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POEZJA
Katarzyna Siuta

Pocztówka z przedwiośnia

(Nie) Honorowi Dawcy Słów
każdy dzień rozpoczynamy transfuzją
tych elementarnych

między pierwszym śniadaniem a drugim
językiem gry wstępnej
podniecamy
jeszcze bez dotykania
przed obiadem
nie wytrzymujemy napięcia
chwytamy pierwszą lepszą kartkę
i dokonujemy czynów
iście niegodnych
biel staje się sukienką
którą trzeba poplamić
żeby zeszło
żeby opadło
czy to wystarczy?
słowo kusi nadal
więc
zabieramy je na kolację
obiecujemy że teraz już
będziemy delikatni
a potem całonocnie
każemy mu
wyginać się
w synonim
wdzięczności
i spełnienia
dajemy klapsa
przekraczając
wszelkie pojęcie
rzeczywiste i abstrakcyjne

urlopem zajechało lepko pakowaniem
niedopakowanych na obrzeżach miasta
trzech mędrców pod monopolowym
radzi jak 24 h przerobić w wieczność
wszyscy czujemy się w obowiązku bo przecież
wiosna śnieg prawie już opuścił spodnie
zaraz założy spódnicę na świeżo ogolone nogi
i będzie udawał dziewczynę
ulice malują po kryjomu usta

Win(n)e

Są ich setki. Każda ma swój zapach i smak, w zależności
od szczepu. Ma też butelkę, która zamyka ją i nadaje
bezkształtnej kształt. Na butelce adres, na wypadek
gdyby kiedyś zechciały wrócić.
Pożądane. Rozlewają się w ustach słodko, cierpko, lekko
kwaśno. Ich tajemnica wciąż tkwi pod spódnicą fermentu.
Raz spływają po siwej brodzie chrześcijańskiej komunii,
kiedy indziej po włochatej piersi Dionizosa.
Zdarza im się, w przypływie uniesienia krzyczeć,
in vino veritas, lecz jedyną prawdą jest ta,
że uderzają do głowy zbyt mocno,
by ktoś mógł je pokochać.

Mono-drama

mam problem z pamięcią krótkotrwałą wchodzę do kibla po raz
trzynasty naciskam włącznik światła zapominając o tym że dziś
rano żarówka niczym moja babka trzynaście lat temu odkaszlnęła
znacząco i zgasła na zawsze zostawiając mnie samego
nie pamiętam o tej cholernej żarówce miętosząc cycki
przełącznika zupełnie jak obcy nieustannie jest mi fakt
że kiedy wznoszę się nad kobietą też już to wcześniej czyniłem
mniej lub bardziej chętnie
czyniłem już wszystko
trwam powtarzalny
na krawędzi kibla
jedną ręką majstrując
przy żarówce drugą przytrzymując się ściany
zanim wybuchnę
staje się jasność
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Poezja, jeżeli ma być czymś, to koroną myślenia, a nie azylem dla ubogich duchem.

Karol Irzykowski

Atopowe zapalenie skóry

Zapytaj lekarza lub farmaceutę o najnowszą profesjonalną
linię pielęgnacyjną naskórka rogowaciejącego
jak stosunki codzienno-ludzkie
w fabrykach urzędach szkołach bankach sklepach
na ulicach o chodnikach zaczerwienionych i swędzących
Przy przejściach dla pieszych do których wypluci astmatyczną
pielgrzymką samobójcy spieszą się zderzyć z nieodwracalnością
Zapytaj o właściwy kierunek wsmarowywania maści co
przynosi ulgę i nie rozpuszcza w człowieku człowieka
co, jeśli wszystko w nas jest historią AZS
odrapywaniem i odrastaniem
objawem mniej lub bardziej nasilonym
pragnieniem
sezonowym
lub przewlekłym
czy będziesz kochał mnie
bezbronną
pozbawioną
płaszcza lipidowego

Jest kobietą

Ewa Golińska-Pisarkiewicz – uprawia malarstwo sztalugowe; ilustratorka

i czasem nie chce o tym myśleć jej małe piersi wzorowo opakowane w biustonosz och gdyby
to były piersi kate moss mogłyby maluśnie dyndać pod bluzką a cały świat no może pół
zachwycałby się nimi na wolności a tak będąc po prostu kate trzeba ubierać je wstydem echem
ewy grzesznicy i ugryzionego owocu co jabłkiem podobno nie był chować się przed zastępami
adamów prawiących kocoboły niczym najsubtelniejszą poezję po to by zwinnie wkraść się
w nurt romantyzmu zbiorowo cielesnego
są obszary których jeszcze nie badaliśmy prawda? widzę cię w filmie tym po dwudziestej
drugiej i chętnie zmienię dla ciebie kanał
i dostrzega tragizm sytuacji komizm sytuacji i nieuleczalność dwuznaczności między rolą
kochanki a żony czają się w niej te typowo męskie chciałaby wedrzeć się do lasu na dziko
i zapolować
proszę wybrać sobie jeszcze jeden staniczek dziś na bieliznę mamy promocję
po prostu, płeć piękna
KRAJOBRAZY KULTURY 1/2018 (5)

Katarzyna Siuta
– w nieustającej twórczej podróży życia
5

POEZJA
Elżbieta Gałęzewska-Krasińska
do czasu

czas musi mieć swój
czas
musi się wypełnić
jak but nogą
balon powietrzem
wtedy jest spełniony
użyteczny
cieszy
i pozwala się zużywać
zapiera dech w piersiach

***

ja bym się tak do słów nie przyzwyczajała
są tylko środkiem wyrazu
plecakiem naszej pamięci
ewoluują opalizują
rodzą się i umierają
a te wszystkie modyfikacje genetyczne
źródłosłowie
zabawy na żywym organizmie
wiersza
sto-noga
sto-słowia w formalinie

a ty możesz zdzierać podeszwy
i głęboko oddychać póty
póki….

każda starość jest inna

każda starość jest inna
każda jest wypełniona dżemem
konfiturą przeżyć (za moich czasów…)
każda starość siedzi w słoiku
i smakuje
albo złorzeczy
niektóre przetwory ludzkich emocji pleśnieją
– wyrzuć je żeby się inne nie popsuły –
każda starość jest inna
zjada się od środka
otwarcie słoika może ją uratować
świadomość słodyczy dobra
potrzeba wspólnych posiłków
od czasu do czasu
ale
nie wkładaj oblizanej łyżeczki
do serca

…Naraz buchnął z niej jasny płomień
jakby teraz dopiero dusza Bruna uleciała
ku Niebu. Caravaggio cofnął się oślepiony
ostatnim Światłem dogasającego stosu…
Gustaw Herling-Grudziński

***

wiedziałam że między jasnością i cieniem
jestem
twarzą do stosu Giordano Bruno
czuję dreszcze na plecach Caravaggio
teraz wiem dlaczego z takim
niepokojem ogarniam ścianę domu
w południe pełną słońca - oczywistą
a o zachodzie jak miedź
tylko pojedyncze grudki tynku
na gładkiej powierzchni
przytrzymują kontakt ze źródłem
i
sama od siebie
odchodzę
jak prawda która we mnie stygnie
potrzebuję odwagi do następnego dnia
Elżbieta Gałęzewska-Krasińska – jestem
z wiersza, dlatego nieuchwytna
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Porównanie powinno być ostre jak tnąca krawędź brzytwy.

Ivo Andrić

Mirosław Pisarkiewicz
Wyznanie Beatrycze

Dziewczyna patrzy poza okno na zaśnieżone oblicze Wzgórza Umarłych
– pewnie zapytają czy żyłam namiętnie … ale … co to jest namiętność?
Mirabelka za oknem czy wróble na blaszanym parapecie
a może tych parę pocałunków butelki zielone czerwonego wina
szczypty aromatycznych przypraw owoce o szalonych kształtach
ryby o tajemnych imionach?
Namiętność …
Nie sposób porównać co było ważniejsze – spacery z Lorcą
szybowanie napowietrzne z E.?
Wprowadzana latami w krwioobieg zawartość bibliotecznych półek
Pajacyk i Pajacynka czy raczej poranna kawa i chrupiące bułki
w mglistym od snów łóżku?
Wszystkie pytania z odpowiedziami i bez nich
uniesienie w Bethlehem i upadek pod szczytami Synaju
noce i przebudzenia kamienne cmentarze muszelki i piórka
– może wazonik z Pals?
Powietrze głód ogień i wojny ocierające się o bieg wydarzeń
dużych i prywatnych
Ewa Golińska-Pisarkiewicz

Namiętność…
Podróże niebyłe przez krainę Ubu i do Tatawinu
wodne łąki pod Łęczycą i pomarańcze w Jeruszalaim…
zapisane listami kartki i niesfotografowane krople na gałęzi
Nie policzę wszystkiego żeby nie zostało rozproszone
nie obejrzę więcej budowli mistrza Talowskiego
nie wrócę do wypełnionych bezczasem wieczorów w Rodowie
stopy zatopione w morzach i pustyniach i oczy zanurzone w oczach
Nieszawa moja miłość i rysunki niechciane pisane tuszem na wietrze
Maleńkie paluszki zwieńczone kilkudniowym uśmiechem
Odkładam wiosło klawiaturę pióro pędzelek
Moja ziemia jest z wielu miejsc i z potłuczonych fragmentów żywiołów
Wędruję dalej z Mistrzem i Małgorzatą rozmawiam z różą Małego Księcia
z wszechobecnym Vivaldim i Avedolem z Woody Allenem i kotem Boznańskiej
w jednej ręce Dzienniczek siostry Faustyny a w drugiej Dewiza Woosterów
Pewnie zapytają czy żyłam namiętnie
… czy warto inaczej?

KRAJOBRAZY KULTURY 1/2018 (5)
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POEZJA
Kosowo

nie wierzę w przypadki
dlatego gdy na mej drodze znalazł się
patriarchat w Peći
z ciekawością wszedłem
do prawosławnego monasteru
mijając zasieki i zbrojne patrole
chroniące wierzących w Boga
przed inaczej wierzącymi
w Boga
jakby Pan miał wiele dusz a wszystkie
walczyły ze sobą
o prymat

Być poetą znaczy być swoim własnym sędzią.

Henryk Ibsen

Andrzej Grabowski
Ballada o domu

Wciąż wracamy do świetności rodzinnego
domu
łapiąc pająka na muchę co wleciała z dworu
zresztą pająk też nie nasz
jak strych i oficyna przeszedł do sąsiadów.
Jeszcze parter nam pozostał
i trzęsące portkami piętro nad głowami
gdzie dalsza rodzina wciąż przestawia graty
To już nieważne sufit czy podłoga
gdy tylko od święta przebywają z nami.

o nic nie walczyła winogronowa rakijka
która rozjaśniła cieniste punkty mojego widzenia Tylko z ogrodu jeszcze oko wabi
nasz dom pokryty dachówką purpury
ktoś zapytał mniszkę o długość jej pobytu
w odosobnieniu ziarenka metochijskiego raju jeszcze nie musimy drzwi zamykać na noc
chociaż wciąż od nowa naprawiamy mury.
rozświetlona od modlitw dziewczyna
powiedziała, że jest tu wystarczająco długo
by wiedzieć …
że tu jest jej miejsce
może po to zdanie tu przybyłem?
a może po smak dojrzałych morw
zrywanych z drzewa
które pewnie sadził jeszcze św. Danilo Pećki
owoce pełne soku gęstego jak krew Chrystusa
i słodkiego niczym nadzieja tajemnicy zbawienia
sok z wiekowej morwy stygmatyzujący palce
i notatki
a może przybyłem po zamyślenie ikon …
z narteksu cerkwi św. Apostołów
a może z cerkwi Bogurodzicy
sączył się głos Divny Ljubojević
śpiewającej przejmująco Agni Parthene
do wtóru ofirkom z wosku czystego jak wiara
może przyjechałem tu dla zapachu świec?
mniszka wiedziała gdzie jest jej miejsce
ja nie wiem …
ale wiem
przy kim

Antyfona

Mrówko Boża
która nie siedzisz
na wysokości
a okruszynę wieczności
dzielisz między wiernych.
Mrówko niepokoju
i słabości w sile
gdy niemoc ogarnia
twego wierzyciela.
Mrówko goryczy
spragnionego piwa
gdy kufle dnem świecą
a głowa się kiwa.
Mrówko szaleńcza
Mrówko niecierpliwa
nie wódź mnie
po zakamarkach
wymarłego mrowiska.

Mirosław Pisarkiewicz – poeta, prozaik,
badacz zabytkowych cmentarzy
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Źródło zwykle nie pochwala drogi, którą wybrała rzeka.

Jean Cocteau

Antyballada

Tak mocno mnie dzisiaj ściskasz za kolana
że nie mam odwagi poruszyć rękoma
choć szaleją batuty oślepłych dyrygentów
i w oczach wciąż wzmaga się burza piaskowa.
Festyn grabarzy i piknik żebraczy
w kruczych siermięgach strojnych w pawie pióra
już nie wyznasz czy mazur czy to jeszcze polka
gdy znów przebija z nich nuta marszowa.
Izba nam się trzęsie i trzeszczy gontami
drzwi już puściły i nie strzegą sieni
jakby czarcia pod nimi wybiła godzina
i miała się zapaść wraz z muzykantami.
Tak mocno mnie ściskasz jakbym tracił wiarę
że jeszcze potrafisz uwierzyć w gałąź rozumnego
drzewa.
Patrz już nam kruki biją w okna skrzydłami
zaskoczone że trzyma je jeszcze futryna.

Anna Landzwójczak
Bajka

W sidłach

Od snu do snu po wieczny mrok
podmuchem w trwaniu przerywanym
rybom podobni w fali skok
na hak świtania nabierani
uczymy oko kociej prawdy
polując z cieniem bez przynęty
raz koń w nas wierzga gryząc uzdę
to znów nam sterem bez okrętu
niecierpliwości siostra targa
i zdaje się w zasięgu ręki
zjawa gryząca złe wiązadła
- postronki w domu wyplatane
z wieczorów smutnych przed wymarszem
w obliczu mroku tuż za progiem
ponownie wiąże hydra nagła
jakby nastąpić miała zbrojnie
zakuta w czerń pod ciepły dach
Andrzej Grabowski – poeta, pisarz (i dla dzieci)
z Orderem Uśmiechu

(nagroda XII Turnieju
o „Malinową Karafkę”)
W białowieskim krajobrazie,
w chacie z ociosanych bali,
bez ustanku, nawet latem,
w starym piecu diabeł pali.
Mlasnął głośno, jęzor zwiesił,
za drzwi wytknął łeb rogaty,
na skraj puszczy rzucił ślepiem,
chrust przywiało pod próg chaty.
Drwa pozbierał, ogień wznieca,
chuchnie, dmuchnie, iskrę rzuci.
Stary piec jedynie westchnie,
nadaremnie czart się trudzi.
Siadł zmęczony, pot mu kapie,
jęczy i się głośno żali:
– gdy piec wygasł, nawet diabeł
w nim na nowo nie rozpali!
Anna Landzwójczak – mimowolna
poetka, naturalna estetka, kobietka
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Felietony

Niektórych ludzi powinno się zażywać tylko w bardzo małych dawkach.

Anna Andrych

Ślepa miłość (2)
Róże i Narcyzy
Często przebywam dłużej w Warszawie. Zdarza się, że mam okazję w pewnych okolicznościach chwilę porozmawiać ze znaną postacią
literatury, filmu, telewizji czy estrady. Nie
ma w tym nic dziwnego skoro uczestniczę
w zdarzeniach kulturalnych, a bywają też po
prostu sytuacje, choćby na ulicy, wymagające
użycia słów obu stron. Przede wszystkim zauważam ich kulturę osobistą. Zachowują się
naturalnie, z godnością ale i otwartością na
drugiego człowieka.
Znana i ceniona aktorka Beata T. nie chodzi z głową dumnie uniesioną. Dokonuje
samodzielnie zakupów, w marketach i zieleniakach, wybiera cukinie czy kartofle, a jednocześnie rozmawia z innymi klientkami, swobodnie, z uśmiechem. Raz i ja się włączyłam.
Nasza krótka rozmowa przy warzywach obudziła w Pani Beacie i we mnie wspomnienia
z dzieciństwa… Kiedy jej dziadek miał zamiar
wyjmować kartofle z parownika, stała na czatach i musiała dostać kilka z nich, pachnących,
z cudowną łupinką, którą zdejmowała parząc
palce, celebrowała solenie i pałaszowanie. Dokładnie tak, jak ja, więc opowiedziałam o tacie
i o mojej do dzisiaj słabości do parowanych
kartofli. Takie „sytuacje sklepowe ”nie stanowią żadnej ujmy dla Damy polskiego filmu,
autorki felietonów w pismach, jurorki show,
w którym zawsze taktownie i piękną polszczyzną zwracała się do uczestników. Mając w pamięci jej znaczące dokonania w polskim filmie
i patrząc na nią wielostronnie postrzegam panią Beatę jako jedną ze szlachetnych Róż.
Michał Sz. – ileż to kontrowersji i konsternacji związanych z jego wizerunkiem,
ale chyba niekoniecznie z jego „wnętrzem”
i sposobem bycia? Wydaje mi się, że był
dobrym ambasadorem polskiej piosenki na
ważnym festiwalu. Na każdej scenie, a także
jako juror w telewizyjnym programie mu10

Ralph Waldo Emerson

zycznym zachowuje się swobodnie, lecz naturalnie nie przekracza granic dobrego smaku
ani etykiety. Niezaprzeczalnie ma głos, a to,
co prezentuje, nie jest szmirą. Często widuję
go, poruszającego się po stolicy wypasionym
rowerem albo z kimś idącego, przy czym nie
zwraca uwagi, czy wszyscy widzą, kto idzie.
Przypadek sprawił, że kiedyś wymieniliśmy
kilka zdań. Pełna kultura. Z racji wieku Michała Sz. i drogi artystycznej dopiero co rozpoczętej trudno jest przypuszczać, czy Różany Pączek rozkwitnie szlachetnością, czy
zmieni się w Narcyza. Czas pokaże.
Nie ulegam błogostanowi pod wrażeniem
osób z charakterem, zwłaszcza literatów. Zauważam, cenię i szanuję. Dostrzegam jednak
i takie – z charakterkiem, przyjrzałam się im
bliżej, niż Różom. Ot, choćby literat po sąsiedzku – pan Filip D. Ooo, Narcyz potrafi otumaniać i zatruwać życie. W niczym ci nie pomoże
– chyba, że interesownie. Manipuluje ludźmi
i potrafi własne zdanie zmienić o sto osiemdziesiąt stopni. Celuje w krytykowaniu. Widzi zło
i każdy minus – u innych. U siebie – same pozytywy, zachłystuje się nimi. Ostatnio pan Filip D.
spowodował, że wyrosły mi ostre pazury.
Ta szara eminencja, wbita w staromodne
ciuchy i przeświadczenie o własnej wielkości,
ma wysokie wymagania wobec innych, ale
i słabość do mrzonek. Brakuje mu odpowiedniego dla niego rozmówcy. Sadowi się na krześle pamiętającym lata świetności kogoś zgoła
innego i podpiera znajomościami, jak wygodnymi poduszkami. Czyni wokół siebie dużo
szumu, opowiadając na lewo i prawo o swoich
dokonaniach, wiedzy (tu się wręcz chełpi), nagrodach, publikacjach. Ach! – same rewelacje. W ten sposób tworzy własny wizerunek,
wręcz układa legendę swojej postaci. A ludzie
nieświadomie (lub z osobistych powodów) to
kupują. Któż ośmieli się powiedzieć, co tak
naprawdę o nim myśli? A najgorsze i najbardziej bolesne jest to, że Filip D. gardzi ludźmi.
Tymi, którzy według niego są małego formatu, niewiele wiedzą i potrafią. Traktuje ich jak
powietrze. Ale bez powietrza nie mógłby żyć.
Nie bierze też pod uwagę, że kiedy spadnie
KRAJOBRAZY KULTURY 1/2018 (5)

Nic tak nie zatruwa powietrza, jak rozkładająca się przyjaźń.

Henryk Elzenberg

ze schodów lub przydarzy mu się coś na ulicy, wówczas być może ktoś, kim on pogardza,
poda mu rękę, udzieli pierwszej pomocy…
Elwira B. zadziwia świat artystyczny
– chyba tylko narcystyczny. Zadziwiała także
i mnie, postrzegałam ją jako
Pączek
Róży.
Wyszło
szydło
z worka – niezły
okaz Narcyza. Istna
hipnotyzerka. Mało
jednak skuteczna. Nie
wolno poddać się jej
brzydkim gierkom
i omamić zdjęciami, artykułami, reklamą.
N a-

groda tu, nagroda tam. Brak wobec mnie szacunku i nieprzyjemna w rozmowach. Nie dopuszcza do głosu. Domaga się i wymaga, bo
ona tak się napracowała. Takich ludzi lepiej
omijać szerokim łukiem. Kim ona jest, a raczej – nie jest? Pisze wiersze, teksty piosenek,
komponuje, śpiewa, koncertuje, maluje i nie
wiadomo do końca, co jeszcze… A – książki!

Łopatologia, jak trafnie określił mój kolega
L. Nudna łopatologia. Nawet nie warta czasu
u cioci na imieninach. Dla dzieci i pedagogów? Totalne rozczarowanie. Elwira B. raczej
nie wyciągnie żadnej nauki z lektury książek
innych autorów, adresowanych do dzieci czy
młodzieży. Swoją łopatologią nie dorasta im
nawet do… Nie dorasta do druku, a co dopiero – do nagród. Szkoda, że w jury pewnego
konkursu (kompetentnym?) nie było żadnego prawdziwego literata. Każde działanie
artystyczne wymaga wręcz pietyzmu, czasu
i serca. Warto nieraz robić jedno, ale dobrze.
Wtedy mogą być dobre, wartościowe efekty.
Elwira obraca się w „kręgach”… Aktorzy –
nagrania płytowe wierszy? I co z tego? Czy to
są wiersze z krwi i kości? Ta dziewczyna ma
wysokie mniemanie o sobie. Przydałoby się
choć trochę pokory, dystansu do siebie i przystopowania. W przeciwnym razie znajdzie
się w błędnym kole już obecnego poziomu
miernoty. Kolega L., muzyk, znawca tematu,
o tekstach i wokalno-muzycznych jej dokonaniach powiedział: naśladownictwo ocierające
się o plagiat, nic nowego ani oryginalnego.
I pomyśleć, że mogłaby być Różą…
Wiadomość z ostatniej chwili: Czarny
Baran – zapatrzony narcystycznie we własne
„ja” odwrócił kota ogonem. Wmówił Czarnej
Owcy ciemnotę. A kadził jej i kadził. Ona zna
swoją wartość, a inni dostrzegają. On szuka
nowych doznań, a nie dostrzega, że jego urok
się skurczył.
Anna Andrych – poetka, prozaik, słowem
szkicuje, krytykuje

Maria Magdalena Pocgaj

Zobaczyć niewidzialne –
marynistycznie

wewnętrznie” to, czego człowiek widzący
często nie zauważa

To drugi z cyklu artykułów, napisanych ze
szczególną intencją dla tych, którzy postrzegają świat jedynie poprzez dźwięk, dotyk, zapach. Obdarzeni jednak niezwykłym wyczuleniem na słyszane słowo, potrafią „widzieć

Swego czasu będąc w szwedzkiej Karlskronie,
zwiedziłam znajdujące się tam Muzeum Morskie, co dla marynistki było przeżyciem dość
ekscytującym. Zaowocowało ono wierszami;
fragment jednego chciałabym tu przytoczyć:
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Mieć rację to niewiele: nawet stary nieczynny zegar
dwa razy na dobę ma rację. Jean Cocteau

***
Przycumowane do mola Stumholmen
kołyszą się dostojnie
HAJEN, JARRAMAS, BREMON
z ich pokładów dawno zeszli na ląd
ostatni admirałowie
zamiast żagli na masztach
postrzępiona bryza (…)
W kontekście tego tekstu przyszedł mi
na myśl obraz żyjącego w XVIII wieku angielskiego malarza, Wiliama Turnera, zatytułowany „Ostatnia droga Téméraire’a”.
O artyście mówiono, że to piewca powietrza, ziemi i wody. Niemal każde jego dzieło jest niezwykłe, tajemnicze, prześwietlone
metafizycznym blaskiem. I nie ma w tych
określeniach przesady, bowiem patrząc na
obrazy Turnera odnosi się wrażenie, jakby
to były senne wizje, dotyczące niewyobrażalnie pięknego świata. Widoczne w nich niebo
mieni się różnymi odcieniami, a słońce emanuje tysiącem drobinek, przypominających
dzierganą ze złotych nitek, delikatną firankę,
niedostrzegalnie poruszaną przez wiatr.
Ale jakże to dalekie od słodkich widoczków, oleodruków, ozdobnych landszafcików.
Niezależnie od tematu, dzieła te tchną nieziemską aurą, wyrażając samą istotę turnerowskich wyobrażeń, zrodzonych w głębi
jego artystycznej duszy. Godna podziwu jest
kolorystyka, pełna delikatnego rozświetlenia,
przydająca obrazom świeżości i cichego blasku. „Ostatnia droga Téméraire’a” przedstawia żaglowiec i holownik, płynące o zachodzie słońca po gładkiej powierzchni morza.
Pierwszy, z gatunku karaweli, namalowany
złotawymi barwami, zdaje się być wykonany
ze szlachetnego kruszcu. Sunie z opuszczonymi żaglami, niczym senna zjawa albo bohater morskich baśni, czy przybyły z zaświatów
statek widmo. Można nawet wysnuć przypuszczenie, że gdyby okręt posiadał duszę, to
tak właśnie by ona wyglądała… Poprzedzający karawelę holownik z czarnym, sterczącym
kominem, z którego ulatuje czerwono zabarwiony dym, właściwie warkocz buchającej
pary, stanowi dlań znaczący kontrast.
12

Oto dwa przeciwstawne symbole czasów:
starych, odchodzących i nowych, nastających. Żaglowiec po raz ostatni wpływa do
portu, jego epoka przeminęła, bo nadeszła
era statków parowych. Dlatego towarzyszy
tej dostojnej żegludze niezwykła, niemalże
odświętna jasność, rodzaj wielkiego nimbu,
aureoli, roztoczonej nad płynącymi. A poza
smugą czerwonego dymu, czy też pary, widnieje biała flaga. A więc – symbol poddania
się? Może raczej znak pokoju albo bezwietrznej aury, pogody lub też afirmacji, zgody na
to, co nieodwołalnie nadchodzi. Niebo zdaje
się fosforyzować, rozświetlając ten pożegnalny kurs.
Linia horyzontu, lekko zaznaczona odcieniami seledynu, oddziela barwę nieboskłonu
od kolorytu morza, a jednocześnie łączy je ze
sobą. Prujący wodę dziób okrętu żaglowego,
zostawia po obu stronach nikły ślad w postaci
srebrzystych, wzdłużnych refleksów. Gładka
powierzchnia morza wypolerowana jak lustro sprawia, że odbijające się w niej dwie
sylwety tworzą razem nierealny, fantastyczny
kształt, wyraźnie odcinający się na tle złotawego firmamentu. Może się wydawać, że
wrasta on w dno, jakby chcąc opóźnić moment odejścia na spoczynek. Powietrze jawi
się rozedrgane, ciepłe, pełne przenikających
się, mieniących blaskiem barw. Towarzyszy
temu rodzaj melancholii, jaka pojawia się
zwykle przed pożegnaniem. Spektakl barw
na niebie niesie jednak ukojenie, łagodzi nadchodzącą nieodwołalnie zmianę, przydaje tej
chwili pewnego majestatu, może i hołdu.
To naprawdę piękny obraz, wprawiający
w zadumę, pobudzający do głębszych refleksji, ale tchnący spokojem. John Ruskin, przyjaciel Turnera, napisał: „Kolor jest u Turnera
melodią dla oczu, która porywa umysł i toruje
drogę szlachetnym myślom, tak jak łagodne
i namaszczone nuty przygotowują wrażliwość
na przyjęcie boskich tajemnic. ” Można dopowiedzieć, że kolor, będący w istocie światłem,
emanuje z obrazu i wnika do wnętrza patrzącego. Nawet przy jego zamkniętych oczach.
Maria Magdalena Pocgaj – marynistka,
uprawia pisanie, rysunek, fotografię
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Nie rozcinaj tego, co możesz rozplątać.

Joseph Joubert

Rafał Piechota

Nieszczęścia chodzą
pyrami, czyli Obywatel
Gzik donosi – odc. 9

Nieszczęścia chodzą
pyrami, czyli Obywatel
Gzik donosi – odc. 10

Obywatel Gzik zamieszkały przy ulicy Szneki Z Glancem 12, czyli ja, zniesmaczyłem
się nabiałowo, kiedy przeczytałem w prasie
o znajdujących się w sprzedaży serach sprowadzonych z Cypru, które zamiast stu procent
tłuszczu mlecznego zawierały tylko jedenaście
procent wspomnianego tłuszczu albo sześć
procent albo nie miały go w ogóle, jak w przypadku cypryjskiego sera edamskiego.
No to nie może tak być!!! Żeby do produkcji sera wykorzystywać smalec, łój wołowy lub nawet trujący olej z ziaren palmowych. Bo taniej, bo szybciej, bo korzystniej.
Ja oraz mój układ pokarmowy mówimy stanowcze – nie! Wszystkim podróbkom sera
oraz innym falsyfikatom produktów spożywczych. I kategorycznie domagamy się oryginałów. Żądamy mleka z wymion krowy, a nie
białego płynu ze sztucznych mlekociągów.
Domagamy się mąki z ziaren pszenicy, cukru z buraków cukrowych i wina z winogron.
No, tu ewentualnie ja i mój przełyk jesteśmy
gotowi do pewnych ustępstw. Ale sery mają
być z mleka, czekolady z miazgi kakaowej,
a pyry z poznańskiego. Bo odwieczną tradycję należy szanować, a produkty do jedzenia
według odwiecznych receptur robić. A nie
kombinować w celach zwiększenia zysku.
Bo to nie może tak być!!!
W imieniu własnym oraz mojego osobistego żołądka proponuję, aby każdy kto podrabia artykuły spożywcze podlegał karze
na podstawie artykułu z kodeksu karnego,
gdyż podrabianie jedzenia to wyjątkowo niesmaczny proceder.
I to nie może tak być!!!

Obywatel Gzik zamieszkały przy ulicy Szneki Z Glancem 12, czyli ja, zniesmaczyłem się
obyczajowo, kiedy na jednym z portali internetowych przeczytałem kilka komentarzy internautów – na ogólnie ważki temat – w których przeważało słownictwo niekulturalne
oraz czysta, krystaliczna ludzka złośliwość.
A to nie może tak być!!!
Jako użytkownik o nicku Subtelnik
uprzejmie apeluję o więcej finezji w internetowych komentarzach. W końcu język polski
nie ogranicza się tylko do słów eksploatowanych nadmiernie w filmach reżysera Pasikowskiego Władysława. Najserdeczniej też
proszę – nie naśladujmy osobników z pierwszych stron gazet, którzy emanują agresją.
Bo jak twierdzi pani Basia z kiosku – oni
są po prostu prości. I na dodatek myślą, że
błyszczące lakierki i tak zwany dobry ciuch
świadczą o tak zwanej kulturze osobistej.
A niestety oczywiście nie świadczą, bo według pani Basi i bez lakierowanego obuwia
można posiadać klasę. Niestety nasi eliciarze
chwilowo posiadają niedobór tak zwanej klasy. Dlatego jeszcze raz uprzejmie proszę – nie
używajmy ich mowy, a ich język po prostu
prostacki miejmy w głębokim pobłażaniu, że
się tak dobrotliwie wysłowię.
Bo to nie może tak być!!! Żeby internetowe komentarze w większości były brzydkie
z powodu brzydkich wyrazów i ociekały złośliwością z powodu tego, że wzorujemy się
na niedobrych wzorach.
Och, klawiaturko, muzo wszystkich internautów, tchnij odrobinę liryki i trochę myśli
w te paluszki, co bezmyślnie klepią w klawisze, wystukując w większości beznadziejnie
bezrefleksyjne komentarze.
A to nie może tak być!!!
Rafał Piechota – żartofil, subtelnista,
felietoniarz, kabareciarz, poeta
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Wywiady

Spadochroniarze to ludzie, którzy schodzą z drzew, na które nie włazili.

Satyryk na zakręcie
Ze Sławkiem Łuczyńskim rozmawia
Anna Andrych
Znawcy tematu podkreślają jego solidne
warsztatowe rzemiosło. Styl Sławomira Łuczyńskiego jest od razu rozpoznawalny, przypomina średniowieczne
„dance macabre”, tyle
że przeniesione w nasze
czasy. Postaciami swoich rysunków przekazuje nam ważną myśl:
życie umyka, więc nie
traćmy czasu na to, co
błahe, nieważne i miałkie, bo nieuchronna jest
śmierć, nicość, choroba,
gorycz starości – przychodzi poczucie pustki
i człowiecza niezgoda na
taki stan rzeczy. To, co
nieuchronne, miesza się
u Łuczyńskiego z humorem, czasem rubasznym,
czasem jest intelektualną
łamigłówką. Piętnuje nasze polskie przywary –
moralizuje i naucza przez
uśmiech, rysunkowy żart, oddech absurdu.
Śmiech oczyszcza, krzepi, daje wytchnienie, ale przynosi także Stańczykową zadumę.
Obok rysunkowych satyr i żartów Łuczyński
jest autorem prac epickich, pełnych rozmachu, które przypominają prace surrealistów
i symbolistów. Budzi w widzach refleksje
i rozważania.
Japonia, Chiny, Tajwan, Argentyna, USA,
Belgia, Włochy, Francja, Turcja – to tylko niektóre z krajów, których galerie goszczą prace
Sławomira Łuczyńskiego.
Autor okładek kwartalnika „Krajobrazy
Kultury”, które są dumną wizytówką poznańskiego oddziału ZLP. Użycza redakcji swoich
rysunków i ma stały kącik w „KK” – stronę
felietonu satyrycznego.
14

Charles Lindbergh

W lutym br. wystawił swoje prace w Bibliotece Uniwersyteckiej (Galeria) w Poznaniu przy ul. Ratajczaka zorganizowanej
wspólnie z poznańskim oddziałem Związku
Literatów Polskich. W dniu 6 kwietnia (piątek) o godz. 17.00 odbędzie się finisaż tejże
wystawy połączony z promocją naszego czasopisma.

Anna Andrych: Dzień dobry, Sławku.
Jako grafik pracowałeś w tygodniku
„Nad Wartą” w Sieradzu. Uczestniczyłeś
w warsztatach i plenerach literacko-plastycznych. W jednej z moich teczek z archiwaliami pod hasłem Klub Pracy Twórczej w Sieradzu są rysunki zamieszczone
w „Szpilkach” i „Karuzeli”. Stanowią one
tylko namiastkę w Twoim bogatym dorobku.
Sławek Łuczyński: Spotykamy się na kolejnym zakręcie mojej twórczości, gdzie już
od czterech lat zaprzestałem rysować do gazet, a zacząłem malować obrazy satyryczne.
Żywot rysunków gazetowych jest krótki,
a obrazy mogą powisieć dłużej… Nie stronię jednak od ilustrowania książek. Byłem
KRAJOBRAZY KULTURY 1/2018 (5)

Cóż za smutna epoka, w której łatwiej jest rozbić atom niż zniszczyć przesąd.

Albert Einstein

współpracownikiem
wielu gazet, nawet
kilkunastu jednocześnie. Rysowałem do
„Karuzeli”, „Szpilek”, ale też do londyńskiego „Obserwatora”, czeskiego
„Tapira” i do „Głosu
Florydy”.
A. A.: Czy są takie
rysunki, które darzysz jakimś szczególnym sentymentem, wspomnieniem,
które dały Ci większą satysfakcję?
S. Ł.: Są rysunki,
które darzę sentymentem. Oczywiście
te, które zdobyły najwyższe trofea, i te,
które są mi po prostu
bliskie, niekoniecznie nagradzane.
A. A.: Skąd czerp i e s z p o m y s ł y,
inspiracje? Czy
wynikają one z obserwacji konkretnych zdarzeń i ludzkich zachowań?
S. Ł.: Pomysły rodzą
się właściwie w każdej sytuacji. Zdaję
sobie sprawę, że nie
powstałyby, gdybym
nie był w danym miejscu i czasie. W mojej
twórczości kieruję się szczerością wypowiedzi,
choć to niewdzięczna rola. Przedstawiam swoje
widzenie świata. To propozycja, z którą można
zgodzić się lub nie. Przyświeca mi motto „Satyryk, który pluje z wiatrem, może opluć sobie
twarz”.
A. A.: Czy Sławek Łuczyński to twórca,
który sztywno trzyma się ram?
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S. Ł.: W mojej twórczości nie unikałem malowania murali, robienia scenografii, spotów reklamowych, projektowania logo. Zrobiłem nawet wspólnie z kolegą film animowany „Moje
podwórko”, który obejrzeć można na YouTube.
Jeżdżę po Polsce z moją wystawą fotograficzną
„Po drodze”. Latem lubię spędzać czas w domku w lesie. Ponieważ nie umiem leniuchować,
zabijam tam czas, rzeźbiąc w drewnie.
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Wywiady

Przyzwoitość jest sprzymierzeńcem nieprzyzwoitości z milczeniem.

A. A.: Twoje prace można zobaczyć w galeriach i miejscach wystawowych w całej
Polsce i wielu krajach świata. A w Paryżu…
S. Ł.: Dużą frajdę sprawia mi udział w zagranicznych plenerach i jurorowanie w konkursach międzynarodowych. Dzięki temu
zwiedzam trochę świata i spełniam swoje
marzenia o podróżowaniu. Poznaję nowych
ludzi. Będąc na festiwalu satyry we Francji
w Saint-Just-le-Martel, poznałem kustosz
Muzeum Historii Nowoczesnej w Paryżu.
Zaproponowała zakup kilkunastu moich
prac do zbiorów tegoż muzeum. To największa moja kolekcja w zbiorach muzealnych.
Pojedyncze prace znajdują się w kolekcjach
prywatnych w USA, Australii i prawie w całej Europie.
A. A.: Poznajesz satyryków w wielu krajach. Bywasz na międzynarodowych plenerach. Jak postrzegasz tych artystów, ich
mentalność, sztukę, a poprzez nią sposób
wypowiedzi – przekazu?
S. Ł.: Podczas moich wypraw na festiwale
i konkursy międzynarodowe spotykam satyryków z całego świata. Operujemy tym samym językiem poprzez rysunek. Jest to język
uniwersalny, sprawdzony już przez prehistorycznych „artystów” w jaskiniach. Czytelny
dla każdego. Tematy wszędzie są te same,
bo i przywary ludzkie są internacjonalne.
Wszechobecna głupota, zawiść, zazdrość...
Jedynie mentalność nas rozróżnia. My, Polacy-satyrycy, brylujemy w świecie. Polska
szkoła karykatury jest najlepsza i doceniana.
A. A.: Czy poznawani tam satyrycy - mogą
liczyć na mecenasów sztuki, sponsorów,
przychylność władz miasta, otwartość galerii?
S. Ł.: Mecenasi sztuki karykaturzystów nie
rozpieszczają. Satyrę traktują jak piąte koło
u wozu. Opowiadali mi rysownicy z Iranu,
że u nich jest jedyna na świecie szkoła rysunku satyrycznego przy… akademii wojskowej. Domyślam się, że kształci propagandzistów.
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George Bernard Shaw

A. A.: Od niemal siedmiu lat nieprzerwanie pełnisz funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury
(SPAK). Z jakimi ona wiąże się obowiązkami?
S. Ł.: Odkąd zostałem wiceprezesem SPAK
w 2011 roku, zajmuję się działalnością organizacyjną i promującą to stowarzyszenie.
Zorganizowałem konkursy ogólnopolskie,
plenery międzynarodowe. Promuję satyrę
polską za granicą. W październiku ma być
wystawa w USA, a za rok w Londynie.
A. A.: Czy aktywność i twórcze dokonania
zostały docenione w sposób Ciebie satysfakcjonujący?
S. Ł.: Za działalność artystyczną zostałem
uhonorowany nagrodą SPAK – dwukrotnie
Małym Erykiem, w 2002 roku Dużym Erykiem. Wśród nagród znalazły się odznaki
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz „Zasłużony Działacz Kultury”. Cenię sobie bardzo tytuł przyznany przez kapitułę Ruchu
Piękniejsza Polska w 2014 roku „Za tworzenie piękna, którym możemy szczycić się
przed światem”.
A. A.: Co czuje, co myśli Sławek Łuczyński
stawiany poprzez liczne nagrody i wystawy w gronie artystów najczęściej wystawianych i oglądanych przez widzów?
S. Ł.: Okres, w którym wdrapałem się na
szczyt góry, mam już za sobą. Pozostało mi
dreptać w miejscu lub zejść z tej góry, co
uważam, że jest większą sztuką. Mój dorobek to 79 wyróżnień i nagród w konkursach
międzynarodowych i 61 w polskich. Ponad
153 wystawy indywidualne. Zbiorowych
już od lat nie liczę. Czuję się człowiekiem
spełnionym i to, co robię, sprawia mi wielką przyjemność. Inaczej już nie potrafię. Idąc
wciąż do przodu, nawet nie mogę się zestarzeć. Może tylko czasami ciało za mną nie
nadąża…
A. A.: Dziękuję za rozmowę.
http://luczynski.blogspot.com
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SATYRA

Wesołość to rodzaj odwagi.

Ernest Hemingway

FELIETON SATYRYCZNY SŁAWKA ŁUCZYŃSKIEGO
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Barbara Kęcińska-Lempka

Wizyta starszej pani
(fragment opowiadania, które uzyskało II nagrodę w I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego im. Eugeniusza Paukszty, organizowanego przez ZLP O/Poznań)
Początek czerwca był wyjątkowo chłodny
w tym roku. W grubym swetrze i skarpetach
nastawiałam kolejne pranie, gdy usłyszałam
dzwonek.
– Kogo to licho niesie? Z nikim się przecież nie umawiałam – pomyślałam, biegnąc
do drzwi.
W progu stała starsza kobieta w staromodnym żakieciku i w kwiecistej sukience
spiętej pod szyją broszką – szarotką. Włosy
upięte w mały koczek okalały jej miłą twarz.
Wyglądała jak Mary Poppins z bajki dla
dzieci lub działaczka Armii Zbawienia, nawracająca na ulicach śpiewaniem pobożnych
pieśni. Nawet na świadka Jehowy wyglądała
zbyt staroświecko. Wydawała mi się dziwnie
znajoma. Skąd? Gdzie ją widziałam ostatnio?
Z zamyślenia wyrwał mnie melodyjny głos.
– Co z tobą? Własnej babci nie poznajesz?
Przecież niedawno oglądałaś moje zdjęcia.
Tęskniłaś za mną, więc przyjechałam.
– Babcia!!! – rzuciłam się w jej ramiona
i tak stałyśmy w objęciach dwie starsze kobiety, choć ja czułam się małą dziewczynką
z warkoczami.
– Chwileczkę, moment, to przecież niemożliwe, przecież ty babciu nie żyjesz już
czterdzieści pięć lat. Umarłaś na wylew, kiedy byłam na pierwszym roku studiów – ocknęłam się zdumiona i trochę wystraszona.
– Bądź tak miła i mi tego nie przypominaj. Lepiej opowiedz co u ciebie słychać, no
i wpuść mnie do domu. Chyba nie zamierzasz
trzymać swojej babci w drzwiach.
Babcia wkroczyła do mieszkania, postawiła swoją torbę na krześle i usiadła za stołem.
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– Ładnie mieszkasz – rozejrzała się po
nowoczesnej kuchni, połączonej z pokojem.
Zupełnie jak u nas na Sołaczu w suterynie.
Chyba pamiętasz, że z braku miejsca wszyscy spaliśmy w kuchni. Bliźniaki, Hanka i ja,
no i czasem ty, gdy zostawałaś na noc.
– Pamiętam, ale to przecież niemożliwe, że ciebie babciu widzę żywą. To chyba
wszystko mi się śni, a może już umarłam –
uszczypnęłam się mocno w rękę.
– Nie umarłaś i nie masz co się szczypać,
w naszym świecie wszystko jest możliwe.
Szef dał mi przepustkę do was, bo widział
jak często mnie wspominasz – Babcia spojrzała na sufit i jakby przenikając cztery piętra
nad mieszkaniem, zatopiła wzrok w niebie.
– Spakowałam co miałam pod ręką, anioły
odprowadziły mnie do granicy, no i jestem.
Przyjechałam pod jednym warunkiem, ale
o tym powiem ci później. Jakoś tu u ciebie
zimno. Zrób mi gorącą kawę i opowiadaj co
u ciebie słychać.
Poczułam się jak wyrwana do odpowiedzi
i wydukałam przestraszona.
– Mamy wreszcie babciu wolność. Komuna upadła.
– Wiem, wiem, ale jaką ty masz wolność
jak marzniesz i w piecu sobie napalić nie możesz – babcia zawsze była praktyczna.
– Sytuację polityczną u was znamy dobrze.
Szef ma swoich informatorów wszędzie, nawet w piekle mamy swoich ludzi – opowiadała babcia, popijając kawę z filiżanki w niezapominajki. – Krążą ploty, że w piekle teraz
wielkie zaniepokojenie. W jednym kotle siedzi
Hitler i cały czas krzyczy jakby przemawiał.
Nikogo już na te swoje krzyki nie weźmie, ale
w drugim siedzi Stalin i ten z Belzebubem poszeptuje, cały czas coś do diablego ucha gada.
Diabły boją się, że Belzebuba na komunizm
przekabaci, a jak komunizm w piekle nastanie
zbraknie węgla i smoły. Będą diabły musiały
latać na ziemię, węgiel kraść, w workach do
piekła go dźwigać, ludziom się narażać. A diabły rozleniwione, robić im się nie chce, wolą
po świecie latać, nowomodne sztuki wystawiać, ludzi mamić.
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Dobry tytuł to połowa sukcesu.
Julian Tuwim

– Babciu! – cały czas
czułam się jak we śnie –
jak macie swoich informatorów, to na pewno
wiesz, co i u mnie przez
te lata. Zestarzałam się,
mam wnuka. Nieraz się
nim opiekuję i myślę
wtedy jak ty dawałaś sobie radę z czwórką dzieci. Tak daleko zabierałaś
nas na spacery, chodziliśmy nad Rusałkę, na
Golęcin, do Parku Sołackiego – tyle kilometrów! Robiłaś wszystko
w domu, a wieczorami
jeszcze miałaś siły czytać książki. Nie było
łazienki, ciepłej wody,
pralek, pampersów, a tu
czworo małych dzieci
i chora córka.
– Trzeba było dać
radę to dawałam. Nikt
się wtedy tak bardzo
wszystkim nie przejmował. Matki siedziały
w domach, telewizji nie
było, to i dzieci były
inne. Ludzie żyli blisko
siebie, rodziny trzymały się razem, zawsze
można było liczyć na czyjąś pomoc.
Wiele innych pytań cisnęło mi się na usta.
Nie wiedziałam, od jakiego zacząć: Czy babcia widuje się z moimi rodzicami? Jak tam
wszyscy żyją, co słychać u moich ciotek?
A może zapytać, gdzie jest Bursztynowa
Komnata? O przyszłość nie śmiałabym pytać
babci, bo pamiętałam, że babcia nie lubiła
w przyszłość zaglądać.
Babcia dopiła kawę i zadecydowała.
– Chętnie przejdę się po Sołaczu i po mieście. Oprowadzisz mnie? Tyle lat nie byłam
w Poznaniu. Po drodze widziałam, jakie nowoczesne teraz macie tramwaje. Aż chce się
jeździć, chociaż na pewno drogo. Ale najKRAJOBRAZY KULTURY 1/2018 (5)

pierw pójdziemy trochę pieszo. Odpowiem
na Twoje pytania, ale z góry uprzedzam,
o Bursztynową Komnatę mnie nie pytaj –
babcia, jakby przejrzała moje myśli, zapięła
żakiecik i gotowa do wyjścia cierpliwie czekała aż włożę buty i prochowiec.
Wyszło słońce, ale wzmagał się wiatr
i na ulicy Szydłowskiej mocno szumiały lipy.
Wołyńską przejechała dzwoniąc jedenastka,
trąbiły samochody. Stąd było blisko do parku, który wyglądał jak wielki zielony smok
z migoczącym okiem stawu. Kiedy przed laty
chodziłam tu z babcią, park wypełniony był
dziećmi. Teraz w powszedni dzień przedpołudniami było pusto. Na ławkach siedzieli tylko
smętni emeryci.
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Babcia jednak nie poprowadziła mnie do
parku, ale za Apteką Sołacką skręciłyśmy
w ulicę Podolską. Stanęłyśmy przed malowniczym domem w głębi ogrodu. Na trawniku
baraszkowały koty, a przez uchylone okno
wypływała fortepianowa muzyka. Babcia
nagle spojrzała w górę, pstryknęła palcami
i sielski obrazek zamienił się w przerażającą scenę. Po zaśnieżonym ogrodzie biegały
dwie spanikowane kobiety targając ciężkie
walizki, a młoda dziewczyna uginała się pod
ciężarem ogromnych tobołów. Jak oszalałe
miauczały koty, przestraszone gwałtownymi
grzmotami. Rozbłyski dobiegające z Cytadeli
rozświetlały upiornym światłem nagie gałęzie drzew. Przywarłam do metalowego płotu,
kurczowo trzymając się babci.
– To wojna – szepnęła – Ta młoda dziewczyna to twoja mama, a te dwie kobiety to
Niemki, u których mama musiała w okupację
pracować. Właśnie widzisz jak uciekają, Rosjanie już walczą o Cytadelę. Te dwie kobiety boją się, że już nie zdążą się ewakuować.
Uciekną. Zostawią wszystko: dom, książki po
ojcu, który był za Wilusia profesorem i swoje

ukochane koty. Do końca życia będą mieszkać w jednopokojowym mieszkaniu w NRD
i tęsknić.
– Wiem babciu, wiem. Mama mi o nich
opowiadała. Były dla niej dobre. Urodziły
się w Poznaniu, a ich ojciec Niemiec został
tu gdy po pierwszej wojnie Polska odzyskała
niepodległość. Mama odwiedziła je w Poczdamie parę lat po wojnie. Prosiły o zdjęcie
domu i wiadomości, co stało się z kotami.
Tyle lat minęło od tamtego czasu, zmienił się
świat, a ja wciąż pamiętam imiona tamtych
kotów: Ango, Psitka i Molik.
Przywołane koty, na chwilę zapomniały
o strachu i przybiegły do ogrodzenia. Nagle
obraz rozjaśnił się jak w telewizorze po naciśnięciu odpowiedniego klawisza na pilocie.
Może zrobiła to babcia, bo poszperała w torbie i znów w czerwcowe chłodne południe
stałyśmy na chodniku ulicy Podolskiej. Koty
miauczały za ogrodzeniem, ale chyba to były
inne koty.
(…)
Barbara Kęcińska-Lempka – poetka,
reporterka, recenzentka, wróg głupoty

Jerzy Bieniamin Zimny

Kapliczka finansów
(fragment powieści „Róże z Montreux”)
Kapliczka finansów, a może kapliczka poezji? Wiele mają wspólnego ze sobą z pozoru
bardzo od siebie odległe. Znam ludzi, którzy
modlą się do poety jak do wizerunku wieszcza na placu w mieście. Powtarzają jak mantrę ulubione wersy. Niekoniecznie musi to
być zaraz „Inwokacja” albo „Fortepian Chopina”. To może być „dłoń Marii Magdaleny”,
wystająca z poezji Witka. Albo mój wiersz
o chłopcu, który w samo południe „niósł
pieśń jak niemowlę i obręcz słońca toczył po
bruku”.
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Z kapliczkami jak z wizerunkami świątków przydrożnych. Nie ma rozstaju dróg,
gdzie nie byłoby kapliczki czuwającej nad
bezpieczeństwem wędrowców. Dzisiaj pieszych podróży już nie ma. I konnych nie
ma, tylko auta śmigają pod nosem świętego
i pozostawiają za sobą jedynie kurz. Przechowywałem kiedyś taką „Pietę” w blokowej piwnicy. Łucja Danielewska przekazała mi ją na czas nieokreślony. Pochowała
syna i zmieniła płytę nagrobną. Pieta długo
„czuwała” przy jej rodzicach, a teraz zalega
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Strzeż się tego, czego pragniesz w młodości, gdyż otrzymasz to w wieku dojrzałym.

Johann Wolfgang Goethe

w mojej piwnicy i czeka na należne jej miejsce. A czas
już nie lubi takich eksponatów, przy drogach coraz
więcej parkingów i punktów sanitarnych. Nie to, co
kiedyś, szukało się głębokiego rowu albo wysokich krzaków. Dzisiaj w toaletach spotkać można świerk syberyjski i drogą ceramikę. Słynna
wierzba, jak płakała, tak płacze, chociaż nie
ma powodu. Może żal jej pastuszków i fujarek, i ptaków wędrujących śladami Oskara Kolberga. Miałem kiedyś przyjemność
poznać tego człowieka, któremu kultura
zawdzięcza tak wiele. Jestem kapłanem
w kapliczce finansowej, może zajdą do
mnie bohaterowie „Całej jaskrawości”
i zapłaczemy wszyscy nad poezją końca wieku. Witek powie, że ma szkolne
sny, że śniła mu się „szkoła ślusarska”,
a Stachura wreszcie się dowie, dlaczego „ślusarska”. I dlaczego w Zdroju,
i dlaczego ten Zdrój nie był dla mnie
przychylny, kiedy przechodziłem
obok stawu pamiętnego dnia, gdy
dwóch poetów znalazło w szlamie pozłacaną papierośnicę. Szkoła ślusarska, może być szkołą samochodową,
gdzie Jurek Grupiński obłaskawiał
koleżanki i kolegów swoją poezją.
Erotykami z pierwszej ręki, a potem
na słynnej już ulicy Malinowej, częstował wszystkich nalewką z wiśni.
To mi się śniło kilka razy, aż pewnej
nocy znalazłem się w górczyńskim
parku z workiem pełnym pieniędzy.
Witkowi śniła się szkoła ślusarska,
bo znaleźli w mule klucz francuski. Tego nie było w powieści, ale
pojawiło się w czasie poznańskich
juwenaliów, kiedy Mariusz Rosiak
na placu Mickiewicza odważył
się nazwać Stachurę: „szóstym
wieszczem”. Dlaczego szóstym?
A nie piątym? Przypomniałem
wtedy szerokiemu audytorium,
że piątym wieszczem jest
Ernest Bryll,
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Nie można napisać dobrej książki, nie będąc złośliwym.

nie wiem, kto go tak określił, ale nie miałem
wtedy wątpliwości, że ten ktoś miał rację.
A co do szkoły ślusarskiej, nigdy takiej nie
było, tak jak nie ma i nie będzie poezji podobnej do tej, którą pisze Witek. Szkoła ślusarska, szkołą poezji Różańskiego. Witek się
uśmiał, kiedy to usłyszał z moich ust:
– Miałeś chyba na myśli brak podmiotu lirycznego? Ale jest on na pewno nie
odautorski, i nie od narratora, czort wie, kto
mówi w moich wierszach, i jakiej jest płci,
i profesji.
Szkoda, że tak mało piszą o szkole górniczej. Nikt nie nawiązuje do Morcinkowego Łyska. A przecież na hałdach rodziły się
miłości wielopokoleniowe. Familoki wydały na świat niejednego poetę. Śląsk jest
bardzo poetycki. Węgiel jest solą każdego
wiersza. Grzeje świadomość ogniem sprzed
wielu wieków, teraz z końcem tysiąclecia
i początkiem nowego wieku, szczególnie ten
węgiel nabiera znaczenia. Węgiel kamienny,
czy kamień węgielny, skąd się wzięło takie
określenie. W kapliczce poety? Gdzieś na
peryferiach Werony, a może w Wiesbaden,
gdzie tak „pięknie zapada wieczór”. Majaczy mi na horyzoncie duch Hłaski, proszący
o polski paszport. „Niedoczekanie”, mówi
siła odśrodkowa, pocałuj nas pan w nos,
„pierwszy krok w chmurach” był pańskim
ostatnim krokiem na ziemi ojczystej. Nic,
że jest pan ojcem chrzestnym socrealizmu,
nieświadomie pan nim został, a „bazę sokołowską” przenieśliśmy w Bieszczady,
tam gdzie ostatecznie rozprawiliśmy się
z reakcją. Witek patriota i sierota, Steda pochowano na raty, wiem, co mówię, bo tyle
razy w Aleksandrowie pukałem do głuchych
drzwi, podziwiając „wisienkę” zawieszoną
pośród gwiazd. Jacy jesteśmy dla śmierci
interesującymi? Zwłaszcza nasze ciuchy robocze, nasze plecaki i teczki, nasze papiery
w kratkę, bo nigdy nie opanowaliśmy sztuki
pisania w linię. Kto widział Steda za stołem
okrytym czerwonym suknem, albo Bruna
bijącego pokłony stójkowym na węzłowych
stacjach? Od izby zatrzymań, do izby wi22
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dzeń, w końcu do izby przyjęć na oddziałach
pomocy doraźnej. Takiej nie było w sekretariatach redakcji. Jeśli miałbym w coś zainwestować, wydałbym swój skromny majątek na Kapliczkę Poetów. Wzorem kapliczki
straceńców pod Zamarłą Turnią. Jak to jest
przypasowane, kapliczka i turnia, u mnie kapliczka poetów straceńców?
Galopuję, a powinienem iść stępa. Z gracją i dumą, choć w dziurawych butach i przykrótkiej marynarce. Poeta księgowy nie potrafi rozmawiać z ludźmi. W jakim języku?
Ekonomia, jak poezja, jest sztuką poznawania, sztuką przedstawiania pewnych modeli
naukowych i modeli społecznych. Kiedyś
zbudowałem taki model. Algorytm był bardzo złożony, nie udało się ująć w nim czasu przyszłego, nie pomogły korelacje, nie
pomogło równanie zmiennej losowej. Decydował przypadek i znaczenie bożego palca. Przypadek decyduje o wszystkim, czyż
nie jest sprawcą pożaru przypadkowa iskra?
Uproszczone porównanie, jednak ani w przeszłości ani obecnie, ani za setki lat, nikt nie
określi prawdy absolutnej. Podobnie jest ze
sztuką, kiedy poezja mówi prawdę, wtedy
przestaje istnieć? W poezji jest „wszystko
oprócz prawdy”. Dlaczego więc ludzie czytają poezję? Dlatego, że mają dość rzeczywistości, szukają innego świata, a taki może
im zapewnić poezja. Głupi, bo mówi prawdę,
naiwny, bo nosi długie włosy, myśli, że będzie młodszym. Rozum, jeśli ma przestoje, to
tylko wtedy, kiedy pracują mięśnie i lędźwie.
Miłość przyprawia o totalne nieróbstwo. Ci,
którym się nie chce pracować, mają najwięcej dzieci. Może skandalizuję, lecz większość
poetów nie doczekało się potomków. Praca
piórem jest cięższa od pracy łopatą. Kończą
się podziały na dobrych i kiepskich poetów,
a także księgowych. Dlatego, że świat zafundował sobie technikę, wyręczającą umysły w procesach myślenia. Tylko patrzeć jak
znajdziemy się w muzeum figur woskowych.
(…)
Jerzy Beniamin Zimny
– sześćdziesiąt róż z Montreux
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ANEGDOTY
Cosimo Medici i Michał Anioł

Cosimo Medici, czyli Kosma I Medyceusz,
władca Florencji w wolnym czasie lubił rzeźbić. Stworzył posąg Neptuna i polecił ustawić
go na głównym placu miasta. Pokazał go Michałowi Aniołowi i zapytał:
– Jakie uczucia budzi w tobie mój Neptun?
– Religijne – odpowiedział wielki artysta.
– Jak to? - zdziwił się Medici.
– Kiedy patrzę na ten posąg, proszę Boga,
by panu wybaczył zepsucie takiej wspaniałej
bryły marmuru.

Norwid o Kraszewskim

Niedostatek stale towarzyszył twórcom sztuki. Cyprian Kamil Norwid tak napisał o Józefie Ignacym Kraszewskim:
„O ty, jakkolwiek sława laurem darzy,
Nie jesteś z swego wyzuty.
Bo jesteś pierwszym z ojczystych pisarzy,
Który ma buty”.

Zwięzłość jest duszą dowcipu.

William Szekspir

Montaigne o rozumie

Michel de Montaigne, francuski pisarz i filozof, zauważył kiedyś:
– Wydaje się, że najsprawiedliwiej na
świecie rozdzielony jest rozum.
– Dlaczego pan tak sądzi? – zapytano go.
– Bo nikt się nie skarży na jego brak – odpowiedział wielki myśliciel.

Otto Hahn i metafizyka

Otto Hahna, niemieckiego fizykochemika,
laureata nagrody Nobla, zapytano kiedyś, co
myśli o metafizyce.
– Metafizyka – odpowiedział śmiejąc
się uczony – to poszukiwanie czarnego kota
w ciemnym pokoju, w którym w ogóle nie ma
kotów.

Hans von Bolow i początkujący
kompozytor

Hansa von Bolowa, wybitnego niemieckiego dyrygenta, a także pianistę i kompozytora, poprosił o ocenę swoich utworów
pewien młody muzyk. Bolow tak mu odpowiedział:
– A ja bym wolał, żebyśmy nadal mogli
zostać dobrymi przyjaciółmi.

Leo Slezak i łabędź

Leo Slezak, austriacki śpiewak (tenor) i aktor, grał kiedyś rolę Lohengrina. Opera
kończy się sceną, w której bohater odpływa
łodzią ciągnioną przez łabędzia. Inspicjent
jednak za wcześnie dał znak i łódź oddaliła
się bez Lohengrina. Skonsternowany Slezak
krzyknął w stronę kulis:
– Kiedy odchodzi następny łabędź?
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Heindrich Heine i przecinek

Ktoś zapytał Heindricha Heinego, niemieckiego poetę, czym był zajęty przed obiadem.
– Przeczytałem wiersz, który napisałem
wczoraj i w jednym miejscu postawiłem
przecinek.
– A po obiedzie?
– Przeczytałem ten wiersz jeszcze raz i skreśliłem przecinek, bo okazał się zbyteczny.
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Kontury poezji
w poświacie współczesnej
psychologii (2)
Poświata psychologii
Początki zainteresowania psychologów poezją także były skomplikowane. Wydaje się,
że stając przed zadaniem powiedzenia czegoś
sensownego na jej temat, jedni z nich wychodzili od doświadczeń poetyckich i do nich
chcieli dopasować wiedzę psychologiczną,
zaś inni odwrotnie na teoretyczne schematy
funkcjonowania umysłu próbowali nałożyć
poezję w taki sposób, aby wydobyć z niej
psychologiczną esencję a resztę odrzucić.
Przedstawię tutaj oba stanowiska. Pierwsze
z nich zilustruję poprzez omówienie poglądów dwóch wybitnych psychologów, którzy
zajmowali się poezją w początkowych latach
XX wieku.
Frederick Clarke Prescott (1920) był chyba jednym z pierwszych psychologów, który
systematycznie zajmował się twórczością poetycką. Traktował ją jako coś szczególnego,
coś, czego nie można sprowadzić do innych
form twórczości artystycznej. Ta swoistość
poezji przejawia się w procesie jej tworzenia. Prescott przyrównywał go do „śnienia
w obecności umysłu”. Analogia między snem
i poezją jest uprawniona z kilku powodów.
Zasadniczym impulsem, który skłania twórcę
do pisania wierszy jest przeżywany konflikt
wewnętrzny, który ogólnie można określić
jako odczuwany dylemat między zaspokojeniem pragnienia a obowiązkiem przestrzegania reguł społecznych. Już w tym miejscu
widać, skąd Prescott czerpie inspiracje teoretyczne. Są to z pewnością poglądy twórcy
psychoanalizy Zygmunta Freuda. Konflikt
między id i superego został jednak zmodyfikowany przez Prescotta. Jego zdaniem,
pragnienia poety nie muszą mieć koniecznie
popędowego pochodzenia. Chodzi raczej
24

o intensywne doświadczenia wczesnodziecięce, które działają w ten sposób, że zwiększają wrażliwość poety na pewne bodźce pochodzące z otoczenia. Tak więc pierwszym
warunkiem zostania poetą jest posiadanie
wczesnodziecięcych doświadczeń traumatycznych. Są one na tyle silne, że gdyby nie
poezja, człowiek nie byłby w stanie nad nimi
zapanować, groziłoby mu szaleństwo. Wskazana analogia między poezją i snem polega
także na braku możliwości zrekonstruowania
procesu dochodzenia do powstania marzenia sennego, podobnie jak i utworu poetyckiego. Oba procesy przebiegają poza poziomem świadomości. Prescott podaje wiele
przykładów pisania wspaniałych wierszy
w natchnieniu, niejako automatycznie, pod
wpływem nagłego, niezrozumiałego impulsu.
Potem dopiero może nastąpić proces świadomego ich wygładzania, dopracowywania,
wprowadzania niewielkich formalnych poprawek. Zdaniem Prescotta świadomy proces
twórczy może spowodować tylko imitację
prawdziwej poezji. Wreszcie podobieństwo
między marzeniem sennym i poezją polega na ich nierealności. W obu przypadkach
mamy do czynienia z jakąś formą rzutowania
stanów umysłowych poety. Jednak nie jest to
prosty proces. Polega on na kondensowaniu
treści umysłowych, symbolicznym ich przetwarzaniu, często absurdalnym, nieoczekiwanym zestawianiu ze sobą pojęć pozornie nie
pasujących do siebie. Za sposób wyrażenia
natchnienia odpowiedzialna jest wyobraźnia
poetycka, która potrafi dokonać bardzo trudnej rzeczy: zintegrować w jedną spójną całość
to, co stanowi zmysłową treść doświadczenia
z abstrakcyjnymi strukturami umysłu poety.
Zdaniem Prescotta, jedyna różnica między poezją a snem polega na tym, że twórca wierszy jest w stanie uchwycić poetycką
wizję poprzez odnalezienie takich słów, które
są w stanie ją odtworzyć w stosunkowo adekwatny sposób. Zawsze jednak wiersz jest
tylko słabym naśladownictwem tego, czego
doświadcza poeta. Stąd ciągłe jego zmaganie
się z obiektem twórczości, częste niezadowoKRAJOBRAZY KULTURY 1/2018 (5)

Logika jest kaftanem bezpieczeństwa wyobraźni.

Helmar Nahr

lenie z efektów własnej pracy, ale też satysfakcja, gdy czuje on zbliżenie do niedającego
się uchwycić doświadczania świata. W końcu
tym efektem jest dodanie do powszechnego
sposobu pojmowania rzeczywistości czegoś
zupełnie nowego, czegoś co odsłania nam
skrawek rzeczywistości dotąd niepoznawalnej, o której Prescott nie waha się powiedzieć, że może być to uchwycenie prorocze.
Przedstawiona koncepcja poezji, niestety,
jest prawie tak samo tajemnicza, jak odczucia
wyrażone wierszem przez teoretyków literatury i poetów – nie czyniąc jej bardziej zrozumiałej w porównaniu od opisów artystycznych lub krytycznych. Dlatego też dla wielu
psychologów o bardziej scjentystycznym nastawieniu poglądy Prescotta były nie do zaakceptowania. Poszukiwali oni alternatywy
teoretycznej w celu wyjaśnienia, czym może
być poezja. Dla nich punktem wyjścia stała
się nie sama poezja, lecz psychologia twórczości, odwołująca się do solidnych badań
empirycznych, a także wykorzystująca wiedzę z innych dziedzin twórczości (odkryć
naukowych, postępów architektury, sztuki dziecięcej itd.). Dążenie do większej
precyzji w opisie i wyjaśnianiu twórczego procesu poetyckiego miało tę konsekwencję, że zrównywało poezję z innymi
dziedzinami twórczości artystycznej, co
oczywiście prowadziło do zatracenia jej
osobliwości.
John Dewey (1975) nigdy nie zajmował
się wprost poezją, jednak stworzył koncepcję estetyczną na tyle obszerną, że ta forma
sztuki mieści się w niej znakomicie. Pisał on:
„Właściwością dzieła sztuki, która w nim się
ukazuje i uwypukla, jest właśnie to, że stanowi ono całość i przynależy do szerszej,
wszechobejmującej całości, będącej uniwersum, w jakim żyjemy. Fakt ten, jak
mi się wydaje, wskazuje na źródło owego zachwycającego uczucia zrozumienia i czytelności, jakiego doznajemy
w obecności przedmiotu wzbudzającego silne doświadczenie estetyczne”.
Sztuka oznacza dla niego takie przetwoKRAJOBRAZY KULTURY 1/2018 (5)

rzenie codziennego doświadczenia, które jest
w stanie wydobyć z niego piękno. Poezja także musi spełniać te warunki i chociaż cechuje
ją to, że: „…koncentruje i skraca, nadaje tym
samym słowom energię rozszerzającą, niemal
wybuchową. Wiersz w taki sposób przedstawia materiał, że staje się on sam w sobie odrębnym światem”, nie to jest decydujące dla
stanowienia wartości artystycznej utworu
poetyckiego. Najistotniejsze w dziele, cechą
je fundującą jest to: „…że rozmaite elementy
i jakości dzieła sztuki łączą się i przenikają
wzajemnie w sposób, jakiemu rzeczy fizykalne
nigdy nie mogą dorównać. To połączenie polega na odczuwalnej w nich wszystkich obecności tej samej jakościowej jedności”. Jak
widać, istota twórczości zawsze jest ta sama,
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różnice polegają na formie
wyrażenia własnych myśli o życiu
i rzeczywistości.
Aby uchwycić wszystkie różnice w rozumieniu poezji między Prescottem i Deweyem, warto w tym miejscu odwołać
się do poglądów intelektualnego ucznia
tego ostatniego, Cary F. Jacoba (1922). Wykorzystał on koncepcję Deweya, aby na jej
podstawie zaprezentować szczegółowo jego
rozumienie poezji. Należy podkreślić, że
jego metoda badawcza jest podobna do metody Prescotta. Obiektem badań w obu przypadkach była analiza poezji przeprowadzana
z pozycji ich twórców. Przy czym, Jacob
w taki sposób dobierał przykłady, które uza26

sadniały jego tezy teoretyczne, aby przedstawić proces twórczy jako nic specjalnie wyjątkowego. Przykładowo zwracał
uwagę, że Edgar Poe pisał ciekawe
wiersze po wypiciu kieliszka wina, dla
innych stymulacją stawał się dobry
i obfity obiad (Shelley), a twórczości
jeszcze innych sprzyjał ascetyczny
styl życia (Stevenson). Dla Jacoba
proces twórczy jest ciężką, wielodniową pracą, ogromną koncentracją na zadaniu, nagromadzeniem
energii, którą potem wyładowuje się w sformułowaniu intelektualnym pomysłu i wyrażeniu
go w dziele artystycznym.
Powstaje ono jako wyraz
przeżyć twórcy wynikających z jego kontaktów ze
środowiskiem. Im więcej
i bardziej różnorodnych
jest tych doświadczeń,
tym bogatsza będzie
twórczość poetycka.
Jednak równie ważne
są dyspozycje twórcze. To, jaki charakter
będzie miało dzieło,
uzależnione jest od
uzdolnień
artystycznych danego twórcy.
Malarz ze względu na
swe uzdolnienia wyraża
swe doświadczenie w obrazach, muzyk w symfoniach, dramatopisarz w tragediach lub komediach, a poeta
w wierszach.
Jacob jest przekonany, że nie ma umysłu poetyckiego, jest tylko umysł twórczy.
Dlatego, charakteryzując poezję, skupia
się bardziej na formie poetyckiej niż na jej
treściach. Uważa, że myśli zawarte w wierszu nie mogą być banalne, ale też nie mogą
zbyt mocno odbiegać od powszechnego
doświadczenia, gdyż stałyby się wówczas
niezrozumiałe dla innych. Ostatecznym
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Nie obfitość światła, lecz nowy kąt widzenia polepsza widzialność rzeczy.

Robert Bresson

i rozstrzygającym kryterium rozpoznawania
wartości poetyckiej jest zawsze kultura. Tym
samym granice dla rozwoju poezji ustalane
są kulturowo. Czasami swoboda poetycka
jest większa, a niekiedy przekroczenie wąskiego tunelu reguł formalnych powoduje,
że wytwór poetycki zatraca swoją wartość.
Poeta musi być zanurzony w kulturze całkowicie, gdyż dopiero wtedy może w swojej
twórczości balansować na granicy możliwej do zrozumienia oryginalności i niezrozumiałej dziwaczności. Ważne jest to, aby
słowa użyte w wierszu nawiązywały do
przeszłości, gdyż w ten sposób będą łatwiej
kojarzyły się z indywidualnymi doświadczeniami czytelników. Poeta musi umiejętnie korzystać z symboliki, która jest ugruntowana kulturowo, wówczas słowa wiersza
mogą wyrazić więcej niż to na co wskazują.
Ta siła symboliczna wiersza oraz siła rytmu
decyduje o poetyckości dzieła literackiego,
to bowiem w największym stopniu porusza
wyobraźnię czytelników.
Myślę, że obie koncepcje niewiele wnoszą do rozumienia procesu prowadzącego do
powstania utworu poetyckiego. Metaforycznie można powiedzieć, że poświata dawnej
wiedzy psychologicznej nie potrafiła ukazać niczego więcej poza konturami poezji.
Nic więc dziwnego, że po okresie fascynacji
psychologów twórczością poetycką w latach dwudziestych XX wieku, doszli oni do
wniosku, że ich wiedza teoretyczna, system
pojęć naukowych i metody badawcze nie są
w stanie wnieść wiele więcej do zrozumienia tego fenomenu niż to zrobił np. Leopold
Staff w cytowanym wcześniej wierszu (patrz:
KRAJOBRAZY KULTURY 3/2017). Tym
samym te zagadnienia przestały budzić zainteresowanie psychologów i wręcz zostało
zapomniane. Nie można jednak nie docenić jednej sprawy, którą pozostawili niejako
w spadku pierwsi psychologowie twórczości
poetyckiej. Określili oni dość wyraźnie obszar badawczy, który powinien być penetrowany, jeśli chcielibyśmy powrócić do tego
problemu w przyszłości.
KRAJOBRAZY KULTURY 1/2018 (5)

Obszar ten wyznaczany jest przez cztery
elementy, które są ze sobą ściśle związane:
poetę, dzieło poetyckie, rzeczywistość, do
której odnosi się poezja, i jej odbiorców (czytelników). Prescott podkreślał przede wszystkim związki między twórcą-poetą i jego
wierszami, w tle umieszczając rzeczywistość.
Z kolei Dewey koncentrował się na relacji
między dziełem poetyckim i jego odbiorcami w tle umieszczając poetę i rzeczywistość
odwzorowywaną w poezji. Stanowisko to ilustruje graficznie rysunek 1.
DZIEŁO
POETYCKIE

RZECZYWISTOŚĆ
ODTWARZANA

TWÓRCA POETA

ODBIORCACZYTELNIK

Rysunek 1. Kwadrat tworzący przestrzeń poetycką

Wyodrębniając powyższe elementy miałem na uwadze zrealizowanie postulatu sformułowanego przez twórcę semiotyki Charlesa Pierce’a. Głosi on, że znaczenie danego
obiektu można zrozumieć tylko wówczas,
jeśli dane pojęcie będzie rozszyfrowywane
w kontekście dwóch dodatkowych pojęć:
poprzednika i następnika. Tak więc analiza działań poety powinna być umieszczona
w kontekście przynajmniej dwóch innych
pojęć, podobnie należy postępować, jeśli
chcemy wyjaśniać postępowanie czytelników, znaczenie utworu poetyckiego, a nawet rzeczywistości, która staje się impulsem
działania twórczego. Po tym wyjaśnieniu
chciałbym już przystąpić do przedstawienia
współczesnych poglądów psychologicznych
na twórczość poetycką.
Przedruk z almanachu XXXI
Międzynarodowego Listopada Poetyckiego
w Poznaniu, rok 2008. Tytuł: Między złotem
a bielą”. LIBRA nr 7.
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Ex-Marine z pustyni
w wielkim mieście
Akcja w zaniku, pozszywana ze strzępów
zdarzeń i opisów (czasem wstrzymujących
oddech), jej miejsca zmieniają się błyskawicznie w tempie pracy pamięci i wyobraźni
bezimiennego bohatera, o którym wiemy, że
jest Amerykaninem i nie chce dłużej zamieszkiwać w hotelu. Poszukuje więc mieszkania
w nienazwanym i niemożliwym do identyfikacji mieście, będącym mroźną metropolią
jakiegoś europejskiego kraju, do którego niedawno przybył i nie zamierza wyjeżdżać.
To, niby proste zadanie, jest dla bohatera
nieznającego języka, kultury, obyczajów ani
ludzi – wyzwaniem. Tym większym, że wyobcowująca go sytuacja wcale go nie uwiera, przeciwnie – sam się izoluje i pragnie nie
zwracać na siebie uwagi.
Tak jak bohater nie zna miejsca, które
wybrał nie na zamieszkanie a na pomieszkanie (tu podejrzewam inwencję tłumacza
Jędrzeja Polaka, bo angielski tytuł The Apartment” znaczy mieszkanie) i poznaje to miejsce fragmentami, tak samo czytelnik poznaje
bohatera poprzez strzępy niedopowiadanych
wspomnień, wyobrażeń demaskujących stany emocjonalne czy w momencie nieoczekiwanego ujawnienia przez niego swego
uczestnictwa w okrucieństwie działań wojennych w Iraku, gdy po koncercie na szkolnym
poziomie pęka psychiczny pancerz bohatera
w kontakcie z Schmetterlingiem, wyrażającym profesjonalny zachwyt sonatą Bacha
Chaconne.
Myślący czytelnik zaskoczony jest przejściem wrażliwego znawcy i nauczyciela muzyki do porządku nad wyznaniem Amerykanina i jego mózg zaczyna drążyć przyczyny.
Baxter stawia czytelnikowi mnóstwo
takich pytań, nie nadając im wcale formalnego kształtu, prowokuje – właśnie niedopowiedzeniami – do rozmyślań, każe nam
samym zagłębiać się w psychikę człowieka
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lub szukać w chaosie i okrucieństwie świata
przyczyn jej okaleczenia. Nie narzuca i nie
ułatwia odpowiedzi, pozostawia je odbiorcy.
To ważny walor tej prozy. Pozwala autorowi włączyć czytelnika w proces tworzenia,
pozostawiając mu wartościowanie i ocenę
przedstawionego świata.
Oszczędna narracja „Pomieszkania” budowana na zasadzie strumienia świadomości
wymaga od czytającego uwagi, by śledzić,
kiedy jesteśmy w jej czasie teraźniejszym
i w poznawanym przez bohatera – narratora
mieście, a kiedy jego pamięć lub wyobraźnia wyprowadza nas w przeszłość do Stanów
bądź Iraku.
Jest ona wespół z niedopowiedzeniami
elementem gry z czytelnikiem, bo przywołane zdarzenia z przeszłości nie służą jednoznacznemu wyjaśnianiu zachowań bohatera
i do końca pozostaje on obiektem dociekań
i domniemań czytającego. Podobnie jak
przypadkowo poznana przez niego żywiołowa Saskia, towarzyszka jego peregrynacji
po mieście, o której wiemy tylko tyle, ile mu
sama o sobie powiedziała i ile czytając zaobserwowaliśmy. A ich związek emocjonalny
jest także tylko sugerowany i jak wszystko
w tej powieści – nietuzinkowy i niejednoznaczny.
Bohater nie powiela znanego wzorca samotności w tłumie. Jego literacka konstrukcja jest niezwykle skomplikowana, złożona
ze sprzeczności bardzo trudnych do połączenia. Bezimienny, nieukorzeniony, bez podglebia kultury, bez tradycji, bez życiowego
celu – obcy w nieznanym sobie mieście czuje się niepewnie, czasem nawet zagrożony.
Współistnieją w nim chęć bycia niewidzialnym, ucieczki w anonimowość, dystansu
i potrzeba bycia wśród ludzi.
To Amerykanin, były Marine na misji
w Iraku, zadający „…śmierć z dużej, bezpiecznej odległości”, potem z własnej woli
cywilny kontrahent bogacący się przez jednoczesne zapewnianie wywiadu zarówno irackiej policji, jak i amerykańskiej armii. Sam
sobie nie potrafi odpowiedzieć, czy powrócił
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Sekret znudzenia czytelnika polega na tym, aby powiedzieć mu wszystko.

Wolter

do Iraku tylko dla pieniędzy, czy po śmierć
będącą zadośćuczynieniem za zadawane
cierpienie, czy dlatego, że „Irak był jedynym
miejscem na całej kuli ziemskiej, w którym
byłem w stanie odzyskać równowagę , w którym świat nienawidził mnie tak bardzo jak ja
nienawidziłem świata i siebie…”.
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Nienawiść jest tu nieuosobionym bohaterem powieści towarzyszącym narratorowi,
który wyznaje, że urodził się w „epicentrum
nienawiści, choć nie miało to żadnej przyczyny, bo nie wydarzyła się tu żadna tragedia, nic.
Urodziłem się po to, żeby nienawidzić miejsce,
z którego pochodzę. (…) Patrzy się w krzesło
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Szkicownik literacki
i krzesło staje się czystą nienawiścią. Nienawiścią staje się mrugająca w łazience żarówka.
Albo wejście na klatkę schodową. Albo półka z książkami. Albo dom. Albo miasto. Albo
temperatura. Albo układ chmur na niebie”.
Wyjazd do dalekiej Europy jest formą
ucieczki od noszonej w sobie nienawiści,
a więc od samego siebie. To działanie z punktu
widzenia skuteczności irracjonalne, dla literatury symboliczne. Bohater nie znajdzie swego miejsca na ziemi, bo nie rozumie samego
siebie. W swoim „ja” tylko pomieszkuje jak
w hotelowych pokojach, z których ucieka zanim zdąży je poznać i do nich przywyknąć.
Nosi w sobie poczucie winy, bo „…jego
zbrodnie były tak brutalnie zwyczajne i rutynowe”. Zdradza niską samoocenę, co widać, gdy gest kciuka wskazujący na szczęśliwy koniec groźnego incydentu na drodze
komentuje : „…zdałem sobie sprawę, że za
tym poczuciem ulgi – a może tylko za gestem
wyrażającym tę ulgę – kryje się wszystko, co
zasługuje we mnie na największą pogardę”.
Czytający pyta i zastanawia się czy to
wynik obudzenia moralnej wrażliwości, czy
tylko objaw stresu pourazowego. A może to
skutek porządku społecznego i predyspozycji człowieka do przemocy? Albo porażające: Czy w ogóle istnieje jakieś uzasadnienie,
usprawiedliwienie dla postępującej degrengolady człowieczeństwa?
Czytelnik pozostaje z tymi pytaniami,
łącznie z tym ostatnim – tragicznym, z wewnętrzną potrzebą poszukiwania odpowiedzi
i z gorzką refleksją o dysharmonii, której nie
potrafimy zapobiec, nie panując nad własnym
życiem i własnymi doświadczeniami.
A autor – nie wprost – przekazuje ostrzeżenie: Uważaj! Podobne egzystencjalne tarapaty unicestwiają, bo odbierają wolę wydobycia się z nich, co sprawia, że jesteś stracony,
bo nie tylko w nie popadłeś, ale nie chce ci
się z nich wydostawać. Ten brak motywacji
do ratowania się ma swe źródło w niechęci,
nawet w strachu przed tym, co możemy zobaczyć zaglądając w głąb siebie. A to tam tkwi
zarzewie nieszczęścia.
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To książka o istotnych sprawach świata:
o ludzkiej egzystencji pokazanej z kilku perspektyw, o okrucieństwie wojny i narastającej przemocy, o zderzeniu obcych światów,
różnych kultur i o ludzkości w stanie rozpaczy, budującej bariery w obronie swej trudnej
osobności oraz o braku woli dialogu. Jest też
narracją o bezwolności i sile odwagi, o zapomnieniu i przypominaniu sobie, o tymczasowości i nadziei na odzyskanie siebie.
Ta nieduża debiutancka powieść Baxtera
(ukazująca się w Polsce jako druga po „Lotnisku w Monachium”) jest wielką odwagą
stawiania trudnych pytań, a także podejmowania ryzykownych zabiegów strukturalnych i stylistycznych. Nakładanie narracji,
anegdot, drobnych zdarzeń, jak otwierane
okna, opisywane z dbałością o szczegóły,
nieco irytujące, a naprawdę przekonujące
i ważne; także wplatanie wypowiedzi na
temat perspektywy w malarstwie, muzyki
Bacha i Mozarta, architektury, czy upadku
amerykańskiego imperium – zbliża ją do
eseju o sposobach bycia na świecie. Jej siła
tkwi w uniwersalizmie.
To proza intrygująco oszczędna i monotonna, pozornie beznamiętny styl, miejscami
nużąca narracja tej książki może drażnić, ale
współgra z taką właśnie egzystencją bohatera.
O dziwo! Czyta się wartko i niechętnie odkłada.
Czytelników poszukujących thrillerów
może nawet denerwować, myślących wabi
i zniewala. Zapada w pamięć.
Czytanie „Pomieszkania” nie kończy się
wraz z zamknięciem okładki. Ta czynność
rozpoczyna dopiero skomplikowany proces
poszukiwania odpowiedzi na podprogowo zadane przez autora pytania, weryfikacji domysłów, konfrontacji z własnym doświadczeniem
i wiedzą, również obserwacją świata zewnętrznego, którego cechy oraz problemy odsłonił –
nie zrywając całkiem kurtyny – Greg Baxter.
Zofia Grabowska-Andrijew – czasem coś
napisze, najchętniej wiersz
Greg Baxter: Pomieszkanie. Czwarta
Strona, Poznań 2016; tytuł oryginału: The
Apartment, przekład: Jędrzej Polak
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Pamiętamy
Kazimiera Iłłakowiczówna
Szeptem

Nie zawiedzie – ale tylko w tym jednym,
nie odstąpi – ale tylko za tę jedną cenę,
wierna – ale tylko w tej godzinie,
dzielna – ale tylko kiedy nóż na gardle.
Ani się do niej przyznać, ni nie przyznać,
ani służyć, ni porzucić służbę,
ni powierzyć się, ni nie dowierzać,
ani przysiąc jej, ani ją przekląć.
Wyjść najpewniej na przestrzeń niewinną,
gdzie by wszystko było o czym innym,
oddalonym, bez świadków, nie krewnym…
I wkorzenić się tam, i nareszcie rosnąć wielkim drzewem.

Oczekiwanie

Jesteśmy cisi oboje
jak dwa gołębie przed burzą . . .
Tęsknoty i niepokoje
w dali się chmurzą.
Boję się jutra! Pogoda
nad nami lekko oddycha,
na niebie jutrzenka młoda
stoi tak cicha…
Daleko, pod barwną tęczą,
znak niewiadomy nikomu…
Może za chwilę zadźwięczą
pomruki gromu?!
Jesteśmy senni i cisi
jak piasek wichrom powolny.
Wysoko grom losu wisi,
runąć niezdolny.
Kazimiera Iłłakowiczówna (Iłła) – poetka, prozaik,
tłumaczka, dramaturg. Osobista sekretarka Józefa
Piłsudskiego. Urodzona 6 sierpnia 1892 roku w Wilnie,
zmarła 16 lutego 1983 roku w Poznaniu.
Poznański oddział Związku Literatów Polskich organizuje
corocznie Ogólnopolski Konkurs o Nagrodę im. Kazimiery
Iłłakowiczówny za Najlepszy Debiut Poetycki Roku.
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Wspomnienia to raj, z którego nie można nas wypędzić.

Lilla Latus

A mury rosną
Mur był od zawsze symbolem podziałów,
trudności, barier i problemów nie do pokonania. Jego symbolika jest wieloznaczna – od
funkcji obronnej po podział na słabych i silnych, zwycięzców i przegranych. Mury wyrażały potrzebę wyznaczania granicy własnych
wpływów, podkreślały potęgę władców. Bariery graniczne pomiędzy państwami nie są
niczym nowym. Ich powstawanie było ściśle
związane z kwestią bezpieczeństwa. Obecnie
takie umocnienia istnieją lub są budowane
w 65 państwach. Ostatnio, za sprawą kryzy-

Jean Paul

su imigracyjnego, temat murów granicznych
znowu staje się niepokojąco aktualny. W toczącej się w Europie debacie powraca nawet
widmo Muru Berlińskiego, najsłynniejszego
w XX wieku symbolu podziału, który upadł
26 lat temu.
Jacek Kaczmarski śpiewał: „A mury runą,
runą, runą i pogrzebią stary świat”. Te słowa
stały się symbolem nadziei i walki o lepsze
jutro. Chęć zmiany jest motorem postępu.
Mur może więc kojarzyć się zarówno ze zniewoleniem, jak i z ochroną tożsamości, która
jest fundamentalną potrzebą człowieka.
W czasie moich podróży po świecie widziałam różne mury, które przetrwały historyczne nawałnice i obecnie przyciągają rzesze turystów. Oto niektóre z nich.

Wielki Mur, Chiny
Jest jednym ze współczesnych cudów świata i zabytkiem światowego dziedzictwa
UNESCO. Pierwsze konstrukcje obronne
Wielkiego Muru wznoszono już w VIII w.
p.n.e. Miałam okazję zobaczyć jego fragment w Mutianyu koło Pekinu. Pomyślano tu
nawet o turystach niepełnosprawnych – jest
podjazd i przystosowana toaleta. Z radością
i satysfakcją udało mi się przejechać dość
znaczny odcinek. Niezapomniane przeżycie.
Mur Chiński jest największą budowlą wykonaną przez człowieka. Pochłonął jednak
niezliczoną rzeszę ludzkich ofiar, czym zyskał miano „najdłuższego cmentarza świata”.
Wbrew powszechnemu przekonaniu nie jest
widoczny z kosmosu, co nie zmienia faktu, że
jest niezwykłą budowlą wzbudzającą podziw
i zachwyt.

Mur w Ston na półwyspie Pelješac, Chorwacja
Do złudzenia przypomina Wielki Mur Chiński w miniaturze. To średniowieczne mury
miejskie, które pod rządami Republiki Dubrownickiej stanowiły ważny fort. Ston było
wtedy największym ośrodkiem w regionie
warzącym sól w miejscowych solankach.
Handel solą przynosił prawie jedną trzecią
32
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Nic tak człowieka nie charakteryzuje, jak rodzaj zabawy, której szuka.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

zysków całego Dubrownika. W czasach największej świetności fortyfikacje miały łączną
długość około 5,5 km. Obecnie mur jest malowniczą ciekawostką, na którą przewodnicy
kierują uwagę turystów podróżujących po
półwyspie Pelješac.

Ściana Płaczu w Jerozolimie, Izrael
Podziały i mury są bardzo
charakterystyczne dla Jerozolimy. Najniezwyklejszy jest
Mur Zachodni, czyli Ściana
Płaczu – jedyna zachowana
do dziś pozostałość Świątyni
Jerozolimskiej.
Rzymianie
zniszczyli ją w 70 r., lecz, jak
twierdzą teksty rabiniczne,
szechina (boska obecność),
nigdy nie opuściła tej ściany
i jest ona uważana za najświętsze ze wszystkich miejsc
żydowskich. Podzielona jest
na dwie strefy: małą część dla
kobiet i gwarniejszą, większą
część dla mężczyzn. Szczególną uwagę przyciągają
chasydzi – odziani na czarno,
w tałesach kiwają się w przód
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i w tył, modląc się całym ciałem,
co jakiś czas robiąc przerwę, by
przylgnąć do ściany i ucałować
kamienie. W murze mnóstwo karteczek z prośbami, modlitwami.
I ja wcisnęłam swoją ze wzruszeniem. Fascynujące miejsce. Z dużą
ciekawością podglądałam męską
część, gdzie Marek w jarmułce
wciskał swoją kartkę w szczelinę
muru. Byliśmy tam w czasie obchodów święta Chanuka. Na placu
i przy ścianie było mnóstwo ludzi,
wśród nich żołnierze – chłopcy
i dziewczęta w mundurach, z długą bronią, roześmiani, nieświadomi tego, że za kilka dni wybuchnie konflikt w strefie Gazy. Wojna
upomniała się o nich, zanim skończyła się Chanuka.

Fort Meherangarh w Jodhpur, Indie
Twierdza została zbudowana w połowie
XV w. przez Rao Dźodha Singha, wodza
klanu Rathore. Dała początek osadzie, która
stała się jednym z najbardziej znaczących
ośrodków Radżastanu. W XVIII wieku po-
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do 24 metrów i wysokość do 40 metrów. Na
ich koronie umieszczone są zabytkowe działa. Z fortu rozciąga się niesamowity widok –
nie tylko na całe „niebieskie miasto” (jak często nazywa się Jodhpur), ale też na pustynię
Thar. Ponoć nigdy nie został zdobyty przez
nieprzyjaciela, w co nietrudno uwierzyć, gdy
się patrzy z dołu na tę imponującą budowlę
położoną na wzgórzu, sięgającą niemal nieba.

Mury obronne w Rabacie, Maroko

wstał tu Pałac Zwycięstwa. Od 1974 roku
cały kompleks jest częścią Muzeum Twierdzy Mehrangarh. Mury obronne wzmocnione wieloma bastionami, wykute częściowo
w macierzystej skale wzgórza, mają grubość

Mury z czterema okazałymi bramami są dziś
atrakcją turystyczną stolicy Maroka. Miasto
powstało w XII wieku, ale są tu nawet pozostałości budowli wzniesionych przez starożytnych Rzymian. Bab ar – Rouah, czyli Brama
Wiatrów, jest najlepiej zachowaną bramą starych murów obronnych Maroka. Jest bardzo
szeroka, więc odbywa się pod nią regularny
ruch samochodów. Potwór współczesności
dotarł (dojechał?) tu z całą swoją niszczycielską siłą. Symbolem marokańskiej stolicy jest
Wieża Hasana, która stanowi jedyną pozostałość niedokończonego, potężnego meczetu.
Miejsce, które trzeba w Rabacie koniecznie
zobaczyć, to Kazba al-Udaja, dwunastowieczna cytadela. Przekraczając mury tej twierdzy
bramą Bab Udaja przenosimy się do zupełnie
innego świata. Wąskie
uliczki, niebieskie domki
z malutkimi okienkami,
misterne detale i wszechobecne koty tworzą niepowtarzalną atmosferę.
Rabat, pełen murów
i fortyfikacji, nie tylko
nie odgradza się od świata, ale jest otwarty na turystów i z dumą prezentuje swoje atrakcje.

Mury obronne
w Quebec City, Kanada
To najstarsze mury
obronne w Ameryce
Północnej. Quebec został założony w 1608
34
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Jesteś tak młody, jak twoje nadzieje. I tak stary, jak twoje lęki.

Vera Pfeiffer

roku przez Samuela de Champlaina. Mury przetrwały do naszych
czasów niemal w nienaruszonej
postaci. Pięknie komponując się
zarówno ze współczesną, jak
i historyczną zabudową, stały się
integralną częścią miasta malowniczo położonego nad rzeką Św.
Wawrzyńca. W 1985 roku zostały wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO
(razem z zabytkową starówką,
którą okalają). Ta niezwykła fortyfikacja ma około 4 km długości.
Najstarszą część miasta stanowi Basse-Ville (Dolne Miasto). Wąskie
uliczki, kręte schody i kafejki są niezwykle
urokliwe. Z górnej dzielnicy Haute-Ville
(Górne Miasto) można tu zjechać kolejką.
Mury nie są w stanie obronić miasta przed
najazdem turystów, którzy oblegają je tłumnie i chętnie.

Mury obronne Hawany, Kuba
Mury w stolicy Kuby są nie tylko pozostałością dawnych fortyfikacji, ale również niemym symbolem wieloletniej izolacji wyspy,
którą historyczne dzieje odgrodziły od reszty
świata. To ciągle jeden z ostatnich przyczół-

ków realnego socjalizmu. Ale Kuba stoi
u progu kolejnych przemian. Czułam to na
każdym kroku w czasie pobytu w tym niezwykłym kraju. Przewodnik opowiadał nie tylko
o zabytkach i historii, ale również pokazywał
budynek, w którym za kilka tygodni miało
nastąpić otwarcie ambasady USA, a pytany
o oczekiwania Kubańczyków, odpowiedział:
„Uważnie wsłuchujemy się w dźwięk trąbek
dobiegający od strony MacDonalda”.
System fortyfikacji składający się z czterech fortów jest jedną z największych atrakcji i obowiązkowym punktem tras turystycznych po starej Hawanie. Przykładem
innego, niezwykłego muru
jest także Malecón – kilkukilometrowy nadmorski
bulwar, będący centrum
życia towarzyskiego stolicy. Przesiadywanie na murze, łowienie ryb, pływanie, randkowanie odbywa
się tutaj przez całą dobę.
Na paradoks zakrawa fakt,
że obecny kształt Malecón
zawdzięcza amerykańskiej
administracji
wojskowej,
która obwarowała nabrzeże
w 1901 roku.
Lilla Latus – poetka,
tłumaczka, tekściarka
i podróżniczka
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Erotyki
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Nic nie jest tak miękkie i twarde jak serce.

Georg Christoph Lichtenberg
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fraszki
Adam Decowski
Tylko słowa

Nie słowa, lecz czyny
zasługują na wawrzyny.

Kunktator

Najtrudniej jest pojednać się z samym sobą.

Mikołaj Gogol

O prokreacji

Dzisiaj w prokreację
wkracza nowa era:
dziecko z in vitro
ojciec z komputera.
Adam Decowski – Wielbiciel Liry i Satyry

Woli nie wiedzieć,
po której stronie się opowiedzieć.

Andrzej Łowicki
Turysta

Tej turystyki nigdy nie był syty.
Co rusz to inną prowadził na szczyty.

Szybki

Z fetą
przed metą.

Niedosyt
O żonie

Jeśli podejrzenia ma,
gorsza jest od CBA.

Kochać on umiał namiętnie.
Szkoda, że tylko odświętnie.

Wszechstronna

Jeden jest pro, drugi anty,
ale razem robią kanty.

Przesuwając w palcach paciorki różańca,
lustrowała kościół od krańca do krańca.
Zamiast się skupić w modlitwie do Pana,
patrzyła, w co jest Kowalska ubrana.

Małżeńskie więzy

Kulturalne ogródki

O politykach

Bywa, że małżeńskie więzy
przetnie nazbyt ostry język.

Epitafium literata

Tu leży człowiek, który
próbował wyżyć z literatury.

Ubezpieczony

Gdy go jedna porzuci,
sam nie będzie długo,
bo dla bezpieczeństwa
w rezerwie ma drugą.
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Rozkwitają kulturalne ogródki,
gdzieś między kościołem i barem,
żeby w nich mogły spocząć smutki
tej codzienności, w dużej części szarej.

Kultura oddolna

Kultura oddolna, niszowa kultura,
kwitnie wszędzie, nastaw tylko ucha,
chyba, że jesteś totalny ponurak
i narzekania lubisz tylko słuchać.
Andrzej Łowicki – poeta dojrzały wiekiem
z młodą Weną
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Debiuty

Człowiek broni się przed strachem za pomocą lęku.

Weronika Jaśmin
kalcyt

zatoczyłeś krąg wdepnąłeś w gniazdo węży
kiedy zgasło ognisko
wyssałeś ze mnie drżące światło
klęczałam w jaskini stalaktyty nabrały
kształtów człowieczych mówiły obnaż kości
pokaż nam obrazy które pamiętamy zarycz
zabij
miecze płaczące nie mogły mnie ugodzić
krople ochrzciły skalp wygładziły skałę
wapienną
język rozdwojony przywarł do ściany
wyszłam zanim zawaliło się wejście
kończyny skręcił paraliż
komarzyce piły ze mnie resztki
ukryłam się na otwartej przestrzeni
strzelaj
Weronika Jaśmin
– bawiące się lirą dziecko Chaosu

Zygmunt Freud

Zapraszamy Seniorów!
Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu w 2017 roku realizował projekt pod nazwą
„Aktywizacja czytelnictwa na terenie miasta
Poznania”. Nasi członkowie odwiedzali Domy
Pomocy Dziennej, Domy Pomocy Społecznej i Osiedlowe Kluby Seniora. Opowiadali
o własnej twórczości i dokonaniach innych,
znaczących polskich literatów, o pasji tworzenia i jej znaczeniu w życiu człowieka.
Spotkania te były bardzo żywe, pensjonariusze uaktywniali się, prezentowali także
swoje różnorodne dokonania artystyczne.
Z zadowoleniem dzielili się efektami swoich
zdolności manualnych. Przy realizacji tego
projektu, stanowiącego terapię zajęciową, to
wszystko stawało się obopólną wartością.
Literaci z poznańskiego oddziału ZLP
nieodpłatnie udostępniali bibliotekom swoje
książki, a często również dzielili je pomiędzy
uczestników spotkań. Jakże miło było nam
słyszeć pytania: kiedy znowu nas państwo
odwiedzicie? Wobec nawiązania tak udanych kontaktów, postanowiliśmy je utrzymać i zaproponować osobom uzdolnionym
z w/w placówek ewentualną prezentację ich
prac, w każdej formie twórczości na łamach
naszego kwartalnika „Krajobrazy Kultury”.
Jesteśmy otwarci, zapraszamy!

Zapraszamy młodych autorów
Zapraszamy młodzież na łamy naszego kwartalnika.
Zachęcamy do nadsyłania na adres redakcji wszelkich form twórczości: poezji, prozy, rysunku, fotografii itp.
Debiut w „Krajobrazach Kultury” otwiera nowe
przestrzenie, a czytelnikom pozwala zauważyć talent
i wartość młodego człowieka. Zachęca także i dodaje
wiary w sens pracy nad sobą inne osoby, stawiające
dopiero pierwsze kroki.
Jesteśmy otwarci na twórczość, którą warto pokazać i promować.

KRAJOBRAZY KULTURY 1/2018 (5)

39

PLOTKI NAUKOWE I OBYCZAJOWE
Lech Nawrocki

Kawa i samobójcy
Naukowcy z Harvard School of Public Health, na podstawie analizy danych około 200
tysięcy osób, stwierdzili, że picie kawy może
mieć znaczący wpływ na zmniejszenie skłonności samobójczych. Osoby pijące 2-4 razy
dziennie kawę są aż o 50% mniej narażone na
groźbę odebrania sobie życia w porównaniu
z osobami nie raczącymi się tym napojem.
Może więc zapraszanie kogoś na kawę jest
czymś więcej niż tylko chęcią miłego wspólnego spędzenia czasu? Może widząc kogoś
w złym nastroju warto namówić go na filiżankę
kawy, a jeszcze lepiej dwie lub trzy? Kto wie,
kiedy w ten sposób uratuje się komuś życie?

ki umieścić w sprzyjającym im środowisku,
tj. w roztworze o optymalnej temperaturze
z dodatkiem składników odżywczych, po
pewnym czasie zamierają. Jednak, kiedy dodać do tej samej cieczy czynnik drażniący,
staną się nagle aktywne, a nawet zaczną się
rozmnażać.

Żal na łożu śmierci
Bronnie Ware, pracująca w hospicjum w Australii, na podstawie swoich dziesięcioletnich
obserwacji wyróżniła pięć głównych i najczęściej powtarzanych żalów, jakie wyrażali
umierający pensjonariusze. Były to następujące zwierzenia: żałuję, że 1) tak ciężko pracowałem, 2) straciłem kontakt z przyjaciółmi,
3) nie pozwoliłem sobie na więcej szczęścia,
4) nie miałem odwagi być sobą i 5) nie robiłem tego, o czym marzyłem, tylko to, czego
oczekiwali ode mnie inni.
W 2009 roku opublikowała na ten temat
artykuł, po ukazaniu się którego wielu pracowników hospicjów z całego świata potwierdziło jej obserwacje. Napisała później
o tych sprawach książkę, która ukazała się
również w Polsce, pt. „Czego najbardziej
żałują umierający”, Wydawnictwo Czarna
Owca, Warszawa 2016.

Sum i śledzie
Zygmunt Freud twierdził, że to, co drażni,
rodzi nowe życie. Jeśli prymitywne komór40

Pewien rybak znany był z tego, że wracając z połowów miał zawsze świeże śledzie,
co innym się nie udawało. Dopiero na łożu
śmierci wyjawił swój sekret. Otóż, do pojemnika ze złowionymi rybami wrzucał suma.
Pożerał on co prawda kilka z nich, ale pozostałe były tak spanikowane jego obecnością,
że docierały na miejsce przeznaczenia w znakomitej formie.
Jakie z tego można wysnuć wnioski dla
sztuki? Jeśli coś jest wciąż stałe, przewidywalne, umysł człowieka pracuje coraz leniwiej. Dochodzi do stępienia jego wrażliwości
i chłonności. Stąd zadanie dla sztuki, by nie
pozwalała mu na ospałość; lepiej, żeby drażniła
niż usypiała, aby zaspokajała jego ciągłą potrzebę odbierania nowych bodźców, pragnienie
nieustannych zmian, przechodzenia od kontrastu do kontrastu, nawet jeśli są to ulotne chwile.
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Wolę błędy entuzjasty od obojętności mędrca.

Anatol France

A wracając do świeżości śledzi i bezsprzecznych zasług suma, trzeba jednakowoż
stwierdzić, że ryby te jednak nigdy nie zostaną przyjaciółmi.

Makak i selfie
Pewien fotoreporter w indonezyjskiej dżungli wykonywał zdjęcia do przyrodniczego
albumu. Chwilę jego nieuwagi wykorzystał
makak czubaty i porwał mu aparat fotograficzny. Manipulował przy nim i, przypadkowo naciskając na spust migawki, pstryknął
kilkadziesiąt zdjęć, w tym kilka swoich portretów. Były tak udane, że wkrótce obiegły
cały świat. W wydanym albumie fotograf zamieścił je pod swoim nazwiskiem.

Oprotestowała to PETA, organizacja broniąca praw zwierząt, która stwierdziła, że to
małpa ma prawa autorskie do tych fotografii
i do profitów finansowych, wynikających z ich
rozpowszechniania. Fotograf upierał się jednak,
że zdjęcia są jego własnością. Sprawa trafiła do
sądu, który orzekł, że prawa autorskie nie rozciągają się na zwierzęta, przyznając rację fotografowi, który jednak jest zobowiązany przekazywać 25 procent zysków na rzecz makaków,
żyjących w indonezyjskim rezerwacie.
Zdjęcia tego makaka, mającego imię Naruto, można obejrzeć na stronie internetowej: https://www.google.pl/search?q=makake+naruto+selfie.
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Feminizm i renifery
Renifery zaprzęgnięte do sań Świętego Mikołaja nie mogą nosić męskich imion, ponieważ są to wyłącznie samice. Tak twierdzi
i żąda angielska feministka Cat Reynolds,
która wręcz naukowo dowiodła, że samce
zrzucają na początku grudnia swe poroża,
natomiast tylko samice pozostają rogate.
Jeśli więc w bogatym po brzegi w prezenty zaprzęgu, pędzącym do dzieci w święta
Bożego Narodzenia, biegną czy lecą renifery z rogami, w żadnym przypadku nie mogą
to być byki, tylko ani chybi wyłącznie łanie.
A więc absolutnie nie można im nadawać
takich imion, jak na przykład Rudolf, chyba że się pojawi bez rogów. Ale świąteczny
renifer bez swojego charakterystycznego,
imponującego poroża? Niewyobrażalne. To
nie przejdzie.

Wychodzi na to, że czas najwyższy nadać
święto-mikołajowym reniferom imiona żeńskie, na przykład Rudolfina. A może jednak
lepiej dla dobra sprawy, żeby nie drażnić ortodoksyjnych feministek, wymyślić im zgoła
inne imiona, neutralne nie określające płci?
Niniejszym nasza redakcja ogłasza zatem
konkurs na takie imiona. A Rudolfowi już podziękujemy…
Lech Nawrocki – bujdopisarz, bywa
kompozytorem, stypendysta ZUS
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Piosenki

Życia nie da się przełożyć na piosenki.

Claude Debussy

Słowa i muzyka - Krzysztof Galas
Wieczór

Słońce z wolna zachodzi
nadciąga wieczór, robi się chłodniej
późne godziny w ciemnych pelerynach
kładą się do snu wygodnie
Dumny słowik wyśpiewuje
najświętsze zaklęte nuty
piętrzą się dziwne kształty obłoków
księżyc się nudzi mgłą zasnuty
Refren
Po naszej stronie milczenia
rodzą się chwile łagodne
szelest pościeli, znajome westchnienia
dłonie zawsze głodne
odkrywam przed tobą wszystko
nim gęsty mrok nas otoczy
oknami w jasną przyszłość
są twoje dobre oczy
Jest tęczowo i niewinnie
jak na wyspie dobrego losu
twoja obecność przy mnie
to sprawdzony sposób
żeby obmyślać szczęście we dwoje
by się przyglądać zapomnianej ciszy
wystarczy jedno dotknięcie twoje
ulotne muśnięcie warg

Komplement

Komplement choćby jeden mi powiedz
gdy czas do młodości zamyka drzwi
a teraźniejszość na co dzień zaczyna uwierać
Wiem i rozumiem coraz mniej
nie kłamią słowa tej piosenki
gdy wszystko co pewne da się policzyć
na palcach jednej ręki.
Refren
Sam na sam mocuję się ze światem
patrząc jak moje ideały maleją
gęsta mgła unosi się nad miastem
o świcie noc zamyślona przemija
Komplement choćby jeden mi powiedz
zwyczajnie do mnie mów
miej przy tym intencje najszczersze
szepnij mi wprost do ucha
tych kilka ciepłych słów
resztę pochłoną twoje zawsze głodne wiersze
Refren

Krzysztof Galas – pełen inicjatywy
śpiewający masażysta i poeta

Refren
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COŚ DLA DZIECI

Dziecko nie powinno być nigdy karane przez tych,
których nie kocha John Locke

Maja Rausch

Kraniec
Świt zbudził się nieco przemarznięty i chuchając w zgrabiałe dłonie, czym prędzej pospieszył na Południe. Przechłodzone kropelki
Porannej Mgły pokrywały misterną szadzią
bezlistne ramiona drzew, nie pomijając nawet
najdrobniejszej gałązki. Wielka Biała Kotka
w skupieniu obserwowała, jak maleńki koronkowy płatek delikatnie osiadł na jej srebrzystym wąsie, a potem bezszelestnie wyparował.
– A więc to już – pomyślała, wyprężając
grzbiet.
Zrobiła dwa kroki do przodu, pozostawiając za sobą usztywnione tylne łapy, które dopiero po chwili PORZĄDNEGO ROZPROSTOWANIA dołączyły do reszty cielska.
Później potężnie ziewnęła, ukazując śnieżnobiałe kły i z dumnie sterczącym niby maszt
ogonem, potruchtała ku Plaży.
Na śnieżnej kołderce, przykrywającej
nadmorski piasek, nie było żadnych śladów.
Nocna Zadymka dokładnie zmiotła wszystkie odciski, pozostawione przez Zmierzających Tu i Tam. Wielka Biała Kotka prychnęła
z niesmakiem i zagłębiła łapki w miękkiej,
śniegowej otulinie. Nastroszyła futro. Z daleka wyglądała jak puchata piłka, skacząca
chaotycznymi susami w stronę zamarzniętej
granicy Morza.
Kiedy tam dotarła, przystanęła. Zwrócona pyszczkiem ku Horyzontowi, zaczęła
wietrzyć mroźne zapachy. Delikatnie unosząca się w powietrzu woń słonych fal, zaklętych
w Lodowe Zamczyska, mieszała się z subtelnym aromatem ośnieżonych falochronów.
Wyostrzonym zmysłem Wielka Biała Kotka
wyczuła posmak Płynnej Wody, pluskającej
Tam, Gdzie Morze Przełamało Lody. Poczuła
głód. Czym prędzej skierowała się w stronę,
stojącej na końcu cypla, Latarni Morskiej.
Była to okrągła Biała Wieża, która zatrzymała się na samym Krańcu Ziemskiego Świata. Przed nią roztaczała się Morska Domena,
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pełna Bezdennych Sekretów, Niezbadanych
Głębin i Tęsknoty Za Tymi, Którzy Nie Powrócili. Latarnia każdej Białej Nocy rozpalała się w nadziei, że dostrzeże na Widnokręgu
jakiś Samotny Maszt. Chociaż Ostatni Bohater dawno już odpłynął na pokładzie mlecznobiałego cumulusa, gnanego Sztormem aż
za Horyzont, ona wciąż trwała na swym posterunku. Ot, na wszelki wypadek. Niezmiennie wpatrzona w Dalekomorską Nieskończoność.
Wielka Biała Kotka usiadła na progu Latarni i wydając z siebie skrzecząco-trzeszczący pomruk, drapnęła pazurami w starą,
pobieloną futrynę. Zanim Północny Wiatr
rozdmuchał wokoło sypką garść śnieżynek,
drzwi otworzyły się. Na progu stanęła Albutka, cudacznie okutana długim szalem w kolorze écru. Spod wełnianej czapki wystawał
blady czubek nosa, a w jasnych oczach migotały srebrne iskierki.
Wielka Biała Kotka połasiła się o obute
w futrzane kozaki, nogi Latarniczki.
– MrrrnaaaAAA! – miauknięcie płynnie
przeistoczyło się w szerokie ziewnięcie.
– Wejdź do środka. Ja właśnie wychodzę – Albutka gestem zaprosiła do wnętrza
puszystą kulkę, która z uniesionym na sztorc
ogonem, pobiegła dobrze sobie znaną drogą
do kuchni, gdzie w porcelanowej miseczce
bieliła się gęsta śmietanka.
Tymczasem Latarniczka zamknęła za
sobą drzwi, poprawiła opadającą na oczy
czapkę i ruszyła wzdłuż szlaczka z odciśniętych kocich łapek. Kiedy była mniej
więcej w połowie drogi, odwróciła się. Zerknęła w okienko Latarni. Zza wymalowanej
przez Mróz szybki, pokrytej misternymi
marinami, na świat patrzyła Biała Figurka.
W błogim nastroju sytości, mrużyła ślepia,
oblizując się na kremowe Wspomnienie Po
Śmietance.
Albutka westchnęła w szalowych objęciach, po czym wznowiła wędrówkę. Z wielką przyjemnością kontemplowała roztaczający się przed nią zimowy pejzażyk. Widoczna
w oddali Rozwidlona Kamiennica na oba
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Coś dla dzieci
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Dzieci i zegarków nie należy na stałe nakręcać
– trzeba im pozwolić chodzić. Jean Paul
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To nie młodzi muszą zrozumieć nas, ale to my musimy zrozumieć ich:
oni nie znają starości, podczas gdy my znamy młodość. Marcel Achard
swe szczyty włożyła białe czapy. Porastające
wydmę drzewa, przyodziane w koronkowe
szatki i śniegowe etole, od czasu do czasu potrząsały ramionami, strzepując z siebie śnieżyczkowe konfetti. Cała okolica wyglądała,
jak wydziergana na drutach. Albo szydełkiem
Pramamci.
Latarniczka wspięła się na wydmę,
by przejrzeć leżące na ziemi sterty gałęzi
i szczap. W końcu podniosła solidną brzozową tyczkę. Opierając się na niej całym ciężarem, sprawdziła jej wytrzymałość i wielce
zadowolona z efektu, zeszła na Plażę.
Doszła do zamarzniętego Brzegu i zatrzymała się. Na Granicy Dwóch Światów, galeria lodowych rzeźb zachwycała różnorodnością form. Kryształowe wieżyce połyskiwały
świetliście, odbijając blade promienie słońca.
Skute lodem bryzgi wyglądały, jak bladziste
Straszynki, co niby na chwilę wychynęły
z Topieli. Zaś przyprószone siwizną Morskie
Bałwany, zastygły w chaotycznych pozach,
z pianą na zamarzniętych ustach.
Albutka odwróciła wzrok i podreptała
do Komórki, znajdującej się na tyłach Białej Latarni. Po chwili gmerania w Zbiorowisku Różności Na-W-Razie-Czego, wydobyła szuflę ze złamanym trzonkiem. Sprawnie
zastąpiła ubytek brzozową tyczką i zaczęła
odśnieżać. Gdy wreszcie skończyła, spojrzała w niebo. Od strony Morza nadlatywała
chmurna kawalkada.
– Zanosi się na niezły śniegopad – pomyślała, marszcząc siwe brwi. Schowała szuflę
do Komórki i zacierając z zimna orękawiczkowane ręce, wróciła do wnętrza swojej Wieży.
W sieni czekała na nią Wielka Biała Kotka, która zdążyła już wygrzać się Za Wszystkie Czasy przy kaflowym piecu.
– Mrrrnau! – miauknęła w podziękowaniu i korzystając z otwartych drzwi, wybiegła
na Zewnątrz. Okrążyła Latarnię świeżo odkopaną Ścieżynką. Mijając Komórkę, zerknęła
na dach, z którego subtelną girlandą zwieszały się lukrowane sople. Na ich widok wzdrygnęła się lekko, po czym w podskokach
czmychnęła na Brzeg Morza.
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Usiadła w śniegu i rozpoczęła Nader Ważny
Rytuał: unosząc w górę wyprężoną na baczność
tylną łapkę, z namaszczeniem oczyściła biel
swego futerka. Kiedy skończyła, bez mrugnięcia trzecią powieką, weszła na grubą warstwę
zmarzliny. Chruchrając niby Katarynka, przeszła spory kawałek po Skutej Lodem Wodzie.
Zatrzymała się dopiero obok wygładzonej
przez Albutkę, ślizgawki, której powierzchnia
lśniła niczym Zwierciadło. Wielka Biała Kotka
z ciekawością przejrzała się w nim. W skupieniu lustrowała własne Odbicie, mrużące do niej
ślepia w srebrzystej tafli.
– Jakieś ty śliczne – mruknęła.
– Ty też – Odbicie uśmiechnęło się pod
wąsem i puściło do niej jedno oczko. Wielka
Biała Kotka odwzajemniła ten gest, a potem
uniosła łepek.
Ponad kremowobiałą płaszczyzną Morza, płynęły w powietrzu nieskończone zastępy różnokształtnych cumulusów. Sunące
powoli Pierzaste Statki, Puchate Wehikuły
i Wielopłatowe Amfibie obierały kurs na wyznaczony sobie Azymut. Za nimi podążały
niestrudzenie gigantyczne platformy o poziomym spodzie, wypełnione po brzegi całymi
górami wyimaginowanej waty cukrowej, kremu waniliowego i bitej śmietany. Chmurnym
pojazdom towarzyszyły incusowe cumulaki, puszczające nosem flotylle zwiewnych
obłoczków. Raz po raz z puszystej masy
wynurzały się Kłębiaste Olbrzymy. Ich grymasiste miny zmieniały się, w miarę przelotu
kawalkady.
Nagle na grzbiecie Wielkiej Białej Kotki
przysiadł zimny koronkowy płatek. Za chwilę
kolejny musnął jej czuły nos, po czym szybko
wyparował. Kocica prychnęła z niesmakiem
i przeciągnęła się pospiesznie, rozczapierzając wszystkie łapy.
– A więc to już. Doczekałam się!
Oblizała pyszczek, nastroszyła futro
i owinąwszy wokół łap napuszony ogon, zastygła w Bezruchu. Zachmurzone niebo zaczęło sypać Białym Pyłem…
Maja Rausch – rękodzielna, bajęczopleciarka,
zabytkowniczka, bambrokorzenna, morskoduszka
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Wychowanie nasze jest to dług zaciągniony u ogółu,
z którego się w swym czasie wypłacać winniśmy. Karol Marcinkowski

Regulamin

Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
im. Romana Wilkanowicza – poety, uczestnika Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
I. Organizatorami Konkursu są:
Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919,
Zarząd Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich.
II. Celem Konkursu jest:
1. Popularyzowanie dziejów, wartości i tradycji Powstania Wielkopolskiego,
2. Upowszechnianie świadomości historycznej,
3. Wyłonienie nowych autorów podejmujących tematykę Powstania Wielkopolskiego,
4. Wydanie almanachu pokonkursowego pt: „Twórcy upamiętniają Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”.
III. Zasady Konkursu:
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim może każdy, niezależnie od wieku.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie jednego z niżej wymienionych
gatunków literackich:– do 5 wierszy, – opowiadania, – eseju, – powieści w formie wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane), których treść nawiązywać będzie do Powstania Wielkopolskiego, wartości i tradycji z nim związanych.
3. Łączna objętość tekstu do 12 stron znormalizowanego formatu A4, czcionka Times
New Roman, 12 punktowa, interlinia 1,15. Ograniczenie to nie dotyczy powieści.
4. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
5. Każdą stronę tekstu należy opatrzyć znakiem identyfikacyjnym (godłem) autora, ten
sam znak należy umieścić w odrębnej, zaklejonej kopercie zawierającej własnoręcznie
podpisaną kartę zgłoszenia z podaniem godła, imienia i nazwiska autora, adresu prywatnego oraz instytucji (szkoły). Zestawy nie spełniające warunków wyżej podanych nie
będą uwzględniane przez Jury.
6. Nadesłanie tekstów jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji reklamowych lub pokonkursowych bez wypłaty honorarium. Organizator nie
zwraca tekstów nadesłanych na Konkurs.
7. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez organizatorów.
8. Wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy, a najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami i wydrukowane w almanachu pokonkursowym „Twórcy upamiętniają Powstanie Wielkopolskie” oraz na łamach rocznika „Wielkopolski Powstaniec”.
9. Dla adeptów sztuki literackiej przewiduje się specjalne nagrody.
10. Ostateczny termin nadsyłania utworów upływa 31 marca 2018 roku.
Prace konkursowe należy nadsyłać do Biura Organizacyjnego:
Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 61-895 Poznań.
z dopiskiem na kopercie: Konkurs Literacki im. Romana Wilkanowicza.
11. Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień oraz spotkanie z jurorami nastąpi w terminie do 28.06. 2018 roku. Laureaci zostaną powiadomieni i zaproszeni
na uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień oraz okolicznościowych upominków.
12. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych organizatorów.
Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego
Zarząd Oddziału Poznańskiego
Związku Literatów Polskich
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GOŚĆ NUMERU
Bożena Janicka
Plastyk – studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Andrzeja Niekrasza. Nauczyciel – oligofrenopedagog w Zespole Szkół Specjalnych im.
Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.
Plenery: Załęcze Wielkie; Seminarium Klubu
Pracy Twórczej w Kamionie-Ożarowie; Orlean
(Francja).
Wystawy indywidualne: I Indywidualna Wystawa Malarstwa i Rysunku (Zduńska Wola, 2001 r.);
Indywidualna wystawa malarstwa na jedwabiu
„Kolor Świetlistego Szlaku” (Zduńska Wola,
2002 r.); Indywidualna Wystawa Rysunku i Malar-
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stwa „Zauroczenia” (Zduńska Wola, 2009 r.);
Wystawa Jubileuszowa z okazji 25-lecia
pracy twórczej „Anioły do mnie wysyłaj”
(Zduńska Wola, 2015 r.).
Wystawy zbiorowe: Wystawa malarstwa
(Kalisz 1996 r.); pomysłodawca, wcześniej
współorganizator i uczestnik Wystaw Prac
Plastycznych Nauczycieli organizowanych
w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Zduńskiej Woli (1998-2017);
Wystawa „Dziecko w fotografii i malarstwie”
(Zduńska Wola, 2007 r.); pomysłodawca,
współorganizator i uczestnik wieczorów
poetycko-muzyczno-plastyczno-fotograficznych w ZSS im. Marii Grzegorzewskiej
w Zduńskiej Woli; wystawa towarzysząca
imprezie promującej książkę monograficzną „Szadek
spojrzenie w przeszłość”
(Rzepiszew, 2009 r.).
Ulubione formy
plastyczne:
rysunek, malarstwo
akwarelowe,
pastelowe,
akrylowe, olejne,
na jedwabiu, na
szkle,
grafika,
sztuka użytkowa
i dekoracyjna. Tematyka: pejzaż,
portret, martwa
natura, kwiaty, konie, anioły, ikony.
Inne zainteresowania: muzyka,
fotografia, poezja,
arteterapia.
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