. Później stu-
dia filologiczne bardzo mnie zniechęciły do 
poezji, co też jest częstym zjawiskiem. Dopiero 
tak przed trzydziestką wzięło mnie na poezję 
dość poważnie. To był impuls. Sam przyszedł 
i nadal ze mną jest.

Debiutowałaś w 2005 roku tomikiem Witra-
że, potem były Imaginacje – tak wyczytuję 
w Wikipedii. Ale na Messengerze napisałaś 
mi, że Witraże to takie juwenalia i że praw-
dziwy debiut to twoim zdaniem Szczekanie 
głodnych psów. Niestety obydwu tomików 

swojego
Każdy

solitera
ma 
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nie posiadam w swoich 
zbiorach. Jakie to były 
wiersze? Czy wracasz do 
nich po latach? Czy też 
nie identyfikujesz się 
z nimi i – podobnie jak 
Marcin Orliński – wo-
lałabyś nie wspominać 
pierwszych tomików? 
Witraże i  Imaginacje 
to były wprawki. Nie 
powinny się ukazać, 
zwłaszcza że żaden re-
daktor nie czuwał nad 
kształtem tych książek. 
Co śmieszne, one nawet 
gdzieś zostały dostrze-
żone, ale i tak nie zmie-
nia to faktu, że są słabe. Natomiast Szczeka-
nie głodnych psów jest przemyślaną książką, 
w opracowaniu której pomógł mi, już niestety 
nieżyjący, Jerzy Suchanek. Ja wówczas dojrza-
łam do napisania takiej książki, w której ciele-
sność i miłość splatały się w jedno. Rozmowy 
z mężczyznami, jakie przeprowadziłam, za-
owocowały pewną prawdą o relacjach między 
bliskimi sobie osobami. W gruncie rzeczy wy-
szło, że „równouprawnione są tylko narządy 
płciowe”. Rzeczywiście tej książki nie można 
już nigdzie dostać. Jej popularność bardzo 
mnie zaskoczyła, ale i oczywiście ucieszyła. 

Potem była Zabawa w chowanego wydana 
w 2011 roku nakładem „Zeszytów Poetyc-
kich”. Wiersze z początku przepełnione bó-
lem, atmosferą szpitala, kostnicy, uroczystości 
pogrzebowej. Następnie poszukujące pocie-
szenia, formy przyzwyczajania się. Świado-
mość, że ktoś bliski może być bardziej, gdy 
go już nie ma. Kiedy nie żyjesz lepiej sobie 

do literatury. Nawet lepszym niż ten wspa-
niały, ukochany tatuś. Oprawca daje dystans, 
oprawca nie zalewa oczu łzami tylko wyostrza 
spojrzenie. I to jest właśnie magia literatury. 

W wierszu VI Zabawy w chowanego piszesz: 
Poeci, którzy są po to, by się / przyglądać, nie 
zdobywają samorodków. Piszą do siebie Ka-
wafisem albo budują światy, / w których zło-
to nie ma znaczenia. Czy mogłabyś rozwinąć 
tę myśl? Jaką poetkę odnajdujesz w sobie?
Właśnie taką, która uwielbia sporo o poezji 
się dowiadywać, słuchać, o niej mówić. Oczy-
wiście też ją czytać, porównywać, omawiać, 
recenzować, trawić, obgadywać, denerwować 
się na nią i wciąż ją pisać. Ja się przyglądam 
światu i daję swoje świadectwo o nim. Za set-
ki lat moje książki wiele powiedzą o ludziach 
z przełomu XX i XXI wieku. Złoto, czyli ta me-
tafora bogactwa, zamożności, dóbr nie ma dla 
mnie znaczenia. O takie życie mi nie chodzi. 
Stawiam na rozwój umysłu, na zastanawianie 
się, filozofowanie, zadumę i opis. 

W tomie De-Klaracje koncentrujesz się na 
procesie narodzin, kształtowania, formowa-
nia. Zwracasz uwagę na błędy i wady pro-
cesu, który trwa od pokoleń. Komplikacje 
generowane przez otoczenie, bezradność, 
samotność, odrzucenie. Brak mi w tych wier-
szach optymizmu i nadziei na wyrwanie się 
z jakiejś przygnębiającej powtarzalności zda-
rzeń. Skąd ten pesymizm i zolowskie odar-
cie ze złudzeń?
Wiesz, kiedy musisz zderzyć się z chorobą 
swojego dziecka, z jego genetyczną wadą, to 
w obliczu tego nie masz sił na optymizm. Po-
kazałam w tej książce literackie opracowanie 
tak trudnego tematu w zestawieniu z ludz-
kim sposobem radzenia sobie ze śmiercią 

dzieci. Przecież to prawda, że kobiety zama-
wiają repliki swoich poronionych płodów. Te 
lalki traktują jak noworodki. Mają dla nich łó-
żeczka, foteliki samochodowe i wszystko, co 
potrzebne dziecku. To mnie przeraża i zasta-
nawia. Wcale też tego nie potępiam, bo tyle 
jest sposobów z radzeniem sobie z traumą, 
ilu ludzi. Ja De-klaruję akceptację, rozwagę, 
poddanie przemyśleniu tych zjawisk. 

Tom Misterium solitera z 2014 roku traktuje 
o śmierci, która towarzyszy życiu jednostki. 
Jak żyjący w ciele i pożerający tasiemiec – 
soliter. To oczywiście metafora. Czy mogła-
byś wyjaśnić, kim jest ten obcy mieszkający 
w nas od początku do końca, od porodówki 
aż po cmentarz, przedzierający się wraz z na-
szym ciałem przez szum i śmietnik świata? 
Czym jest tytułowy soliter? I na czym pole-
ga jego misterium?
Aby ogarnąć ten świat, trochę go sobie ułożyć, 
jakoś się w nim odszukać, ludzie od zawsze 
stwarzali sobie rytuały, misteria na granicy 
światła i mroku, na granicy życia i śmierci. Są-
dzę, że każdy czuje w sobie tego właśnie soli-
tera, który może być strachem przed śmiercią, 
obawą o zmartwychwstanie, o reinkarnację, 
o ewentualność życia po życiu. To czasem po-
trafi ściskać w gardle, potrafi nas zaskakiwać, 
potrafi boleć na poziomie komórkowym. Soliter 
to również nasza samotność – zawsze i wszę-
dzie jesteśmy sami. Istnieje tylko nasz poje-
dynczy świat i kiedy umrzemy umrze wszystko 
wokół. Czy wtedy umrze też Soliter? Nie wiem. 

Co odgradza człowieka współczesnego prze-
mierzającego pole orfickie od dawnych or-
fików?
Dziś większość spraw traktujemy naskórkowo, 
w pewien sposób niechlujnie. Biegniemy za 

nawzajem dotrzymujemy towarzystwa – pi-
szesz w wierszu XI. Umarli chodzą w nas – 
stwierdzasz w wierszu XIII. W końcu – prze-
istoczenie. Słowami Posągi są wszędzie zaczy-
na się każdy wiersz tego rozdziału. Zapytam 
z ciekawości, bo sama w tym roku przeżyłam 
śmierć ojca. Czy taka sublimacja pomogła ci 
w jakimś stopniu uśmierzyć ból utraty uko-
chanej osoby? Czy też podziałała jak chwilo-
we znieczulenie sennego kadzidła? 
Tutaj cię zaskoczę – mój ojciec nie był moją 
ukochaną osobą. To był mój oprawca za cza-
sów dzieciństwa, o czym można przeczytać 
w Martwi. Ale pisanie to jest taka zagadka, 
taka niespodzianka. I kiedy ojciec umarł, już 
trzeciego dnia zaczęły pisać się treny. To De-
miurg zadecydował. A skoro pojawił się taki 
stan zadumy nad życiem i śmiercią to owo-
cem stała się książka. Nic takiego nie da się 
zaplanować. To staje się samo. Coś zaczyna 
się sączyć, a ty zbierasz to na białą kartkę. 
Oprawca może stać się świetnym materiałem 

Marek Stachowiak i Beta Patrycja Klary-Stachowiak
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dobrami, a zaniedbujemy siebie, swój mózg, 
swoje wnętrze. Nawet jogini, którzy uczą jogi 
potrafią gonić za poklaskiem, jakie to oni per-
fekcyjne asany nie wykonują. Przykre i zupeł-
nie odległe od głębokiej joginicznej myśli. Or-
ficy brali swoje misteria na poważnie. Niewiele 
o nich wiemy, bo były to praktyki tajne. To też 
coś o nich mówi wbrew pozorom. Zazdrasz-
czam (lubię tak skonstruowane słowo) im tego 
metafizycznego wyrazu.

Czym twoim zdaniem jest dla człowieka ból? 
Czy powojenna zachodnia cywilizacja, gło-
sząca hasła szeroko rozumianego konformi-
zmu stroniącego od cierpienia jest cywiliza-
cją życia czy śmierci?
Takie pytanie to temat dobry na doktorską 
rozprawę. Można wiele odsłon pokazać tego 
jak człowiek do bólu podchodzi. Ja wiem, że 

ból jest potrzebny, ale jego poziom nie może 
być morderczy. Życie tylko z myślą o śmierci 
byłoby koszmarem. Życie tylko z myślą o życiu 
byłoby koszmarem. Czyli potrzeba nam rów-
nowagi. Sami musimy do niej dążyć.

W 2019 roku ukazał się tom Martwia. Wier-
sze są próbą uchwycenia niełatwego okre-
su dojrzewania dziecka. Martwia jest – jak 
sama stwierdziłaś w jednym z wywiadów 
– krainą jak Narnia, w której dobro walczy 
ze złem. Ale w przeciwieństwie do Narnii, 
w Martwii niekoniecznie wygrywa dobro. 
Walka trwa w człowieku przez lata. Jest to 
stan ducha, stan emocjonalny, który osa-
cza. Jest martwieniem się, zamartwianiem 
się. Martwia może też być człowiekiem, 
bądź kilkoma osobami, na przykład rodzi-
cem, który sprawia, że dziecko jest obolałe 

psychicznie. Czy te wnikliwe obserwacje 
i towarzyszące im refleksje – zresztą moim 
zdaniem bardzo trafne – czerpiesz z wła-
snych doświadczeń?
Niestety, ale muszę przyznać, że tak. Boha-
terka Martwii to taka dziewczynka jak ja, tylko 
w literackiej obróbce. Moje wspomnienia zo-
stały tutaj artystycznie obrobione, przetrans-
ponowane na literaturę. Dobro nie zawsze 
wygrywa, ale aby czytelnik nie został złem 
„zamordowany”, to choć formę przyjęłam ry-
mowaną, bardziej dla rozrywkowych tekstów 
zarezerwowaną. Czasem w tych rymowankach 
jest jakiś element dowcipu, choć jednak nie 
ma tego zbyt wiele. To boląca książka, ale to 
chyba dzięki niej coś zamknęłam i urodzi-
łam mandalę. 

W tym roku ukazała się twoja nowa książka 
– bardzo odmienna w klimacie i stylu od po-
przednich. Dotykająca kwestii kulinarnych, 
w dodatku wegetariańskich. Bogato ilustro-
wana zdjęciami twojego autorstwa. Czy to 
ma coś wspólnego z filozofią twojego życia? 
Zdecydowanie tak. Życie na wsi wyznacza 
pewien styl życia i ja temu uległam. Zioła, 
które rosną na łąkach i w moim ogrodzie to 
kopalnia zdrowia i substancji odżywczych. Ką-
piele leśne wyciszają. Do tego mogłam w tej 
książce pokazać ciekawe historie kulinarne 
i domowe moich przyjaciół, za co im ponow-
nie dziękuję. Wegetarianizm jest mi bardzo 
bliski – od kilku lat już nie jem mięsa. Daje to 
wewnętrzne pogodzenie etyczne, co bardzo 
wszystkim polecam. 

Beata Patrycja Klary

Od lewej: Barbara Janas-Dudek, Beata Patrycja Klary i Mirka Szychowiak
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Czy twoim zdaniem współczesnego czło-
wieka w kontekście dynamicznego rozwoju 
sztucznej inteligencji można jeszcze nazywać 
Homo sapiens? 
Temat rzeka. Jeszcze chwila i pojawią się two-
ry, które trzeba będzie ująć w prawie (praw-
nicy już się zastanawiają jak temat ująć), bo 
będą czymś innym niż człowiek, ale też czymś 
innym niż maszyna. Homo sapiens nadal jest 
i raczej przetrwa, ale antropocen nie będzie 
czasowo długą erą. Zwłaszcza w kontekście 
pojawiania się osobliwości.

Co myślisz o świecie, w którym obecnie przy-
szło nam żyć? Czy młodzi ludzie napędzani 
strachem i walczący o przetrwanie w obliczu 
trwającej pandemii, panującej dezinforma-
cji, problemów klimatycznych, zmianie sił 

i wpływów politycznych, narastających na-
strojów nacjonalistycznych oraz pogłębiają-
cego się światowego kryzysu ekonomiczne-
go mają jeszcze szansę na duchowy rozwój? 
Czy można mówić w obecnych czasach o ja-
kiejś szczególnej roli poezji? I o szczególnej 
potrzebie obcowania z nią?
Poezja będzie zawsze niszowa i jej istnienie 
jest czymś poza tym, co czeka następne po-
kolenia. Młodzi naśladują dorosłych, więc 
skoro rodzice zaniedbują rozwój osobisty to 
i oni mają małe szanse. Ale z drugiej strony 
w młodych jest bunt, przyrodzona niezgo-
da na zwapnienie starych. I tutaj poszukuję 
odrobiny nadziei. Anarchia będzie dobrym 
wyjściem. Ba! Ja nawet uważam, że poeci 
to tacy anarchiści, więc jednak coś może się 
razem wydarzać. 

Czy jesteś poetką zrzeszoną? Należysz do ja-
kiejś grupy literackiej, stowarzyszenia lub 
związku? Czy czujesz taką potrzebę? 
Bywało u początków mojego pisania, że nale-
żałam do grupy poetyckiej „Wiązadło”, do Po-
etów Okrągłego Stołu czy do Stowarzyszenia 
Twórców Kultury. Z czasem przestało mi to 
być potrzebne i istnieję jako wolny elektron. 
Żadne ZLP, żadne SPP nie jest mi potrzebne. 

Czy związki literackie mają obecnie szanse 
przetrwać w obliczu ciągłego niedofinan-
sowania wielu obszarów ich działalności?
Państwo zawsze lubiło mieć swoich literatów. 
Czyli raczej przetrwają duże organizacje, choć 
mogą mieć narzucane pewne rozwiązania. 
Sterowanie finansami nie jest niczym do-
brym i do wielkich dzieł raczej się nie przy-
czynia. Bywa to bardzo śliski temat zwłaszcza 
w kontekście obecnej władzy. Trochę literatów 
się sprzedało przecież; nawet im współczuję. 

Co sądzisz o skłóconych ugrupowaniach li-
terackich w naszym kraju? Czy podział śro-
dowiska literackiego na ZLP, SPP, Unię Lite-
racką, PEN Club służy rozwojowi i promo-
cji polskiej literatury w kraju i za granicą? 
I czy widzisz jakąś możliwość pozytywnego 
wpływu na tę sytuację młodego pokolenia 
ludzi piszących?
Kłótnie nigdy nie są niczym dobrym, a jak wi-
dać w środowisku artystów do niczego dobrego 
też nie prowadzą. Wielka fala wyrzucania legi-
tymacji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich latem 
2020 roku, w związku z podjęciem przez władzę 
SPP współpracy z Instytutem Literatury, tylko 
pokazuje, że te organizacje są bardzo słabe. 
Podlizują się kiepskiej władzy, a tego przecież 
nie mogły tolerować choćby Olga Tokarczuk, 
Hanna Kral czy Jerzy Franczak. Ministerstwo 

Zdjecie ślubne – Beata Patrycja Klary-Stachowiak i Marek Stachowiak
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Kultury pominęło wiele pism literackich o bo-
gatej historii, a powołało swój organ „Nowy 
Napis” ze sławnym 500+ za wiersz. To nawet 
mogłoby być śmieszne, gdyby nie było tragicz-
ne. Ja temu sprzedawaniu do repozytorium 
swoich dzieł nie uległam. Każdy niech sam 
sobie spojrzy w lustro i oceni własne działania. 

W jednym ze swoich wierszy z tomu Kontek-
sty pisałaś o braku twarzy, o maskach. Czy 
Beata Patrycja Klary odnalazła własną twarz?
Każdego dnia budzimy się innymi ludźmi. Czy 
wiesz, że nie ma już we mnie tych samych rąk, 
które pisały moje pierwsze wiersze? Wszystkie 
komórki już się wymieniły. Moja twarz każdego 
dnia jest inna, bogatsza o kolejne zmarszczki. 
Staram się być sobą, choć czasem okoliczności 
wymagają pewnego podporządkowania. Ma-
ska jest wtedy potrzebna, bo dzięki niej mo-
żesz komuś pomóc. Wszystko w tobie buzuje, 
ale trzymasz fason dla dobra innych. 

Co sprawia, że w twoich oczach pojawia 
się radość? 
Uśmiech mojego syna. On to ma poczucie hu-
moru, co przy upośledzeniu w stopniu znacz-
nym bardzo zaskakuje. Mój mąż Marek rów-
nież wciąż mnie rozśmiesza. Do tego bawią 
mnie moje zwierzęta: Hasia i Luna, kot Lite-
ratka, a nawet kury. Miło się ogląda ich życie, 
zabawy. Dużo śmieję się w tańcu. Lubię też te 
chwile, gdy ktoś w prywatnej rozmowie mó-
wi o moich wierszach, że dotknęły jakiejś je-
go ukrytej struny. Mam nawet listy mówiące 
o tym, maile. Wtedy wiem, że to ma sens, że 
te wiersze działają, że są potrzebne, a bycie 
potrzebnym to wielka radość. 

Wokół czego krążą ostatnio twoje myśli? Na 
czym obecnie koncentrujesz swoją uwagę? 
Powstaje druga część książki wegetariań-
skiej „Wege na języku”. No i kończę pracę 
nad tomem poetyckim Lęgnia. Zakładam, że ta 

poetycka książka pojawi się na rynku wydaw-
niczym jeszcze w tym roku. Literacko dzie-
je się dużo. W domu budujemy werandę, co 
cieszy mnie ogromnie. Będzie gdzie fotogra-
fować. Życie układa się bardzo pomyślnie. 

Obecnie młodzieżową scenę muzyczną opa-
nowuje rap i hip-hop. Chłopcy słuchają Ka-
liego, dziewczyny szaleją za Dziarmą. Czy 
lubisz ten rodzaj muzyki? I czy twoim zda-
niem jest w niej miejsce dla jakiejkolwiek 
znanej nam poetyckiej ekspresji?
Zauważyłam, że teksty tych wykonawców 
są mocne, są bliskie problemom, które ma 
młodzież. Tam poezja też może mieć wiele 
do powiedzenia, choć nie ta klasycyzująca. 

BEATA PATRYCJA KLARY-STACHOWIAK (ur. 12 stycznia w1976 
roku w Gorzowie Wielkopolskim ) – poetka, felietonistka, recenzentka 
literacka, animatorka kultury. Ukończyła Akademię Bydgoską w 2001 roku 
(filologia polska) i Uniwersytet Zielonogórski w 2003 roku (dziennikarstwo 
i bibliotekoznawstwo). Debiutowała jako nastolatka na łamach 
ogólnopolskiego czasopisma „Filipinka”, a po latach powtórnie w „Pegazie 
Lubuskim”. Za debiut poetycki Witraże w 2005 roku nagrodzona 
dyplomem Lubuskiego Wawrzynu Literackiego. Felietony, recenzje 
i wiersze publikowała m.in. na łamach czasopism: „Topos”, „Arkadia. 
Pismo Katastroficzne”, „Kwartalnik Opolski”, „Pro Libris”, „Lamus”, „Bliza”, 
„Pegaz Lubuski”, „Nowe Zagłębie”, „Kozirynek”, „Znaj”, „Migotania, 
przejaśnienia”, Twórczość” i „LiryDram”. 
W latach 2005–2006 należała do Grupy literackiej „Wiązadło”, 
związana z Europejskim Stowarzyszeniem Kultury Enclave. Dotychczas 
krytycznie wypowiedzieli się o poetce m.in. Izabela Fietkiewicz-Paszek („Topos”, nr 6, 2010), Karol Samsel 
(„Wyspa”, 2010), Marcin Orliński, Krzysztof Szymoniak („Zeszyty Poetyckie”, 2010), Jerzy Suchanek („Pegaz 
Lubuski”, nr 42, 2010), Leszek Żuliński („Migotania, przejaśnienia”, nr 4, 2010), Tadeusz Buraczewski 
(„Gazeta Świętojańska”, 2010), Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk („Gorzów In Tauch”, nr 14, 2011).
Współorganizatorka Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Kazimierza Furmana. Od września 
2011 roku prowadzi cykl spotkań poetyckich w Gorzowie. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dziedziny literatury. Laureatka wielu prestiżowych konkursów literackich. Za tom Zabawa 
w chowanego otrzymała Lubuski Wawrzyn Literacki za rok 2011. W 2013 nominowana do Nagrody 
Literackiej m.st. Warszawy za tom De-klaracje. Laureatka Nagrody Otoczaka za rok 2014. Za tom 
Obiekty totemiczne otrzymała Lubuski Wawrzyn Literacki za rok 2015. Nominowana do Lubuskiego 
Wawrzynu Literackiego 2019 za tom Martwia.

Raczej Konrad Góra i Kira Pietek znaleźliby 
tam miejsce niż Bolesław Leśmian czy Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska. Oczywiście ja-
ko stare wapno wolę słuchać królowej poezji 
rockowej – Olgi Jackowskiej-Sipowicz, czyli 
rzecz jasna Kory.

Jak wykorzystałabyś ostatnią godzinę swo-
jego życia? 
Na byciu tu i teraz z rodziną. Pewnie byśmy się 
przytulali, opowiadali miłe chwile z przeszło-
ści i popijali (dorośli) ulubionego cytrusowego 
drinka. Nasze zwierzaki by się przy kominku 
rozłożyły i korzystały z naszych pieszczot. 
Kurde – chyba opisuję wczorajszy wieczór, 
ale tak u nas po prostu bywa. 

Zbieramy kalinę na gobelin i naleweczkę – Beata Patrycja Klary i Krystyna Dziewiałtowska-Gintowt, pseudonim Dziwonia
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Beata Patrycja Klary-Stachowiak

I
Zaczyna się dzień, w którym coś powinno się stać. Barometr w górnych rejestrach,
a moje trzydzieści cztery jest inne niż twoje trzydzieści pięć, choć lata są sercem
każdego kadłuba. Nie żyje Czesław, nie żyje Zbychu, Rysiek i nie żyje wielu, wielu
innych. Szalonego Fredka nikt z nas dawno nie widział. Pewnie nie żyje. Jesteśmy
materią, dlatego lepiej jest malować latem, gdy płaszczyzny są rozgrzane i farby też,
a umierać zimą. Kto kocha kobiety, Bóg jest w nim, więc na YouTubie podglądam
Bellucci. W moim scenariuszu spaceruje zaróżowiona w promieniach niewidzialnego
jeszcze słońca. Pramatka i kochanka przyszłości. Nie wiem, co wypada lub czego
nie wypada pisać, ale im wolniej rozstawia nogi, tym szybciej oddycham. Wysysam
jej miękkość jak pasożyt skorupę ślimaka.
 
Kończy się dzień, w którym coś powinno się stać. Dzwoni telefon: ojciec nie żyje.

XIII
Abonent czasowo niedostępny. A jednak łudziłam się, że może odbierzesz, że tylko chwilowo
jesteś poza zasięgiem. Umarli chodzą w nas, a czasem dla oszczędności, noszą nasze buty.
Więc czemu nie telefony. Rozumiałeś je lepiej niż moje wiersze, ale Jesienina dostałam właśnie
od ciebie. Czytam go, idąc na cmentarz. Jeszcze nie ma ławki, więc trochę postoję.
 
Planują w okolicy wybudować spalarnię ludzi. Na miejscu czaszek będą więc tylko prochy
z drobno zmiażdżonymi w młynku zębami, których nie rusza ogień. Odźwierni nie będą zamykali
bram przed spóźnionymi żałobnikami. Dziś po dwudziestej pierwszej nie można dostać się
do zmarłych. Ponoć chodzi o jaskrawoczerwone bugenwille, tak rzadkie w tej okolicy. 
Pies
rozpieszczany ciasteczkami, po których ma robaki, wciąż na ciebie czeka.

XV
Było mi obojętne, jakie dadzą kwiaty, ale teraz widzę, że białe gladiole lepsze są od lilii. Blisko
im do symboliki biedronki w pobliżu kobiecego krocza. Niby nic, a jednak córka 
przerosła ojca.
A teraz wszystko przerasta córkę. Żeby nie myśleć, kupuję dywany, bransoletkę i kredki
dla dziecka. To się nazywa survival skills, bo w rzeczach jest jakaś otucha. Przeżywają nas.

środek lata
Z dawnych miejsc pozostała tylko stara piekarnia. Jeszcze rodzi
gorące bułki, ale już mało kto je kupuje. W Biedronce są o wiele
tańsze i kobieta, która co rano zaplata na głowie siwy warkocz,
tęskni za kolejkami po jedyne świeże pieczywo w miasteczku.
 
Ludzie stoją teraz tylko przy pijalni, a kurwią się w pobliskich
ruinach. Był tam klasztor i była legenda o złotej kropielnicy
dającej uzdrowienia. Mąż kobiety z piekarni, zaraz po tym jak
stracił stopę od nic nie znaczącej cukrzycy, liczył na cud, ale
jedyne, co zobaczył na starych kamieniach, to śliczne nogi córki.
 
Okrakiem obejmowała nimi wszystkich mężczyzn i przyjmowała
w siebie promienie słońca. Wtedy uwierzył, że chrzest może być
także z nasienia.
 
 
 

jesienne wykopki
Czasem dymy ognisk z pobliskich pól wchodzą na rynek. Dotykają
cegieł i sennie rozwiewają się na dawno niemytych oknach. Młodzi
nie lubią panującej wtedy ciszy. Uciekają do lasu, gdzie u podnóża
pni można znaleźć blizny krwawej wojny. Często opowiada o niej
staruszek z zielonej budki. Były tu kiedyś kręte okopy, a on ciężko
ranny ledwo zdołał z nich wyjść.
 
Polubił tutejszy spokój naftaliny z płaszczy, butów i waliz. Sprzedaje
niewiele, bo na straganie tylko w czwartki maca się towar. Na mdłym
stoliku przerzuca wypłowiałe niemieckie ryciny. Nikomu nie mówi,
że pod powierzchnią blatu znajduje się cenna bizantyjska polichromia.
 

XIX
Mam tyle lat, ile Weil kiedy umarła (aktualne na rok dwa tysiące dziesiąty) i taka jestem do niej
podobna jak nikt do nikogo nie jest podobny. Mówią, że to za wcześnie, że powinny minąć lata,
bym mogła o tobie pisać. Szczerze, gówno mnie to obchodzi, bo nikt z nich nie znał ciebie i nikt
nie zapomina. Od wczoraj choćby staram się przypomnieć jakim gestem nakładałeś okulary.
Już tego nie widzę. Spakowany, wyprowadzony z przestrzeni, ubywasz w szczegółach.
Opuszczenie, w jakim zostawia nas Bóg, jest jego sposobem pieszczoty. Nie chcę być tak
pieszczona.
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black hole
dla T.S.J.

Anka czuje palcami zatroskane twarze. Gdy krwawi
do gliny zatrzymuje czas. To wtedy z każdym ruchem
wypełniają się rzeźby.
 
Anka umie dbać tylko o innych. Dlatego nocami połyka
bezoary, z których włos po włosie wyciąga troski. Sadzi
je w ogrodzie obok kosmicznych onętek tak jednorocznych
jak jej plany przeżycia.
 
Anka nie ma swojego imienia. Z chrztu wołają na nią
ta co oświetla i rozgrzewa choć bardziej przypomina
wypalenie na biskwit. Jeszcze długo nie dotknie
szkliwienia.
 
Anka czuje palcami zatroskane twarze. I właśnie dlatego
uplecionym warkoczom dziewczynek daje siwiznę
pajęczego włosa. To wtedy z każdym ruchem rodzi się
i zaczyna oddychać.
 

center house
dla B.Z.

Czarna często przesiadywała w pudle po starym
rubinie. Zimnym i brudnym, ale na tyle dużym,
by schować przed dorosłymi. Oni nigdy nie mieli
zielonych marynarek czy turkusowych sukienek,
za to posiadali w nadmiarze biały płyn. Pili zawsze
 
i wszędzie. W takich chwilach marzyła o czerwonym
płaszczyku. Wszystko było przecież szare. Wierzyła,
że gdyby miała jaskrawy ciuch, może ktoś napisałby
o niej książkę, a później nakręcił piękny film.
 
Czarna w pudle mówiła dużo i chętnie, chyba że trzeba
było siedzieć cicho. Wtedy wycinała papierowe ubranka,
nakładała na ludzi z kartonu i robiła niemy pokaz.
Miała szczelnie zapięte na zamek usta. Później
kładła się na podłodze i udawała kartkę. Można było
 

w nią dużo pakować. Lubiła o tym opowiadać, ale kiedy
wyciągano ją za włosy, przestawała mówić. Dziś jest już
bardzo duża i ma własne dziecko. Żadnych pudeł nie
wyrzuca. To jest jakaś niejawna przypadłość.

pałacowa impresja
dla M.G.

Małgorzata z recepcji powiesiła się przy kanapie. Wcześniej
pocięła dowód, karty bankowe, wyrzuciła telefon. Piętro
wyżej w najlepsze trwał bankiet. Ktoś obmacywał chętną
dziewczynę, ktoś inny markował picie. Bawili się.
 
Może na chwilę przed usłyszała: kiedy tańczę, niebo tańczy
ze mną, kiedy gwiżdżę, gwiżdże polu wiatr. A wiatr był tego
dnia porywczy i nikomu nie chciało się chodzić na dół.
Rzadko kto mijał jej rozpalone strachem oczy.
 
Fryzura i kolor włosów na Marilyn. Średni wiek. Drobne
ręce, którymi podawała klucze. Nie było widać krawędzi.
Wcale nie była smutna. To wszystko. Nic więcej nie wiem
o Małgorzacie z recepcji, która powiesiła się przy kanapie.

Lunonauta 
Dzieci zwykle rodzą się na wiosnę. Jeśli nawet jest 
Grudzień, ich młode pędy wysysają biel z nabrzmiałych 
Sutków. Matki przynoszą lampki oliwne i puszczają na 
Wodę, a srebrzysta poświata niesie przepowiednię. 
W jasnej mgle odbywa się taniec wczesnego poczęcia. 
Wiosenna ziemia nigdy nie może się nasycić, zawsze 
Chce jeść i wszystko jej smakuje. Brzozy pokryte 
Bliznami pryszczatych chłopców sączą jad. Puchną nogi, 
A wilgoć pod pachami staje się nie do zniesienia. Latem 
Najłatwiej podzielić majątek. Wyrzucić za okno stare 
Krawaty, porwać zdjęcia i upić się nad rzeką. 
We wrześniu najlepiej wymieniać się płynami. 
W kolorowych włosach szukać wytchnienia. Siadać na 
Kolanach i zlizywać zmęczenie z szyi. Jesień jest 
Czasem węszenia za owocami i przegryzania pestek, 
Z których można wróżyć. Śmierć zawsze stwarza zimę. 

28 LiryDram 29październik–grudzień 2021LiryDram październik–grudzień 2021



wiele nocy w hotelu Savoy
do kolażu Mateusza Wróblewskiego

Posłuchaj Ibrahimie pulsu tego szkła. 
W kilku sprawach kobieta nie zabierze głosu. 
Nie podejmie decyzji o ścięciu warkocza.

To nieco przyśpieszy nasze pożegnanie, 
gdy owinięta firaną udam, że mnie nie ma. 
A ty wypijesz światło, jak piach wsącza wodę.

Posłuchaj Ibrahimie nacinania skroni
i z okiennej szyby zetrzyj ślad rozstania.

 Klasyczna czarna okładka, w dotyku wy-
wołująca dreszcz. Krótki napis, tytuł 

na środku – martwia – i informacja o autor-
ce Beacie Patrycji Klary. Tyle w pierwszym 
momencie otrzymuje czytelnik sięgając po 
zbiór wierszy, wydany przez Zaułek Wydaw-
niczy „Pomyłka”, w 2019 roku. Dziwnie za-
czynać recenzję od skupienia się na okładce, 
zaprojektowanej przez Konrada Kowalczyka, 
jednak ta ma w sobie coś przeszywającego, 
magnetycznego. Tak, jakby przez dotyk czytel-
nik miał otrzymać treść, a może jej celem jest 
działanie ostrzegawcze, bo wejście w książkę 
poetycką Klary jest niczym wejście w labirynt 
i szukanie drogi. 
Martwia – czym jest? Trudno o bezpośred-
nie tłumaczenie. Tak naprawdę na to pyta-
nie można sobie odpowiedzieć dopiero po 
zapoznaniu się z całym zbiorem. Tylko wów-
czas odbiorca może w pełni spojrzeć na ty-
tuł. Autorka nie podaje w bezpośredni sposób 
wyjaśnienia, przekazuje je przez swoje wier-
sze, a te są tak ostre, że tną niczym brzytwa, 
głęboko zostawiając ślady. Wiersze Klary to 
stopklatki, wycinki, skrawki tworzące obraz. 

Etapami wchodzi się w świat, na poznanie 
którego czytelnik może nie być gotowy, bo 
będzie musiał wszystko, co przeczyta, w so-
bie przetrawić, ułożyć. Poetka w bardzo do-
kładny sposób obrazuje sytuacje, o których 
dowiedzieć się można w wieczornych wiado-
mościach i wzdycha się do siebie nad usły-
szana informacją. Odbiór Przypomina wtedy 
zdechłą rybę (Martwia, s. 7), bo stare przysło-
wie mówi, że one nie mają głosu, podobnie 
jak dzieci. Tylko utwory Klary chcą mówić, 
chcą być słyszalne. 
Stąd też autorka podzieliła książkę na trzy 
części, wszystkie ze sobą spójne, przedsta-
wiają wspomniane stopklatki z życia kobiety 
uwikłanej w pajęczynę nieodpowiednich sy-
tuacji. Zastosowanie tego podziału umożli-
wia czytelnikowi złapanie oddechu, chwilowe 
przemyślenie tego, z czym już się zapoznał, 
a jednocześnie przygotowuje na wejście w ko-
lejny etap poznawanej historii. Najłatwiej by-
łoby napisać, że Klary przedstawia obraz pa-
tologicznego świata z perspektywy kobiecych 
doznań i przeżyć. W końcu przecież nie ma 
w tych wierszach niczego niezrozumiałego. 

Martwia
 – Beata

Patrycja
Klary

Sylwia Kanicka

Śmiertnia
Wielka woda może przyjść w każdej chwili. Zabrać dziewczynkę w czerwonej
kurtce i rozmyć pamięć o niej w roztopionym śniegu. Jedno jedyne zdjęcie nie
wystarczy by wiedzieć, że rybi zapach z ciepłego między nogami to zapowiedź
końca. W dniu mgły deszczowej szukam w sobie dziecka. 

Dobra nowina
Od wczoraj psy roznoszą po wiosce dobrą nowinę. W budzie pod krzywym
dębem jest ruja. Biegną tam wszyscy jak na polowanie. Nadchodzi skowyt 
i krew. W domu obok szykuje się ślub. Młodej pannie nie wolno schylać się 
pod drzewem. Musi omijać głodną sukę. Przecierać twarz bławatkami. To
bogaty ślub. Będzie skowyt i krew. 

Porannik
Czasem o życiu świadczy tylko dym nad dachem. Gęsta smuga jak kolec w
chłodny rys poranka. Zima nie chce odpuścić. Zakleszcza swetrami starych
szmat płaconych na wagę. Żadna rzecz nie jest tym, co się nam wydaje. Jak
drzewo na śniegu nie jest tylko drzewem. A oczy wilka nie są ścieżką strachu.
Możesz wybrać kierunek wylęgu. 

Niepublikowane wcześniej wiersze  
z powstającego tomu Lęgnia
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Dziewczyna poznaje smak miłości, nie będąc 
na niego gotowa, bo Zajście / jest zawsze wej-
ściem. Nogi się / rozszerzają, usta ślinę spi-
jają (Zajście, s. 8). W tym momencie zaczy-
na się lawina krzywd i nieszczęść. Skutkiem 
jest Bachor w powstaniu i szukanie wyjścia. 
Gdy się go nie znajduje, następują po sobie 
sytuacje coraz bardziej patologiczne. Trud-
no jednoznacznie określić czy ten pierwszy 
moment to tragedia, czy jednak szukanie za-
interesowania i złe wybory. Podmiot lirycz-
ny nie mówi tego wprost. Czytelnikowi naj-
łatwiej przyjąć pierwszą wersję wydarzeń 
i skupić swoją uwagę na sytuacji traumatycz-
nej. Przewijane jak na filmie, szybkie wycinki 
tworzą wówczas obraz bardzo czytelny i nie 
wymagający analizy. Taki świat przecież ist-
nieje, czasami niedostrzegalny, rozgrywają 
się w nim ludzkie dramaty, o których nikt 
głośno nie mówi na bieżąco, a Dziecko stra-
ciło nadzieję (Wzdęcie, s. 17). Głośno robi 
się wokół dopiero, gdy dochodzi do tragedii, 
gdy Już zawsze będzie nosić / piasek jak tali-
zman dzieciństwa, / którego nie było (Potulia, 
s. 12). Taką scenerię przyjmuje się zdecydo-
wanie łatwiej, nie dotyczy bowiem nas bez-
pośrednio. Można współczuć, łatwiej ocenić, 
opowiedzieć niewtajemniczonemu sąsiadowi. 
Gdyby ten odbiór wierszy Klary przyjąć, to 
mogłabym zakończyć rozważania na temat 
książki. Wszystko jest jasne, przejrzyste. Pod-
miot żył w nieodpowiednim miejscu. Ludzie 
między sobą omówią temat. Klary nie pozo-
stawia przecież złudzeń. Czego więc chcieć 
więcej od tych utworów? Samo ich przeczy-
tanie jest trudne, po co więc rozgrzebywać?
Właśnie, czy należy wchodzić w wiersze Be-
aty Patrycji Klary, kiedy po przeczytaniu zbio-
ru wyłoni nam się całkiem czytelny obraz? 
Dużo pytań rodzi się podczas lektury. Śmiem 

twierdzić, że zamiar, po części, właśnie taki 
był. Książka miała uderzyć i stawiać pytania, 
zmusić do wejścia w świat podmiotu. W tym 
miejscu zaczyna się od początku zastanawia-
nie, kim właściwie jest podmiot liryczny tych 
wierszy. Czy to naprawdę ta przedstawiona, na 
różne sposoby, kobieta, dziecko, babcia, dzia-
dek czy ciocia. Czy wszystko, co jest czytane 
jest wszystkim, co czytelnik ma przeczytać? 
Martwia / jest jak kraina, której byś nie życzył 
/ najgorszemu wrogowi, co zabił ci psa (Mar-
twia, s. 21), to świat za murem. Chcąc dostać 
się za ten mur przyjęłam, że wiersze to spoj-
rzenie różnych osób na tę samą sytuację z jed-
noczesnym uwikłaniem we wszystkie zdarze-
nia. Takie wymieszanie ze sobą emocji, przeżyć 
i przedstawianie ich oczyma różnych bohate-
rów. Spojrzenie przez ten pryzmat, wcale nie 
zmniejsza doznań podczas czytania. Można je-
dynie zobaczyć z każdej strony to, co boli, cze-
go nic nie zmieni, bo nawet Ksiądz przyszedł 
z góry. Namawiał / do skrzydeł. Wystarczy tek-
tura i farba. / Na tym nie da się latać (Jasełka, 
s. 13). Jednakże patrzenie na przedstawiane 
sytuacje oczami różnych osób ułatwia dotar-
cie jeszcze głębiej. Przecież Babka jest / babką 
(Babka jest, s. 27), ciotka Nie chciała żyć (Ciot-
ka jest, s. 28), a wszystko się odbywa na gra-
nicy błysku, na ostrzu / spojrzenia (Piec jest, 
s. 29). Podmiot buduje napięcie, przechodzi 
pomiędzy osobami i rysuje obrazy, taki Taniec 
żurawi / a nikt się nie bawi (Taniec żurawi, s. 
42). Ujęcie różnych osób w wierszach ogrywa 
ważną rolę. Pozwala czytelnikowi, by patrzył 
na wszystko przez pryzmat pokoleniowy. Zwró-
cił uwagę na fakt, iż każde kolejne nie wnosi 
niczego nowego, nie wyciąga wniosków, nie 
próbuje naprawić sposobu życia. Ciąg przod-
ków i potomków przystosowuje się do tego, co 
zastał. Jak czytamy w drugiej odsłonie martwii

Kto do niej zajrzy, umrze w mgnieniu
oka. Pożre go pustka bez dna głęboka 
(Martwia, s. 21)
więc wracamy
do domu. Potyka się. Piła. Teraz będzie 
gniła.
W łóżku leżała i cicho płakała…
(Wracamy, s. 23)

I tak mija każdy dzień, z którego, z przyzwy-
czajenia, nie chce się wychodzić, a Kula ciśnie. 
Ssie. / Zarasta uszy. Ślepa i głucha wpada w ręce 
(Idź dziecko, s.33). Można więc, czytając wiersze 
Klary, dostrzegać tą z jednej strony bezradność, 
z drugiej wygodę. To błędne koło, omawiane 
przez Browna i Herberta, kiedy na skutek nega-
tywnych doznań, w tym przemocy, przez dzie-
ci zaciera się w nich możliwość odpowiedniej 
socjalizacji i przejmowany jest obraz rodziny, 
w którym dziecko funkcjonuje. Ta pokoleniowość 
w wierszach Klary, pozwala spojrzeć na przed-
stawiany problem właśnie przez ten pryzmat, 
a poetka w bardzo rozbudowany sposób zmierza 
do zobrazowania go, przez co jej poezja staje się 
jeszcze bardziej autentyczna. Nie bawi się też 
w jakieś zaznaczanie bliższych relacji pomiędzy 
kolejnymi osobami. Każdy jest w swoim miej-
scu, odgrywa rolę, w której akurat się znajduje 
i nie reaguje na to, co dzieje się obok, co dzieje 
się z drugą osobą. To właśnie taka „martwia”, 
z której nie ma wyjścia, a nawet jeśli się takie 
pojawi, zostanie pominięte. Dlaczego? Być może 
tak jest wygodniej, łatwiej, a może w ten sposób 
poetka nawołuje do czytelnika, by sam się za-
stanowił, by spojrzał na wszystko wokół siebie.
I w tym tkwi właśnie trzeci element, który wy-
łonił mi się w wierszach Klary. Martwia / ro-
bi co chce. Możesz ją nawoływać, ona / może 
przyjść. Zbudować znaki na rozpiętej / skórze. 
Zostawić krwawe ślady (Martwia, s. 41). Taka 

właśnie jest. Już na początku zaintrygowało 
mnie wykorzystanie w książce fragmentów z 
Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa. Po zapozna-
niu się z treścią zbioru można powiedzieć, że 
te trzy cytaty, rozpoczynające kolejne części, 
są niczym drogowskazy. W książce Bułhako-
wa widzi się podupadłe morale, brak wartości 
ludzkiego życia czy szerzący się alkoholizm, 
które podbudowywane były przez wygodnic-
two, brak wzajemnej życzliwości czy bezinte-
resownej pomocy między ludźmi. Klary chce 
wykorzystać tym przywołaniem słów z Mistrza 
i Małgorzaty umiejętność dostrzegania szcze-
gółów przez czytelnika, który ma stać się trzecią 
formą podmiotu jej książki. To właśnie odbiorca 
ma być osobą przedstawiającą wszystkie sytu-
acje. Może to trochę absurdalne, bo w końcu 
on poznaje treść zbioru, jednakże ma to sens 
w odniesieniu do przywołanej przez autorkę, 
książki. Czytelnik zmuszony jest zobaczyć to 
wszystko, co dzieje się w wierszach Klary, do-
strzec problemy, które powinny nim wstrzą-
snąć i przenieść to na swoje codzienne życie. 
Widzieć więcej niż własny świat, w którym jest 
mu dobrze, bo oprócz tego jest Wszędzie pełno 
krzyku, / którego nie słyszy, bo dziecko, gdy się 
boi, cierpi / na głuchotę. Kurczy się (Uniesienie, 
s. 34). Zrobienie z odbiorcy podmiotu liryczne-
go ma jeszcze jeden cel, a mianowicie mówie-
nie głośno o tym, co się dzieje, zmuszenie do 
działania i w końcu samo działanie, by nie stać 
się całkowitym ślepcem. Beata Patrycja Klary 
z premedytacją stawia czytelnika w nowej roli, 
choć zapewne ma świadomość, że nie każdy 
zechce nim zostać i poprzestanie na czytaniu 
jej książki w pierwszej lub drugiej, przedstawio-
nej przeze mnie, wersji. Jednak jakiś procent 
przyjmie na siebie tę funkcję, zacznie baczniej 
przyglądać się światu, dostrzegać małe sygna-
ły i szukać wyjścia na ich zaleczenie, bo Litery 
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nie mogą pozbierać / się w całość, usypać wy-
dmę lub choćby kurhanek. Ziarna się nie lepią. 
Nie / klei się ciało zastrzelone – nie kulą – ale 
zaskoczeniem (Martwia. Czterdzieści trzy lata 
po porodzie, s. 51). Odbiorca ma się uporać 
z tym zaskoczeniem właśnie.
Rozpoczynając pisanie o książce Beaty Patrycji 
Klary stwierdziłam, że po zapoznaniu się z ca-
łością, będzie można sobie powiedzieć, czym 
jest tytułowa martwia. W moim odczuciu, bo 
każdy, kto zapozna się z książką ma prawo mieć 
inne, jest tym wszystkim co drgnie w czytelni-
ku podczas czytania. Jest jego wewnętrznym, 
uśpionym spojrzeniem na świat. I ostatecznie 
jest tym, co obudzi się w odbiorcy, otworzy 
oczy, pozwoli spojrzeć głębiej nie tylko w za-
pisane wiersze, ale w siebie samego. „Mar-
twia” jest ukryta w człowieku z jednej stro-
ny, z drugiej zniewala i zmusza go do reakcji. 
Jak czytamy w ostatnim utworze tego zbioru:

Trzeba skończyć parę rzeczy, które się 
zaczęło.
Choćby zliczyć pieprzyki – czarne pest-
ki skóry.
Liniami połączyć punkty i złowić w siatkę.
Trzeba skończyć rysunek. Urodzić mandalę.

 (Oczyszczenie, s. 52). 
Ta przywołana mandala nakazuje wejście 
w głąb samego siebie, wywołać spontanicz-
nie to, co dzieje się we wnętrzu. Klary swo-
imi wierszami daje czytelnikowi właśnie taką 
możliwość. I choć książka poetycka jest trud-
ną lekturą ze względu na przekaz, to warto 
chcieć się z nią zmierzyć, chcieć się zmierzyć 
z samym sobą.

 Martwia to poemat o uczuciach, składają 
się na niego drobne cząstki, właściwie 

migawki liryczne. Beata Patrycja Klary oddaje 
głos podmiotowi, który obserwuje i relacjonuje 
konkretne momenty w życiu opisywanych ko-
biet (matki i dziecka). Każda miniatura odwo-
łuje się do jakiejś reakcji emocjonalnej (boha-
terów i czytelnika) na to, co aktualnie spotyka 
podglądane w przestrzeni lirycznej postacie.
Pierwsza część to zapis życia pewnej kobiety. 
Życia własnego i tego, które się w niej poczęło. 
Nie znamy okoliczności, znamy emocje temu 
towarzyszące: gniew, złość, rozczarowanie. Bo-
haterka Martwii nie chce bachora, wyskrobie 
się, a młode ciało zapomni coś tak niewielkie-
go. Jednak natura swoje wie, dziecko przezna-
czone zostaje światu. W kolejnych poetyckich 
odsłonach (II i III części) Beata Patrycja Klary, 
niczym w fotograficznych kadrach, utrwala po-
szczególne etapy rozwoju dziewczynki. Nie jest 
to album z kolorowymi zdjęciami. Raczej ma-
my tu zbiór szarych, ciemnych obrazów – na 
każdym z nich widać strach, bezsilność, wstyd, 
rozgoryczenie, obrzydzenie.
Dzieciństwo młodej bohaterki upływa pod 

Człowiek

Kinga Młynarska

środka

znakiem awantur, pijackich imprez matki z róż-
nymi wujkami. Dziewczyna dojrzewa, nie ma 
wzorca, pozostawiona została samej sobie. Tak-
że w jej bliskim środowisku nie jest lepiej – 
dzieci bogatych kradną wyłącznie zabawki. Te 
biedne biorą chleb.
Poetka skupiła się na żeńskich „biografiach”. 
Choć wiele doświadczeń ma tu charakter uni-
wersalny i zapewne czytelnicy niejednokrot-
nie dostrzegą tu też kilka znajomych scenek 
z własnego otoczenia. Wypływa stąd też smut-
na refleksja, że w zasadzie niespecjalnie dużo 
zmienia się na przestrzeni lat – treści Klary są 
ponadczasowe, bo choć podglądana przez nas 
dziewczyna dorasta w latach osiemdziesiątych 
(prawdopodobnie), to jednak jej minihistorie 
dzieją się także tu i teraz. Podmiot wielokrotnie 
opowiada językiem swoich bohaterów, a więc 
po prostu cytuje to, co słyszy się od wieków 
na polskich podwórkach na przykład dupa nie 
szklanka i się nie potłucze.
Martwia to książka wielowymiarowa. Nawet, 
gdy jesteśmy przekonani, że spójna historia bo-
haterek poematu jest dość czytelna, napotyka-
my na wiersz, taki jak na przykład porodówka 
czy główka, które dzięki poetyckim sztuczkom 
(przede wszystkim bazującymi na warstwie 
brzmieniowej), otwierają swoje pola interpre-
tacyjne. Klary porusza rozmaite zagadnienia, 
czasem wprost, niekiedy tylko między wersami 
– od niechcianej ciąży, przez brak samoakcep-
tacji, po problemy z alkoholem, wszechobecną, 
wielopoziomową przemoc.
Podmiot jest tu nie tylko obserwatorem, ale 
chętnie komentuje to, co widzi, nie unika su-
biektywnej oceny, przedstawia nam wszystko 
w sposób nieco paradoksalny na pierwszy rzut 
oka, bo z jednej strony jego język wskazuje na 
dystans do omawianych tematów (często kpi, 
ironizuje, korzysta z mowy potocznej, wplata 

zasłyszane wyrażenia), a z drugiej – mocno an-
gażuje się emocjonalnie w opowieść, jest poru-
szony tym, co widzi, co odczytuje, co przeczu-
wa – zwróćmy uwagę choćby na zestawienie 
w jednej miniaturze obrazu zapitych ryjów, 
które okrywa się kołderką. To właśnie w takich 
szczegółach (jak na przykład zdrobnienia) Kla-
ry ujawnia uczuciowość podmiotu oraz dramat 
(młodych) bohaterów zbioru.
Autorka tworzy utwory pełne niepokoju, buntu, 
niezwykle emocjonalne; jej sposób obrazowa-
nia opiera się na motywach śmierci, rozkładu, 
zepsucia, pustki, cierpienia, choć przecież mó-
wi się tu o początku, starcie w dorosłość i no-
wych doświadczeniach, o kształtowaniu mło-
dej osobowości.
Intrygujące jest pióro Klary – nie czujemy się 
tu w pełni komfortowo, bo jednak te treści nas 
uwierają, ale nie jesteśmy też stłamszeni tą 
opowieścią. Poetka prowokuje, pozwala pod-
miotowi na kpinę, na ironię, na zabawę języ-
kiem. A wydawałoby się, że to tematy, o któ-
rych zwykle rozmawiamy w innych tonacjach. 
Klary przełamuje te normy, dzięki temu trzyma 
czytelnika przy tekście od początku do końca, 
angażuje nas, a my wiercąc się w fotelu jed-
nak chcemy więcej.
I jeszcze słowo o wydaniu – bardzo podoba mi 
się minimalistyczna okładka, mroczna, wywo-
łująca niepokój. Niezwykle udany jest również 
pomysł z większym formatem książki, mimo 
że w środku znajdziemy wyłącznie miniatury 
poetyckie (często autorka w trzech, czterech 
wersach zamyka jeden utwór) – to „światło” 
daje nam chwilę oddechu, przestrzeń, jakże 
potrzebną przy tych wierszach – na uporząd-
kowanie myśli i emocji, na ochłonięcie.

źródło: blog Przeczytane. Napisane.

psuje się
od 
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 Książka poetycka Beaty Patrycji Klary zo-
stała opatrzona dwoma mottami: Nie 

umiem tworzyć zastanych rzeczy – chciałbym 
stworzyć choć jedno zjawisko (z Władysława 
Hasiora) i Malowanie jest jedyną umiejętno-
ścią, która posiadam. Nie posiadam żadnych 
innych (z Fridy Kahlo). Autorka nagrodzonych 
Lubuskim Wawrzynem Literackim wierszy po-
siada liczne umiejętności, w tym komponowa-
nia obrazu fotograficznego, stającego się tłem 
wiersza. Potrafi też wywoływać zjawiska, choć 
dodajmy od razu – jej materią muszą być rze-
czy zastane, ponieważ w języku trudno o inne.
Gdybym miała nazwać jedną cechę wierszy 

pomieszczonych w Przedmiotach totemicz-
nych, zdecydowałabym się na narracyjność, 
choć czytelnicy – a może i sama poetka – mogą 
w pierwszej chwili uznać, że bardzo się mylę. 
Mamy bowiem do czynienia z wierszami lapi-
darnymi, ułożonymi w cykle, znaczącymi po-
przez dialogowanie z dobieranymi starannie 
bohaterami, przede wszystkim z Fridą Kahlo, 
artystką ikoniczną, zwłaszcza dla tworzących 
kobiet, której biografia oznacza cierpienie i wo-
lę, a malarstwo zmysłowość i odwagę. Gdzie 
więc narracyjność, kojarząca się z opowiada-
niem historii, leżąca na antypodach metafo-
ry? W tym samym miejscu, w którym poetka 

dba o scenerię dla wiersza, podpowiada nam 
sposób jego wyłaniania ze świata, dookreśla 
technikę: asamblaż, fascykuł, totem. Kompo-
zycje przedmiotów i tekstów. Ograniczone tylko 
wyobraźnią, lecz zarazem pochodzące z realne-
go świata; przeszłości i teraźniejszości, jak akta 
archiwalne i doniesienia medialne. Z profanum 
i sacrum, jak życie codzienne i odwołania do sił 
wyższych; ciało i duch. Zestawianie elementów, 
swego rodzaju stawianie ich przed oczy tego, 
kto czyta, śmiałe nazywanie, które wyprzedza 
proces postrzegania, tworzy opowieść, przecho-
dzącą między fragmentami, wierszami, tłem. 
Narracyjność przejawia się w rozwijaniu histo-
rii i w stałej, odczuwalnej obecności mówiącej 
osoby. Piszesz do siebie przez lata: Nie pozwól 
by uschło drzewo, którego jesteś słońcem – 
tak brzmi pierwszy fragment rozłożonego na 
kilku stronach cyklu dwuwersowych fragmen-
tów Wyliczanki przysennej. Refren z dziennika 
malarki brzmi tu Nie pozwól by uschło drzewo, 
którego jesteś słońcem – co przypomina szkic 
z przesuniętymi obiektami, jak w wyobraźni 
surrealistycznej. Skupmy się na wstępnym: 
piszesz do siebie przez lata. Co jeszcze robisz? 

Łamiesz dane słowo, zdradzasz kobiety w so-
bie, przetykasz dni gestami. Najważniejsze jest 
zawsze pierwsze skojarzenie, więc piszesz do 
siebie przez lata – tym może być wiersz, śla-
dem zostawianym sobie, bo stanu pisania nie 
da się utrwalić inaczej niż przez zapis. A przy 
okazji piszesz do pozostałych, do wszystkich, 
które i którzy zechcą obejrzeć te totemy, mi-
krokonstrukcje, uwidaczniające, symbolizują-
ce nasze codzienne sprawy, ale i niecodzienne 
zmagania, namysły, gesty. 
Obiekty totemiczne są dojrzałym głosem po-
etyckim, ułożonym w książkę „pisaniem do”, 
opowieścią zapraszającą do swego wnętrza, 
przekonującą, że trafia w sedno, gdy mówi: To 
jest nieuchronne jak nagła wylinka, gdy ciało 
nie czuje, że nagle zarasta. Właśnie tym jest 
tom Beaty Patrycji Klary: czymś nieuchronnym, 
zrostem słów, a jednocześnie wylinką, doskona-
łą formą, zawierającą kształt konkretnej osoby, 
wrażliwości, z którą możemy się zidentyfikować, 
pamiętając, że trudno byłoby ją imitować, tak 
bardzo związana jest ze swą autorką. 

„Pegaz Lubuski”, nr 1 (64), 2016, s. 9

Przekształcenia

Inga Iwasiów

zastanychrzeczy

36 LiryDram 37październik–grudzień 2021LiryDram październik–grudzień 2021



SKŁADNIKI:

Ciasto:
• 1½ szklanki mąki tortowej
• kostka masła
• ½ szklanki cukru
• 4 żółtka
• 3 łyżki śmietany 18%
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Farsz jabłkowy:
• 1½ kg renety landsberskiej
• 2 łyżki cukru
• 1 łyżeczka cynamonu
• odrobina tartej bułki
• odrobina cukru pudru

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

1.  Formę wyłóż papierem 
do pieczenia. 

2.  Wszystkie składniki ciasta 
zagnieć na jednolitą masę. 
Odstaw do lodówki na godzinę. 

3.  Jabłka obierz, pokrój w kawałki 
i przełóż do garnka. Duś 
z cukrem i cynamonem jakieś 
20 minut. Lekko przestudź.

4.  Ciasto wyjmij z lodówki 
i podziel na dwie części. 
Każdą rozwałkuj na grubość 
1 centymetra. 

5.  Pierwszą część ułóż w formie. 
Posyp bułką tartą. Nałóż jabłka.

U mnie w ogrodzie reneta landsberska rośnie już trzy lata 
i w minionym sezonie miała aż dziesięć jabłek. Kwaśne są te owoce, 
winne i twarde – takie jak przed wojną. Słynna Landsberger 
Renette to odmiana jabłoni o owocach cierpkich, ale delikatnych. 
Szarlotka z renetą landsberską wpisana jest na listę produktów 
tradycyjnych w województwie lubuskim. Miło jest kontynuować 
tradycję osiedleńców, którzy od roku 1945 żyją wśród takich właśnie 
owocowych drzew i z chęcią korzystają z ich okrągłych darów.

6.  Drugi kawałek ciasta pokrój 
na plastry i ułóż w postaci 
kratki na jabłka. 

7.  Ciasto piecz godzinę w 180 
stopniach.

8.  Przed podaniem posyp cukrem 
pudrem.

Szarlotka 
z landsberskiej 
renety

Przepis pochodzi z Książki Beaty Patrycji Klary Wege nad Wartą
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Genowefa Jakubowska-Fijałkowska

Bezsenność i tango z Al Pacino
noc pełnia
 
dzień prawie zorza poranna
 
ciągle nie mogę spać
wszystko za jasne za gorące
 
skóra płonie
piec gazowy podpala mi wilczy włos
 
na prawej skroni
rzęsy mi płoną brwi
 
Al Pacino prowadzi
do skrzydłokwiatu
 
jest jak embrion we mnie
 
 

Genowefa Jakubowska-Fijałkowska
Rośliny mięsożerne
Wydawnictwo Instytut Mikołowski
Mikołów 2020 Ostatni raz

wchodziłam po drewnianych schodach
do Instytutu Mikołowskiego
 
ciemno
półpiętro obsrane przez gołębie
 
już tam nikogo nie ma tylko Agnieszka
książki stare meble z domu Wojaczka
 
Agnieszka dała mi kilka kilogramów moich wierszy
pomogła znieść po tych ciemnych schodach
 
zawiozła do domu
 
co teraz z nimi zrobię
poprzednie palenie było w 1933
 
 

Rośliny mięsożerne
wyrosły w moim pokoju
na wewnętrznym parapecie
 
kielichy kwiatów otwarte jak kratery wulkanów
 
czyhają na mój oddech dym papierosa
wciągają mój język nozdrza wargi
 
ssą mnie śmiertelnie do szkieletu
 
nie mogę wydobyć się do śmiertelnego jęku
ciche ssanie śmierci
 
kwiaty dalej rosną
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Diagnoza
lekarz chciał uratować ci życie
kierując z izby wytrzeźwień do Toszka
 
(byłaś bezdomna mogłaś tylko wrócić na meliny i pić dalej)
 
potem przenieśli cię do ośrodka pomocy społecznej
dla psychicznie i przewlekle chorych
 
boromeuszki traktowały cię jak zombi
postawiłaś się
 
dyrektorka przełożona odpuściła
 
mogłaś oglądać TV po dziewiętnastej
położyć się w ciągu dnia do łóżka
 
wychodzić na balkon na papierosa
 
ośrodek pomocy społecznej nie może cię umieścić
w domu spokojnej starości
 
nie ma ucieczki z Alcatraz
jesteś zdiagnozowana psychiczna przewlekła

Czekam na deszcz
od tygodnia prawie nie oddycham
nadchodzi burza która nie przychodzi

mam wiadomość matka poety umiera
myślę o niej o sobie

zapalam papierosa
gaszę połowę w słoiku z wodą

zawrót głowy 

panika pogotowie na sygnale
parametry dobre

relanium w zastrzyku 

strach przed śmiercią
jednak się boję a chciałam umrzeć młodo 

teraz jak pies przed burzą
chowam się w łazience skowyczę

Żółty storczyk
zakwitł na parapecie okna po roku

liże mnie językiem po szyi 
wchodzi w gardło 

cały kwiat we mnie
jest gorący jak pustynia Namib

biedronki azjatyckie na zewnętrznej ścianie 
zjadają mszyce

ja mięsożerna homo sapiens 
połykam biedronki z szyby

i meszki z Machu Picchu

Mirabelka gdy kwitnie

zabija mnie co wiosnę

gdy wrzesień ślizgam się na jej owocach
jak na skórkach banana w Afryce 
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Zbigniew Milewski

Koronawersy – Raport z preludium  
część 1

dla zamkniętych w izolacji

odprawiają msze na dachach
i koncerty

w pubach
wyprzedaż trunków
wypełnia sale

wszyscy w upojeniu

śpiewy balkonowe
zarażonych
są pochwałą życia
sztuki i wolności

brak w szpitalach miejsca
zakażeni w domach
zarażają bliskich
na zakupach w sklepie

w obawie przed zamknięciem 
zakażonych miast
uciekający
szturmują nocne pociągi 

Polska – początek

Pierwszy przypadek z koronawirusem 
Przybył z Niemiec
Minister Zdrowia ogłosił
Ćwiczenia w wybranych szpitalach

Panika w busie
Dwóch Chińczyków
Wsiadło w maseczkach
Pasażerowie uciekli
Na kolejnym przystanku
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(niech to szlag chodniki zastawione samochodami
po nocnym deszczu idę do pracy brukowe kostki zalewają
mi sandały 
wszystko rozjebane przez samochody)

dzieci pięćset plus się namnożyły 
od rana do wieczora pod oknem

matka przez okno woła Maja
(może to pszczółka)

ani się zdrzemnąć ani Pink Floyd posłuchać 

w tygodniu dalej termomodernizacja 
od szóstej rano w sobotę też

w niedzielę dzwony salwatorianów na mszę
znowu się budzę przed szóstą

(byłam w sierpniu w Niechorzu mewy o trzeciej nad ranem)

Jezu jak pragnę ciszy

dopada mnie pomroczność jasna

wiruję jak pranie w pralce Bosch

GENOWEFA JAKUBOWSKA-FIJAŁKOWSKA – ur. w 1946 roku w Mikołowie. Wydała tomy 
wierszy: Dożywocie (1994), Pan Bóg wyjechał na Florydę (1997), Pochylenie(2002), Czuły nóż 
(2006), Ostateczny smak truskawek (2009), Performance (2011), ze mnie robaka i z robaka wiersze 
/ of me a worm and the worm verses (2012) oraz Paraliż przysenny (2016), a także wybory: polski 
i wtedy minie twoja gorączka (2010), czeski Něžný nůž (2011) i niemiecki Posie sitzt nicht in der 
Sonne (2012). Publikowała również w antologiach: Anthologia #2 (2010), Moj poljski pesnički XX vek 
(2012), Przewodnik po zaminowanym terenie (2016), Zawrót głowy (2018), Znowu pragnę ciemnej 
miłości (2018) oraz Antologia Babińca Literackiego 2016 – 2019 (2020). Dwukrotna stypendystka 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymała Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej (2021) 
za tom Rośliny mięsożerne. Nominowana do literackich nagród: Śląski Wawrzyn Literacki (2012), 
Nike (2017) oraz Nagroda Literacka m.st. Warszawy (2021).
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Polska Izba Pogrzebowa
Chce wytycznych
Jak urządzać pogrzeb
Zmarłych na wirusa

W czasie stanu
Zagrożenia epidemiologicznego
Gdzie urządzać koronalia?
Pytają studenci

Wzrost podatku od słodyczy
Tania wódka 
Koronawirus 
Jest zabijany przez alkohol

powspółczesność wg młodych

młodzież odlicza czas
„przed i po narodzeniu wirusa”

Rekolekcje pandemiczne

Nie bój się pandemii
Bóg ukochał ciebie

Kościół naucza:
Koronuj Jezusa
nie wirusa!

w ogłoszeniach poszukiwani
są biorący
udział w nabożeństwach 
z nosicielami wirusa

udział we mszy może
kosztować wiernych życie 

epidemia to nie wojna

tu odwrotnie
starszych słabszych
nikt nie bierze pod ochronę
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Paweł Biliński

człowiek ilustrowany
mieszkał w sąsiednim pokoju
zapisywał na swoim ciele 
marsjańskie kroniki ziemskiego życia

w nich Mały Książę i jego planeta
spotkali się z sąsiadem Toronto
Hatifnat szeptał mu do ucha
opowieści o burzach i sztormach
a ludzik Keitha Harringa 
wędrował niczym Włóczykij
przez klatki niedokończonego filmu

skórne wernisaże tatuaże marzeń
kolorowe ilustracje obrócone w szary popiół
w temperaturze trzykrotnie wyższej
niż czterysta pięćdziesiąt jeden
stopni Fahrenheita

sztuka płakania
bardzo dobrze jest płakać robiąc coś jeszcze
dzięki efektywnemu gospodarowaniu płaczem
uzyskasz więcej płaczogodzin na dobę

więc można pić i płakać
płakać zasypiając
płakać przez sen
można w drodze do pracy
płakać patrząc na ludzi i samochody
można ocierać łzy nad arkuszem Excela
lub w trakcie rozmowy z klientem

ale najlepiej płakać śmiejąc się
do woli
nikt się nie zorientuje
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Małgorzata A. Bobak-Końcowa

Czerwone lakierki
mamie

Historia zaczyna się od spaceru przez wieś
przystańmy na chwilę
by zobaczyć ulicę kościół pocztę remizę bar
oraz kiosk można tu kupić bilet na PKS i spirytus salicylowy
ale dziewczynka patrzy na lizaki w kształcie kogucików 
od nich usta robią się czerwone
jak kwiaty dzikich róż rosną pod kościołem
skrzynka do której dziadek wrzuci list
i wóz strażacki co pędzi ulicą
wtedy kury uciekają w głąb podwórek
jeśli nie zdążą zalewa je czerwień
pomadka na ustach ekspedientki
zawsze wydaje się zbyt jaskrawa
za resztę można kupić garść kruchych krówek
Teraz wszyscy patrzą na czerwone lakierki ze stolicy
idą razem przez wieś dziadek wiedział dużo o miłości i śmierci
uczył ludzi milczenia i szacunku do ziemi
zanim zaczął patrzeć na wszystko z pułapu
gromowej skazy na niebie był dobrocią
domy rozdzielał po wędrówce ze wschodu
rządowym przykazem tak sprawiedliwie że zapomniał o sobie
kiedy nie wracał długo z Warszawy dom trwał w milczeniu
uparcie sikorki otwierały dziobami zbyt rześkie poranki
jaskółki zamykały za długie wieczory
ubywało wielkiej kuli na niebie
Kiedy ma się cztery lata bociany wydają się większe
psy za duże każda gąska do oswojenia a królik do przytulenia
lecz kiedy wraca dziadek nic się nie liczy można tak iść i iść przez wieś
aż minie pora obiadowa i wystygnie barszcz z ziemniakami
Któregoś dnia dom na rok i dłużej
zamilkł głośniej niż kiedykolwiek przedtem
jaskółki zatrzasnęły drzwi stajni
stał smutny koń nikogo nie trzeba było uczyć milczenia
łzy starych i młodych kobiet jednakowo wsiąkały po kątach
Którejś długiej nocy zaskrzypiała stara szafa
dziewczynka wyszła z niej z lalką i misiem
budząc perlistym śmiechem całą rodzinę
mówiono przy śniadaniu że dziadek wrócił
i nikt nie ośmielił się wyjąć zabawek
choć do urodzin było daleko

Mówiono że ubecy wyrzucili dziadka
przez okno pędzącego pociągu
bo nie pozwalał na rozkradanie niemieckich grobów
a może za to że był jasny jak gołąb
który zagląda między pręty snów
i plugawym uzmysławia jak bardzo są robaczywi
chmury tak mają nadchodzą rozkładają skrzydła
nad szczęśliwym życiem
zamarza nawet piekło
Tylko że teraz wszyscy patrzą na czerwone lakierki ze stolicy
idą razem przez wieś

Juliusz Erazm Bolek

Ostatnia stacja starych ludzi
starzy ludzie są piękni
wrażliwi
magiczni
wiedzą więcej niż inni
rozumieją dużo więcej
chcą żyć
chcą mieć opiekę
i troskę
zainteresowanie
przecież ich życie
jest tak samo cenne
jak każdego innego człowieka

ośrodek pomocy społecznej
ostatnia stacja
dla starych ludzi
ośrodek pomocy społecznej
jaka piękna nazwa

opiekunowie
starym ludziom
wmawiają się że są wariatami
no tak
czasem
niedosłyszą
niedowidzą
czegoś nie rozumieją
nie rozumieją
że są starzy
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w ośrodku pomocy społecznej 
personel za pieniądze pensjonariuszy
robi sobie ekskluzywne zakupy
nikt nie przejmuje się
że starzy ludzie chorują
bo to normalne
czekają przecież na śmierć
nikogo nie obchodzą
są zapomniani
albo nawet
niewidzialni

pensjonariuszom odmawia się
kontaktu ze światem zewnętrznym
on zakłóca spokój
nie powinni za nim tęsknić
przecież na nich
już czekają zaświaty

w domach pomocy społecznej
starych ludzi pozbawia się
pieniędzy
podmiotowości
upokarza
dręczy psychicznie
torturuje
więzi 
do smutnego końca

kiedy pewne staruszka 
robi się żółta
wiadomo że to wątroba
nie warto na to zwracać uwagi
bo to pozwoli jej szybko umrzeć
bez diagnozy
bez pomocy medycznej
i bez wydawania pieniędzy na leczenie

niewinne odleżyny
są ignorowane przez personel
szybko wywołują sepsę 
wyzwalają
pozwalają na szybki transport
do raju
daleko
bardzo daleko 
od ośrodka pomocy społecznej 

w ośrodku pomocy społecznej
nikt nie wzywa pomocy
nikt nie krzyczy
tu panuje śmiertelna cisza

Rafał Gawron

koniec pierwszego kroku
szuka człowieka
sprawiedliwe w sobie
odgadniona w przyrodzie
natura
czasem przechadza się z Bogiem
z ręką podłączoną do akumulatora

dziecinne doznania zostają
tęsknimy
za kolejnym szałasem w zielonym lesie
pytamy dlaczego
zdawkowe odpowiedzi nie wystarczyły
pośród krowich czaszek
pierwszy cichy kąt
pamiętamy
choć zniknęły kości

wystarczy czasu

Małgorzata Hrycaj

nie chcę na Capri
Czerwone Wierchy w morzu 
porannych mgieł wierzchołki Tatr 
jak scena Wielkiej Improwizacji 
nie wyobrażam sobie strojniejszych 
rajów wysupłana z kokonu świtu 
krzyczę eureka zanurzam nagość 
w rozświetlonym błękicie /gdzie /
skoki kozic w rozpuszczonych 
włosach siklaw siła zawsze 
wznosząca piękno którym nie 
sposób się nasycić odradzające 
w nieskończoność świerkowe igły 
dzwonki przytulone do skały ściegi 
niespokojnych kroków nie tęsknię 
za niebiańskimi wyspami w każdym 
górskim kamyku rzuconym na 
dobrą wróżbę światu wielbię Capri
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Barbara Janas-Dudek

uchodźca lub matka boska
Jestem uchodźcą w ojczyźnie mało kto rozumie język, kiedy 
wypluwam słowo wojna.
Wysycha w koło. Maluję na ścianach graffiti. Mnóstwo porozrywanych zdań. 
Serce na dłoni jest przeszyte kulą. Jeszcze trzepocze, a potem spływa.
Jestem uchodźcą we własnym domu. Bez dachu nad tym co 
chciałbym wykrzyczeć lub wymodlić. Gorączka afrykańska. Kalekie 
dzieci Syrii tłoczą się wokół. Nikt nie chce patrzeć, a nawet gdyby 
spojrzał to będę tylko ja. Chłopca wyrzucił ocean. Drżenie i strach 
wydobywał się z ust przeraźliwy jazgot. Hien na nabrzeżu przybywa.

Jestem uchodźcą pod wspólnym niebem, które powinno należeć do 
wszystkich. Tymczasem każdy maluje własne, bez odrzutowców i bomb. 
Białe chmury delikatnie przesuwają się po firmamencie. Słońce wschodzi 
i zachodzi. Leżę w ruinach szkoły między zwłokami dzieci. Chciały gdzieś 
pobiec lub dopłynąć. Ktoś wydrążył w nich otwór i porzucił.

Jestem uchodźcą we własnym łóżku. Pod martwym materacem zwoje 
bandaży i broń Boże. Ciężar powala dziewczynkę. Ma duże oczy, 
czarne jak heban. Sukienkę z zerwanym ramiączkiem, całun we krwi. 
Trzyma w objęciach chłopca wyplutego przez wodę. Nie ma w niej łez.

Nie ma łez, kiedy brakuje drzwi, które mogłyby się dla nich otworzyć. 
Są rany po zdaniach. Ktoś zgwałcił słowo i porzucił. Nie ma go czym 
obmyć.

Jacek Jaszczyk

* * *
– dziwakowi nad brzegiem rzeki

 (The Crank on the Bank)
biegnę 
a wszystko we mnie 
jest jak droga
na której palcem rozmieszczam
państwa i zasieki

ulice i kałuże
wypełniają moje ciało

na ławce człowiek
krzyżując ręce
składa mój lęk

ten sam 
który w okienku pocztowym 
w minionym stuleciu
zatrzasnął urzędnik

poza nim jest mgła
chodnik z granitu
i niebo 
podobnych do nikogo

Andrzej Kosmowski

wernisaż
twarz jak pobojowisko wielkich bitew 
z którego już wywieziono rannych, 
zabitych ulokowano w sentymentalnych kopczykach
a wiatr rozwiał smród rozkładu i prochu 
i teraz bawi się pierwszymi wstążkami wieńców 

twarz jak pobojowisko wielkich bitew
usta jak krater po wybuchu 
deklamują 
iż luksus karmi się wzruszeniem
i dlatego tak szczerze kocha 
prawdziwą sztukę

gdzieś w kącie 
dżentelmen z prowincji
w przyciasnym modnym garniturku
dyskretnie pyta 
poetę wawrzkiewicza 
czy reprezentuje 
przemysł zbrojeniowy 

niestety tylko rozbrojeniowy
pada odpowiedź

a alkoholu wciąż nie wystawili
i puste kieliszki 
ustawione w misterną piramidę
dzwonią na trwogę
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obcy wiersz
słowa tego wiersza 
były jedynie kunsztownie inkrustowanymi 
acz na głucho zamkniętymi drzwiami
przed którymi kręciłem się 
coraz bardziej zniecierpliwiony
póki spod nich 
niespodziewanie 
nie zaczęła wyciekać 
dość cuchnąca
ale jednak
istota rzeczy 

teraz pokornie klęczę przed wciąż 
zamkniętymi drzwiami 
i nie bardzo wiem co mi czynić 
wypada

Anna Luberda-Kowal

obchodząc kałuże nie zajrzysz niebu 
w oczy

odwołano wszystko co ma się rozmleczyć
rozsypać rozprószyć krystalicznie zeszklić
nawet deszcz zimnych dmuchawców na języku
nie tęsknimy za półroczną hibernacją chęci

czekając na bitwy na kulki niezmiennie
kończone rozmrażaniem snów pod kocem
mokre na sztywno rękawiczki w kącie
i lodowe usta za murem kołnierza

głodnym wzrokiem ślizgamy się po słupku
i grzebiąc patykiem w styczniowym błocie
odgniatamy ciepło na skorupie trawy
zamykamy w kałużach zielone oddechy

Grzegorz Malecha

***
bywają przerwy w dostawach prądu i prądy konwekcyjne
relaksujące techniki masażu po ciężkim dniu pracy
lekkie przeziębienia i twarde orzechy do zgryzienia

są życzliwi przyjaciele a nie ma tych których kochamy
istotą dnia nocne igraszki jasna strona zgaszonego światła
bilans zysków i strat i równe zero na koncie w banku

są srebrne gody i złoto na palcu jako zmowa milczenia
podział ról i łączenie się w bólu są dwie szczoteczki
w jednym kubku i w związku tym kara za współudział

Adam Marek

witajcie w naszym domu
gospodarza poznałem w innym Meduseld
w innym czasie przy innej wódce
na miejscu okazał się być robotnicą królowej
co nie umniejsza jego chrzanówce
ani jemu samemu

rozumiemy się patrząc w oczy
z językiem gorzej
chociaż gdy mówi powoli
odnoszę wrażenie że wieża Babel
to tylko opowieść
dla niedogadujących się małżeństw

to samo mówimy o tym co dzieli
co łączy przełykamy wciągając powietrze
przez zęby

sława Meduseld

Marta Podgórnik

Danz Une Funetre
W Krantzu nie ma już Królowej; teraz mówi do pana kobieta:
Zabił pan Królową. Powinien ją zabić, by nie stracić.

Pokochałam Cię, kiedy wszedłeś do mojej komnaty. I wstydziłam się tego.
Pokochałam Cię, kiedy zemdlałeś zmęczony. I wstydziłam się tego.
Pokochałam Cię i wstydziłam się tego.

Później nie będzie później – pani mnie ocali, a ja – ocalę panią:
Proszę tylko zmienić swoje postępowanie i swoje zamiary.

Wrócić do stolicy
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i przyjąć paradę. Wymazać z pamięci nasz krewki epizod.

Bo lud panią kocha.

Ten domek zbudowano dla Króla, gdy miał dziesięć lat.
Królowa Cię tutaj nie znajdzie. Czy aby na pewno Królowa

wróci do stolicy?

Królowa zawsze odjeżdża daleko.

Nie proponuję pani szczęścia, bo nie umiem kłamać.
Ale może zostańmy dwugłowym orłem ze sztandarów?

A Królowa się niepokoi, lecz jest bardzo silna. Zasłania twarz
własnymi rękami.

Zanocuje w oberży w razie czego. Ja wrócę do Krantzu.

To życzę wszystkim państwu miłej nocy: dzień będzie okropny.

(Boisz się, bo nie jesteś zakochany. Gdybyś podszedł bliżej, słyszałbyś
jak się czyta; czytał tak jak mówisz.)
Dłoń boga szuka kogoś od rana, i znajdzie.

Leszek Sobeczko

Przednówek
Przyznaję się do skoliozy i plam
w życiorysie. Ciemna strona księżyca
nie jest moją sprawką. Lutowe pola
obsiadły gawrony, wydziobują ziarno
z odmarzniętej ziemi, na palcach zliczę

lata przestępne. Które w pierwszej kolejności?
Przeszłe czy przyszłe?

W krótkiej perspektywie dajemy się podpuścić,
na dłuższą jesteśmy… za ubodzy duchem.

Od słowa do słowa się zaczęło i na słowie skończy.
Tam, gdzie śpią, nie czekają na odcięty
kawałek postronka.

Wszyscy święci.

Pi
Wczoraj czytałem z kręgów na wodzie
jak z papilarnych linii, które psu rzucają
schab lub kość. Krótkie jest życie płatka śniegu

na dłoni. Nie ma dobrej wróżby i innego wzorca
w zapasie. Po prostu nie posiadamy nic istotnego,
poza zmiana skupienia. Pies podąża za ulotnym tropem

września. Kot przeczuwa przyszłość, szuka samotnie
innych dróg. My, miewamy wrzody, nieświeży oddech
po przebudzeniu, rachunki i perspektywy wpisane w bruk.

Skalpel daje nadzieję, prowadzi go ręka – ta zna cenę
i strach. Na trzeźwo wynik jest suma lub różnicą.
Cała reszta to wyższa matematyka.

Mirka Szychowiak

Dziwne
To prawda, że zgodziłam się tutaj przyjechać, ale
jestem zmartwiona, bo wpadłeś do mojego domu
jak do siebie, spakowałeś w minutę, jakbyś chciał
pozbyć się mnie z miejsca, które do ciebie nie należy.

Gdzie ja właściwie jestem, co to za pokój tak czysty,
że nieprawdziwy? Ludzie w bieli, nikt nie rozmawia
– jestem tutaj od tygodnia, a nie słyszałam jeszcze
żadnych głosów, dźwięków. Stłumione, martwe życie.

Nie podoba mi się ta cisza. Przecież świat jest dosyć
hałaśliwy, nie sądzisz? Jakiś obłęd. Nie rozmawiałam
jeszcze z nikim, boję się. Czy w takim miejscu można
odnaleźć spokój po tylu stratach? Nawet te ogrody są
sztuczne, plastikowe, nic nie pachnie, nic nie szumi,
nie śpiewa. Gdzie są wszystkie ptaki? Też je zamknięto?

Lepiej nic nie kombinuj, tylko czytaj moje listy, a ja
ci znajdę jakieś zajęcie. Nie będziesz miał czasu na
intrygi i moje dorastanie. I dobrze ci radzę, skup się.
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Zadanie specjalne
Chcę cię przygotować do zadań specjalnych
i lepiej czytaj uważnie. Po pierwsze: już nigdy
nie wrócę do miasta, do domu, który jest tylko
magazynem cegieł, szkła i plastikowych okien,
za którymi już nie jest zielono. Nie wraca się
w miejsca, które przestało się kochać. To tak
jak z ludźmi – jeśli nie kochasz, uciekaj i nie
oglądaj się za siebie. Zacznij tego szukać gdzie
indziej. Jest tyle miejsc do kochania, domów
które potrzebują obecności. Lasów, ptaszków.

I taki mam plan – nie próbuj mnie przekonywać,
że to tylko chwilowa schiza, bo na tym to akurat
dobrze się znam. Teraz będzie po drugie, uważaj:
zacznij się rozglądać za dużym lasem, będziesz go
musiał dla mnie kupić. To może być gdziekolwiek.

O szczegółach niebawem. Jak już ochłoniesz, to
napisz mi, proszę, od czego zaczniesz tę przygodę.

Magdalena Węgrzynowicz-Plichta 

Skaza
rozdarci między ziemią i niebem
rozpłatani przez bogów na pół 

obleczeni w światło ślepi w ciemności
sobiepańscy lub stadni dla odmiany

czasem z uśmiechem na ustach
zatrzymani w kadrze

tyle zabiegów dla życia godziwego
a ile wędrownych szlaków

czy chcemy czy nie 
w tym samym kierunku zmierzamy

udajemy młodych i zdrowych
przepędzamy zwiastuny starości 

nasłuchujemy – nie skrada się 

tylko skąd ten uporczywy lęk
coraz bliżej chłód i ciemność ziemi

z każdym nierozważnym krokiem 
ciszej w żyłach szumi krew

napiętnowani stratą w mądrości 
szukamy przebłysku przetrwania

z dnia na dzień ubywa nas
nie łudźmy się 

przed wyrokiem losu nie chronią
zaszczyty pieniądze i sława

nieubłagana Ananke 
bezlitośnie ściga swoje ofiary

choć niektórzy zbłądziwszy biegnąc do niej 
prawie gubią buty

Marek Wołyński

Dopasowana
Najbardziej cierpimy
z niedopasowania
kiedy między nami 
zgrzyta 

a my 
zamiast naprawić – 
psujemy jeszcze bardziej 
gubimy ważne trybiki 
i klucze serwisowe

Zawsze dopasowana 
wydaje się tylko śmierć – 
sprzątaczka świata 
kiedy nas kremuje
albo zamyka w pudłach 
jak zepsute zabawki 
a najbliższym
dobiera do oczu
kolory nocy
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Grażyna Ziętek

Cztery strony świata 
przedłużonymi ramionami krzyża
dotyka dwóch stron świata
ma przed sobą trzecią
obserwuje
syci się kolorami drzew
które jakby spłoszone
zatrzymały się na horyzoncie
ustępując miejsca
falującym łąkom
rzeka niczym błękitna blizna
przecina zieloność
a on
podgląda kaczki
królujące w przybrzeżnych szuwarach
słucha żurawi
klangorem wrzeszczących o swej miłości
i nagle cisza zakołysała niebem
dostojnym wysokim jastrzębim lotem
zimą nie czuje chłodu zamieci
wirującej nad łąkami
na północy za plecami za sobą
ma historię której opowiedzieć nie chce
strzeże tajemnicy
która była codziennością

Kalina Izabela Zioła

Przestrzeń i czas
kiedy rano wysyłam
słoneczne dzień dobry
na twojej ulicy
księżyc zagląda do okien
zapalają się latarnie
i noc jak czarny kot
kuli się w zaułku

gdy zasypiając piszę
ciche senne dobranoc
w twoich szybach
przegląda się słońce

ptaki w gałęziach drzew
rozpoczynają głośny koncert 
i wokół budzi się miasto 

u ciebie jeszcze dojrzewa lato
u mnie złoci się jesień

tak nam do siebie daleko
dzielą nas tysiące kilometrów
inny język
i czas

można nauczyć się języka
można przemierzyć
każdą odległość

lecz jak pokonać czas?

Marlena Zynger

zima
nie dorosłam do zimy 

jeszcze nie wiem czym jest 
grobowa biel bez światła 
wciąż widzę kolory 

horyzont pełen migoczących iluzji
jednej z nich mogę być bohaterką
dla innej mogę pozostać tłem 
wszystko jest moim wyborem 

lub ruchem poprzednich pokoleń 
aż do czwartego

bawię się śniegiem i soplami
tworzę układanki gry wspomnienia
biorę udział w zabawach obcej wyobraźni 
świadomie lub przypadkiem 

jeśli kiedykolwiek dojrzeję do zimy
nie napiszę nic więcej
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wiersze tak są wkomponowane 
w fotografie, że tworzą z nimi 
integralną całość. Ten edytorski 
zabieg pogłębia wymowę lirycz-
nych wyznań tym bardziej, że 
w znaczącej większości są to od-
niesienia do zdjęć wykonanych 
przez samą autorkę. I pomimo 
że motywem dominującym jest 
przemijanie, nie jest to bynaj-
mniej tom pesymistyczny, gdyż 
sama natura owych wierszy – 
kartek z podróży jest efemerycz-
na: wszak z istoty swej każda po-
dróż ma już zalążek końca, gdy 
się zaczyna. A dla poetki i wy-
kreowanego przez nią podmio-
tu lirycznego, zarówno przyjaz-
dy, jak i powroty są ekscytują-
cym, radosnym przeżyciem. Są 
nim też wspólne chwile spędzo-
ne z ukochanym w nadmorskim 
pejzażu, których atmosferę nakreśla w utwo-
rze Gwiazdozbiory, o spokojnym nokturno-
wym nastroju, gdy wyznaje: 

ucztujemy z Orionem przy iskrach
ambrozji póki nie zaśnie w morzu 
ów niebieski syn Posejdona
i kochanek Eos.

Afirmacja życia, przeżywana jako radość dzie-
lenia życia z kochaną osobą, najpełniej oddana 
jest w niniejszym tomie w liryku bezpośred-
nim o złożonym, ale jakże wymownym tytule 
Madeira. Portret podwójny na tle. Stanowi go 
siedem ponumerowanych części, w których 
co prawda dominują różne nastroje i poja-
wiają się symbole vanitas, ale niewątpliwie 
w trzech pierwszych strofoidach wybrzmiewa 
niezmącone uczucie szczęścia:

1. w smudze słońca 
na stole 
twój kapelusz
zostawiony przed rokiem 

2. radość powrotów

zagląda się w każdą uliczkę
by dotknąć wzrokiem
cyfrowej pamięci.

O tym, że myślą przewodnią książki jest po-
etyckie studium przemijalności, czytelnik do-
wiaduje się nie tylko z tytułu Gdzie będą nie 
będą, który jest opozycją czasownikową: być 
– nie być (czy to aluzja do szekspirowskiego 
monologu Hamleta?), wzmocnioną niedo-
określonym miejscem przez słowo „gdzie” 

Magdalena Węgrzynowicz-Plichta

Najnowsze trendy w poezji
część XXVII

Liryka
przemijalności

 Przedostatni tom poetycki Marzeny Dą-
browy Szatko pt. Gdzie będą nie będą 

z 2021 roku to wyjątkowo wysmakowane arty-
stycznie, na wskroś liryczne, studium przemi-
jania, pod każdym względem poetyckie z racji 
zastosowanych tropów i symboli, przejmują-
ce w treści i formie tak z powodu wnikliwości 
obserwacji, jak i refleksji ogólnych oraz ich 
wariancji. Ludzi, kultowe wytwory cywilizacji, 
zjawiska, wydarzenia i przedmioty życia co-
dziennego autorka traktuje wielowymiarowo 
– raz jako zwykłe obiekty, innym razem jako 
symbole o złożonej wymowie. Wcielając się 
zwykle dwa razy do roku w rolę wczasowiczki-
-turystki, bacznie obserwuje świat pod kątem 
jego rozreklamowanego piękna i zachwalanej 
solidności. Zwiedza zamorskie krainy, przy-
stosowuje się do zagranicznych obyczajów, 

w których uczestniczy wraz mężem jako cu-
dzoziemka, bada jak naukowiec trwałość rze-
czy i sprzętów, przygląda się ich przeznacze-
niu i sposobom użycia. Analizując potrzebę 
przechowywania pamiątek i zbiorów muze-
alnych, zastanawia się nad rolą zbiorowej 
pamięci – wiele utworów zamieszczonych 
w niniejszym tomie to ekfrazy do obrazów, 
zdjęć, pomników, a nawet budowli sakral-
nych. Na kartach omawianej książki zasta-
nawia się „między wierszami”, jaki jest sens 
gromadzenia i przechowywania artefaktów, 
skoro nie tylko fotografia z czasem blednie, 
ale nawet pamięć zawodzi. Tej, od dawna 
frapującej Marzenę Dąbrowę Szatko, myśli 
o kruchości naszej kondycji podporządkowa-
ny jest nawet dizajn publikacji przygotowany 
przez Mikołaja Szatko – pięćdziesiąt cztery 

Dąbrowy
Marzeny 

Szatko
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głębszy symbol – odniesienie do apostołów 
wyruszających na połów ryb, do pierwszych 
chrześcijan, którzy uwierzyli w życie wieczne. 
Niezależnie od tego, czy dopatrzymy się w tym 
przypadku motywów chrześcijańskich, czy nie, 
to i tak z racji aluzji do skrajnych koncepcji 
życia po śmierci jest to wiersz metafizyczny. 
Swoistą dramaturgię w stoickim obnażeniu 
naturalnej kondycji człowieka, nadal zanurzo-
nego w kosmicznej czasoprzestrzeni, pomimo 
że bezpiecznie z bezkresu wód – często nie-
przyjaznego – zszedł na brzeg, uzyskuje Ma-
rzena Dąbrowa Szatko wykorzystując w tym 
utworze zarówno kardynalne opozycje poję-
ciowe, jak i kontrast, jako celny środek wy-
razu. Do jakich rozmyślań może jeszcze nas 
zainspirować lektura tego ważnego dla au-
torki wiersza, skoro zaraz po motcie otwiera 
tom, a nazwa tomu jest cytatem z niego po-
chodzącym? Na jakie wynieść przestrzenie 
rozważań filozoficznych, antropologicznych 
i religijnych? Na pewno może nas wyczu-
lić na dwa aspekty końca drogi rozumianej 
metaforycznie jako kres ludzkiej wędrówki, 
ziemskiego życia: ateistyczny i boski. A co 
najważniejsze – autorka niczego nie przesą-
dza, za niczym się nie opowiada, patrzy racjo-
nalnie na rzeczywistość, która ją i nas otacza. 

W kolejnych utworach także wykazuje postawę 
akceptującą, gdy w poetyckich obrazach przy-
gląda się przechodzeniu rzeczywistości mate-
rialnej w nieistnienie z licznymi nawiązaniami 
do symboliki vanitas, która łączy piękno jako 
kategorię estetyczną z przemijaniem. A wte-
dy podmiot liryczny (człowiek, dom, pejzaż) 
staje się obiektem – świadkiem tragicznego 
zderzania kategorii czasu jako nieubłaganego 
imperatywu przemijania z kondycją świata, 
która z racji swej materialnej struktury nie jest 

stabilna, niezmienna, a wręcz odwrotnie, czę-
sto bywa nieprzewidywalna i katastroficzna, 
z tendencją do anihilacji. Bardzo dobrze, pod 
względem ideowym i artystycznym, owo zja-
wisko przemijalności oddaje sytuacja liryczna 
z utworu Epitafium, paradoksalnie statyczny 
obrazek z Lizbony o nie-byciu starej, nie-za-
bytkowej kamienicy, bo wpisana w rejestr 
zabytków może by się ostała. Już sam tytuł 
jest gęsty od znaczeń – jest bezpośrednim od-
wołaniem się do greckiej tradycji antycznej, 
gdyż epitafium to krótka sentencja nagrobna, 
upamiętniająca lub sławiąca zmarłego, o do-
słownym znaczeniu lub symbolicznym, z za-
łożenia przekazująca ostrzeżenie o czekają-
cej na wszystkich śmierci, a cztery pierwsze 
wersy są jednocześnie pochwałą i swoistym 
memento mori:

świętej pamięci

DOM

żył szczęśliwie sto lat z okładem
ku radości mieszkańców i okolicy,

jako że zarówno zwrot świętej pamięci (śp.) jak 
i skrót DOM umieszczane są na nagrobkach 
i w tym znaczeniu łaciński akronim D.O.M. 
oznaczał Domus Omnium Mortuorum, czy-
li dom wszystkich zmarłych (śmiertelników). 
Z kolejnych strofoid wynika, że po latach 
świetności, w wyniku rozbiórki i po przepędze-
niu nawet przysłowiowych duchów, nieznani 
wyznawcy nowoczesności pozostawili tylko 
bramkę / z numerem i starą agawę. Dlatego 
w poincie epitafium w imieniu DOM-u poja-
wia się prośba, która brzmi groteskowo i przez 
to przejmująco: głęboki dół / między bankiem 
i hotelem // prosi o wspomnienie. I tym ra-
zem autorka (ukryta bezpiecznie jako świadek 

użyte w funkcji zaimka. Dowiaduje się także 
z motta, pochodzącego z wiersza Santorini, 
gdy po katastrofie zostały przypadkowe rze-
czy wywołujące niedowierzanie / że są /gdzie 
są.Tak więc główne osie zainteresowań poetki 
to relacja czasu i przestrzeni, ale niewyobco-
wanej z egzystencji ludzkiej. Jej trafne filozo-
ficzne rozważania, refleksje w aspekcie uni-
wersalnym, jakby mimochodem przemycane 
do wierszy, to konglomerat powstały z lektur 
i obserwacji, własnych doświadczeń i wyobra-
żeń czasoprzestrzeni. Na kartach książki toczy 
się osobliwa dyskusja z koncepcjami opartymi 
o czucie i rozum, wyrastającymi z tradycji ro-
mantycznej i oświeceniowej. Ale gdy mowa 
o zanurzonym w nurcie życia człowieku, czy 
to w ujęciu chronologicznym, czy synchro-
nicznym, zdajemy sobie sprawę, że autorka 
jest stanowcza i nieprzejednana: mimo zmian 
kostiumu i ideałów, kondycja człowieka w swej 
istocie jest niezmienna – człowiek jest śmier-
telny, tak on sam, jak i artefakty, które tworzy. 
Oczywiście nie wypowiada tego wprost w po-
staci zwartej maksymy lub życiowego creda, 
z tych prawd nie czyni twórczego manifestu, 
bo w obliczu tylu dzieł filozoficznych i literac-
kich, które na ten temat powstały, mogłoby 
to być zbyt banalne. Tylko własne oryginal-
ne ujęcia motywu przemijania mogą ustrzec 
przed strywializowaniem problematyki, któ-
ra mimo postępu technologicznego (a może 
z powodu utraty wiary) wywołuje lęki przed 
kresem życia, a w szczególności przed ka-
taklizmami, które „zmiatają” z Ziemi nawet 
całe cywilizacje. Poszukując własnych środ-
ków wyrazu i kształtując w ten sposób indy-
widualny styl, który już można rozpoznać po 
tym, że nie ma w tej poezji żadnej afektacji 
ani nachalności, a wszystko jest wyważone 
i kompozycyjnie bardzo przemyślane, poetka 

wydaje się bliższa tradycji klasycznej, cho-
ciaż eksperymentuje ze słowem i frazą, gdy 
stosuje neologizmy lub wprowadza osobli-
wie graficzny zapis wiersza. I gdy w obiegu 
czytelniczym panuje powszechna opinia, że 
Wisława Szymborska ze względu na wagę te-
matu i ascetyzm zapisu pisała traktaty filozo-
ficzne, to Marzena Dąbrowa Szatko pisze ek-
frazy filozoficzne, gdyż jej obrazy poetyckie, 
nawet wtedy, gdy są z życia wzięte, zostają 
zamknięte w ramy kadru jak w filmie i stop-
niowo klatka po klatce odsłaniają całość, by 
z czasem doprowadzić do pointy. 

Właśnie taki schemat kompozycyjny ma 
pierwszy wiersz pt. Echo, z którego frazy 
właśnie pochodzi tytuł tomu Gdzie będą nie 
będą. To tylko z pozoru realistyczny utwór, 
ponieważ w przesłaniu odwołuje się do rze-
czy ostatecznych. Statyczny, marynistyczny 
pejzaż utrwalony na fotografii, gdy obserwu-
jemy żagle zwinięte, wzbogacony jest o scen-
kę rodzajową, gdy rybacy dzielą połów / na 
kamieniach i domniemanie w kolejnej stro-
foidzie, że zaraz się rozejdą / rozeszli / pójdą 
w stronę rybnego targu / poszli / kiedyś pomrą 
/ pomarli, a zakończony quasi optymistyczną 
pointą: fotografia litościwie / nie zdradza / koń-
ca drogi. Z perspektywy błysku migawki, gdy 
upływ czasu nagle zostaje zatrzymany w ka-
drze, a fotografia unieśmiertelnia / moment 
życia śmiertelnych, niezwykle ciekawe stają 
się rozważania poetki, gdy zauważa, że takie 
zdjęcie znienacka, nieupozowane i jakby przy-
padkowe, czasem pozwala odgadnąć / minutę 
/ potem / jeden krok do nicości / wieczności / 
gdzie będą / nie będą. W tym kontekście tytuł 
wiersza Echo może jawić się jako metafora, 
która odnosi się do cykliczności połowów od 
czasów antycznych, ale może też stanowić 
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za poetyckim obrazem) rzeczowo, bez emocji 
relacjonuje przebieg zdarzeń, wnikliwie przy-
gląda się fazom i skutkom przemijalności tak 
ważnego obiektu dla wielu cywilizacji, jakim 
jest dom – symbol więzi rodzinnych, ciepła, 
bezpieczeństwa i stabilizacji. 
Otóż Marzena Dąbrowa Szatko na dom – bo-
hatera wielu utworów zamieszczonych w tym 
tomie – patrzy wieloaspektowo, a ukazując 
stare domy o różnorodnych przeznaczeniach, 
w relacjach z różnymi podmiotami liryczny-
mi, poprzez mniej lub bardziej dramatyczne 
sytuacje liryczne, podejmuje próbę uchwyce-
nia przemijalności nie jako straty, ale uniwer-
salnego prawa natury. Wychwytuje motywy, 
gdy przemiany jako następstwa dziejowych 
wydarzeń, pozwalają domom trwać nadal, 
choć w zmienionej funkcji, na przykład jako 
muzea. Wtedy podmiot liryczny występujący 
w roli poszukiwacza-turysty uważnie chłonie 
wrażenia i skrzętnie notuje wielość spostrze-
żeń. Ale nie zawsze podmiot liryczny jest taki 
opanowany. Czasem do głosu dochodzą uczu-
cia niepokoju, szczególnie w lirykach bezpo-
średnich, z osobistym ładunkiem przeżyć au-
torki, jak na przykład w lirycznym monologu 
Zmartwychwstanie, gdy wyznaje:

nie zapuszczam się w tę uliczkę
idę skrajem przepędzam ją z oczu
ale ona wabi mnie
niespodzianie uchyloną furtką.

Jednak liczne negatywne uczucia skojarzone 
z rozpadem miasta i rujnacją budowli, łago-
dzi naturalne prawo odradzania się przyrody, 
bo choć autorka stwierdza, że rozkład zaraża 
tkankę / kamieni (…) rozpełza się / kwitnący-
mi łodygami / kryjąc ślady, to w ostatecznym 
rozrachunku, nienadający się do zamieszkania 
dom wraca / do życia / od strony ogrodu. Za to 

od frontu, i zapewne z pompą, powracają do 
życia stare siedziby sławnych ludzi, utrwalone 
w wierszach Marzeny Dąbrowy Szatko. Jednym 
z nich jest Dom adwokata (Museu Frederico 
de Freitas, Madeira), o którym męski podmiot 
liryczny z ironią stwierdza, że ma w postaci bi-
letu nie tylko wykupiony wstęp na salony, ale 
może też węszyć / między sprzętami w kuchni 
oraz podglądać mieszkańców na fotografiach. 
Zresztą jego poznawcze zaangażowanie szyb-
ko przeradza się w zdziwienie, a nawet zasko-
czenie, które poetka przy pomocy paradoksu 
trafnie oddaje w dwu kolejnych strofoidach:

jak tu sterylnie
ktoś zatarł wszelkie ślady
życia

tylko otwarty klawikord
pociemniałą kością zdradza
że ktoś tu grał.

I kiedy pozostaje już tylko wrażenie wyzu-
cia z domowej atmosfery, kiedy wydaje się, 
że sztuczność jest jedynym dysonansem, to 
nagle podmiot liryczny, zapewne znający się 
na muzyce, zauważa istotny szczegół misty-
fikacji: nuty / już papierowe / za parę euro / 
nikt ich nie ożywi. Gorzko wybrzmiewa ostat-
nia fraza, która stanowi pointę utworu i ma 
symboliczne podwójne znacznie: ożywić, czyli 
po pierwsze przywrócić powtórnie do życia, 
inaczej wskrzesić, na przykład pełen gości 
i muzyki, tak zwany otwarty dom, a po dru-
gie ożywić coś, czyli nadać jakąś formę istnie-
nia, zgrabnie ułożyć dźwięki w melodię, być 
wirtuozem gry na zabytkowym klawikordzie. 
Czy mniej rozczarowująca jest Wizyta u pań-
stwa Lomelino? Poetka paralelnie odnosi się 
w wykreowanych sytuacjach lirycznych przy 
zwiedzaniu kolejnego domu-muzeum (Quinta 

das Cruzes, Madeira) do tego, co dawniej by-
ło intymne: 

badamy pościel pod baldachimem
zaglądamy nawet do nocnika
(który udaje mahoniowy fotel)

i odnosi się do tego, co dzieje się współcze-
śnie, gdy zauważa niesłychany postęp tech-
nologiczny:

pod nieobecność służby
anonsuje nas światło
bezwzględna fotokomórka.

Do spotęgowania wrażenia nachalności zwie-
dzających wykorzystuje symbolikę lustra 
(symbolu vanitas) i okna, gdy w dwu strofo-
idach zauważa przemianę intymności wnę-
trza poprzednich mieszkańców w pospoli-
tość przestrzeni użyteczności publicznej, na-
wet tak atrakcyjnych, jak odwiedzane właśnie 
muzeum:

mnożymy się
w waszych lustrach
wszechobecni nieproszeni
goście
(…)
zawłaszczamy wasz widok
zza okna
i oswojone skrzypienie podłogi.

Zwiedzanie takiego historycznie ważnego do-
mostwa, które z konieczności koncentruje się 
najczęściej na sprzętach jako wyrazicielach 
określonego stylu życia, przygotowanego dla 
mniej lub bardziej wścibskich oglądaczy, Ma-
rzena Dąbrowa Szatko puentuje w interesują-
cy sposób. Wykorzystując zjawisko paradoksu, 
który formułuje w postaci refleksji o przemi-
jalności: zagłębiamy się / w wasze nieistnie-
nie, podkreśla też fakt, że wiele przedmiotów 
codziennego przeznaczenia przeżywa swoich 

właścicieli. Nasuwa się tu pewna analogia do 
rozważań Wisławy Szymborskiej: 

Są obrączki, ale nie ma wzajemności
od co najmniej trzystu lat
(…)
Z braku wieczności zgromadzono
dziesięć tysięcy starych rzeczy, 

pochodzących z wiersza Muzeum, w którym 
sukienka w przeżyciu ściga się ze swoją wła-
ścicielką. Tak czy owak przedmioty, które oży-
wają tylko w obcowaniu z ludźmi, często uzy-
skują nowe znaczenie po śmierci swoich wła-
ścicieli. Z intymnych doczesnych przestrzeni 
osobistych przechodzą do sfer historycznych, 
do obszaru kultury, a nawet dziedziny zwa-
nej sztuką użytkową. Właśnie taki zamierzony 
skutek owego procesu doskonale oddaje Ma-
rzena Dąbrowa Szatko w wierszu Pokój Era-
zma w Bazylei. Nagromadzone przedmioty: 
pamiątki po Erazmie / z czasów po Erazmie, 
zamknięte w oszklonej gablocie to typowe 
symbole vanitas, które uzyskują nowe, wy-
wyższone znaczenie z powodu szacunku do 
ich poprzedniego właściciela:

złoty kubek mistrza
klepsydra z czasem
nóż i kawałki trumny

jak relikwie
oderwane od ciała
sprzed pięciuset lat.

Dociekliwa autorka pokazuje także niezamie-
rzony skutek owego procesu kultywowania 
przedmiotów, które nie zużyły się wcześniej 
niż życie ich posiadaczy. Przedmioty ze swej 
materialnej natury są nietrwałe, ale umiejęt-
nie konserwowane, a nawet odnawiane, tracą 
pozory martwoty. Zaburzają jednak percepcję 
do tego stopnia, że w poincie utworu pojawia 
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się zwątpienie: nic pewnego nic i konkluzja, 
że tylko zbutwiałe drewno / daje niewzru-
szoną pewność, bo tylko nieuchronnych pro-
cesów samej natury: poczęcia, wzrastania 
i umierania człowiek nie potrafi ani odwró-
cić, ani zamanipulować – wszak nie umiera 
nic, co nigdy się nie poczęło, nie kończy – 
co nie zaistniało. 
Gorzki to przywilej istnienia, tym bardziej 
że czasem prowadzi aż do wynaturzeń, jak 
w czasie ekspozycji biżuterii pewnej damy, 
z której oglądania Marzena Dąbrowa Szat-
ko zdaje relację w wierszu Kolekcja biżuterii 
w F., gdy eksponaty, niegdyś pożądane przez 
kobiety i mężczyzn, opisane ponumerowa-
ne / dogorywają za szkłem. W tym zamknię-
tym mikroświecie w gablotach jeden okaz 
(portret niewielkich rozmiarów) przykuwa 
uwagę poetki:

ta dziewczyna zatrzymuje mnie
żywością uśmiechu
alabastrowa skóra błyszczy
rumieńcem.

A choć jest miniaturą to, jak dalej spostrze-
ga poetka, wyraźnie widać w uszach / złote 
kolczyki z brylantową łzą. Nietrudno wyczuć, 
czego podziw jest uchwycony w poincie tego 
lirycznego wyznania, gdyż ostatnia strofoida 
wyjaśniając:

te same
które zapięto troskliwie
na bordowym aksamicie
w gablotce,

rozwiewa wątpliwość, czy chodzi o piękno 
samej biżuterii czy dodatkowy walor sztuki 
kolekcjonerskiej.
Możemy zastanawiać się, czy zwrot zapięto 
troskliwie jest oznaką troski o eksponat, czy 

wyrazem lekkiej ironii, wszak kiedyś kolczyki 
te zapinano na kształtnych uszach ich właści-
cielki. Na tym właśnie polega wielkość poezji 
Marzeny Dąbrowy Szatko, że pomimo kreacji 
wyczerpujących obrazów poetyckich można 
snuć po ich lekturze wiele refleksji, na różne 
sposoby odczytywać motywy i tropy w nich 
zawarte, polemizować, kiedy postać autorki 
jest podmiotem lirycznym, a kiedy ukrywa 
się za tak zwaną liryką maski.

W odmiennym nastroju do przywołanych 
wierszy i z zupełnie innym przesłaniem po-
wstawał dłuższy utwór pt. Siostry syjamskie. 
Zapewne z myślą o Wenecji, jak się domyślam 
z obrazów i dramaturgii tego minipoematu, 
choć nazwa (tego) unikatowego miasta ni-
gdzie nie pada. Ale nabieram pewności, gdy 
autorka sygnalizuje: gdzie jedna się kończy 
/ druga zaczyna / nabierać głębi, pojawia się 
pierwsza aluzja do wody, spotęgowana dru-
gim mistrzowskim obrazem: 

ta druga jednak jest
bardziej tkliwa
wystarczy ją musnąć 
piórkiem mewim przelotem
a już drży słania się.

Potem następuje już całkiem czytelna stro-
foida z metaforą, dystych oparty o paradoks: 
dzieli je i  łączy / szklista błona kanałów, 
a w zakończeniu pojawia się jednoznaczny ob-
raz zapowiadanego w przyszłości kataklizmu: 

gdy pierwsza zatonie
zgaśnie i druga
w zachłannych wodach
laguny.

Od samego początku w tym utworze po-
brzmiewa nostalgiczna nuta, a skoro jest on 

jakby pieśnią o urokach dwu zrośniętych ze 
sobą sióstr, to czemu pobrzmiewa w niej echo 
elegii? Według najprostszej definicji elegia 
(gr. pieśń żałobna) to utwór liryczny, utrzy-
many w tonie smutnego rozpamiętywania, 
dotyczący przemijania, śmierci i miłości. Tak 
więc Marzena Dąbrowa Szatko, patrząc na We-
necję i jej lustrzane odbicie w wodzie jak na 
istoty żywe, animizując je, odczuwa poczucie 
domniemanej straty: gdy pierwsza zatonie / 
zgaśnie i druga. 
To przeczucie żalu po mającej nastąpić utra-
cie, przeżywanie swoistej poetyckiej żałoby po 
odwiedzanych miejscach, pojawia się w wie-
lu wierszach omawianego tomu. Poetka jako 
osoba wrażliwa na wiele aspektów ludzkiej 
egzystencji, choć często wykazuje postawę 
stoicką, nie jest zahartowana na negatywne 
zjawiska kulturowe i katastroficzne zjawiska 
przyrodnicze. Swoim osobistym rozterkom 
i filozoficznym refleksjom o przemijaniu daje 
wyraz między innymi w utworach wieloczę-
ściowych, jak Atlantyda z podtytułami w na-
wiasach, czy Niebieski balkon albo Madeira. 
Portret podwójny na tle z ponumerowanymi 
częściami. Równie często jak zagłada całych 
cywilizacji w aspekcie klęsk żywiołowych, po-
jawia się motyw jednostkowego przemija-
nia w aspekcie kulturowej synchroniczności 
i chronologiczności, zakłóconej przez tech-
nologiczną cywilizację, na przykład fotogra-
fię cyfrową, a motywy egzystencjalne prze-
platają się z motywami metafizycznymi, jak 
w uroczych dwu miniaturach o budowlach 
sakralnych i gołębiach: Alegorii (z Notre-Da-
me w tle) i Sagradzie Familii (w budowie) oraz 
wielowątkowym Święcie Wniebowzięcia na 
molo w Ostii . Wiele utworów z racji miejsc, 
w których rozgrywają się sytuacje liryczne, 
zawiera aluzje lub symbolikę odwołującą się 

do antyku i kultury basenu Morza Śródziem-
nego, ale są też wiersze z Madery i Lizbony, 
z Edynburga i Ameryki Północnej. Wszyst-
kie, choć odwołują się do miejsc leżących na 
różnych szerokościach geograficznych i na-
leżących do różnych kultur, łączy to samo 
– przemijalność wszystkiego i wyrozumiałe, 
racjonalne podejście autorki do niezmiennych 
praw natury. Czasem ukazanej w sposób im-
presyjny na przykładzie pejzażu, a czasem 
wplątanej w relacje międzyludzkie, może to 
nawet niekiedy liryka osobista, jak w Poże-
gnaniu Wenecji, gdy maska, kolor złoty i łzy 
nabierają symbolicznego znaczenia. Poetka 
przy pomocy rytuału karnawału przenosi się 
w inne wymiary i gdy czytamy: 

niebo nad Wenecją
jest złote
mówisz
może tu jeszcze wrócimy

obrysowuję oczodoły
złotą kreską
na policzku maluję
złotą łzę,

podążamy uliczkami za nią przez labirynt za-
ułków do konkluzji, że nie da się zrobić z życia, 
nawet w wymarzonej dla kochanków Wene-
cji, wiecznego karnawału szczęśliwości, gdyż:

maska odpada 
z mojej twarzy
toczy się na brzeg
kanału pęka

ocieram z nieba łzy
złote kamyki mozaiki.

Tak samo silne przeżycia i wzruszenia wywo-
łują w podmiocie lirycznym Marzeny Dąbrowy 
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Szatko podróże na wyspy o wielowiekowej 
tradycji, jak spotkania z przeszłą świetno-
ścią Greków i Rzymian na lądzie. Jednak po-
etka, poprzez upodobanie do białego wolne-
go wiersza i zabiegi stylistyczne mające na 
celu wytworzenie określonego dystansu do 
opisywanej rzeczywistości, stroni od wybu-
chów emocji, tak okazujących zachwyt, jak 
i dezaprobatę. Nie pozostając obojętną wobec 
uroku artefaktów ocalałych po minionych kul-
turach, a szczególnie rzeźb, mozaik, amfite-
atrów i świątyń, z konieczności często w sta-
nie ruin lub anastyloz, z podziwem utrwala 
ich minione piękno w nowoczesnej odmianie 
elegii. Wszak utwór Historia sentymentalna 
z greckiego muzeum to nic innego jak tylko, 
i aż tylko, pochwała rzeźbiarskiego kunsztu 
i zaduma nad usiłowaniem pokonania upływu 
czasu, gdy można podziwiać już tylko ocala-
łe fragmenty:

kamienne stopy
pod ciężarem fałdów
zarys kolan
biodra
powietrze
w miejscu piersi ramion twarzy

wygładzona
blizna po oddzieleniu
ciała od marmuru
życia od wieczności.

Tym bardziej zadziwia konstatacja po kon-
templacji takiego dzieła sztuki, sformułowa-
na w myśl: nieruchome milczenie rzeczy / 
mur wieków / między być i trwać, którą po-
etka jako pointę oddziela wyraźnie od stro-
foid opiewających jednostkowy egzemplarz, 
nadając jej cechy uniwersalnej prawdy. Po-
dobnie bardzo gorzka w swej wymowie jest 

pointa elegii Ostia Antica, 2011, skompono-
wanej w oparciu o zasadę opozycji, gdy czas 
rozkwitu został zaburzony wolą boga: 

wasze miasto
było ludne i bogate
póki nie ściągnęliście 
na siebie gniewu Neptuna 

wtedy odeszło morze
a z nim statki i ryby.

Marzena Dąbrowa Szatko poprzez zastosowa-
nie apostrofy uzyskuje ciekawy zabieg hipo-
tetycznej rozmowy z antycznymi mieszkań-
cami Ostii – portowego miasta, położonego 
w ujściu rzeki Tyber do Morza Tyrreńskiego. 
A ponieważ zachowane do dnia dzisiejszego 
ruiny są pod względem powierzchni jednymi 
z największych we Włoszech i obecnie znaj-
dują się w granicach Rzymu – współczesnej 
metropolii tętniącej życiem, to poetka, jakby 
chcąc uświadomić zaświatowych adresatów 
swojego lirycznego monologu o ich podwójnej 
klęsce, tak wypowiada się o kondycji ich byłe-
go siedliska, obecnie atrakcyjnego tylko dla tu-
rystów z powodu archeologicznych walorów: 

wasze miasto
na kolanach
z ukamienowanym horyzontem
daremnie błaga o śmierć 
w odmętach zieleni. 

Nawet tak słynna ikona antycznego greckie-
go piękna, jaką jest Akropol, owa sławiona 
w wielu dziełach cytadela z pałacami i świą-
tyniami, znajdująca się na wysokim wzgórzu, 
nie wzbudza w poetce takiego zachwytu, by 
w elegii Akropol przemóc w sobie racjonal-
ne spojrzenie i wykrzesać niewinny, nieomal 
dziecięcy zachwyt, że oto obcuje co prawda 

z minioną kulturą, ale jakże świeżą, bo od-
restaurowaną i dostępną dla nieprzebranych 
rzeszy turystów. Poetka wszędzie widzi ska-
zy, a to pod ścianą zauważa pół kobiety / bo-
gini / pół ideału, a to w zasięgu jej wzroku 
pojawiają się:

smutne posągi
z uśmiechem wieczności
biedne kamienie
z poranionymi
ciałami
wszystkie takie same.

Choć są z powodów tworzywa i proporcji ideą 
doskonałości, dla poetki w tak szczątkowych 
postaciach nie stanowią nieśmiertelnego pięk-
na. I wtedy, gdy smutno konstatuje w my-
śli spustoszenie, które poczynił nieubłagany 
upływ czasu:

znaczą raczej
wieczną śmiertelność
niż wieczność

i wtedy, gdy zestawia je z aktualną sytuacją 
liryczną, oznajmiając:

nogi posągu
moje nogi
w sandałach
uchwycone na nieudanej fotografii
w gaju oliwnym
rzece zapomnienia

deLete.

Jest jeszcze w tej elegii o Akropolu jeden ak-
cent nowości, który oprócz sposobu ukazania 
przemijających ideałów piękna, zaskakuje. To 
podwójny sposób, w jaki kończy się opowieść 
o zwiedzaniu wzgórza. Pierwszy jest przypisa-
ny do tej konkretnej sytuacji lirycznej, gdy au-
torka nadmienia o nieudanej fotografii w gaju 

oliwnym i syntezuje to wszystko, co się wyda-
rzyło w symbol rzeki zapomnienia, choć drze-
wo oliwne jest symbolem nieśmiertelności, sił 
życiowych, pokoju, płodności i czystości. Pozor-
na sprzeczność zostaje zniesiona przez fakt, że 
fotografia, choć w tak mitycznym miejscu jak 
gaj oliwny, które ponoć stworzyła sama Atena, 
jest nieudana i trzeba będzie o niej zwyczajnie 
zapomnieć. Drugi sposób to oryginalna nowa-
torska figura stylistyczna deLete, to neologizm, 
dzięki któremu udaje się poetce obrazy z ele-
gii o przemijaniu greckiego kanonu piękności 
przenieść w świat jeszcze bardziej współczesny, 
niż odwołanie się do fotografii. Jeśli przyjrzy-
my się temu nowemu wyrazowi, to odkryjemy 
jego podwójną naturę. Już przez sam fakt, że 
składa się z przedrostka de, który jako pierwszy 
człon wyrazów złożonych wskazuje na zaprze-
czenie, pozbawienie lub odwrotność tego, co 
nazywa drugi człon złożenia i słowa Lete (gr. 
zapomnienie), a to w mitologii greckiej jedna 
z pięciu rzek Hadesu. Wypicie wody z Lete 
miało powodować całkowitą utratę pamięci. 
Tak rozszyfrowane deLete może zatem ozna-
czać niezapomnienie, czyli pamiętanie. Jednak 
z drugiej strony ta pointa, wyraźnie oddzielo-
na od strofoidy o gaju oliwnym i rzece zapo-
mnienia, wyrażona jednym złożonym słowem 
deLete to wielki uniwersalny kwantyfikator, 
który odnosi się nie tylko do sytuacji lirycznej 
nakreślonej w elegii o Akropolu. Wszak delete 
to angielski czasownik, który oznacza: usunąć, 
skreślić, skasować, wykreślić, wymazać, wy-
kasować i jest powszechnie używany w termi-
nologii pojęć informatycznych. W ten sposób 
Marzena Dąbrowa Szatko pointą deLete jak 
klamrą spina czas: przerzuca pomost między 
antykiem a epoką maszyn cybernetycznych. 
Czy daje wyraz także temu, że pamiątki i ideały 
minionego czasu, jak te z Akropolu, powinny 
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już spokojnie odejść do lamusa? Może to tylko 
wyraźna aluzja do ludzkiej ułomnej pamięci? 
A może do końca dziejów, gdy nieznany Zie-
mianom Bóg naciska sobie wiadomy klawisz? 
Nawiązując w ostatnim już akapicie do wyżej 
zasygnalizowanej aluzji pragnę nadmienić, 
że liryka przemijalności Marzeny Dąbrowy 
Szatko bogata w aluzje z obszaru metafizyki 
(biblijne, mitologiczne, mityczne) nie stroni 
od aluzji literackich i odwołań do sztuk pięk-
nych. Dzięki temu przekaz autorki staje się 
wielopoziomowy – czytelnik obeznany z kul-
turą antyczną i ze sztuką europejską od razu 
doceni całe bogactwo refleksji i nastrojów, 
ukrytych zarówno w bezpośrednich wyzna-
niach lirycznych, jak i liryce pośredniej. Na-
tomiast czytelnik mniej obeznany, a zacieka-
wiony, zawsze może iść dalej śladem tropów 
i motywów w swoim tempie; nie zawiedzie 
się, bo szukając informacji odkryje kolejne 
światy, zanurzy się w wielowiekowym dorob-
ku kulturowym. Zauważy być może wtedy, jak 
pięknie jest trwać wbrew przemijaniu na tej 
niestabilnej ziemskiej skorupie, wyczuje bar-
dziej niż inni ten stan zawieszenia w czasie 
i przestrzeni, który w poetycki sposób oddały 
dwie poetki – w ubiegłym stuleciu Wisława 
Szymborska w utworze Atlantyda i Marzena 
Dąbrowa Szatko w wierszu Atlantyda, pre-
zentującym obrazy z Karterados leżącego na 
Santorini. Kiedy dla mnie najmocniejszymi 
akordami z monologu Wisławy Szymborskiej 
wybrzmiewają wersy:

Istnieli albo nie istnieli.  
Na wyspie albo nie na wyspie.  
(…)
Na tej plus minus Atlantydzie,

skupiam się na tym nieludzkim rachunku 
prawdopodobieństwa bez lęku i rozżalenia, 
ale dla innego czytelnika ważne mogą być 

zupełnie inne akcenty. I gdy dla mnie naj-
bardziej poetycko brzmią pełne magicznego 
uroku wersy z monologu Marzeny Dąbrowy 
Szatko Atlantyda:

(mozaika)
przymierzam stopę do płetwy
mozaikowego delfina
(…)
(rozpad)
przestrzeń 
wzlatująca schodkami
donikąd,

to do kogoś o innej wrażliwości niż moja, prze-
mówią zupełnie inne strofy. Nie ma obawy, na 
pewno przemówią. Liryka Marzeny Dąbrowy 
Szatko bowiem ma tak uniwersalny wymiar, że 
każdy odnajdzie w niej dla siebie drogowskazy, 
odniesienia do poruszania się w wielowymia-
rowej sztuce życia, własne kulturowe wyspy 
zanurzone w oceanie przemijania.

Marzena Dąbrowa Szatko

Ciężar
te wszystkie 
małe dziewczynki
w szyfonowych sukienkach
białych lakierkach
marzące o domku
z piasku
i płaczącej lalce

te wszystkie dziewczyny
w kwiecistych spódnicach
zakochane porzucone
stawiające pasjanse
na niepewną przyszłość

te wszystkie kobiety
zatroskane oszukane
czuwające w strachu
rodzące samotność
niewidoczne
w wiecznym biegu
by zdążyć przed nocą
przed świtem przed końcem

i tę ostatnią
uniesioną zatrzymaną
w twoich ramionach

noszę teraz w głowie
dźwigam na barkach
z całym odebranym światem
i nacierającym czasem

przyszłość wnika w skórę
bezowocnie

(pandemiczny 2020 r.)

Marzena Dąbrowa Szatko
Gdzie będą nie będą
Wydawnictwo MADSZA, Kraków 2021
Redakcja: Marzena Dąbrowa Szatko
Projekt okładki: Mikołaj Szatko
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WIERSZE WYBRANYCH POETÓW OPOLSKIEGO ODDZIAŁU ZLP Panos Panajotunis POECI ZIEMI POŁUDNIA – wybór i przekład Ares Chadzinikolau

Panos
Panajotunis

POLSKA
Niekończące się łąki Polski 
kwitną wonnościami i oszronionymi 
kwiatami o poranku,
podczas gdy czarne ptaki
porzucają gniazda z gliny.
A jednak radość czyhała wszędzie 
w wyprostowanych dzwonnicach
w świetlistych reflektorach dzielnic
w historycznych miastach kraju,
w symetrycznych prostokątnych
budynkach Poznania.

Wszechświetlność na drogach, mrok 
skrywał wiejskie dróżki.
Małe śliczne dziewczęta przynosiły 
srebrne monety 
w swych złotych rękach. Poczekaj słyszę
hałasy świtu.
Nastało wszystko trwałe i wyliczone, 
ludzie, domy, dziewczęta, kwiaty.-

I wtedy zjawiłaś się ty z białą różą w ręku
z krajów Północy,
miałaś strofy w kieszeniach sukienki
i lśniący uśmiech na wargach…
Wytworna w nocnych wędrówkach 
mężczyzn, 
z duszą niepokorną, z ciałem, które 
pachniało niewinnością.-

Co mam powiedzieć teraz, gdy słońce tu 
zachodzi 
powoli, a umysł mój powraca do ciebie
dziewczyno pięknych zmierzchów, damo
ostatniego roku, marzenie
nowego roku, nowego świata.
Słowa zamierają podczas gdy 
twoja sukienka roznosi zapach na wietrze.
Pusty świat i ponury bez 
ciebie, bez owoców twych rąk 
i ciała…

Szkic twej ciszy towarzyszy mi tu
gdzie muzyka nieruchomieje już nad 
brzegiem morza,
tu gdzie rzadko przylatują gromady 
ptaków i czapli.
Ty byłaś ruchem i bezruchem 
rośliną i kwiatem baśni.
Teraz dzień wyczerpuję myślami i 
przypuszczeniami, 
może wspomnisz mnie dochodząc z ciszy.
Nie nadszedł koniec i mam nadzieję 
w blasku twych oczu w cieple 
twych bladych rąk…

Może czas pomaga upokorzonym
co nie mdleją w niebycie straconych 
godzin, co stały się
gołębiami niepokoju.

PANOS PANAJOTUNIS (1930–2009) – poeta, dramaturg, 
antologista i krytyk literacki. Studiował prawo, nauki ekonomiczne, 
polityczne i reżyserię. Przez wiele lat był adwokatem Aeropagu, 
był w zarządzie Związku Literatów Greckich, redagował pismo 
literackie „Dwunasta Godzina”. Wybitny twórca i wykładowca 
literatury greckiej i historii teatru. Opublikował 7 tomów esejów, 
7 antologii, Historię literatury greckiej oraz 16 tomów poezji, m.in: 
Ballada o miłości, Morskie pieśni, Otwarte okno, Bębny deszczu, 
Biały pokój, Akwarele. Liryka Panajotunisa jest schronieniem 
i jednocześnie warownią. Odświeżonym językiem wyraża sugestywne 
i ekspresyjne doznania, uczucia, emocje człowieka byłego wieku. 
Związek z naturą, bez hipokryzji, prowadzi do hektycznego upojenia 
i bezgranicznego biologizmu.

ΠΟΛΩΝΕΖΑ
Τ’ατέλειωτα λιβάδια της Πολωνίας 
ανθίζουν μύρα και παγωμένα λουλούδια το 
πρωί,
καθώς τα μαύρα πουλιά
εγκαταλείπουν τις χωμάτινες φωλιές τους.
Κι όμως η χαρά ενέδρευε παντού 
στα ορθόκορμα κωδωνοστάσια
στους φωτεινούς φάνους των συνοικιών
στις ιστορικές πολιτείες της χώρας,
στου Πόζναν τα καλλίγραμμα
ορθοτομημένα κτίρια.

Πανδαισία φωτός στους δρόμους, το σκοτάδι 
κάλυπτε τα δρομάκια των χωριών.
Μικρά όμορφα κορίτσια φέραν ασημένια 
νομίσματα 
στα χρυσά χέρια τους. Στάσου ακούω
τους θορύβους του ξημερώματος.
Ήρθαν όλα σταθερά και μετρημένα, 
άνθρωποι, οικήματα, κορίτσια, άνθη.-

Και τότε ήρθες εσύ με ένα λευκό 
τριαντάφυλλο στα χέρια 
από τις χώρες του Βορρά,
είχες στίχους στις τσέπες του φουστανιού 
σου
κι ένα λαμπρό χαμόγελο στα χείλη...
Εκλεκτική στα νύχτια περάσματα των 
ανδρών, 
με πνεύμα ασύχαστο, με σάρκα που 
ευωδούσε η λευκότη.-

Τι να πω τώρα καθώς ο ήλιος δύει εδώ 
σιγαλινά, ο νους μου γυρνά σε σένα
κορίτσι των ωραίων δειλινών, αρχόντισα
της στερνής χρονιάς, όραμα
του νέου χρόνου, του καινούργιου κόσμου.
Οι λέξεις σταματούν καθώς το 
φουστάνι σου ευωδά στον αέρα.
Μάταιος ο κόσμος και βαρύθυμος χωρίς 
εσένα, δίχως τους καρπούς των χεριών
και της 
σάρκας...

Το σχέδιο της σιωπής σου με ακολουθεί εδώ 
που η μουσική ακινητεί ήδη στ’ακροθαλάσσι,
εδώ που σπανίζουν τα πολλά πουλιά κι οι 
ερωδιοί.
Εσύ ήσουν η κίνηση κι η ακινησία 
ο ανθός και το λουλούδι των παραμυθιών.
Τη μέρα τώρα εξαντλώ σε σκέψεις και 
υποθέσεις, 
ίσως με θυμηθείς φτάνοντας απο τη σιωπή.
Δεν έχει έλθει το τέλος κι ελπίζω 
στη λάμψη των ματιών σου στη ζεστασιά
των χλωμών χεριών σου...

Ίσως ο χρόνος βοηθά τους ταπεινούς, 
που δεν λιποψυχούν στην απουσία των χαμένων 
ωρών που έγιναν
της αγωνίας περιστέρια.

Πάνος Παναγιωτούνης



76 LiryDram 77październik–grudzień 2021LiryDram październik–grudzień 2021

 Małe księgarnie to nie tylko miejsca 
handlu książkami. Często to rów-

nież przestrzenie kreatywne, niewielkie 
centra dostępu do kultury, które realnie 
kształtują literackie gusta lokalnych spo-
łeczności. Ich rola jest nie do przecenie-
nia. Jednocześnie sytuacja księgarni nie-
zależnych w Polsce od wielu już lat ulega 
pogorszeniu. Z niepokojem obserwujemy 
postępujący spadek ich liczby i zamykanie 
kolejnych lokali. Znikają miejsca, które nie-
rzadko stanowiły jedyne punkty dostępu do 
książki w okolicy – na terenie gminy, miasta, 
nieraz i powiatu. Nie da się ukryć, że ma-
łym księgarniom klientów od lat odbierają 
bezosobowe – ale też i lepiej zaopatrzo-
ne – wielkie sieci handlowe czy interneto-
wi giganci sprzedaży, z którymi lokalnym 
księgarzom trudno konkurować liczbą i do-
stępnością tytułów oraz cenami. 
Skomplikowaną sytuację małych księgarni 
pogorszyła również pandemia wirusa SARS-
-CoV-2. Izolacja społeczna i przejście znako-
mitej liczby naszych codziennych aktywności 

do świata wirtualnego – w tym zakupów, tak-
że tych książkowych – przyczyniły się do dra-
matycznego spadku ich przychodów. Sytuacja 
wielu księgarzy stała się dramatyczna, a ich 
praca nieraz przerodziła się w walkę o prze-
trwanie na rynku. 

Założenia, misja i cele 
Lokalne księgarnie – bez wątpienia – wy-
magają wsparcia i pomocy. Dlatego powstał 
program „Certyfikat dla małych księgarni”. 
Program, realizowany w 2021 roku przez 
Instytut Książki, jest zarówno bezpośrednią 
odpowiedzią Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego na kryzys całego sek-
tora, który dodatkowo ucierpiał w czasie 
pandemii, jak i stanowi uzupełnienie innych 
działań proczytelniczych MKiDN i IK. Zało-
żeniem programu stała się chęć udzielenia 
kompleksowego wsparcia niezależnym pol-
skim księgarzom, by mogli oni kontynuować 
swoją działalność, która dla przeważającej 
części nie jest wyłącznie pracą i biznesem, 
ale przede wszystkim pasją i misją. 

Księgarnie
z Certyfikatem
Anna Zagórska, Instytut Książki

Konferencja prasowa podsumowująca wyniki programu „Certyfikat dla małych księgarni” (od lewej księgarze: J. Bułat, T. 
Prześlakiewicz, minister KiDN P. Gliński, dyrektor IK D. Jaworski) fot. D. Bednarz IK.jpg

Przygotowanie programu poprzedziły m.in. 
badania ankietowe przeprowadzone w śro-
dowisku księgarskim, dyskusje ekspertów 
oraz analiza podobnych programów, któ-
re realizowane są w innych krajach euro-
pejskich. Określono podstawowe założenia 
i cele programu, wypracowano definicję be-
neficjentów, czyli księgarni małych i nieza-
leżnych, oszacowano liczbę potencjalnych 
wnioskodawców, którzy mogliby być za-
interesowani wsparciem. Rolę konsultacji 

merytorycznych i działań w oparciu o opi-
nię środowiska księgarskiego podkreślał Dy-
rektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski, 
w trakcie konferencji prasowej poświęconej 
programom wsparcia dla bibliotek i małych 
księgarni, zorganizowanej w Księgarni Ta-
rabuk w Warszawie: 

Myśmy z tym środowiskiem współpracowali 
– począwszy od Stowarzyszenia Księgarzy 
Polskich, poprzez Polską Izbę Książki, eks-
pertów, aż po wydawców itd. Naprawdę to 
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Jakość księgarni z Certyfikatem 
Sam Certyfikat dla księgarni jest przyzna-
wany na dwa lata, ale wsparcie finansowe 
jest udzielone tylko w pierwszym roku. Dru-
gi rok to czas na realizację zadeklarowanych 
standardów, których wykonanie (np. przez 
stworzenie strony internetowej, reklamę czy 
zakup wyposażenia) ułatwić miało wsparcie 
udzielone i wykorzystane wcześniej. Jednym 
z ważniejszych standardów jest ten mówiący 
o przeprowadzeniu określonej liczby spotkań 
poświęconych twórczości polskich autorek 
i autorów oraz dziełom promującym polską 
kulturę, literaturę, język, historię, naukę i do-
robek różnych dziedzin oraz o organizowaniu 
wydarzeń we współpracy z lokalnym samo-
rządem, biblioteką lub inną instytucją kul-
tury, placówką edukacyjną czy organizacją 
pozarządową. Certyfikat tym samym to nie 

tylko istotne wsparcie finansowe, ale przede 
wszystkim znak jakości i określonych standar-
dów księgarni, która poza sprzedażą książek 
chce oferować klientom dostęp do wydarzeń 
kulturalnych i propaguje czytelnictwo na wiele 
sposobów. Warto podkreślić, że wspomniane 
działania – spotkania, prelekcje, prezentacje – 
nie zawsze muszą odbywać się w przestrzeni 
księgarni, mogą również mieć miejsce w świe-
cie wirtualnym oraz w gościnnych progach 
współpracujących z księgarzami instytucji, np. 
w lokalnych bibliotekach. Cieszy zarówno to, 
że dla wielu księgarni składających wnioski 
współtworzenie lokalnej oferty kulturalnej by-
ło i jest czymś oczywistym, ale jednocześnie 
buduje fakt, że część beneficjentów progra-
mu właśnie dzięki Certyfikatowi zaproponu-
je bardziej zróżnicowane formy promowania 
czytelnictwa w najbliższym otoczeniu. 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

była rzecz niezwykle twórcza, pasjonująca, 
ale jednocześnie bardzo pracowita. 

Dobrze trafiony program 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Piotr Gliński, podczas wspomnianej konfe-
rencji, przyznał natomiast że:

„Certyfikat dla małych księgarni” to wresz-
cie dobrze trafiony program, który ma 
wzmocnić funkcjonowanie czy – jak nie-
którzy uważają – wręcz ratować małe księ-
garnie, czyli specyficzne instytucje kultury, 
które pełnią rolę nie tylko miejsca sprzedaży 
książek i tego wszystkiego, co kojarzy się 
z książkami, ale są takimi małymi domami 
kultury. Miejscami, gdzie ta kultura może 
być pogłębiona, gdzie kontakt z książką jest 
poszerzony, gdzie jest także czas na pewną 
refleksję. Są to miejsca bardzo cenne. A na 
rynku nie zawsze łatwo się takim instytu-
cjom utrzymać. 

Tak jak podkreślił wicepremier Gliński, waż-
nym celem programu stało się więc wsparcie 
małych, niezależnych księgarni, które są nie 
tylko kluczowym elementem całego rynku 
książki, lecz także odgrywają rolę kulturotwór-
czą. Program chce przede wszystkim zaha-
mować obserwowaną od wielu lat tendencję 
dotyczącą spadku liczby małych księgarni, 
a dzięki udzielonemu wsparciu zapewnić im 
możliwość lepszej promocji czy usprawnie-
nia bieżącej działalności (np. przez dokonanie 
odpowiednich zakupów sprzętowych). Cela-
mi długofalowymi, pożądaną zmianą, której 
katalizatorem powinny być wyznaczone do 
spełnienia standardy księgarni z Certyfika-
tem, są promocja twórczości polskich autorów 
czy zapewnienie większej biblioróżnorodno-
ści oferty, w tym dostępu do oferty o tema-
tyce regionalnej. 

Promocja, koszty stałe i wyposażenie 
O wsparcie finansowe w programie „Cer-
tyfikat dla małych księgarni” mogą starać 
się podmioty prowadzące małe księgarnie, 
które rozumiane są jako sklepy stacjonarne 
zajmujące się sprzedażą detaliczną książek, 
w których co najmniej 50% przychodów po-
chodzi ze sprzedaży książek, działają one 
poza krajowymi i międzynarodowymi sie-
ciami handlowymi, a ich oferta kształtowa-
na jest samodzielnie przez księgarza i obej-
muje produkcję wydawniczą wielu oficyn. 
Jeden wniosek może dotyczyć jednego lub 
więcej niż jednego lokalu księgarni, przy za-
łożeniu, że księgarnia może posiadać mak-
symalnie dwie filie. 
W ramach programu można ubiegać się 
o wsparcie finansowe przeznaczone na za-
danie obejmujące kategorie wydatków, któ-
re sami księgarze w badaniach ankietowych 
wskazali jako najbardziej znaczące i ważne, 
a więc: koszty konsultingu i promocji księgar-
ni (w tym m.in. koszty założenia strony in-
ternetowej czy różnych form reklamy), kosz-
ty stałe utrzymania lokalu księgarni (w tym 
koszty mediów czy koszty usług księgowych) 
oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposa-
żenia księgarni.
Wsparcie finansowe zadania wynosi do 30 tys. 
zł, a finansowy wkład własny nie jest wyma-
gany. W pilotażowej edycji programu prze-
prowadzonej przez Instytut Książki w 2021 
roku złożono ponad 170 wniosków, z których 
ponad 140 pozytywnie przeszło etap oceny 
formalnej. Wnioskodawcy pochodzili zarówno 
z większych miast, jak i z mniejszych ośrod-
ków. Łącznie w procedurze konkursowej i od-
woławczej wsparcia udzielono 106 wniosko-
dawcom, w większości przypadków wyniosło 
ono maksymalną kwotę, czyli 30 tys. zł. 



Od 3 października 2021 roku 87 pianistów z całego świata rozpoczęło rywalizację w ramach XVIII 
Konkursu Chopinowskiego. Do finału awansowało 12 z nich. 

XVIII
MIĘDZYNARODOWY KONKURS 

CHOPINOWSKI
2–23 października 2021

Warszawa

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, 
nazywany często Konkursem Chopinowskim, został zainicjowany 
w 1927 r. w Warszawie i od 1955 r. odbywa się co pięć lat. 
Z powodu pandemii Covid-19, 18. edycja Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, planowana na 
2–23 października 2020 r., została przełożona na 2021 r.

12-23 lipca 2021 ELIMINACJE

2 października 2021 KONCERT INAUGURACYJNY

3-7 października 2021 ETAP I

9-12 października 2021 ETAP II

14-16 października 2021 ETAP III

17 października 2021 OBCHODY 172. ROCZNICY ŚMIERCI FRYDERYKA CHOPINA

18-20 października 2021 FINAŁ

21-23 października 2021 CEREMONIA ROZDANIA NAGRÓD ORAZ KONCERT LAUREATÓW

26-30 października 2021 KONCERTY ZWYCIĘZCÓW XVIII MIĘDZYNARODOWEGO 
KONKURSU CHOPINOWSKIEGO

http://www.chopin2020.pl
Oficjalna strona Konkursu

Obejrzyj ceremonię rozdania nagród oraz koncert laureatów 
XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka 
Chopina w Sali Moniuszki Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 
w Warszawie, które odbyły się 21 października 2021.
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Granty, pasja i pomysły 
Eksperci oceniający złożone wnioski zwrócili 
uwagę, że ich liczba jest sygnałem niezwy-
kle pozytywnej reakcji środowiska na ogło-
szenie programu, a składane dokumenty są 
świadectwem imponującej chęci działania 
i zaangażowania księgarzy. Zdaniem eks-
pertów z opisów, jakie formułowali wnio-
skujący, wyraźnie przebijała kulturotwórcza 
rola małych księgarni w niewielkich miej-
scowościach. Życzeniem ekspertów było, by 
właśnie one – niewielkie księgarnie z nie-
wielkich ośrodków – stały się szczególnymi 
ambasadorami całego programu, a analiza 
wniosków pokazała wyraźnie, że ważnymi 
celami długofalowymi programu powinna 
być przede wszystkim dalsza aktywizacja 
środowiska księgarskiego. Księgarzy warto 
nauczyć i przyzwyczaić do aktywności, jaką 
jest składanie wniosków o granty i dofinan-
sowania, poszukiwanie nie zawsze standar-
dowych ścieżek rozwoju własnego biznesu.
Zespół Instytutu Książki dąży do tego, by pro-
gram służył nie tylko bieżącemu wsparciu 
finansowemu, ale przede wszystkim stał się 
katalizatorem pozytywnych zmian. Zachęcał 
do inicjowania nowych aktywności, promo-
wał rozwój działań proczytelniczych, umac-
niał pozycję lokalnych księgarni, motywował 
i inspirował. 

Plany na przyszłość 
Koniec roku to czas wytężonej pracy zwią-
zanej z programem. Beneficjenci otrzymu-
ją środki i chcą jak najlepiej wykorzystać 
przyznane wsparcie: projektują materiały 
reklamowe, kupują sprzęty, opłacają ra-
chunki, jednocześnie realizując swoje plany 
proczytelnicze. W tym czasie zespół Insty-
tutu Książki odpowiedzialny za wdrożenie 

Celem programu 
stało się 
wsparcie małych, 
niezależnych 
księgarni, które 
odgrywają 
także rolę 
kulturotwórczą.

programu zbiera wszystkie uwagi płynące 
od beneficjentów, prowadzi bieżącą anali-
zę problemów, ale także planuje ewaluację 
edycji pilotażowej, by najlepiej dopracować 
i doprecyzować zasady programu tak, aby 
„Certyfikat dla małych księgarni” mógł być 
kontynuowany w kolejnych latach, w kształ-
cie jak najpełniej odpowiadającym realnym 
potrzebom branży i by jak najtrafniej reali-
zował założone cele.
Warto poszukiwać księgarni z Certyfika-
tem – znaleźć je można w całym kraju, od 
Świnoujścia przez Koluszki po Sokółkę, od 
Ustronia przez Zgierz po Sopot. Są to miej-
sca prowadzone przez pasjonatów, którzy 
już realizują i planują także na kolejny rok 
mnóstwo interesujących działań proczy-
telnicznych. 



Laureaci wykonali kolejno: Etiudę E-dur op. 10 nr 3 (JJ JUN LI BUI), Sostenuto (Walc) Es-dur WN 53 oraz 
Balladę As-dur op. 47 (LEONORA ARMELLINI), Mazurki op. 30 nr 1 c-moll, nr 2 h-moll, nr 3 Des-dur i 
nr 4 cis-moll (JAKUB KUSZLIK), Preludia op. 28 nr 4 e-moll, nr 16 b-moll, nr 17 As-dur, nr 23 F-dur i nr 24 
d-moll (AIMI KOBAYASHI), Impromptu Ges-dur op. 51 oraz Walc As-dur op. 34 nr 1 (MARTÍN GARCÍA 
GARCÍA), Rondo à la Mazur F-dur op. 5 (KYOHEI SORITA), Polonez fis-moll op. 44 (ALEXANDER 
GADJIEV), Koncert fortepianowy e-moll op. 11 (Allegro maestoso, Romance. Larghetto, Rondo. Vivace), 
Walc As-dur op. 42 (BRUCE (XIAOYU) LIU).

Obejrzyj 116 filmów  
z XVIII Międzynarodowego  
Konkursu Pianistycznego  
im. Fryderyka Chopina

PRZYZNANO NASTĘPUJĄCE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

I nagrodę (40 tys. euro) i złoty medal otrzymał Bruce (Xiaoyu) Liu, reprezentujący Kanadę
II nagrodę (30 tys. euro) i srebrny medal otrzymali ex aequo: Alexander Gadijev – reprezentant Włoch 
i Słowenii, a także Kyohei Sorita z Japonii
III nagrodę (20 tys. euro) i brązowy medal trafił do rąk Martina Garcii Garcii z Hiszpanii
IV nagrodę (15 tys. euro) przyznano ex aequo – Aimi Kobayashi z Japonii i Jakubowi Kuszlikowi z Polski
V nagrodą (10 tys. euro) uhonorowano Leonorę Armellini z Włoch
VI nagrodę (7 tys. euro) zdobył J J Jun Li Bui z Kanady

Zwycięzca Konkursu – Bruce (Xiaoyu) Liu – jest absolwentem Konserwatorium Muzycznego w Montrealu 
w klasie Richarda Raymonda, a obecnie kontynuuje naukę pod kierunkiem Dang Thai Sona. 

Dzień po ogłoszeniu werdyktu laureaci wystąpili z krótkimi recitalami podczas uroczystego koncertu 
w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Zwycięzca Bruce (Xiaoyu) Liu wykonał Koncert Fortepianowy 
e-moll op.11 z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Andrzeja Boreyki. 
Podczas I Koncertu Laureatów Polskie Radio wręczyło swoją nagrodę w wysokości 5 tys. euro 
za najlepsze wykonanie mazurków. Otrzymał ją reprezentant Polski – Jakub Kuszlik. Wyróżnienie 
to przyznawane jest przez publicznego nadawcę radiowego już od I Konkursu w 1927 roku. 
W przeszłości specjalną nagrodę Polskiego Radia otrzymali m.in. Garrick Ohlsson, Krystian Zimerman, 
Rafał Blechacz i Kate Liu.

Jakub Kuszlik reprezentujący Polskę, urodził się 23 grudnia 1996 roku. Jest studentem Akademii Muzycznej 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie Katarzyny Popowej-Zydroń. Został laureatem m.in. 
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Hilton Head oraz III nagrody na Międzynarodowym 
Konkursie „Top of the World” w Tromso. W 2017 r. wystąpił z recitalem chopinowskim w Studiu 
Koncertowym Polskiego Radia w Warszawie. Rok później, wraz z orkiestrą Filharmonii Narodowej, 
wykonał Koncert fortepianowy a-moll op. 17 I.J. Paderewskiego. Występował także za granicą, m.in. 
w Niemczech, Norwegii i na Islandii, a także w Japonii i USA.
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Cyprian Kamil Norwid

Fortepian Szopena
Do Antoniego C…

La musique est une chose étrange!
Byron

L’art?… c’est l’art – et puis, voila tout
Béranger

I

Byłem u Ciebie w te dni przedostatnie
Nie docieczonego wątku – –
– Pełne, jak Mit,
Blade – jak świt…
 – Gdy życia koniec szepce do początku:
„Nie stargam Cię ja – nie! – Ja, u-wydatnię!…”

II

Byłem u Ciebie w dni te, przedostatnie,
Gdy podobniałeś – co chwila, co chwila – 
Do upuszczonej przez Orfeja liry,
W której się rzutu-moc z pieśnią przesila,
I rozmawiają z sobą struny cztéry,
Trącając się,
Po dwie – po dwie – 
I szemrząc z cicha:
„Zacząłże on
Uderzać w ton?…
Czy taki Mistrz!… że gra… choć – odpycha?…”

III

Byłem u Ciebie w te dni, Fryderyku!
Którego ręka… dla swojej białości
Alabastrowej – i wzięcia – i szyku –
I chwiejnych dotknięć jak strusiowe pióro – 
Mięszała mi się w oczach z klawiaturą
Z słoniowej kości…
I byłeś jako owa postać, którą
Z marmurów łona,
Niźli je kuto,
Odejma dłuto 
Geniuszu – wiecznego Pigmaliona!

IV

A w tym, coś grał – i co? zmówił ton – i co? powié,
Choć inaczej się echa ustroją,
Niż gdy błogosławiłeś sam ręką Swoją
Wszelkiemu akordowi – 
A w tym, coś grał: taka była prostota
Doskonałości Peryklejskiéj,
Jakby starożytna która Cnota,
W dom modrzewiowy wiejski
Wchodząc, rzekła do siebie:
„Odrodziłam się w Niebie
I stały mi się arfą – wrota,
Wstęgą – ścieżka…
Hostię – przez blade widzę zboże…
Emanuel już mieszka
Na Taborze!”

V

I była w tym Polska, od zenitu
Wszechdoskonałości dziejów
Wzięta, tęczą zachwytu – 
Polska – przemienionych kołodziejów!
Taż sama, zgoła,
Złoto-pszczoła!…
(Poznał-ci-że bym ją – na krańcach bytu!…)

VI

I – oto – pieśń skończyłeś – – i już więcéj
Nie oglądam Cię – – jedno – słyszę:
Coś?… jakby spór dziecięcy – – 
 – A to jeszcze kłócą się klawisze
O nie dośpiewaną chęć:
I trącając się z cicha,
Po ośm – po pięć – 
Szemrzą: „Począłże grać? czy nas odpycha??…”

VII

O Ty! co jesteś Miłości-profilem,
Któremu na imię Dopełnienie;
Te – co w Sztuce mianują Stylem,
Iż przenika pieśń, kształci kamienie…
O! Ty – co się w Dziejach zowiesz Erą,
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Gdzie zaś ani historii zenit jest,
Zwiesz się razem: Duchem i Literą,
I „Consummatum est”…
O! Ty – Doskonałe-wypełnienie,
Jakikolwiek jest Twój, i gdzie?… znak…
Czy w Fidiasu? Dawidzie? czy w Szopenie?
Czy w Eschylesowej scenie?…
Zawsze – zemści się na tobie: BRAK!…
 – Piętnem globu tego – niedostatek:
Dopełnienie?… go boli!…
On – rozpoczynać woli
I woli wyrzucać wciąż przed się – zadatek!
 – Kłos?… gdy dojrzał jak złoty kometa, 
Ledwo że go wiew ruszy, 
Deszcz pszenicznych ziarn prószy,
Sama go doskonałość rozmieta…

VIII

Oto – patrz, Fryderyku!…to – Warszawa:
Pod rozpłomienioną gwiazdą
Dziwnie jaskrawa – –
 – Patrz, organy u Fary; patrz! Twoje gniazdo:
Owdzie – patrycjalne domy stare
Jak Pospolita-rzecz,
Bruki placów głuche i szare,
I Zygmuntowy w chmurze miecz.

IX

Patrz!… z zaułków w zaułki
Kaukaskie się konie rwą
Jak przed burzą jaskółki,
Wyśmigając przed pułki,
Po sto – po sto – –
 – Gmach zajął się ogniem, przygasł znów,
Zapłonął znów – – i oto – pod ścianę 
Widzę czoła ożałobionych wdów
Kolbami pchane – –
I znów widzę, acz dymem oślepian,
Jak przez ganku kolumny
Sprzęt podobny do trumny
Wydźwigają… runął…runął – Twój fortepian!

X

Ten!… co Polskę głosił, od zenitu
Wszechdoskonałości Dziejów
Wziętą, hymnem zachwytu – 
Polskę – przemienionych kołodziejów;
Ten sam – runął – na bruki z granitu!
– I oto: jak zacna myśl człowieka, 
Poterany jest gniewami ludzi,
Lub jak – od wieka
Wieków – wszystko, co zbudzi!
I – oto – jak ciało Orfeja,
Tysiąc Pasyj rozdziera go w części;
A każda wyje: „Nie ja!…
Nie ja” – zębami chrzęści – 

*

Lecz Ty? – lecz ja? – uderzmy w sądne pienie,
Nawołując: „Ciesz się, późny wnuku!…
Jękły – głuche kamienie:
Ideał – sięgnął bruku – –”

24 września 2021 roku 
200. rocznica urodzin 

 Cypriana Kamila Norwida 
(24 września 1821 r. – 23 maja 1883 r.). 

Uchwałą Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ten wybitny poeta, prozaik, 
dramatopisarz i artysta został patronem roku 2021. W uzasadnieniu uchwały Sejmu RP 

czytamy, iż został on doceniony między innymi za to, że jego „twórczy wkład 
w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny,  

na wielu polach decydujący”.
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[Ty mnie do pieśni pokornej nie wołaj]
Ty mnie do pieśni pokornej nie wołaj,
Bo ta już we mnie bez głosu;
A jeśli milczę, nie przeto mnie połaj,
Kwiatów ty nie chciej od kłosu.

Bo ja z przeklętych jestem tego świata,
Ja bywam dumny i hardy,
A miłość moja, bracie, dwuskrzydlata:
Od uwielbienia do wzgardy.

[Szkoda, mój bracie, na wiatr ducha wywiać
I krew wypluwać tęsknotą,
Żeby siedzących w cyrku uszczęśliwiać – 
Więc mów, że milczę tak oto.]

Gdy w głębi serca purpurę okrutną
Wyrabia prządka cierpienia,
Smutni – lecz smutni, że aż Bogu smutno,
Królewskie mają milczenia.

Styl nijaki
S z k o ł a - s t y l u  kłóciła się z s z k o ł ą - n a t c h n i e n i a ,
Zarzucając jej dziką niepoprawność. – Ale!...
P o t o m n i  nie są tylko grobami z kamienia,
Ciosanymi cierpliwym dłutem doskonale:
Są oni pierw W s p ó ł c z e ś n i , których przeznaczenia
Od do-raźnego w chwili że zależą słowa;
Przestawa być wymowną s p ó ź n i o n a  w y m o w a !

Język-ojczysty
„Gromem bądźmy pierw niźli grzmotem,
Oto tętnią i rżą konie stepowe;
Górą czyny!...
  – a słowa? a myśli?...
     – potem!...
Wróg pokalał już i Ojców mowę-”

Energumen tak krzyczał do Lirnika
I uderzał w tarcz, aż się wygięła.
Lirnik na to: . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .  „Nie miecz, nie tarcz – bronią Języka,
Lecz – arcydzieła!”

Nad jeziorem
Moja złota – ty kochasz – jeżeli... jeżeli...
Kochasz i gwiazdę, która mię ze światem dzieli,
Ze światem tym, którego ranić nieraz trzeba
Dla tamtych światów – powiedz – nachylisz mi nieba
Do piersi, i za pokój dadzą ci Anieli
Pokój, i żyć będziemy, i będziemy się śmieli
Łagodnie na tych cierniach okwitniętych biało,
Jakby, jakby już wszystko po-zmartwychwstawało...

Ale – jeżeli – pomyśl – jeżeli walczący 
W przyłbicy zapuszczonej – sam – nie będzie tobie 
Powabnym towarzyszem... to mów... ile drżący,
Tyle i mocny... prawdę pisz, jakby na grobie,
Bo wieczna!

Nie wiem – co powiem – co zrobię,
Nie wiem – ale spoglądam w niebo okiem [stałym]
I czystym – i wiem... że cię – kocham sercem całym...

Trzy strofki
Nie bluźń, żem zranił Cię, lub jeszcze ranię,
Bom Ci ustąpił na mil sześć tysięcy;
I pochowałem łzy me, w Oceanie,
Na pereł więcej!...

I nie myśl – jak Cię nauczyli w świecie
Świątecznych-uczuć świąteczni-czciciele – 
I nie mów, ziemskie iż są marne cele – 
Lecz żyj – raz – przecie!...

I myśl – gdy nawet o mnie mówić zaczną,
Że grób to tylko, co umarłe chowa – 
A mów... że gwiazda ma była rozpaczną,
I – bywaj zdrowa...
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Od lewej: 

Kazimierz 
Burnat (prezes 
Dolnośląskiego 
Oddziału ZLP)

Marek Wawrzkiewicz 
(prezes Zarządu 
Głównego ZLP)

Switłana Bresławska, UkrainaWręczanie honorowej odznaki ZLP – Joanna Słodyczka, Kazimierz Burnat 
i Marek Wawrzkiewicz

Wręczanie honorowej odznaki ZLP; od lewej: Kazimierz Burnat, 
Joanna Słodyczka, Zofia Mirska i Marek Wawrzkiewicz 

Od lewej: Kazimierz Burnat, Joanna Słodyczka, Switłana 
Bresławska i Marek Wawrzkiewicz
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XVIII
MIĘDZYNARODOWY 

FESTIWAL POEZJI  

„POECI BEZ GRANIC”  
im. Andrzeja Bartyńskiego

Polanica-Zdrój 2021

Marlena Zynger

Lekcje poetyckie w szkołach powiatu kłodzkiego, ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej

fo
t. 

M
ar
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na
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r

 C orocznie w listopadzie w miejscowości 
uzdrowiskowej powiatu kłodzkiego (wo-

jewództwo dolnośląskie) – Polanicy-Zdroju – 
odbywa się Międzynarodowy Festiwal Poezji 
„Poeci bez granic” im. A. Bartyńskiego. Głów-
nym pomysłodawcą i współorganizatorem 
Festiwalu był jego obecny patron – Andrzej 

Bartyński – przez 26 lat prezes Zarządu Dol-
nośląskiego Oddziału Związku Literatów Pol-
skich. Od 2015 roku organizatorem Festiwalu 
(wcześniej współorganizatorem) jest poeta, 
pisarz i tłumacz oraz obecny prezes Dolnoślą-
skiego Oddziału Związku Literatów Polskich 
– Kazimierz Burnat. Dzięki jego poświęceniu, 

Międzynarodowy Festiwal Poezji „Poeci bez granic” 
stał się już tradycją na Dolnym Śląsku i cieszy się 
wielkim uznaniem w Polsce i za granicą. Przy okazji 
wydawana jest antologia, trzynaście z nich miałem 
przyjemność redagować.

Kazimierz Burnat

Różnica pomiędzy 
niemożliwym a możliwym 
leży w determinacji 
człowieka. 

Tommy Lasorda

Urodziłem się poetą i piszę to, co myślę, i robię to, 
co myślę, a to nie wszystkich zjednywa i przyjaciół 
jakby trochę mniej. Jako prezes ZLP mam takie credo: 
koleżeństwo, lojalność, przyjaźń. Moje środowisko 
traktuję nie tylko jako elitę społeczną, ale uczulam ich 
na wzajemną pomoc, odrzucenie zawiści. Człowiek, 
by się dobrze czuł, musi istnieć w grupie wsparcia. 
To ułatwia życie.

Andrzej Bartyński
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Franciszek Haber Marlena Zynger Od lewej: Krzysztof Galas, Joanna Babiarz i Janusz Szot

Od lewej: Kazimierz Burnat i Marek Wawrzkiewicz Szymon Koprowski (wiceprezes Dolnośląskiego Oddziału ZLP) 
i Andrzej Dębkowski (redaktor naczelny „Gazety Kulturalnej”)

Kazimierz Burnat i Marlena Zynger Kazimierz Burnat i uczestnicy

Od lewej: Starosta Kłodzki – Maciej Awiżeń i Kazimierz Burnat 

Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz i pies Majka

Od lewej: Kazimierz Burnat, Helena Semenetz z mężem Wiesławem Kwiatkowskim

determinacji oraz współpracy z sa-
morządami miasta i województwa, 
Festiwal odbywa się na wysokim 
poziomie i ma bogaty program. 
Spotkaniom poetów z różnych stron 
Polski oraz zza granicy towarzyszą 
liczne prezentacje i wykłady, lek-
cje literackie, jak również występy 
artystyczne. Wydarzeniom festi-
walowym towarzyszy konkurs dla 
szkół ponadpodstawowych, który 
odbywa się przy wsparciu staro-
sty powiatu kłodzkiego – obecnie 
Macieja Awiżenia. 
Jesienią tego roku miałam przy-
jemność uczestniczyć w 18. edy-
cji Festiwalu zorganizowanej dzię-
ki znacznej pomocy władz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego oraz zaangażowa-
niu samego Marszałka Wojewódz-
twa – Cezarego Przybylskiego. Z in-
formacji udzielonych mi przez orga-
nizatora wiem również, że Festiwal 
otrzymał jeszcze wsparcie finan-
sowe ze strony Burmistrza Miasta 
Polanicy-Zdroju – Mateusza Jellina, 
zaś patronat honorowy objęli: Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego – Cezary Przybylski, 
Starosta Kłodzki – Maciej Awiżeń 
oraz Burmistrz Polanicy-Zdroju – 
Mateusz Jellin.
W dniu przyjazdu zostałam zakwa-
terowana, podobnie jak inni uczest-
nicy, w luksusowym Hotelu Medi-
cal Sensus mieszczącym się w za-
chodniej części miasta, tuż przy 
Parku Leśnym sąsiadującym ze 
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Wiceburmistrz Miasta Polanica-Zdrój – Agata Winnicka 
i prezes DO ZLP – Kazimierz Burnat 

Adam Tomaszewski

wzgórzami oraz około 100 metrów 
od Parku Zdrojowego z pijalnią wód 
mineralnych i około 300 metrów od 
Parku Szachowego. Ponieważ z uwa-
gi na pracę dojechałam w czwartek 
18 listopada dopiero po południu, 
nie miałam szansy dotrzeć na lek-
cje literackie zorganizowane od ra-
na w szkołach powiatu kłodzkiego, 
ale wzięłam udział w Nocy Poetów. 
W nastrojowo oświetlonej sali ho-
telowej na najwyższym piętrze bu-
dynku czytaniom wierszy przez au-
torów Antologii pt. Jeszcze zmierzch 
żarzy, prezentacji samej Antologii 
oraz wręczaniu odznak honorowych 
poetom i pisarzom zasłużonym dla 
Związku Literatów Polskich (złota od-
znaka – Kazimierz Burnat, srebrne 
odznaki – Switłana Bresławska, Zo-
fia Mirska, Franciszek Haber i Szy-
mon Koprowski) towarzyszył pro-
gram wokalno-muzyczny w wykona-
niu Joanny Babiarz i Janusza Szota 
oraz Aliny i Krzysztofa Galasów. Dla 
mnie niespodzianką była obecność 
psa Szotów – basseta o imieniu Maj-
ka – spokojnie leżącego przez cały 
wieczór przy krzesełku pierwszego 
rzędu słuchających. Wieczór zwień-
czony bankietem przeciągnął się do 
późnych godzin nocnych i niektórzy 
mieli problem z wczesną pobudką 
na śniadanie. 
Tym niemniej dnia następnego, tj. 
w piątek 19 listopada, wszyscy stawili 
się w komplecie i zaraz po porannym 
posiłku wyruszyli zgodnie z progra-
mem pod pomnik Adama Mickiewi-
cza. Składaniu kwiatów towarzyszyły 
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Od lewej: Zbigniew Niedźwiecki Ravicz 
i Dariusz Pawlicki

opowieści Stypuły o miejscach historycznie 
związanych z Polanicą oraz ludziach zasłu-
żonych dla miejscowości. Do rozmów dołą-
czył przewodniczący Towarzystwa Miłośni-
ków Polanicy i członek redakcji „Nieregular-
nika Polanickiego” – Edward Wojciechowski, 
który zaprezentował słuchającym statuetkę 
Polanickiego Niedźwiedzia „Bene Meritus” 
wręczaną za wkład w rozwój kultury i pro-
mocji Polanicy-Zdroju przez kapitułę złożoną 

z radnych Rady Miejskiej oraz członków za-
rządu Towarzystwa Miłośników Polanicy co 
roku od dziesięciu lat, podczas spotkania no-
worocznego w Teatrze Zdrojowym. W siedzi-
bie Towarzystwa Miłośników Polanicy przy ul. 
Zdrojowej 13, gdzie w 2016 roku odbyła się 
inauguracja Klubu Literackiego HELIKON, zo-
staliśmy poczęstowani gorącą kawą i herbatą. 
I w tym miejscu pozwolę sobie na małą oso-
bistą dygresję. Uważam, że takie wycieczki, 

recytacje wierszy wieszcza w wykonaniu Ani-
ty Pawlak oraz krótkie wystąpienia naszego 
przewodnika – Jana Stypuły, Prezesa Zarządu 
Głównego Związku Literatów Polskich – Marka 
Wawrzkiewicza oraz Prezesa Dolnośląskiego 
Oddziału Związku Literatów Polskich – Kazi-
mierza Burnata. Spod pomnika Mickiewicza 
liczna grupa poetów wyruszyła z przewodni-
kiem pod pomnik Polanickiego Niedźwiedzia 
– 111-letniej betonowej rzeźby niedźwiedzia 

polarnego, któremu siedem lat temu nadano 
imię Polarek. Rzeźba znajduje się na końcu 
alei Parku Leśnego, przy wyjściu obok most-
ka, w miejscu przypominającym o granicy, do 
której dotarł skandynawski lądolód, podczas 
ostatniego zlodowacenia. Następnie wycieczka 
ruszyła w kierunku Parku Zdrojowego, Parku 
Szachowego, centrum miasta i okolic prze-
pływającej przez centrum rzeki – Bystrzycy 
Dusznickiej. Mogliśmy wysłuchać wspaniałych 
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Od lewej: Zbigniew Gordziej (prezes Poznańskiego 
Oddziału ZLP), Marek Wawrzkiewicz, Agnieszka 
Tomczyszyn-Harasymowicz, Jerzy Stasiewicz  
i Danuta Bartosz

(Andrzej Walter, 2021 – Rokiem Różewicza), 
historią i działalnością OL ZZLP w czasach 
Ostapa Ortwina – prezesa OL ZZLP w latach 
1934-39 (Kazimierz Burnat, Oddział Lwow-
ski Związku Zawodowego Literatów Polskich 
przez pryzmat Ostapa Ortwina), ważną aktyw-
nością obywateli nieupaństwowionych (Da-
riusz Pawlicki , O kulturze nieupaństwowionej 

i o obywatelu w kulturze) oraz subiektywną 
opowieścią o kondycji współczesnej kultury 
(Andrzej Dębkowski, Tragedia Kultury).
Oficjalne otwarcie Festiwalu odbyło się wie-
czorem w Teatrze Zdrojowym im. M. Ćwikliń-
skiej. Wydarzenie rozpoczęło się występem 
Adama Tomaszewskiego Ważne jest słowo, 
który gitarą i śpiewem wyruszył w przeszłość, 

w których poeci wspólnie mogą uczestniczyć 
są bezcennym doświadczeniem wiedzy doty-
czącej danego regionu Polski, stanowią nie-
wątpliwą inspirację, jak również są cennym 
materiałem wspomnieniowym ugruntowują-
cym relacje pomiędzy pisarzami. 
Zaraz po długim spacerze rozpoczęły się rów-
nie istotne dla uczestników Festiwalu panele 

dyskusyjne z udziałem publiczności. Mogli-
śmy wysłuchać ciekawych referatów tema-
tycznych związanych m.in. z pisaniem wier-
szy (Marek Wawrzkiewicz, Piszemy wiersze, 
czyli sami sobie siebie tłumaczymy – cały 
tekst można przeczytać m.in. w 32. numerze 
Kwartalnika Literacko-Kulturalnego „Liry-
Dram”), twórczością Tadeusza Różewicza 
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przybliżając uczestnikom muzycznie 
okres tak zwanego realnego socjali-
zmu. Zabrzmiały m.in. pieśni Bułata 
Okudżawy oraz utwory własne auto-
ra. W trakcie otwarcia festiwalu roz-
dano nagrody laureatom III Konkur-
su Literackiego dla szkół ponadpod-
stawowych pod patronatem starosty 
kłodzkiego Macieja Awiżenia. Jury 
konkursu złożone z reprezentantów 
Dolnośląskiego Oddziału Związku Li-
teratów Polskich we Wrocławiu: Ka-
zimierza Burnata, Szymona Koprow-
skiego oraz Zbigniewa Niedźwieckie-
go Ravicza nagrodziło: Patrycję Turek 
z Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości 
(I miejsce w kategorii „proza”), Otylię 
Barwińską z L.O. im. Bolesława Chro-
brego w Kłodzku (II miejsce w kate-
gorii „proza”), Przemysława Potocza-
ka z L.O. im. B. Chrobrego w Kłodzku 
(III miejsce w kategorii „proza”), Ha-
linę Strycharz z L.O. im. B. Chrobre-
go w Kłodzku (I miejsce w kategorii 
„poezja”) oraz Patrycję Julię Knych 
z L.O. im. B. Chrobrego w Kłodzku 
(II miejsce w kategorii „poezja”). 
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Inaugurację Festiwalu zaszczycili swoją obecnością 
m.in. wiceburmistrz Polanicy-Zdroju – Agata Winnic-
ka, Małgorzata Kanecka z Zarządu Powiatu Kłodzkiego, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju – 
Marlena Runiewicz-Wac, Przewodnicząca Komisji Edu-
kacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Pola-
nicy-Zdroju – Anna Walczuk, Prezes Zarządu Główne-
go Związku Literatów Polskich – Marek Wawrzkiewicz, 
Prezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów 
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Polskich we Wrocławiu – Kazimierz Burnat, 
współtwórca festiwalu – Zbigniew Puchniak 
oraz prezes Towarzystwa Miłośników Pola-
nicy – Edward Wojciechowski.
W sobotę 20 listopada – zaraz po śniadaniu 
– odbyła się prezentacja sylwetek i twórczo-
ści ważnych nieżyjących poetów związanych 
w ostatnich dziesięcioleciach ze środowiskiem 
literackim ZLP. Punkt ten był nieplanowaną 
zmianą w programie, z uwagi na nieobecność 
gości zagranicznych, spowodowaną pandemią 
Covid-19. Wspominaliśmy… 
Po prezentacjach odbyło się spotkanie po-
etów z Klubem Literackim Helikon oraz wie-
czorna biesiada artystyczna, w których już 

nie mogłam uczestniczyć z uwagi na liczne 
obowiązki i konieczność wcześniejszego wy-
jazdu. Jednakże wydarzenia Festiwalu, któ-
re przez dwa dni dane mi było obserwować 
i w których chwilami brałam czynny udział, 
poznani literaci oraz odwiedzone miejsca, 
pozostawiły mnie z poczuciem satysfakcji 
i przekonaniem, że kultura i literatura w na-
szym kraju mają się całkiem nieźle. A dzieje 
się tak dzięki wciąż istniejącym i działającym 
utalentowanym, charyzmatycznym, odważ-
nym i zdeterminowanym ludziom i twórcom, 
do których niewątpliwie należy organizator 
Festiwalu – Kazimierz Burnat.

NOWA ANTOLOGIA  
XVIII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU POEZJI „Poeci 
bez granic” im. Andrzeja Bartyńskiego,  
pod redakcją Kazimierza Burnata
Jeszcze zmierzch żarzy

Projekt okładki: Ewa Moskała
Wydawca: Dolnośląski Oddział ZLP 
we Wrocławiu 
ISBN 978-83-957224-3-1, s. 152

Książka zawiera utwory 62. autorów z 8. krajów. Przekłady 
wierszy z ukraińskiego, czeskiego, rosyjskiego i białoruskiego 
– Kazimierz Burnat; z wietnamskiego – Lam Quang My, 
A. Żuławska-Umeda oraz Paweł Kubiak; z węgierskiego – 
Tomasz Rudnicki.



 W roku bieżącym obchodziliśmy 50-lecie 
pracy twórczej Aldony Borowicz – po-

etki, eseistki i krytyka literackiego oraz obec-
nej prezes Oddziału Warszawskiego Związku 
Literatów Polskich. W związku z tym w auli 
Domu Literatury w Warszawie odbyło się uro-
czyste spotkanie jubilatki z zaprzyjaźnionymi 
poetami oraz pisarzami z Warszawy i innych 
miast. Z kwiatami przybyły m.in. literackie 
delegacje z Łodzi, Szczecina i Kielc. W czę-
ści oficjalnej wiersze Aldony Borowicz czytała 
aktorka – Barbara Dziekan, zaś o twórczości 

jubilatki opowiadał prezes Zarządu Główne-
go ZLP – Marek Wawrzkiewicz. Dodatkowo 
o poetce mówili m.in. Zbigniew Milewski – 
wiceprezes Zarządu Głównego ZLP oraz An-
drzej Wołosewicz. Wieczór uświetnił występ 
dwóch artystek – wokalistek i kompozytorek 
– Dominiki Świątek i Anny Riveiro. Pierwsza 
– wyśpiewała i wykonała na fortepianie wg 
własnych kompozycji wiersze Ginczanki, Her-
berta, Miłosza i Zynger. Druga – zagrała na 
gitarze i wyśpiewała pieśni sefardyjskie. Spo-
tkanie poprowadziła Marlena Zynger.

jubileusz

Marlena Zynger

Złoty 

poetki
50 lat 

Marek Wawrzkiewicz – prezes Zarządu 
Głównego ZLP

Zbigniew Milewski Aldona Borowicz i Bogusław Wiłkomirski

Aldona Borowicz – prezes Oddziału Warszawskiego ZLP  
oraz Marlena Zynger

pracy twórczej 
Aldony Borowicz
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Dominika Świątek Aldona Borowicz i Barbara Dziekan Andrzej TchórzewskiGrzegorz Trochimczuk

Aldona Borowicz i Anna Riveiro Danuta Ufnal i Aldona Borowicz 

Małgorzata 
Skwarek-Gałęska 
– prezes Oddziału 
Łódzkiego ZLP i 
Aldona Borowicz
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Marlena Zynger i Aldona Borowicz 

Od lewej:  
Dominika Świątek, 
Barbara Dziekan, 

Barbara Karpowicz-
Śliwonik, Marlena 

Zynger, Małgorzata 
Skwarek-Gałęska, 

Aldona Borowicz, Anna 
Riveiro, Małgorzata 

Hrycaj, Barbara 
Rustecka i inni…

Od lewej: Barbara 
Rustecka, Małgorzata 
Skwarek-Gałęska, 
Aldona Borowicz, 
Ryszard Krauze 
i Małgorzata Hrycaj 
(ZLP Szczecin)

Małgorzata Skwarek-Gałęska i Marek WawrzkiewiczGrzegorz Trochimczuk i Andrzej Tchórzewski 
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ALDONA BOROWICZ (ur. 25 czerwca 1949 
w Sztumie) – polska poetka, krytyk literacki, eseistka. 
W 1971debiutowała na łamach „Tygodnika 
Kulturalnego”. Autorka czterech tomów poezji: 
Monolog przed północą (Wydawnictwo Pojezierze, 
Olsztyn 1978), A ta radość pierwsza (Młodzieżowa 
Agencja Wydawnicza, Warszawa 1989), Ogniem 
otworzę drzwi (Wydawnictwo Arwil, Warszawa 
2006), Cienie na rozwietrze (Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2014). W 2007 otrzymała Nagrodę 
im. Witolda Hulewicza za Poetycką Książkę Roku 
2006 (Ogniem otworzę drzwi). W 2018 podczas 
47. Warszawskiej Jesieni Poezji odebrała Nagrodę 
im. Jarosława Iwaszkiewicza, a w 2019 nagrodę 
Literacką im. Władysława Reymonta. Laureatka wielu 
konkursów literackich. Publikowała wiersze m.in. w: 
„Warmii i Mazurach”, „Czasie”, „Nowej Wsi”, „Poezji”, 
„Regionach”, „Nowym Wyrazie”, „Nurcie”, „Akcencie”, 
„Akancie”, „Autografie”, „Okolicach”, „Okolicy 
Poetów”, „Notatniku satyrycznym” oraz almanachach 
i antologiach poetyckich. W swej twórczości nawiązuje 
do szeroko rozumianej kultury europejskiej – klasycznej, 
jak również np. do filozofii Wschodu. Bogactwo myśli 
i języka, często wzruszająca i osobista treść utworów 
pozwalają na określenie jej poezji jako oryginalnego 
zjawiska we współczesnej liryce polskiej.
Opublikowała również eseje i szkice literackie 
poświęcone kobiecej poezji polskiej i światowej (Sylvia 
Plath, Anna Achmatowa, Marina Cwietajewa, Anna 
Świrszczyńska, Halina Poświatowska). Jej wiersze 
tłumaczono na język białoruski, litewski, rosyjski, 
słowacki.
Od kwietnia 2015 r. prezes Oddziału Warszawskiego 
Związku Literatów Polskich. 

Wybór wierszy Aldony Borowicz wydany 
w języku słowackim

Vitráže v pamäti
Przekład z polskiego na słowacki  
Radovan Brenkus
Wydawnictwo Pectus, Koszyce 2021
ISBN 978-80-89435-41-8
twarda oprawa, 272 stron
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Z cyklu: Tworzę, więc jestem

Malarstwo
Robert Manowski

zapomnianych
snów

 Dziś przedstawiam Państwu ob-
razy Malwiny de Bradé, któ-

rej wyjątkowa twórczość zabiera nas 
współczesnych w podróż we wszyst-
kie zakątki zapomnianego świata 
wieków piękna. W jej pracach prze-
wijają się wytworne sceny rodzajo-
we rodem z surrealistycznych snów 
włoskich malarzy quattrocenta. Ar-
tystka w swojej twórczości, pełnej ko-
loru i blasku, odwołuje się do moty-
wów odległego już malarstwa kunsz-
tu i precyzji, tęskniąc zapewne za 
spotkaniem z dawnymi mistrzami. 
Każdy obraz to estetyczny wehikuł 
czasu zatrzymanego. To wejrzenie do 
ulotnego wnętrza, lirycznych poetów, 
muzyków i artystów tworzących nie-
gdyś w aurze dworskiego luksusu.  
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Zahipnotyzowani tym zapo-
mnianym pięknem, patrzymy 
oczarowani, a przed naszymi 
oczami zaczynają dziać się 
nietypowe zdarzenia. Choć 
rozpoznajemy postacie i sce-
nerie to jednak przedstawie-
nia Malwiny de Bradé pole-
gają na ukazaniu rzeczywi-
stości malarskiej na kształt 
wyraźnego snu i marzenia 
sennego. 

MALWINA DE BRADÉ 
ukończyła Wydział Grafiki na Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie w 1995 roku 
dyplomem u prof. Janusza Stannego, aneks 
z grafiki warsztatowej u doc. Krzysztofa 
Wyznera.
Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych w Warszawie (1988). 
Zajmuje się malarstwem, ilustracją książkową, fotografią, grafiką warsztatową 
i animacją, współpracuje przy tworzeniu kostiumów, charakteryzacji. Jest 
niezależnym kuratorem sztuki. Zajmuje się promowaniem artystów. Pracuje 
jako redaktorka w piśmie „LiryDram” oraz jako wykładowca w Wyższej Szkole 
Artystycznej w Warszawie. 
Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków i międzynarodowej grupy 
fotograficznej „Szare Dni” oraz grupy artystycznej „Equitas Equitatum”. 

Ważniejsze wystawy : 
z  Wystawa malarstwa z Katarzyną Słowiańską-Kucz „od baśni do baśni” Art in 

House, 2021 r. 
z  Wystawa malarstwa „METAPHORMOSIS-101 Projekt” – Warszawa, 2020 r. 
z  Wystawa fotografii „Buduar niedzielnych dandysów” – Galeria Aneks przy 

Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, 2017 r. 
z  Grupowa wystawa Malarstwa – Dom Kultury w Tarnowie, 2016 r.
z  Wystawa rysunku w „do widzenia do jutra”, Warszawa, 2015 r. 
z  Wystawa fotografii „Tropy” – Centrum Kultury Śląskiej, Nakło Śląskie, 2014 r.
z  Wystawa malarstwa i rysunku – Dom Kultury w Nowej Soli, 2013 r.
z  Wystawa rysunku „Bestiariusz” – St. Praga, Warszawa, 2013 r.
z  Wystawa „Holga mon amour” – Galeria Edukacji Twórczej Miejski Ośrodek 

Kultury, Głogów, 2012 r. 
z  Wystawa fotograficzna „Tropy” – Galeria 2B+R, Warszawa, 2012 r. 
z  Wystawa indywidualna „Holga mon amour” – Biuro Wystaw Artystycznych, 

Skierniewice, 2011 r.
z  Wystawa „Malowany świat Singera” – Instytut Żydowski, Kraków, 2011 r.
z  Wystawa grupowa „Szare Dni” – Galerie le Cerisier, Paryż, 2010 r.
z  „Fotografie z niewidzialnych kopert” – Biuro Wystaw Artystycznych, 

Skierniewice, 2010 r.
z  Wystawa indywidualna „Holga mon amour” – Galeria 2B+R, Warszawa, 

2010 r.
z  „Malowany świat Singera” – Festiwal Singera w Warszawie, 2010 r.
z  Wystawa grupowa „Szare Dni” – Galeria Z.P.A.F., Łódź, 2009 r. 
z  Wystawa „Mikroświaty” (z Anną Plewką) – Galeria 2b, Warszawa, 2008 r.
z  Wystawa zbiorowa fotografii „Czas zapamiętany – Mała Galeria 1977-2006” 

– C.S.W, Warszawa, 2007 r.
z  Wystawa indywidualna fotografii „Autoportrety” – Galeria NOS, Tarnowskie 

Góry, 2006 r.
z  Wystawa „Bi-cykl” – Mała Galeria Z.P.A.F.-C.S.W, Warszawa, 2003 r.
z  „Niedzielni dandysi” – Miesiąc Fotografii, Bratysława, 1997 r.
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 Na wystawie zaprezentowano obrazy au-
torstwa Malwiny de Bradé oraz Kata-

rzyny Słowiańskiej-Kucz. Artystki poszukują 
inspiracji zarówno w sztuce średniowiecznej 
oraz wczesnym renesansie, jak i w malar-
stwie Tadeusza Makowskiego, Hansa Mem-
linga i Jana van Eyck’a. Postanowiły połączyć 
swoje siły, aby przenieść widzów w baśniowy 
świat. Prace artystek zabierają widza w oso-
bliwą wędrówkę po fantazyjnych krainach, 
gdzie znajdziemy połyskujące zbroje, bajko-
we postaci, historię o szlachetnych czynach, 
a czasem widmo niepokojących legend. De 
Bradé i Słowiańska-Kucz operują średnio-
wiecznymi odniesieniami prezentując ma-
larstwo przynoszące odpoczynek i ukojenie. 
Uczą nas wrażliwości i pozostawiają z myślą, 
że dobro zawsze zwycięża. [red.]

KATARZYNA SŁOWIAŃSKA-KUCZ 
urodziła się w 1961 roku. Ukończyła Państwowe 
Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. 
Artystka nie tylko ilustruje, maluje i zajmuje się 
grafiką, ale także pisze bajki. Przygody Tomka 
Sawyera, Wyspa Skarbów, Przygody Hucka 
to tylko jedne z wybranych książek dla dzieci, 
do których artystka stworzyła ilustracje. 
Ponadto Słowiańska-Kucz jest członkinią 
Związku Polskich Artystów Plastyków. Jej 
twórczość jest prezentowana na wystawach 
od 1988 roku m.in. w Warszawie, Katowicach 
i Maastrich. W konkursie na plakat reklamujący 
Święto Muzyki artystka zdobyła II miejsce. 
Z kolei w konkursie organizowanym z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia w 2001 roku 
na warszawskiej Pradze Północ, jej praca 
znalazła się na I miejscu.

WYSTAWA MALARSTWA 
MALWINY DE BRADÉ 

I KATARZYNY SŁOWIAŃSKIEJ-KUCZ
12–15 października 2021

Art in House, Aleje Jerozolimskie 107, Warszawa

Od baśni 
do baśni

De Bradé należy do Związku 
Polskich Artystów Plastyków 
oraz artystycznej grupy „Equitas 
Equitatum”, której członkowie nie 
tylko są miłośnikami sztuki, ale 
także koni i jeździectwa. Prace 
de Bradé były pokazywane 
publiczności zarówno w kraju, 
jak i za granicą. Aktualnie znajdują 
się w zbiorach Centrum Sztuki 
Współczesnej Zamek Ujazdowski 
oraz u prywatnych kolekcjonerów, 
jak również stale pojawiają się na 
aukcjach sztuki.

Alicja Stasiak

MALWINA DE BRADÉ 
urodziła się w 1968 roku. 
Ukończyła Akademię Sztuk 
Pięknych w Warszawie, gdzie 
studiowała na Wydziale 
Grafiki. Jej twórczość obejmuje 
malarstwo, grafikę, ilustrację oraz 
fotografię. Artystka współpracuje 
również przy tworzeniu 
kostiumów, charakteryzacji 
i scenografii. Obecnie prowadzi 
wykłady w Wyższej Szkole 
Artystycznej w Warszawie. 
Zajmuje się promocją 
artystów, współuczestniczy 
w organizowaniu wystaw 
oraz plenerów i pisze artykuły 
o twórcach do pisma „LiryDram”. 
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9 grudnia 2021–6 marca 2022, Zachęta
kuratorka: Joanna Kordjak

Bogaty dorobek Teresy Gierzyńskiej (ur. 1947), rzeźbiarki, fotografki, graficzki, wciąż pozostaje 
nieznany szerszej publiczności. Duża, monograficzna wystawa w Zachęcie wraz z towarzyszącą 
jej obszerną publikacją daje po raz pierwszy pełen wgląd w tę oryginalną twórczość, sytuującą 
się na styku różnych dyscyplin i mediów. Ironiczny tytuł wystawy został zaczerpnięty z książki Lauren 
Berlant Female Complaint. The Unfinished Business of Sentimentality in American Culture (2008). 
Jest doskonałym komentarzem do sztuki, która wyrosła ze sprzeciwu wobec zapośredniczonych 
przez kulturę masową wizerunków kobiecości oraz stereotypów na temat społecznej roli kobiety i jej 
idealnego życia.

Artystka eksploruje obrzeża fotografii, wykorzystuje ją jako zapis swojej praktyki performatywnej, 
eksperymentuje z metodami jej powielania i przetwarzania. Wprowadza w obszar sztuki wizualne 
elementy zaczerpnięte z kultury masowej, a także właściwe jej techniki. Oś wystawy stanowią 
najważniejsze cykle: O niej oraz Istota rzeczy.
Na pierwszy składają się tworzone na przestrzeni kilkudziesięciu lat fotograficzne autoportrety, 
w późniejszym okresie także portrety dorastającej córki. Drugi to zbiór recyklingowych kolaży 
wykorzystujących wizerunki kobiet z kolorowej prasy, w których artystka konfrontuje się z męskim 
spojrzeniem oraz ikonografią (artystyczną i popularną) przedstawień kobiety jako obiektu pożądania. 
Prace te są przykładem wypracowanego przez Gierzyńską subtelnego i intymnego feministycznego 
języka, który służy badaniu i odkrywaniu kobiecej tożsamości, mówieniu o własnej cielesności 
i seksualności.

źródło: materiały prasowe Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
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miłości
Teresa Gierzyńska

Kobietyżyją
dla
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 Na fotografii widzimy w lustrzanym odbi-
ciu Teresę Gierzyńską w ciężkich, mę-

skich spodniach i delikatnej bieliźnie, z apara-
tem fotograficznym (typu lustrzanka) w dło-
niach. Trzyma go na wysokości pasa, wysu-
wając mocno do przodu biodra, co kojarzy się 
z męską, nieco wyzywającą pozą. Stoi przed 
nami kobieta-rewolwerowiec. W takim ujęciu 
i przy użyciu takiego sprzętu może pokazać 
siebie (sobie i nam) nie z perspektywy wła-
snego wzroku, lecz z horyzontalnej, obiekty-
wizującej perspektywy kamery.
Tytuł pracy (Leworęczna) został zaczerp-
nięty z opowiadania austriackiego pisarza 
Petera Handkego z 1978 roku. Leworęczna 
kobieta to literacki portret kobiety, która de-
cyduje się pewnego dnia porzucić pozornie 
udany związek małżeński, by ku zaskoczeniu 
otoczenia i pomimo krytyki wybrać samot-
ne i niezależne (także ekonomicznie) życie. 
Bohaterka buntuje się przeciwko narzuco-
nym przez społeczeństwo stereotypom my-
ślenia i działania. Próbuje odzyskać własną 
tożsamość: zrozumieć siebie, własne emocje, 
uwolnić się od formułowanych przez innych 
opinii na swój temat. 

W domu kobieta stała przed lustrem i dłu-
go patrzyła sobie w oczy; nie po to, by się 

oglądać, lecz jakby to była możliwość spo-
kojnego zastanowienia się nad sobą. Za-
częła mówić na głos: – Gadajcie sobie, co 
chcecie. Im więcej w swoim mniemaniu 
będziecie mieli do powiedzenia o mnie, 
tym bardziej będę od was wolna. Czasem 
wydaje mi się, jak gdyby to, co wie się 
nowego o ludziach, jednocześnie już nie 
odpowiadało prawdzie. Kiedy w przyszło-
ści ktoś będzie mi tłumaczył, jaka jestem 
– nawet jeśliby chciał mi pochlebić albo 
podtrzymać mnie na duchu – wyproszę 
sobie tę bezczelność. 

Przywołany przez artystkę kontekst powieści 
pozwala odczytać jeszcze lepiej intencje to-
warzyszące powstawaniu całego cyklu O niej, 
do którego należy Leworęczna. Podobnie jak 
bohaterka książki, która mierzy się z opiniami 
innych na swój temat, Gierzyńska w swoich 
pracach konfrontuje się z rozmaitymi ograni-
czającymi wolność kobiety społecznymi wy-
obrażeniami pożądanych i akceptowanych za-
chowań. Artystka wypracowuje własny język 
do mówienia o doświadczeniu kobiet, o ich 
emocjach; jak sama mówi, ich rozpoznawanie 
i nazywanie było dla niej ważnym elementem 
w procesie odzyskiwania siebie, swojej auto-
nomii. Z nazywaniem emocji jest podobnie jak 

Joanna Kordjak

Leworęczna

Leworęczna II, z cyklu O niej, 1981
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z nazywaniem kolorów – tak 
możemy metaforycznie odczy-
tywać scenę z powieści Hand-
kego, w której jesteśmy świad-
kami rozmowy syna głównej 
bohaterki z jej ojcem. Chło-
piec nazywa kolory otaczają-
cych przedmiotów i opisuje je 
dziadkowi, który jako daltonista 
nie jest w stanie ich rozpoznać. 
Kolory nakładane przez artyst-
kę na czarno-białe odbitki nie 
tylko służą osiągnięciu malar-
skiego efektu, ale są ważnym 
komponentem w budowaniu 
nastroju jej prac, ich warstwy 
emocjonalnej.
Leworęczna skłania mnie do 
postawienia sobie pytania 
o funkcję, jaką w praktyce ar-
tystycznej Teresy Gierzyńskiej 
pełni aparat i fotografia. Cho-
ciaż artystka w swoich biogra-
mach w pierwszej kolejności 
jest określana jako fotografka, 
odpowiedź na to pytanie jest 
mniej oczywista, niż mogłoby 
się wydawać. Choćby dlatego, 
że jej twórczość – sytuująca się 
na przecięciu różnych dziedzin: malarstwa, 
grafiki i fotografii, ale także rzeźby, instalacji 
i performansu – wymyka się jednoznacznym 
kategoryzacjom. Na przykładzie Leworęcznej 
możemy od razu wypunktować kluczowe ele-
menty strategii konsekwentnie realizowanej 
przez artystkę w najważniejszym cyklu prac 
O niej, przez Joanne Morrę trafnie nazwa-
nym „kręgosłupem” jej twórczości. Przede 
wszystkim należy do niej używanie własnego 
wizerunku: artystka fotografuje się w lustrze 

(często wykorzystując estetyczny i symbo-
liczny potencjał motywu pokawałkowanego 
lub niewyraźnego lustrzanego odbicia) lub za 
pomocą samowyzwalacza. Wybór medium fo-
tograficznego i własnego ciała jako tworzywa 
był dla niej, jak wspomina, czymś oczywistym 
i naturalnym – jedno i drugie było zawsze 
„pod ręką”. Jest to zresztą lejtmotyw biografii 
wielu artystek. Praktyka Gierzyńskiej wpisuje 
się bowiem w długotrwały proces emancypa-
cji kobiet w obszarze sztuki i poprzez sztukę, 

w którym fotografia odgrywała istotną rolę. 
Kobiety często sięgały po nią jako swoje głów-
ne medium i środek artystycznego wyrazu. 
Przez długi czas traktowana jako mniej war-
tościowa lub wręcz nieuznawana za sztukę, 
fotografia – demokratyczna ze swojej natury 
– tym samym była dla nich łatwiej dostępna 
i oferowała im upragnioną wolność twórczą 
i niezależność. Niemal równolegle dokonywał 
się inny ważny proces: kobiety odkrywały swo-
je własne ciało dla siebie samych. Aby wypra-
cować własny język mówienia o sobie i swojej 
cielesności, XX-wieczne artystki konfrontowały 
się na różne sposoby z męskim spojrzeniem 

i całym bagażem ikonografii przedstawień ko-
biety utrwalonej zarówno w kulturze popular-
nej, jak i sztuce. Począwszy od dwudziestolecia 
międzywojennego, ważną strategią była gra 
z tymi męskimi wyobrażeniami – wielokrot-
nie poprzez ich ośmieszenie i pastisz, bardzo 
często też artystki wykorzystywały siebie jako 
modelki. Użycie własnego wizerunku wiąza-
ło się z najwcześniejszymi doświadczeniami 
Gierzyńskiej z fotografią. Już jako dziewczyn-
ka pozowała do inscenizowanych przez siebie 
zdjęć: przybierała różne pozy, przebierała się 
i charakteryzowała (np. sesja w ogrodzie do-
kumentująca wykonywane przez nią różne 

Niebezpieczna, z cyklu O niej, 1979, foto-ksero

Miłość III, z cyklu Rodzaje miłości, 1977, fotografia czarno-biała, papier różowy, pyłorys, kredka
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Można powiedzieć, że w przypadku Teresy 
Gierzyńskiej fotografia od samego początku 
była ściśle powiązana z dwoma rodzajami 
działania: stanowiła zapis jej praktyki perfor-
matywnej, a jednocześnie bywała punktem 
wyjścia do różnego rodzaju „prac ręcznych”, 
jak artystka określała swoje eksperymenty 
na pograniczu fotografii, malarstwa i grafi-
ki. Zaproponowane tu przeze mnie spojrze-
nie na twórczość Gierzyńskiej z jednej strony 
wydobywa na pierwszy plan właśnie jej per-
formatywny aspekt, a z drugiej strony – kie-
ruje uwagę na szczególną materialność jej 
prac, na którą składają się oryginalny warsz-
tat i wrażliwe podejście artystki do tworzywa. 
Doskonałym przykładem fotografii użytej do 

zapisu dokamerowych działań są dwie serie 
prac zrealizowane w 1984 roku w łazience 
domu, w którym mieszkała wspólnie z mę-
żem Edwardem Dwurnikiem podczas jego 
stypendium w Worpwede w Niemczech. Ar-
tystka tak wspominała okoliczności ich po-
wstania: Pod Bremą mieszkaliśmy w kolonii 
artystycznej i Edward miał dużą, fajną pra-
cownię, a ja byłam jako rodzina i nie miałam 
skrawka miejsca dla siebie, mogłam działać 
w kuchni lub sypialni. Ale wybrałam pejzaż, 
dość niesamowity, wietrzny, pełen zieleni, któ-
ra po prostu wdzierała się do naszego domu 
przez wielkie okno oraz łazienkę. 
W topografii mieszkania, które dla artystki z ko-
nieczności (brak pracowni) stało się miejscem 

figury gimnastyczne). W póź-
niejszym okresie rozwijała tę 
strategię. Własne ciało, najła-
twiej dostępne, posłuszne i ule-
głe, zastąpiło inne rzeźbiarskie 
tworzywo – gips, glinę, kamień, 
które z konieczności (chorowała 
na astmę) musiała porzucić. Wy-
daje się, że odejście od rzeźby 
(od razu po dyplomie w pracow-
ni Tadeusza Łodziany) na rzecz 
fotografii było decyzją nie tylko 
pragmatyczną, ale i artystycz-
ną. Fotografia otwierała nowe 
możliwości, oferowała więcej niż 
rzeźba, przynajmniej ta tradycyj-
nie rozumiana. Grunt do prze-
kraczania tradycyjnej koncepcji 
rzeźby i otwarcia na inne me-
dia i eksperymentowania z ni-
mi stworzyła teoria i praktyka 
Oskara Hansena, z którą Teresa 
zapoznała się w czasie kilku lat 
studiów w jego pracowni. Jed-
nym z istotnych komponentów 
jego koncepcji Formy Otwartej 
było przekierowanie uwagi na 
sam proces tworzenia, w którym 
fotografia, przede wszystkim ja-
ko narzędzie dokumentacji, peł-
niła kluczową rolę. Miało to też 
istotny wpływ na praktykę in-
nych studentów Hansena – przy-
wołajmy chociażby prace dyplo-
mowe Zofii Kulik i Przemysława 
Kwieka, które polegały na foto-
graficznej dokumentacji procesu 
transformacji rzeźby (Kwiek) czy 
pokazie slajdów potraktowanych 
jako rzeźba (Kulik). 

Pieszczotki IX, z cyklu O niej, 1980Pieszczotki XIII, z cyklu O niej, 1980

Zdegustowana, z cyklu O niej, 1984-89, montaż, fotografia 
czarno-biała, akryl 

VII, z cyklu O niej, 1967-78, fotografia czarno-biała, 
kolorowane, montaż lambda, druk na plexi



130 LiryDram 131październik–grudzień 2021LiryDram październik–grudzień 2021

prywatnego performansu. Łazienka jest w ży-
ciu kobiety szczególnym miejscem – schro-
nienia, ucieczki, izolacji, odosobnienia, ale 
też oczyszczania się z emocji, zwłaszcza tych 
trudnych, które chce przeżywać w samotności, 
płaczu, kiedy nie chce mieć świadków. Jest też 
miejscem przyglądania się sobie, poznawania 
siebie, odkrywania swojego ciała i własnej fi-
zjologii, czemu mogą towarzyszyć sprzeczne 
uczucia: przyjemność, rozkosz, ale też wstyd. 
Lustro nie tylko symbolizuje akt autorefleksji, 
samopoznania, ale także stanowi analogię do 
obiektywu aparatu fotograficznego. 
Na jednym ze zdjęć kobieta przygląda się 

tworzenia, a zarazem tematem wielu jej prac, 
szczególną rolę odgrywa sypialnia oraz łazienka 
– pomieszczenia najbardziej niedostępne dla 
świata zewnętrznego, dla obcych zazwyczaj 
zamknięte. Gierzyńska odsłania przed nami te 
najbardziej prywatne, może nawet wstydliwe 
miejsca. Eksploruje świat intymnych doznań 
i opowiada o nich w sposób wyjątkowy – bar-
dzo odważnie, a jednocześnie z delikatnością, 
subtelnym językiem wizualnym. 
W patriarchalnym społeczeństwie przestrzeń 

– wywracały dom na drugą stro-
nę, odsłaniając jego podszewkę. 
Symbolicznie uśmiercały „gospo-
dynię domową” i tworzyły własny, 
alternatywny wizerunek kobiety. 
Przestrzeń prywatną przekształcały 
w sferę publiczną, czyniąc intym-
ność polityczną. Dom włączany 
w ten sposób w obszar twórczości 
stawał się ogniskiem rewolucji spo-
łeczno-obyczajowej lat 70. Twór-
czynie takie jak Chantal Akerman 
sięgały po tematykę „najniższej 
rangi w hierarchii” – eksplorując 
codzienność domowych obowiąz-
ków, banał domowej krzątaniny 
– by wykorzystać jej krytyczny po-
tencjał. Za swego rodzaju manifest 
takiej postawy można uznać film 
Jeanne Dielman, Bulwar Handlowy 
1080 Bruksela z 1975 roku. Re-
żyserka podjęła tu radykalną de-
cyzję skupienia całej uwagi widza 
na zarejestrowanych i ukazanych 
w czasie rzeczywistym codzien-
nych, domowych czynnościach – na 
gestach kobiety, „które tak niewiele się liczą”. 
W ten nurt wpisuje się w pewien sposób Gie-
rzyńska, która podejmuje w swojej twórczo-
ści grę z wyobrażeniami na temat kobiecości, 
z banalnością życia przeciętnej kobiety, jej co-
dzienności, i wykorzystuje w tym celu prze-
strzeń własnego mieszkania. Pierwsza seria 
fotografii wykonanych w łazience to zdjęcia 
ukazujące ją przed lustrem. Robiła je za pomo-
cą samowyzwalacza, co pozwalało jej być sam 
na sam z aparatem, bez angażowania osób 
trzecich. Oglądając je, mamy wrażenie wkra-
czania w klaustrofobiczną przestrzeń, w której 
jesteśmy świadkami bardzo intymnej sceny, 

Znowumamokres, z cyklu O niej, 1984, odbitka żelatynowo- 
-srebrowa, papier matowy

Zaniepokojona, z cyklu O niej , 1984

domu tradycyjnie przeznaczona kobietom 
utrwalała ograniczający ich wolność stereoty-
powy podział ról. Artystki XX wieku wykorzy-
stywały w swojej sztuce domowe okoliczności, 
w których tworzyły, jako temat sam w sobie 
– po to, by poddać krytyce ten społeczny po-
dział ról i przypisane kobiecie funkcje. Na 
przełomie lat 60. i 70. robiła tak np. Martha 
Rosler w cyklu fotomontaży Body Beatiful, or 
Beaty Knows No Pain (1966–1972) czy w fil-
mie Semiotics of the Kitchen (1975). A tak-

że Birgit Jürgensen w swojej 
kanonicznej pracy I Want to 
Get Out of Here z 1976 roku 
będącej jej twórczym manife-
stem, a jednocześnie protestem 
przeciwko patriarchalnemu 
społeczeństwu i uprzedmioto-
wieniu kobiety. W twórczości 
artystek, które doszły do głosu 
w tym czasie, dom zyskał nowy 
status. Przestał być więzieniem 
kobiety skazanej na monotonię 
codziennych obowiązków i stał 
się przestrzenią, nad którą jej 
ciało przejęło kontrolę. Zmie-
nił się w przestrzeń twórczego 
działania, miejsce, w którym 
twórczyni odkrywała swoją 
artystyczną tożsamość. Dom, 
dotychczasowy symbol izolacji 
i alienacji, osamotnienia, mógł 
być również źródłem inspiracji, 
a przestrzeń, która z definicji 
„udamawiała”, ograniczała 
– twórczo wykorzystana sta-
ła się miejscem wyzwolenia. 
Można powiedzieć, że artyst-
ki – zwłaszcza te związane 
z  ruchem feministycznym 
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sobie z niepokojem, być może dostrzegając 
oznaki zmęczenia lub starzenia. Naga praw-
da widziana po prostu w lustrze przy bocz-
nym oświetleniu w chwili zmęczenia, Sta-
rość zniekształcająca mi twarz – Gierzyńska 
opatruje swoje prace cytatami z dzienników 
Zofii Nałkowskiej. Lustro, jak objaśnia ar-
tystka, jest też narzędziem służącym kon-
trolowaniu siebie. W łazience przed lustrem 
dokonują się codzienne rytuały upiększają-
ce: nakładanie makijażu – maski kobiecości 
– twarzy, jaką mają zobaczyć inni, a potem 
wieczorne „zmywanie twarzy”, by zobaczyć 
ją nagą, trudną do rozpoznania, uświadomić 
sobie upływ czasu. Na fotografiach Gierzyń-
skiej uchwycone są momenty tej codzien-
nej metamorfozy. Artystka często bawi się 
uprzedmiotawiającymi reprezentacjami ko-
biet z kolorowej prasy – wykorzystując mo-
tywy zmultiplikowanych twarzy modelek lub 
eksponując takie atrybuty kobiecości, jak po-
śladki, biodra czy (czasem przeskalowane) 
szeroko otwarte oczy i zmysłowe czerwone 
usta. Przedruki fotografii z gazet są tworzy-
wem np. serii prac o ironicznym tytule Istota 
rzeczy. W jednej z nich – Spojrzenia – uzy-
skuje surrealistyczny efekt, zestawiając na 
jednej planszy identyczne lub niemal iden-
tyczne (ale niepokojąco podobne do siebie) 
słodko uśmiechnięte kobiece twarze. Kobie-
ta, która zostaje sprowadzona do obiektu 
seksualnego, pozbawiona swojej tożsamo-
ści, widziana jest w kawałkach. W pracach 
artystki fragmentaryzacja ciała kobiety ma 
działać na rzecz przywrócenia jej tożsamo-
ści i upodmiotowienia. Artystka nawiązuje 
(czasem w ironiczny sposób) do takiego mę-
skiego – redukującego, fragmentarycznego 
widzenia także poprzez odpowiednie kadro-
wanie: na zdjęciach widzimy samą stopę, 

kolano, pośladek lub tors. Szczególną, sym-
boliczną wymowę mają te prace, w których 
kobieta została pozbawiona głowy lub twa-
rzy (za pomocą odpowiedniego kadrowania 
lub zamalowania). I tak np. na jednej z fo-
tografii przedstawiającej ją samą, stojącą 
w dumnej pozie z uniesioną głową, artyst-
ka dorysowała czarnym grubym flamastrem 
„ramkę” w taki sposób, że w kadrze pozostał 
widoczny jedynie fragment torsu, ramienia 
i nagich piersi, a głowa została „odcięta”. 
Z kolei w Portrecie własnym, który stano-
wi swego rodzaju grę z konwencją autopor-
tretu, patrzy na nas już tylko umieszczone 
centralnie zimne oko kamery odbijające się 
w lustrze, a z twarzy fotografki widoczne są 
tylko podmalowane różem usta, natomiast 
oczy znajdują się już poza kadrem. W foto-
grafiach ukazujących toaletę przed lustrem 
w łazience również mamy do czynienia, choć 
w inny sposób, z motywem znikania twarzy. 
Nie tylko ulega ona rozmyciu, zatarciu, ale 
też nie znajduje swojego odbicia w lustrze. 
W niektórych ujęciach dematerializacji ule-
ga całe ciało kobiety, wtapia się w otocze-
nie, rozpływa w smugach stanowiących za-
pis ruchu. Podobne zabiegi Gierzyńska sto-
suje też w innych pracach, jak chociażby 
w jednej z fotografii z serii Pieszczotki (XV), 
gdzie wszystkie elementy: kobiece pośladki, 
uda i dłonie, żebra kaloryfera i fałdy zasłony 
utrzymane w bladoróżowej, cielistej tonacji 
upodabniają się do siebie tak, że nie ma roz-
różnienia miedzy ciałem ludzkim a otacza-
jącymi je rzeczami i wnętrzem. 
Druga seria fotografii zrealizowanych w ła-
zience ukazywała kobietę w różnych pozach 
na toalecie, w trakcie rozmaitych czynności 
higienicznych. W pracy Znowumamokres 
wizerunkowi kobiety jako obiektu pożądania 

zostało przeciwstawione przedstawienie ko-
biecej cielesności w wymiarze fizjologicznym. 
To obraz całkowicie wyparty z popkultury, 
a w sztuce obecny jedynie w pracach naj-
bardziej radykalnych artystek feministek (jak 
instalacja Judy Chicago Menstruation Room 
z 1972 roku). W dokumentacji swoich dwóch 
łazienkowych sesji Gierzyńska wykorzystuje 
nową dla siebie metodę fotografowania ru-
chu, zastosowaną w realizowanej w tym sa-
mym czasie serii pejzaży Czarno-białe i zie-
lone. W fotografiach natury rejestracja ruchu 
pozwalała uchwycić wiatr. W klaustrofobicz-
nych fotografiach z łazienki ruch miał wyra-
żać żywioł kobiecej natury, jej emocje. Był to 
jednak zupełnie inny ruch, powolny, łagod-
ny, wykonywany w zamyśleniu. Bo przecież 
w takich ruchach niepewnych, ostrożnych 

pełnych zamyślenia, rejestrujemy nieuchron-
ny upływ czasu i to, że wszystko się zmienia, 
także nasze relacje z najbliższymi. Artystka 
eksperymentowała tu z czasem naświetla-
nia, wydłużając go do kilkunastu sekund. 
Podobny zapis ruchu (jak w dwóch opisanych 
powyżej seriach fotografii) wykorzystała do 
rejestracji erotycznego zbliżenia: pocałun-
ków, dotyku w serii Pieszczotek zapoczątko-
wanej w tym samym roku i kontynuowanej 
przez kolejnych kilka lat. Ambiwalencję sek-
sualnej relacji miedzy kobietą a mężczyzną 
(zawartą w niej zarówno przyjemność, jak 
i przemoc) wyrażał już sam tytuł pracy. Ar-
tystka grała ze słowem „pieszczotki”, które 
z jednej strony było zdrobniałym określe-
niem intymnej relacji dwojga ludzi, z drugiej 
– odnosiło się do kobiet wykorzystywanych 

Tęsknota, 1986, odbitka żelatynowo-srebrowa, papier błyszczący, anilina
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do erotycznej zabawy. Fragmentaryczne, po-
ruszone kadry sprawiają wrażenie, że mamy 
tu do czynienia z dynamicznym zapisem ak-
cji i uczestniczymy jako obserwatorzy w mi-
łosnym performansie. Jest to uczestnictwo 
krępujące, niepokojące, lecz mimo to (albo 
właśnie dlatego) pociągające. To doświadcze-
nie na granicy podglądactwa, bo dla naszego 
wzroku dostępne są tylko fragmenty scen, 
nie widzimy twarzy kochanków albo widzi-
my je częściowo zasłonięte. W myśl przyję-
tej przez Gierzyńską zasady to, co pozostaje 
poza kadrem, ma działać silniej na wyobraź-
nię widza. Pieszczotki w jednym z wariantów 
funkcjonowały jako maleńkie odbitki przy-
pominające kieszonkowe fotografie porno-
graficzne, które miały zachęcać widzów do 
dotknięcia i zabrania ze sobą.
Wiąże się to ze szczególną materialnością jej 
prac sytuujących się na pograniczu malar-
stwa, grafiki i fotografii, a w pewien sposób 

czerpiących także z doświadczenia rzeźbiar-
skiego. Ta materialność łączyła się ściśle ze 
wspomnianą potrzebą aktywności manu-
alnej, „treningu rąk” (do którego artystka 
zaliczała takie czynności jak szycie czy tka-
nie), i z przekonaniem, że sztuka to działa-
nie, zmaganie się z materią. Gotowe odbitki 
stanowiły materiał wyjściowy wykorzysty-
wany w dalszym procesie twórczym, były 
poddawane przetwarzaniu: cięciu, monta-
żowi, łączone z rysunkiem, pokrywane (cza-
sem wieloma) warstwami farby. Gierzyńska 
wskazywała na podobieństwo swojej pracy 
nad odbitką fotograficzną z tą w kamieniu 
litograficznym czy w glinie – doświadczenia 
te łączył bezpośredni kontakt z materią i eks-
plorowanie zmysłowego potencjału różnego 
rodzaju powierzchni: gładkiej i chropowatej, 
miękkiej i twardej. Artystka intensywnie eks-
perymentowała też z technikami powielania 
i kopiowania. Bawiła się różnego rodzaju 

papierami, ale się-
gała także po zu-
pełnie nieoczywiste 
dla technik fotogra-
ficznych podłoża, 
jak gipsowe płyt-
ki (seria Notatnik, 
1977-78). Wykony-
wała na nich prze-
druki z kolorowej 
prasy z  roznegli-
żowanymi pin-up 
girls, fragmentami 
ich ciał lub twarzy. 
Oczywiście gips 
chłonie farbę ina-
czej niż papier, fo-
tografie odbite na 
jego powierzchni 

są więc zupełnie wyblakłe, czasem ledwo 
czytelne, a obraz zatarty, co daje wrażenie 
obcowania z fragmentami archeologicznych 
wykopalisk. Ta szczególna wrażliwość artystki 
na używane podłoża polega na umiejętności 
dostrzeżenia i wykorzystania ich grubości, 
gęstości, faktury, połysku lub matowości, 
subtelnych, zmysłowych walorów, w tym 
ich właściwości haptycznych, zachęcających 
widza do dotyku. 
To, co określa artystyczną praktykę Teresy 
Gierzyńskiej – nie tylko w zakresie tematyki, 
ale i warsztatu – to gra z banalnością. Mam 
tu na myśli banalność użytej materii, świa-
dome włączanie do twórczości marginesów 
sztuki, a nawet marginesów fotografii (wów-
czas ciągle jeszcze deprecjonowanej) poprzez 
wykorzystywanie nieszlachetnych technik jak 
kserokopie czy przedruki z kolorowej pra-
sy (w czym na gruncie polskiej sztuki Gie-
rzyńska była na początku lat 70. pionierką). 

Okno wersja III (Na darmo czekająca), z cyklu O niej, 1984 W oknie, z cyklu O niej, 1984

Można powiedzieć, że błaha, banalna, nie-
godna sztuki czynność kopiowania, powiela-
nia cudzych fotografii ma w sobie – jak pisała 
Annette Messager podejmująca równolegle 
we Francji podobną praktykę artystyczną – 
coś buntowniczego: kopiowanie […] ozna-
cza uległość, w której jest głuchy bunt: to 
bardziej szkodliwe. Gierzyńska wykorzystu-
je nie tylko wycinki z prasy, ale również sta-
re fotografie znalezione w domowym archi-
wum i nadaje im nowy status – dzieła sztuki. 
Podmalowywane i powielane kilkakrotnie na 
ksero, stawały się coraz bardziej niewyraźne 
i technicznie coraz bardziej niedoskonałe. Ba-
nalność materii współgrała z tematyką więk-
szości prac, skupionej wokół codzienności roz-
grywającej się w ciasnej przestrzeni pokoju, 

Tajemnicza, z cyklu O niej, 1980
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łazienki, sypialni, łóżka. Jednym z wątków 
były także utrwalone w popkulturze wyobra-
żenia na temat banalności kobiecych potrzeb 
i pragnień (prace opatrzone tytułami z ko-
biecej prasy: I’m sexy, Wiosenne makijaże, 
Ważna jest oryginalność). Jako ironiczny au-
totematyczny komentarz do tej strategii ar-
tystycznej można widzieć pracę należącą do 
wspomnianej serii Istota rzeczy. Kolaż z prze-
druków fragmentów fotografii z zachodnich 
magazynów (ukazujących fragmenty kobie-
cej twarzy), zatytułowany Pomnik, odczytu-
ję jako wyzwanie rzucone przez Gierzyńską 

heroiczności sztuki wysokiej, stereotypowo 
postrzeganej jako męska. 
Tytułowa „leworęczność” to świadoma strate-
gia Gierzyńskiej. Sięgając po tytuł inspirowany 
opowiadaniem Handkego, artystka wykorzystu-
je jego metaforyczne znaczenie. Leworęczność 
jest przez nią rozumiana jako synonim niedo-
pasowania, inności; z jednej strony – wyróż-
nienia, a z drugiej – dziwności i nieudolności. 
Na tę strategię składa się zarówno wspomniana 
banalność tematyki, nieszlachetne tworzywo 
i technika, jak i zamierzona niezręczność, świa-
dome wykorzystanie pewnej niedoskonałości: 

na różnych poziomach. W poszukiwaniu orygi-
nalnego języka i artystycznej tożsamości Gie-
rzyńska eksploruje obrzeża, peryferie fotografii, 
interesuje się tym, co wypada poza granice wi-
dzenia, kadru, ale też przyjętych norm. Jak już 
wspomniałam, artystka celowo przesuwa punkt 
ciężkości i zainteresowanie odbiorcy ze zdjęcia 
poza kadr. Robi fotografie świadomie niedosko-
nałe, pozornie nieudane. Powielając odbitkę kil-
kakrotnie, prześwietlając lub pokrywając war-
stwami aniliny, uzyskuje obraz coraz bardziej 
rozmyty, niewyraźny, nieczytelny. Niedoskona-
łość odbitki idzie w parze z niedoskonałością 

fotografowanego ciała, a niemożność osiągnię-
cia jego doskonałości łączy się z przemocą, jaką 
niesie sama ta idea. Artystka celowo uwidacznia 
na portretach swoich lub fotografowanych ko-
biet „skazy” (takie jak odpryśnięty lakier, owło-
sienie pod pachą czy fałdki tłuszczu). Można 
powiedzieć, ze fotografia utożsamia się w jej 
pracach z ciałem, a ciało z fotografią – jedno 
i drugie jest niedoskonałe, jedno i drugie rzu-
ca wyzwanie doskonałości tak sztuki wysokiej, 
jak i kobiecości. 

Impresje 
z wystawy 

fot. M
arlena Zynger

Większość prac z wystawy opublikowano  
dzięki uprzejmości Artystki oraz Gunia Nowik Gallery



 Poza horyzontem zdarzeń prawa znane-
go nam świata ulegają zniesieniu. Ponad 

odległym zenitem czas i przestrzeń stają się 
nieskończonym teraz. Wtedy można być ar-
tystką obcującą z pięknem wszelkiego stwo-
rzenia (a nie narcystycznym twórcą uwikłanym 
w sieci rozbuchanego ego).
Specyficzna świadomość umożliwiająca do-
świadczanie momentów jedności z naturą, 
ludźmi, różnym istotami i rzeczami jest nie-
codziennym darem, który przychodzi nagle 
i niespodziewanie, pojawia się niczym fala 
oceanu. Zatrzymując się w tej intensywnej 
obecności, wystarczy pozwolić, aby to pięk-
no samo nas odnalazło i otuliło. Uruchomio-
ny wówczas przepływ niezwykłej siły zmienia 
naszą percepcję, prowadzi nas do zapomnia-
nego źródła. W tym nurcie przepływu energii 
możemy doświadczyć magii, polegającej jed-
nak nie na zdobyciu mocy, tylko wynikającej 
z własnego wyboru: wyboru siebie i świata 
nieskończonej kreacji, gdzie rzeczy dzieją się 
same, bez naszego wysiłku.
Zaraz po sezonie na opuszczonym przez tury-
stów wschodnim wybrzeżu Costa Azahar od 
kilku dni dwie podróżniczki mogły obserwo-
wać, co potrafi zrobić wyjątkowo gwałtowny 

sztorm. Linia spotkania lądu z wodą, będąca 
kiedyś brzegiem, nagle przestała istnieć.
Silne wiatry chłostające od kilku dni po-
wierzchnię fal podniosły poziom wody przy 
brzegu Gandii, niszcząc przepiękną niegdyś 
plażę. Agata i Dennise z okien swojego trzę-
sącego się od huraganu apartamentu obser-
wowały istny Armagedon znoszący wszyst-
kie naturalne granice pomiędzy lądem, mo-
rzem i niebem.
Gdy rankiem zaraz po zakończeniu sztormu 
Agata znalazła się nad brzegiem hiszpańskie-
go morza, zobaczyła, że znaczne fragmenty 
wybrzeża pokryte drobnym złotym piaskiem 
zmieniły się nie do poznania. Odmienione – 
co chwila ujawniały przed nią niezwykłe kom-
pozycje stanowiące połączenie ziemi, wody, 
światła i powietrza.
Moc natury zawarta w ulotności niepowtarzal-
nych zjawisk manifestowała się na każdym 
kroku. Odbicia promieniowania słonecznego 
od powierzchni mokrego połyskującego piasku 
i wody tworzyły artystyczny spektakl.
Obserwacje Agaty wywoływały w niej fale 
zachwytu, poprzez które nieznana siła dale-
kiego oceanu zaczęła przyciągać ją ku swojej 
osobliwej głębi.

– spotkanie
Znaki Ziemi

ze sobą
Robert Manowski

Z cyklu: Muzy wyzwolone

Agata poruszała się jakby była we śnie. Patrząc 
pod nogi, szła jak zahipnotyzowana w stro-
nę morza, odczuwała jednocześnie wolność 
i przywiązanie. Wolność w sercu, przed któ-
rym otwierała się nieskończona przestrzeń, 
a przyjazne przywiązanie do tajemniczej siły, 
której bliskości tak intensywnie doświadczała. 
Oglądała pod swoimi stopami niezwykłe wido-
ki zbudowane z obrazów, odbijało się w nich 
światło i jasne niebo. Wszystko, co ujrzała, sil-
nie rezonowało z jej światem wewnętrznym.
Jej kubańska przyjaciółka, Dennise, jak zawsze 
bezbłędnie czuła, co się dzieje. Wiedziała, że 
w tej niezwykłej posztormowej rzeczywisto-
ści Gandii, właśnie uczestniczy w czymś, co 
jest snem stającym się jawą.
Taki sen, w którym pojawia się dziewczyna 
i morze, bywa interpretowany w sennikach 
jako symptom nadciągającej zmiany – zmia-
ny, po której wszystko wraca do źródła, a po-
tem zaczyna płynąć ku harmonii i spełnieniu.
Jakby wtedy Agatę zobaczył Ernest Hemin-
gway, to być może opanowałby swoją obsesję 

na punkcie połowu mieczników i drinków przy-
gotowywanych z mocnego kubańskiego ru-
mu, po czym spojrzałby w dal i napisałby opo-
wiadanie pt. Dziewczyna i morze albo jednak 
Dwie dziewczyny i ocean.
Bardzo chętnie przeczytałbym w takiej książ-
ce, że niszczący sztorm zrobił w sercu dziew-
czyny miejsce na coś, co pozwoliło, aby ocean 
– potężna istota – szeptał falującymi szumami: 
Przyjmij to piękno, zaufaj mu, a Twoje życie 
odmieni się na lepsze.
Pojawienie się dwóch magnetycznych kobiet 
– Agaty i Dennise – w jednym miejscu mo-
gło się przyczynić do powstania niecodzien-
nej strefy, gdzie uwolnione żywioły postano-
wiły oddzielić się od rzeczywistości. W tym 
fantastycznym świecie było przyzwolenie na 
przepływ sił odcinający dziewczyny od racjo-
nalnego myślenia o przeszłości i przyszłości.
Zatopione w przedziwnej pełni teraźniejszości 
poczuły nieuchwytność, a nawet fikcję czasu.
W rzeczywistym świecie, będącym krótkim „tu 
i teraz”, wszystko stało się inne. Nic na brzegu fo
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nie przypominało dawnej plaży, ale po tej prze-
mianie nadal było zachwycające. One wiedziały, 
że owo ulotne piękno już nigdy w takiej postaci 
w tym miejscu się nie powtórzy.
Efemeryczność podziwianych zjawisk poruszy-
ła w Agacie pokłady wielkiej wrażliwości i ar-
tystycznej kreatywności. Najpierw chciała to 
wszystko namalować, zrobić film, opisać i utrwa-
lić, ale potem poczuła, że woli się w tych nie-
zwykłych obrazach zakochać i w pełni zatracić. 
Przyszło do niej, a raczej przypłynęło, uczu-
cie, dzięki któremu zrozumiała, że miłość jest 
wtedy, gdy chcemy być z pięknem sami, jed-
nocześnie pragnąc tą samotnością się z kimś 
bliskim podzielić. Serce jej przepełniło się 
wielką miłością i wdzięcznością, ponieważ 
wszystko co widziała, było doskonałe.
Są takie zdarzenia, zwłaszcza podróże, któ-
re niezależnie od naszej woli sprawiają, że 
przeszłość usuwa się w cień, co daje szansę 
na nowy początek.
Taki początek jest powrotem do pierwotnego 
źródła, do pytania: Kim jesteś i czego chcesz?. 
To oczywiste i zarazem trudne pytanie zadane 
w dobrym momencie, prawie zawsze uświada-
mia nam, że dotąd żyliśmy, nie będąc w pełnej 
zgodzie ze sobą, np. że pracowaliśmy zbyt in-
tensywnie w trybie przetrwania i konieczności.
Innymi słowy, Agata, stojąc nad brzegiem hisz-
pańskiego morza, zrozumiała, że choć stworzy-
ła swój świat sztuki, założywszy Wyższą Szkołę 
Artystyczną w Warszawie, jednak często żyła 
w ciągłym stresie i pod szkodliwą presją wła-
snych ambicji i perfekcjonizmu.
To, co powstało było i nadal jest dobre. Dzięki 
jej sile szkoła stała się wyjątkowym miejscem, 
gdzie autorskie pracownie kreacji artystycz-
nej są kuźnią talentów, a cały akademicki or-
ganizm dynamicznie się rozwija i trwa, mimo 
uwikłania w procedury biurokratyczne oraz 

zależności od ciągle zmieniających się wyma-
gań ministerialnych.
Agata wypracowała strategie menedżerskie 
i skuteczne zachowania sprzyjające osiągnięciu 
sukcesu (sukcesu w powszechnym rozumieniu). 
Była kreatywna, sprawcza, zdecydowana, pra-
cowita i ambitna. Jednym słowem od zawsze 
była doskonała, jednak z czasem uświadomi-
ła sobie, że przestała być beztroska i radosna.
W trakcie podróży z Dennise poczuła, że ko-
bieca energia morza jest jej bardzo potrzebna. 
Spacerując po „oceanie piękna” i robiąc zdję-
cia, wróciła do swojego źródła albo ono samo 
ją odnalazło. Dotykając stopami wody, w której 
przeglądało się niebo, doświadczyła wyzwole-
nia. Zrozumiała, że nic nie trzeba już tworzyć, 
projektować, komponować ani zbyt dużo wy-
myślać. Wystarczyło tylko być, otworzyć się 
na wspaniałość natury i się nią zachwycać.
Gdy wszystko jest właściwe, będąc takim, 
jakim powinno być, wystarczy tylko patrzeć 
i pozwolić sobie to odczuwać.
Delikatne fale zaprosiły ją na spotkanie z wie-
lowymiarową, nieskończoną przestrzenią ujaw-
niającą wiele możliwości. Wyraźnie poczuła, że 
teraz chce się zmienić i zostać wodą – kroplą, 
która zjednoczy się z oceanem.
Dzięki tej decyzji odnalazła spokój i wiarę w wiel-
ką obfitość, dobrostan oraz obcowanie z harmo-
nią i inteligentnym dobrem dającym szczęście.
Plaża pozostawała cały czas pusta, a jedyną oso-
bą, z którą mogła i chciała podzielić się swoim 
odkryciem, była towarzyszka podróży – Dennise.
Jedynie Dennise – jej najbliższa przyjaciółka, 
psychologiczna przewodniczka, terapeutka, 
artystka i kubańska dobra wróżka, mogła ją 
w pełni zrozumieć.
Ufam, że mnie – podobnie jak nam wszyst-
kim – uda się coś z tego piękna poczuć i zro-
zumieć. Mam nadzieję, że wkrótce ślady tych 

niecodziennych zdarzeń będziemy mogli zo-
baczyć na jakiejś wystawie w galerii sztuki. 
Jestem szczęśliwy, że Agacie udało się te ulotne 
chwile utrwalić, że powstały zdjęcia – obrazy, 
które sama autorka nazywa „Znakami Ziemi”. 
Dla Agaty tworzywem naturalnych kompozy-
cji jest światło, woda, niebo, ziemia, piasek, 
skały i kamienie, dlatego przewrotnie mówi 
o sobie, że jest artystką, która faktycznie sa-
ma nic nie tworzy. Ten ryzykowny, paradok-
salny sposób definiowania własnej twórczej 
aktywności, pokazuje jej wielki dystans do sa-
mej siebie oraz to, że już nie chce i nie musi 
nikomu nic udowadniać.
Seria fotografii, będących wizualną – este-
tyczną i emocjonalną – rejestracją znaków 
natury, to bardzo osobista interpretacja Sztu-
ki Ziemi. Te obrazy mogą nas zabrać w po-
dróż w głąb siebie i stać się swoistą terapią 
dla oczu i duszy. 

Artystka cały czas konsekwentnie wycofuje 
się z manifestowania własnej potrzeby two-
rzenia. Uważnie obserwuje to, co ją otacza, 
oraz pozwala, aby niezwykłe zjawiska same 
się przed nią odsłoniły. Tłumaczy, że cykl jej 
fotografii powstał z powodów zwyczajnej ludz-
kiej potrzeby pamiętania i dzielenia się z inny-
mi zapisem ulotnego piękna. 
Agata pomimo silnego poruszenia zdołała 
wyjąć iPhona i przy pomocy jego obiektywów 
utrwalić to, co zobaczyła. Udało się jej odru-
chowo zrobić wspaniałe artystyczne zdjęcia. 
Wszystkie fotografie powstały bez presji za-
miaru kreowania i komponowania, bez rywa-
lizacji i zazdrości.
 „Ja” artystki podróżniczki zniknęło i stało się 
jednością z wszechogarniającym pięknem.
To estetyczno-mistyczne doświadczenie bar-
dzo ją zmieniło, dlatego dziś Agata Manowska 
rzadko wspomina, że pełni funkcje dyrektor fo
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artystycznej w Wyższej Szkole Arty-
stycznej, będąc jednocześnie autorką 
wyjątkowego programu sztuki cha-
rakteryzacji, promotorką dyplomów, 
inicjatorką oraz twórczynią wielu mię-
dzynarodowych i polskich projektów, 
takich jak np.: pokaz WSA Sempe-
rOpernball w Dreźnie czy przedpan-
demiczny performance na Międzyna-
rodowej Wystawie Sztuki – La Bien-
nale di Venezia 2020. Czasem spo-
tykając się z absolwentami i stu-
dentami, przypomina sobie, 
że jest charyzmatycz-
nym i wymagającym 
pedagogiem oraz 
kreatorką wielu 
wizerunków nie-
zwykłych postaci, 
w które wcielali się 
między innymi ak-
torzy Teatru Witka-
cego.
Dziś Agata Manow-
ska mówi o sobie, że jest: 
towarzyszką w drodze, czu-
łą opiekunką, inicjatorką przepływu 
energii i przemiany. Łączy swoją intuicję, do-
świadczenie artystyczne i inteligencję emo-
cjonalną z wiedzą o procesie wewnętrznej 
transformacji. Swoją aurą i magnetyzmem 
generuje u wielu bliskich przyjaciół, trudne 
do racjonalnego wyjaśnienia, mentalne prze-
pływy pozytywnych i sprawczych energii.
Śmiejąc się, sama siebie nazywa, inicjatorką 
przepływu, współtowarzyszką w procesach. 
Cały czas pracuje z ludźmi, jednak potrafi 
wybierać to, co jest dla niej dobre. Uczy się 
chronić swoje granice, dlatego nie robi nic za 
kogoś ani nie pozwala sobie na to, aby stać 

się narzędziem realizowania 
cudzych pomysłów, szczególnie 

wtedy, gdy intuicyjnie wyczuwa, że 
czyjeś intencje nie są do końca czyste.

Korzysta ze swojego doświadczenia 
i umiejętności również wtedy, gdy odkrywa 
przed innymi, jak dzięki sztuce, kreatywności 
i medytacji odzyskać równowagę życiową oraz 
zwrócić się w stronę siebie, wierząc w swoje 
nieograniczone możliwości. Wie, że to dro-
ga jest jej celem, a czasem zejście z drogi.
Co ją inspiruje i napędza? Może uda nam się 
tego dowiedzieć, gdy przyjdziemy na wystawę 
Znaków Ziemi albo obejrzymy jej kolejny foto-
graficzny album Obrazy z podróży. Ja mam 
swoje obserwacje… wydaje mi się, że Agata, 
aby realizować siebie i tworzyć, potrzebuje 
wolności, słońca, podróży, połączenia z naturą, 
przestrzeni, przyjaciół i dobrej kawy.

Agata i Dennise
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wędrówki część 1

 – inspiracje
Paryż

Marlena Zynger

PARYŻ
Jest miastem wielu twarzy. W wielokulturowej 
mieszance dominują jednak akcenty iście 
francuskie. Wystarczy udać się nad Sekwanę, 
odwiedzić Notre Dame na Île de la Cité (jednej 
z dwóch wysp obok Île Saints-Louis na Sekwanie 
w centrum Paryża), przejść bulwarami otoczonymi 
dumnie piętrzącymi się kasztanowcami, zabłądzić 
w romantycznych wąskich uliczkach lub zaułkach, 
czy zaszyć się w jednej z licznych przytulnych 
kafejek. Podobne wrażenie uzyskamy udając 
się na jedno z licznych wzgórz powyżej rzeki – 
Montmartre i staniemy przed Basilique du Sacré-
Cœur, czy też zapuścimy się w artystyczne rewiry 
sąsiedztwa czerwonych latarni. Niezależnie 
od tego, który brzeg Sekwany stanie się celem 
naszych odwiedzin, lewy z Polem Marsowym 
(największym placem Paryża) i wieżą Eiffla, czy 
prawy z parkiem Tuileries i Luwrem, wszędzie 
odnajdziemy historię narodu francuskiego i jego 
niegasnącego ducha.



WIEŻA EIFFLA
(fr. Tour Eiffel) nazywana „Żelazną damą” znajduje się nad 
Sekwaną na północno-zachodnim krańcu Pola Marsowego. Jest 
ażurową konstrukcją kratową z kutej stali. Jej wysokość to obecnie 
324 m (wysokość z zamocowaną anteną), waga – około 
10 tysięcy ton. Cała konstrukcja wieży składa się z 18 tysięcy 
części metalowych i około 2,5 miliona nitów. Wieża została 
wybudowana specjalnie na Wystawę Światową w 1889 roku. 
Powstała dla upamiętnienia setnej rocznicy rewolucji francuskiej 
i miała reprezentować ówczesny poziom zaawansowania 
technicznego i potwierdzać kulturalną hegemonię Francji (w 
momencie powstania miała 300 m i była najwyższą budowlą 
na świecie). Gustaw Eiffel stworzył wewnątrz wieży laboratorium 
aerodynamiczne i meteorologiczne. Wynikiem jego badań była 
m.in. instalacja na szczycie telegrafu „bez drutu”, co ostatecznie 
uratowało wieżę przed powystawową rozbiórką.

Wieża posiada trzy platformy widokowe umieszczone na różnych 
poziomach. Pierwszy znajduje się na wysokości 57 m, na który 
można wejść schodami. Drugi – mieści się na wysokości 115 m. I 
tutaj można dostać się windą albo wejść schodami. I trzeci poziom 
– na wysokości 276 m, który można osiągnąć przemieszczając 
się wyłącznie windą. Wewnątrz trzeciej platformy znajduje się 
gabinet konstruktora wieży – Gustave’a Eiffela.
Co roku na najwyższej platformie prowadzone są prace 
renowacyjne i zabezpieczające. Jest ona wtedy niedostępna 
dla zwiedzających. Na oficjalnej stronie pojawiła się już 
informacja o najbliższym terminie zamknięcia platformy 
od 3 stycznia do 4 lutego 2022 roku. 
Na stronie widnieje również informacja o konieczności posiadania 
przez zwiedzających w wieku powyżej 12 lat ważnych na terenie 
Francji dokumentów Covidowych. Zwiedzających powyżej 6 lat 
obowiązuje też noszenie maseczek.
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LUWR
(fr. Louvre) jest największym muzeum świata. Wybudowano 
go w 1190 roku. Początkowo budynek pełnił funkcje twierdzy 
obronnej. Potem był rezydencją królów. Od XII w. władcy 
Francji wznosili tu największy w Europie zamek, a następnie 
pałac. Stanowił siedzibę dla ponad dwudziestu władców 
Francji. Powierzchnia budowli wynosi 210 tys. m2. W 1793 
roku – po przeniesieniu dworu królewskiego do Wersalu – 
otwarto tutaj muzeum. Podstawę zbiorów stanowiły dzieła 
dotychczasowo zgromadzone przez królów oraz łupy 
wojenne Napoleona. 
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W 1981 roku dokonano gruntownej renowacji budynku. 
Po zakończeniu prac Luwr podwoił swoją powierzchnię 
do 6 ha. Pałac posiada 3 skrzydła, które otaczają 
dziedziniec Napoleona (fr. Cour Napoleon). Długość 
budynku wynosi aż 850 m. Powierzchnia wystawowa 
zajmuje obecnie 72 tys. m2. W muzeum znajduje się 
7500 obrazów. 66 procent z nich wykonanych jest 
przez francuskich artystów. Zaś cała kolekcja Luwru liczy 
ponad 350 tysięcy eksponatów, z czego zwiedzający 
mogą obejrzeć zaledwie 10 procent. Reszta zbiorów 
znajduje się w magazynach i jest wykorzystywana 
jedynie podczas wystaw czasowych, bądź 
wypożyczana innym placówkom. Zbiory podzielono na 
8 tematycznych działów. Do arcydzieł udostępnionych 
zwiedzającym można zaliczyć m.in. Monę Lisę 
Leonarda da Vinci, Wenus z Milo, Nike z Samotraki, 
Galerię egipską (mumie, sarkofagi, papirusy) oraz 
Galerię Malarstwa Włoskiego.

Główne wejście do muzeum to usytuowana na 
dziedzińcu przed Luwrem szklana piramida, wykonana 
wyłącznie ze szkła i metalu, zbudowana na wzór 
egipskiej Piramidy Cheopsa. Ma 21m wysokości.
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Powstała w 1989 roku z inicjatywy Françoisa 
Mitteranda – prezydenta Francji w latach 
1981-95. Stanowi obecnie jedno z najbardziej 
rozpoznawalnych miejsc w Paryżu. W założeniu 
miała kontrastować z „nudnym otoczeniem” 
zachęcając do wejścia do środka. Jej architekt – 
Ming Pei (1917-2019) – był pierwszym niefrancuskim 
architektem, który pracował nad Luwrem. Stworzył ją 
zgodnie z zasadami Feng Shui. Piramida składa się 
z 673 elementów szklanych. Nachylenie to 51 stopni 
(w przypadku piramidy Cheopsa jest 51,5 stopnia). 
Waga struktury szklanej to 180 ton. Ciekawostką jest 
sposób czyszczenia piramidy przez małego robota, 
który cały czas porusza się po szklanej strukturze. 
Piramida jest jedną z kompleksu czterech. Trzy 
mniejsze szklane piramidy otaczają dziedziniec 
Napoleona. Na dziedzińcu znajduje się też 
odwrócona piramida, do której Dan Brown dopisał 
ideę ciemnych stron mocy.

Strona Muzeum Luwru

Wnętrza Luwru, część 1

Wnętrza Luwru, część 2

1 września 2021 roku na czele Luwru 
po raz pierwszy od 1793 roku stanęła 
kobieta – Laurence des Cars. Nowa 
dyrektorka Muzeum jest dyplomowaną 
specjalistką od malarstwa XIX i początku 
XX wieku. Wywodzi się z rodziny szlacheckiej 
– jest córką dziennikarza i literata Jeana 
des Carsa i wnuczką powieściopisarza 
Guya des Carsa. Wcześniej od 1994 roku 
była kuratorką Musee d’Orsay. W Luwrze 
zastąpiła Jeana-Luca Martineza piastującego 
stanowisko dyrektora Muzeum przez 
ostatnie osiem lat i który – jako archeolog 
z robotniczej rodziny – był pierwszym szefem 
Luwru bez arystokratycznych korzeni.

Warto też wspomnieć, że Luwr posiada 
również drugie muzeum, które znajduje się 
w Abu Dhabi.

ŁUK TRIUMFALNY CARROUSEL mieści się na 
Place du Carrousel, niedaleko Luwru. Został 
wzniesiony w latach 1806-08 dla uczczenia 
zwycięstw jakie Napoleon Bonaparte odniósł 
w 1805 roku. Wzorowany jest na rzymskim łuku 
Septymiusza Sewera. Trzy bramy przejazdowe 
łuku flankowane są kolumnami z biało-różowego 
marmuru. Obie elewacje frontowe zdobią piękne 
reliefy odtwarzające sceny zwycięstw cesarskich.
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BAZYLIKA SACRÉ-CŒUR 
(Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego) znajduje się na szczycie wzgórza 
Montmartre, na północ od centrum Paryża, na prawym brzegu Sekwany, w 18. 
dzielnicy (oficjalnie włączona do Paryża w 1860 roku; miejsce zamieszkania 
takich osób jak Dalida, Auguste Renoir, Edgar Degas, Paul Verlaine, Jean Gabin 
czy Georges Brassens). Całość budowli opiera się na planie krzyża greckiego. 
Zwieńczona jest czterema kopułami. Największa z kopuł na 54 m wysokości, 
a umieszczona jest na 83 metrze licząc od podłoża. Ze szczytu kopuły można 
oglądać panoramę Paryża i tereny znacznie oddalone od miasta. Ściany 
bazyliki zbudowano z trawertynu (białego granitu). Prezbiterium zwrócone jest ku 
północy (tzw. kościół nieorientowany) – a nie ku wschodowi. Wzniesiona z tyłu 
wieża północna pełni rolę dzwonnicy. Znajduje się w niej najcięższy dzwon 
w Paryżu ważący około 19 ton z sercem o wadze 500 ton. Pomysłodawcami 
budowy byli dwaj francuscy przemysłowcy. Bazylika powstała w podziękowaniu 
za ocalenie Paryża w trakcie wojny francusko-pruskiej. Sfinansowali ją wierni. 
Projekt budowli stworzył Paul Abadie (styl historyzmu o cechach romańsko-
bizantyjskich). Budowę rozpoczęto w 1876 roku, a zakończono w roku 1914. 
Kościół konsekrowano jednak pięć lat później z uwagi na wybuch pierwszej 
wojny światowej.

Warto wspomnieć, że wzgórze Montmartre było obiektem kultu już w 
dawnych czasach. Według legend znajdowały się tutaj święte gaje druidów, 
a za czasów Cesarstwa Rzymskiego poświęcono go Marsowi lub Merkuremu 
– stąd nazwa wzgórze. Inne legendy głoszą, że Święty Dionizy (fr. Saint Denis) 
i jego towarzysze Rustyk i Eleuteriusz zostali tutaj ścięci za wiarę przez Rzymian 
w czasach prześladowań chrześcijan przez cesarza rzymskiego Waleriana. 
Miejsce śmierci pierwszego biskupa Paryża zaczęto nazywać Mont des 
Martyrs, Mons Martyrorum Mons, czyli Wzgórze Męczenników. 
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NOTRE-DAME DE PARIS
Gotycka katedra Najświętszej Marii Panny – Notre-Dame de Paris – została zbudowana 
na polecenie biskupa Paryża Maurice’a de Sully w sercu Paryża na wyspie Île de la Cité 
na Sekwanie. Jest skarbem nie tylko francuskiego, ale i światowego dziedzictwa. Jej budowa 
trwała ponad 180 lat (1163-1345). Budowla ma 130 m długości, 48 m szerokości i 35 m 
wysokości w swoim najwyższym punkcie sklepienia. Iglica z drzewa obitego ołowianą blachą 
ma 40 m wysokości. Świątynia ma pięć naw i transept umieszczony w centralnej części budowli. 
Posiada podwójny ambit z wieńcem kaplic oraz chór. Fasadę Katedry tworzą dwie wieże 
mające po 70 m wysokości. Dwuwieżowa fasada wyposażona została w trzy portale, rozetę, 
galerię królewską (zespół rzeźb umieszczonych na fasadzie) oraz galerię biforiów (arkadowe 
okienka podzielone kolumienkami na dwie części). Ważnym elementem Notre Dame są witraże 
i trzy rozety, a zwłaszcza wielobarwna olbrzymia rozeta północna. 
Na dziedzińcu przed Notre Dame znajduje się Punkt Zerowy (fr. Point Zéro). Ma formę 
ośmiobocznego medalionu z brązu, na którym wygrawerowano różę wiatrów. Z tego punktu 
mierzy się odległości z Paryża do wszystkich miejscowości we Francji.
Notre-Dame znamy z literatury m.in. dzięki wydanej w 1831 roku powieści Wiktora Hugo 
pt. Notre-Dame de Paris, znanej w Polsce również jako Dzwonnik z Notre-Dame, której osią 
jest wątek miłosny archidiakona Klaudiusza Frollo do pięknej Cyganki Esmeraldy osadzony 
w realiach XV-wiecznego Paryża. 

fot. M
arlena Zynger (×4); Adobestock (×1)
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W kwietniu 2019 roku tragiczny pożar zniszczył sklepienie najsłynniejszej katedry świata. W jego 
wyniku poważnie zniszczone zostały kluczowe elementy strukturalne: drewniany szkielet sklepienia – 
średniowieczna więźba, ołowiane pokrycie dachu i XIX-wieczna iglica. Nie udało się w porę zdjąć 
ze ścian katedry niektórych dzieł sztuki i obrazów. Część z nich spłonęła. Częściowo spłonęły także 
zabytkowe freski oraz trzy witraże w kształcie rozet z XIII wieku. Podczas pożaru jeden z witraży 
eksplodował. Po ponad dwóch latach od pożaru i pracach przygotowawczych obejmujących każdy 
szczegół, rozpoczęła się odbudowa katedry. Prace zabezpieczające objęły „zapakowanie” w specjalną 
ochronną powłokę słynnych gargulców katedry, wzmocnienie jej przypór, umocnienie szczytów i usunięcie 
spalonego rusztowania. Nie było to łatwe, ponieważ drewniana konstrukcja dachu, która uległa 
spaleniu zawierała aż 40 tys. kawałków drewna. Zniszczone przez pożar sklepienie zostało zastąpione 
drewnianymi łukami. Następnie przykryto je specjalnym „parasolem”, aby chronić wnętrze katedry przed 
wpływem czynników atmosferycznych. Ponadto zbudowano tymczasowe struktury, aby zabezpieczyć 
wieże, sklepienia i ściany katedry. Niestety pracom nie sprzyja pandemia koronawirusa, jak również 
skażenie ołowiem, uwolnionym ze stopionego pokrycia dachu.



fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f W
ic

iń
sk

i

166 LiryDram 167październik–grudzień 2021LiryDram październik–grudzień 2021

Aniu, spotykamy się z końcem 2021 roku. 
Tuż przed ważnymi w twoim artystycznym 
życiu wydarzeniami. Bo 2022 to twój jubi-
leuszowy rok.
Tak, świętuję 30-lecie mojej drogi arty-
stycznej. 30 lat temu, w 1992 roku, miałam 
szczęście spotkać na swojej drodze słynną 
śpiewaczkę katalońską Montserrat Figueras 
podczas wokalnego kursu mistrzowskiego 
w Hiszpanii. To był kurs poświęcony muzy-
ce dawnej Hiszpanii, a spotkanie zaowoco-
wało moją miłością do pieśni sefardyjskich, 
bo to właśnie Montserrat przekazała mi dwie 
pierwsze pieśni z tego gatunku sugerując, ze 
to muzyka dla mnie… I tak się stało. Później 
w tym samym roku zostałam laureatką Kon-
kursu Pieśni Żydowskich w Teatrze Żydow-
skim w Warszawie i jedną z pieśni, które wy-
konywałam była właśnie pieśń sefardyjska, 
którą przekazała mi Montserrat Figueras: 
Porque llorax blanca nina (Czemu szlochasz 
jasne dziewczę). Do dziś jest to moja ulubio-
na pieśń i znalazła się już na czterech pły-
tach z pieśniami sefardyjskimi, które nagra-
łam w odmiennych aranżacjach i z różnymi 

składami muzyków. A w 1994 roku wróciłam 
do Hiszpanii już z własnymi koncertami mu-
zyki sefardyjskiej i starohiszpańskiej i do dziś 
Hiszpania czyli Sefarad jest moim ulubionym 
miejscem koncertowym.

Rozmawiamy o tobie w kontekście piosen-
karki, wokalistki, która uważana jest, nie 
tylko w naszym kraju, za mistrzynię pieśni 
sefardyjskich. Skąd miłość do tego właśnie 
muzycznego kierunku?
Ta muzyka jest mi rzeczywiście bardzo bli-
ska. Muzyka sefardyjska, czyli muzyka Ży-
dów, którzy w średniowieczu zamieszkiwali 
tereny ówczesnej Hiszpanii i Portugalii oraz 
muzyka ich potomków. Z hebrajskiego Sefa-
rad to Hiszpania, zaś język Sefardyjczyków 
ladino powstał na bazie staro-kastylijskiego 
i hebrajskiego. Tak jak już wspomniałam mo-
ja miłość do muzyki sefardyjskiej zaczęła się 
od spotkania z Montserrat Figueras, a jedno-
cześnie ta muzyka trafiła na „podatny grunt” 
w mojej duszy. Śpiewałam już wtedy muzykę 
żydowską, jak też kochałam muzykę hiszpań-
ską, zwłaszcza że zanim zajęłam się śpiewem 

Z Anną Riveiro rozmawia Adam Dobrzyński

Świat
bezgranic
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łącząc wątki z różnych krajów, 
kultur i epok. Zagram m.in na 
lirze korbowej, a towarzyszą-
cy mi gitarzysta Michał Pin-
dakiewicz zagra wówczas na 
gitarze elektrycznej. To bę-
dzie bardzo osobisty program, 
swego rodzaju podróż mu-
zyczna osnuta między świa-
tem dawnym i współczesnym, 
pomiędzy sacrum i profanum, 
pomiędzy Polską, dawną Hisz-
panią i Orientem…

Chciałbym się zatrzymać 
przy tobie jako kobiecie-
-kantor. Wcieleniu, które 
zapisałaś złotymi zgłoska-
mi w swojej biografii od ro-
ku 2012. Opowiedz proszę 
o tej roli, a także o tym na 
czym polega twoja funkcja 
podczas tak zwanych Wiel-
kich Świąt, mówimy tu 
o Rosz Haszana i Jom Kippur. 
Rzeczywiście to wyjątkowa ro-
la, zwłaszcza dla kobiety. Je-
stem pierwszą w Polsce ko-
bietą-kantorem. Taką możli-
wość stwarza tzw. synagoga 
postępowa lub inaczej refor-

mowana. W synagodze ortodoksyjnej kobie-
ty nie mogą śpiewać solowo ani tym bardziej 
uczestniczyć w prowadzeniu nabożeństwa. 
Jeśli chodzi o prowadzenie Wielkich Świąt 
to rola kantora-kantorki, obok rabina-rabinki, 
jest bardzo duża, ponieważ te uroczyste nabo-
żeństwa są prawie w całości śpiewane. Kantor 
przewodzi w śpiewie liturgicznym intonując 
podczas nabożeństw pieśni i modlitwy. Jest 

miałam już wykształcenie w kierunku gitary 
klasycznej. Muzyka sefardyjska stanowi piękne 
połączenie muzyki żydowskiej, hiszpańskiej 
i arabskiej, a przenikanie się tych kultur jest 
dla mnie niezwykle inspirujące w tworze-
niu coraz to nowych aranżacji. Jeśli chodzi 
o język ladino, w którym śpiewam, to czuję 
się szczęśliwa, że moje interpretacje pieśni 
sefardyjskich zostały uznane za wzorcowe 
w programie UNESCO dotyczącym języków 
zagrożonych wymarciem. Jest mi także bar-
dzo miło, że w wywiadach dla prasy hiszpań-
skojęzycznej bywam nazywana La voz polaca 
de Sefarad – Polski głos z Sefarad, a w Polsce 
– Polską Yasmin Levy.
Moją miłość do muzyki sefardyjskiej przeka-
zuję również innym podczas lekcji indywidu-
alnych oraz kursów i warsztatów wokalnych 
w Polsce i na świecie.

Na przestrzeni tak wielu lat artystycznej 
drogi, które wydarzenia wspominasz dzi-
siaj najmilej?
Na mojej drodze artystycznej tych miłych spo-
tkań było i nadal jest tak wiele, że nie star-
czyłoby miejsca w wywiadzie. Stale spoty-
kam na swojej drodze niezwykłych ludzi, a te 
spotkania wpływają na to, co tworzę i w ja-
kim kierunku muzycznym podążam. Prak-
tycznie wszystkie moje projekty wynikały ze 
spotkań ze wspaniałymi muzykami, którzy 
stanowili dla mnie inspirację. W tym miej-
scu powiem, że bardzo ważny jest dla mnie 
dialog międzykulturowy i w całej mojej twór-
czości przyświeca mi idea budowania mostów 
międzykulturowych poprzez muzykę i śpiew.  
Tak więc jeśli chodzi o spotkania to wspomnę 
o nie tak dawnym spotkaniu z wybitnym mu-
zykiem marokańskim Abdou Ouardi, mistrzem 
gry na oud (lutni arabskiej), kompozytorem 

i pieśniarzem. Poznaliśmy się 2 lata temu 
w Polsce i postanowiliśmy stworzyć program, 
w którym zabrzmią marokańskie pieśni pu-
styni, arabskie pieśni Al-Andalus oraz pieśni 
sefardyjskie. Taki program międzykulturowy 
pomiędzy marokańską pustynią i Hiszpanią. 
Jeśli chodzi o pieśni pustyni to dla mnie cał-
kiem nowy świat muzyczny. Wspólny koncert 
został zaplanowany na Zamku Królewskim już 
prawie 2 lata temu, ale z powodu pandemii 
termin wciąż się przesuwa. Mam nadzieję, 
że zagramy na Zamku w Warszawie 21 ma-
ja 2022, a wcześniej mam polecieć na rezy-
dencję artystyczną do Maroko. To tylko jed-
no z wielu pięknych spotkań i współpracy na 
przestrzeni lat.

Muzyka etno, World Music, etno-jazz czy 
muzyka dawna. W której muzycznej stylisty-
ce czy raczej gatunku, czujesz się najlepiej?
Szczerze mówiąc, czuję się dobrze w każdym 
z tych gatunków. A najbardziej lubię prze-
nikanie się stylistyk i gatunków. To też jest 
idea mojej twórczości; łączenie świata daw-
nego ze współczesnym, jak też łączenie ze 
sobą różnych „światów muzycznych”. Na tej 
zasadzie powstał program i płyta koncerto-
wa z pieśniami sefardyjskimi Dos Amantes, 
gdzie połączyłam instrumenty dawne, ludo-
we i współczesne. Również płyta Cantos de 
la Espana Antigua (Pieśni Dawnej Hiszpanii), 
gdzie ludowe pieśni sefardyjskie zostały połą-
czone z brzmieniem klawesynu w mistrzow-
skim wykonaniu Marka Toporowskiego. Zaś 
na płycie pieśni sefardyjskich Lunas olvidadas 
zagrał na fletach ney wybitny muzyk perski 
Mohammad Rasouli – czyli znów połączyły się 
różne tradycje. Śpiewałam też koncerty pieśni 
sefardyjskich z pianistami jazzowymi i jazzo-
wym trio w konwencji etno-jazz.

Na zasadzie łączenia różnych światów oparty 
jest też mój nowy program: Pomiędzy Świa-
tami, którego premiera z publicznością odbę-
dzie się 27 stycznia w Muzeum Żydów Mazo-
wieckich w Płocku. Zaśpiewam polskie pieśni 
dawne i ludowe, pieśni starohiszpańskie, se-
fardyjskie, hebrajskie i jidisz. Melodie, skale, 
rytmy, brzmienia instrumentu tradycyjnego 
i współczesnego przenikną się wzajemnie 
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też dużo modlitw, które kantor-kantorka śpie-
wa solowo, modląc się w imieniu wspólnoty. 
Jeśli chodzi o warstwę muzyczną to czasem 
są to melodie tradycyjne, a czasem kompozy-
cje wybitnych kompozytorów – tzw. repertuar 
kantorski wymagający dużych umiejętności 
wokalnych. Dobór melodii zależy od syna-
gogi oraz osobistych preferencji muzycznych 
prowadzących. Prowadzenie całych Wielkich 
Świąt jest o tyle trudne, że nabożeństwa trwa-
ją wiele godzin, a w przypadku święta Jom 
Kipur nawet cały dzień. Tak więc trzeba mieć 
dużą wytrzymałość fizyczną oraz bardzo do-
brą technikę wokalną, żeby temu sprostać. 
Jednocześnie jest to bardzo piękne wyzwanie.

Ostatni album Ahavat Olam z 2019 roku 
w całości zawiera pieśni hebrajskie. Opo-
wiedz proszę o ich doborze. Która z tych pie-
śni oddziałuje na ciebie najmocniej? Która 
jest tobie najbliższa?
Płyta Ahavat Olam powstała w wyniku mo-
ich doświadczeń kantorskich. Na płycie zna-
lazły się pieśni i modlitwy wykonywane pod-
czas Wielkich Świąt oraz Szabatu. Towarzy-
szy mi wybitna pianistka Anna Hajduk-Ryn-
kowicz, która od lat akompaniuje mi pod-
czas niektórych nabożeństw Wielkich Świąt. 
Utwory najbardziej przez nas ulubione za-
częłyśmy wykonywać również koncertowo 
i tak powstał materiał na płytę. Chciałam 
nagrać ten album, aby podzielić się piękną 
muzyczną tradycją żydowską, jak też chro-
nić ją od zapomnienia, zaś nagrywając „na 
żywo”, podczas koncertu chciałyśmy oddać 
atmosferę modlitwy, emocji i osobistego spo-
tkania. Zresztą większość moich płyt zosta-
ła nagrana podczas koncertów, bo ważniej-
sze są dla mnie emocje podczas spotkania 
z publicznością, niż perfekcja techniczna. 

Jeśli pytasz o moją ulubioną pieśń to jest nią 
chyba utwór, który zamieściłam na płycie ja-
ko pierwszy: Szalom Aleichem – Przybywajcie 
aniołowie pokoju. Przesłanie zawarte w tej 
pieśni jest dla mnie bardzo ważne i właśnie 
dlatego lubię nią rozpoczynać różne koncerty 
związane z muzyką żydowską.

Ten album jest siódmym w twojej dysko-
grafii i jak na razie ostatnim. Czy na rok 
2022 – jak ustaliliśmy, twój jubileuszowy 
rok, planujesz czymś nas zaskoczyć, może 
nową płytą?
Tak, myślę o wydaniu nowej płyty, a nawet 
może więcej. Chciałabym wydać płytę z no-
wym programem W cieniu tanga…To pro-
gram, w którym obok słynnych polskich tang 

okresu międzywojennego, głównie kompo-
zytorów pochodzenia żydowskiego, jak Jerzy 
Petersburski, Artur Gold czy Henryk Wars 
znalazły się tanga i milongi latynoamery-
kańskie w oryginalnej wersji językowej. Pro-
gram dopełniają moje ukochane pieśni sefar-
dyjskie zaaranżowane przez zespół w rytm 
tanga. W tym projekcie towarzyszą mi wy-
bitni muzycy: Piotr Kopietz na bandoneonie, 
Wojciech Gumiński na kontrabasie i wspo-
mniany już wcześniej gitarzysta Michał Pin-
dakiewicz. Poza tym chciałabym wydać płytę 
z programem Pomiędzy światami i myślę też 
o nowej płycie z muzyką sefardyjską. Jestem 
niespokojnym duchem, jak skończę jeden 
projekt to zaraz rzucam się w następny. Fa-
scynuje mnie proces powstawania nowego 

programu i współpraca 
z muzykami – wspólna 
twórczość oparta na im-
prowizacji, w której wszy-
scy uczestniczą.

Ostatnie dwanaście, ba, 
zaryzykuję stwierdzenie – 
nawet dwadzieścia cztery 
miesiące – życie w pande-
mii, jakie były dla ciebie 
jako artystki?
Pandemia bardzo mocno 
dotknęła artystów. Śpie-
wanie transmitowanych 
koncertów do pustej sali 
to zupełnie nie moja bajka. 
Potrzebuję odbiorców i ży-
wego kontaktu z publiczno-
ścią. Nawet płyt nie lubię 
nagrywać w studio, tylko 
na żywo podczas koncer-
tów. Jak nie mam dla kogo 

to po prostu nie chce mi się śpiewać. Jednak 
stworzyłam w tym czasie parę nowych projek-
tów i cały czas byłam i jestem bardzo aktyw-
na. Poza działalnością koncertową od lat uczę 
śpiewu i okazało się, że można to robić też on-
line. Nie jest oczywiście tak samo, jak w bez-
pośrednim w kontakcie, ale z kolei rozszerza 
możliwości nauczania na cały świat. Stworzy-
łam więc projekt nauczania online Śpiew bez 
granic. Mam teraz uczniów w różnych zakąt-
kach Polski, a także całego świata. Uczę emisji 
głosu związanej z różnymi gatunkami śpiewu, 
zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Nie-
którzy śpiewają swój własny repertuar, ale są 
też osoby zainteresowane nauką pieśni zwią-
zanych z moją twórczością. Ponadto otworzy-
łam niedawno w Warszawie moją stacjonarną 
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pracownię wokalną Anna Ri-
veiro Vocal Studio.
W czasie „pandemicznego 
zamknięcia” zajęłam się rów-
nież więcej komponowaniem, 
na co wcześniej nie miałam 
zbyt dużo czasu. Wkrótce za-
prezentuję nowy program, 
w którym pojawią się moje 
kompozycje do wierszy po-
etów polskich m.in. Marle-
ny Zynger. 

A jak poradziłaś sobie z no-
wymi wyzwaniami jako 
kobieta? Co zmieniło się 
w twoim życiu w ostatnim 
czasie?
Myślę, że pandemia zmieni-
ła sporo jeśli chodzi o moje 
postrzeganie świata. Wszyst-
ko stało się jeszcze bardziej 
niepewne i ulotne. Dużo osób 
nagle zniknęło. Jeszcze bar-
dziej doceniłam obecność bli-
skich ludzi w moim życiu, 
rodziny i przyjaciół, w ogó-
le doceniłam obecność ludzi 
i możliwość bezpośredniego kontaktu. Spotka-
nia ze słuchaczami i odbiorcami mojej twór-
czości stały się wyjątkowym wydarzeniem. 
Kontakt poprzez telefon i komputer nie jest 
w stanie zastąpić bliskiego kontaktu i roz-
mowy z drugą osobą. W czasie lockdownu 
zajęłam się też trochę moimi innymi pasja-
mi m.in. projektowaniem wnętrz. Od lat jest 
ono moim hobby, a trzy lata temu zdobyłam 
uprawnienia w tej dziedzinie, jednak stale 
brakowało mi na to czasu, bo muzyka jest 
dziedziną bardzo zazdrosną o czas.

„gen nomada” i potrzebuję się przemieszczać. 
Marzę też o powrocie do Hiszpanii, bo mam 
piękne wspomnienia z różnych koncertów, 
a zwłaszcza z występu na Międzynarodowym 
Festiwalu Muzyki Sefardyjskiej w Cordobie.
Mam również w planie nowe programy m.in. 
wyjątkowy projekt w duecie z Dorotą Wasi-
lewską, wybitną wokalistką, pianistką i kom-
pozytorką. Rozpoczęłam także współpra-
cę z menadżerką Renatą Szymczak i mam 
nadzieję, że rok 2022 przyniesie owocne 
efekty naszej współpracy. No i oczywiście 

bardzo ważne są w tym roku dla mnie pla-
ny związane z  wydaniem nowych płyt. 

Chciałabym w tym miejscu podziękować 
wszystkim, którzy mnie wspierali i wspiera-
ją przez lata mojej twórczości: muzykom, od-
biorcom mojej sztuki oraz osobom mi bliskim, 
które stały i nadal stoją przy mnie. Mam wiel-
ką wdzięczność za Waszą obecność w moim 
życiu i dziękuję za wszystko.

Dziękuję za rozmowę.

Czego życzyć tobie w roku, w którym ob-
chodzisz jubileusz?
Bardzo dziękuję za życzenia. Rok rozpocz-
nie się koncertem Pomiędzy światami, o któ-
rym wcześniej wspominałam. To symbo-
liczny program, który mówi wiele o mnie, 
mojej twórczości i  śpiewie bez granic. 
Na rok 2022 mam sporo planów, choć część 
z nich ulegnie pewnie modyfikacji z powodu 
pandemii. Bardzo sobie życzę, żeby udały 
się zaplanowane podróże na rezydencje ar-
tystyczne do Maroko i Izraela. Mam w sobie 

ANNA JAGIELSKA-RIVEIRO – wokalistka, solistka kantoralna, trenerka 
głosu, gitarzystka, kompozytorka i producentka muzyczna. Śpiewa w wielu 
stylach i językach wykonując muzykę z różnych epok, tradycji i krajów. W swojej 
twórczości jest ambasadorką wielokulturowości. Stale koncertuje w Polsce 
i na świecie. Koncertowała m.in. w Izraelu, Meksyku, Hiszpanii, Francji, Anglii, 
Niemczech i we Włoszech. Szczególne miejsce w jej repertuarze ma muzyka 
żydowska, a zwłaszcza sefardyjska. Artystka wykonuje też pieśni hebrajskie  
(w tym liturgiczne) oraz pieśni jidisz. Jej poszukiwania twórcze kierują się także 
od lat ku muzyce związanej z kulturą Hiszpanii, Portugalii i Ameryki Łacińskiej.  
Obok działalności koncertowej Anna Riveiro prowadzi warsztaty wokalne 
w Polsce i na świecie. Udziela też lekcji śpiewu, stosując autorską metodę 
nauczania w ramach Anna Riveiro Vocal Studio. Dokonała wielu nagrań 
fonograficznych, w tym 7 płyt solowych m.in. dla wytwórni Universal music. 
Niebawem ukaże się jej nowa płyta W cieniu tanga. 
Więcej o twórczości Anny Riveiro: https://annariveiro.com/

Dyskografia: 
Arvolicos d’almendra/Drzewka migdałowe – Pieśni sefardyjskie (2000)
Cantos de Espana antigua/Pieśni dawnej Hiszpanii – Pieśni starohiszpańskie 
i sefardyjskie (2000)
Noche latina/Noc latynoska (2001)
Cantigas de Amigo/Pieśni do Przyjaciela – Średniowieczne pieśni kobiece (2008)
Lunas olvidadas/Zapomniane księżyce – Pieśni sefardyjskie (2009)
Dos amantes/Sephardic songs – Pieśni sefardyjskie (2011)
Ahavat Olam/Miłość wieczna – Pieśni hebrajskie (2018)
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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. 

fot. M
arlena Zynger
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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.

Historia stadniny zaczyna się w 1948 roku, 
gdy do zabytkowych zabudowań majątku 

hrabiego von Tiele-Wincklera, przedwojennego 
właściciela pałacu w Mosznej, zostały 
przeniesione pierwsze klacze rasy pełnej 
krwi angielskiej z wielkopolskich i lubelskich 
prywatnych majątków ziemskich, a także z 
gospodarstwa w Dłoni koło Rawicza. Konie 
umieszczono w pochodzących z 1910 roku 
doskonale zachowanych i zaadaptowanych 
zabudowaniach. Przez dłuższy czas działała 
jako Państwowe Gospodarstwo Rolne pn. 
Stadnina Koni Moszna, a od roku 1994 – 
Stadnina Koni Skarbu Państwa Moszna. 
Na początku lat 90. XX w. została 
przekształcona w spółkę 
z o.o. z jednoosobowym 
udziałem Skarbu Państwa. 
W lutym 2001 roku Spółka 
została sprywatyzowana 
zachowując nazwę Stadnina 
Koni Moszna sp. z o.o.

STADNINA KONI 
MOSZNA

Prezesem jest Magdalena Donimirska-Wodzicka.
Stadnina Koni Moszna jest znanym w kraju 
i zagranicą ośrodkiem hodowli koni wyścigowych 
pełnej krwi angielskiej oraz sportowych 
szlachetnej półkrwi. Obecne stado liczy około 
200 sztuk koni obu ras.
Konie odnoszą sukcesy na torach wyścigowych. 
Stdnina dysponuje infrastrukturą dla turystyki, 
rekreacji konnej i hipoterapii (zabytkowe 

zabudowania zamkowe, zabytkowa kryta 
ujeżdżalnia, dwa place treningowe, tereny 

leśne i parkowe – 250 hektarów, 
pawilon myśliwski i baza noclegowa. 
Organizowane są tutaj także 
obozy jeździeckie (stadnina 
przeprowadza egzaminy 
na brązową, srebrną i złotą 
odznakę jeździecką).fo
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BIEL
Określana jest jako najjaśniejsza z barw i chociaż ma konkretną 
definicję to nie istnieje jedna, perfekcyjnie czysta biel, a raczej zakres 
jej odcieni, odbierany indywidualnie przez każdego człowieka. 
W naszej kulturze jest symbolem czystości i niewinności, ale również 
najzimniejszej pory roku – zimy. Słodki deser na chłodno, który dziś 
wam przedstawię jest raczej mało znany w polskiej kuchni, ale moim 
zdaniem jest kulinarną kwintesencją mroźnej zimy.

CIASTO ŚNIEŻNY PUSZEK

q 40 herbatników
q 0,5 l śmietany kremówki 30%
q 1 kg serka śmietankowego z wiaderka
q 2 galaretki cytrynowe w proszku
q 500 ml gorącej wody
q 2 łyżki cukru pudru
q 100g wiórków kokosowych
q 1 łyżka cukru
q 1 łyżka masła

SKŁADNIKI (NA FORMĘ 24×36):

PRZYGOTOWANIE:

w kuchni
Artyzm 

Święta ze śniegiem wróciły na dobre. W ostatnich latach bardzo go brakowało. 
W kuchni praca wre. Trwają przygotowania do kilkudniowej świątecznej biesiady 
w gronie rodzinnym. Lepimy pierogi, doprawiamy śledzie, mieszamy jarzynowe 
sałatki, pieczemy indyka, nastawiamy barszcz czerwony i zupę grzybową, smażymy 
karpia. Brakuje tylko potrawy na słodko. Najlepiej takiej, która nie wymaga od nas 
wielkiego wysiłku, a jest wspaniałym zwieńczeniem świątecznych potraw oraz idealnie 
wpasowuje się w zimowy śnieżnobiały klimat. Proponuję ciasto Śnieżny Puszek 
i zapraszam do wspólnego przeżycia kolejnej kulinarnej przygody. 

  Galaretki rozpuszczamy 
w gorącej wodzie  
i odstawiamy do ostygnięcia.
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  W tym czasie ubijamy śmietanę 
kremówkę mikserem lub ręcznie, 
aż będzie sztywna. Dodajemy 
cukier puder i jeszcze chwilę 
mieszamy. Następnie wrzucamy 
do tego powoli, partiami, ser 
śmietankowy, ciągle mieszając. 
Gdy składniki te całkowicie się 
połączą, wlewamy ostudzoną 
już galaretkę cytrynową.


Gdy ciasto stężeje przychodzi czas 

na zrobienie posypki kokosowej. Na 
patelni rozpuszczamy masło, dodajemy 

cukier i mieszamy, aż się trochę rozpuści. 
Następnie wsypujemy wiórki kokosowe 

i prażymy je na średnim ogniu cały 
czas mieszając przez około minutę, 

aż nabiorą złotej barwy. Posypujemy 
nimi wyjęte z lodówki ciasto i kroimy 
w kwadratowe porcje. Żeby ciasto 

wyglądało bardziej zimowo oraz miało 
mniej kalorii, posypcie je po prostu 

białymi wiórkami kokosowymi, pomijając 
prażenie. Smacznego!

  Wykładamy herbatnikami całe dno blaszki. 
Ja zrobiłem jedną warstwę, ale wam polecam zrobić 
dwie (po 20 herbatników każda) bezpośrednio jedna 
na drugiej, wtedy ciasto będzie lepiej wyglądać 
po ukrojeniu. Wysmarowałem również blaszkę 
niewielką ilością naszej masy, żeby herbatniki nie 
wypłynęły po zalaniu, lecz nie polecam wam tego 
robić, bo wtedy przy krojeniu nie są już one chrupiące. 
Po ułożeniu naszych dwóch warstw herbatników 
zalewamy wszystko zrobioną wcześniej masą. Jeśli 
trzeba wyrównujemy wierzch i wstawiamy do lodówki 
na kilka godzin.

tekst i zdjęcia: Cezary Bartkowiak
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bien cordialement

Andromeda zbliża się z prędkością trzystu kilometrów
na sekundę. Ty oddalasz się równie szybko. Wyładniałaś
od menarche. Uważasz na styl bez metki.

Sypiam z dziewczynami o twojej twarzy. Wchodzę
w akademickie tapczany, na których studiowałaś grawitację.
Czas poszukiwań jeszcze nie minął. Wszędzie może zdarzyć się coś. 
Nic zresztą też.

Beata Patrycja Klary
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