RECENZJE I OMÓWIENIA
Istnienie nieistniej¹ce. Wis³awy Szymborskiej têsknoty
za transcendencj¹
Wis³awa Szymborska, Dwukropek, Wydawnictwo a5, Kraków 2006, 46 s.
£aciñskie „transcendo”, od którego wiedzie swój rodowód ukute przez filozofów pojêcie transcendencji, oznacza „przejœæ, przest¹piæ; przejœæ do czegoœ, przekroczyæ” i chyba ¿adne inne s³owo
trafniej nie oddaje tego punktu egzystencji, do jakiego zmierza Wis³awa Szymborska.
Œwiadomoœci¹ i stanem ducha u progu owej tajemnicy przejœcia do tego, czego nigdy nie
oœmiela siê nazwaæ wprost (niebytu? œmierci? a mo¿e innej formy egzystencji?), dzieli siê poeta
z czytelnikami w swoim najnowszym tomiku, którego skromny tytu³ - Dwukropek - otwiera jednak
przed czytelnikami ró¿norakie filozoficzne perspektywy i mo¿liwoœci odczytania zawartych w nim
tekstów. Delikatn¹ materiê tematu przemijania i odchodzenia, z której tak ³atwo stworzyæ konwencjonalny, sentymentalny bana³, Szymborska wykorzystuje z precyzj¹ mistrza, czuj¹cego
i wiedz¹cego, ¿e wszelki nadmiar by³by w tym przypadku nietaktem i nadu¿yciem. Posiad³a
bowiem poetka niezwykle rzadki dar nazywania tego, co jest w³aœciwie poza s³owami, co jest milczeniem i znakiem zapytania bardziej ni¿ oznajmieniem. Im bli¿ej cz³owiek owej granicy nieznanego, tym bardziej brak odpowiedzi, tym wiêksza te¿ ich potrzeba. Ta sama, która sk³oni³a Kanta
do refleksji nad tym, co znajduje siê poza zasiêgiem naszego doœwiadczenia i œwiata poznawalnego
zmys³ami. Ta potencjalna kategoria bytu zaistnia³a u wielkiego myœliciela tak¿e w jêzyku - za spraw¹
ukutego przez niego okreœlenia: t r a n s c e d e n c j a. Najnowszy tomik Szymborskiej jest prób¹
uchwycenia owej bezcielesnej substancji niebytu przezieraj¹cej spoza zwyk³ych zdarzeñ i przypadków, które rz¹dz¹ ludzkim ¿yciem, bo przecie¿ - jak wyznaje -

Niewiele brakowa³o
a moja matka mog³aby poœlubiæ
pana Zbigniewa B. ze Zduñskiej Woli.
I gdyby mieli córkê - nie ja bym ni¹ by³a.
Mo¿e z lepsz¹ pamiêci¹ do imion i twarzy,
i ka¿dej us³yszanej tylko raz melodii.
Bez b³êdu poznaj¹c¹, który ptak jest który.
Ze œwietnymi stopniami z fizyki i chemii,
i gorszymi z polskiego,
ale w skrytoœci pisuj¹c¹ wiersze
od razu ciekawsze od moich.
(Nieobecnoœæ, s. 5)

Istnienia równoleg³e, którym nie dane by³o siê zrealizowaæ w widzialnej i dotykalnej postaci, s¹
dla Szymborskiej równie intryguj¹ce jak te, które rzeczywiœcie mia³y miejsce. Subtelny zwi¹zek, jaki
je ³¹czy, wydaje siê kwintesencj¹ fenomenu ludzkiego ¿ycia, jedynym sposobem na poradzenie
sobie ze œwiadomoœci¹ koniecznoœci, jakim w sensie biologicznym podlegamy wraz z ca³ym
œwiatem, który nas otacza. Nawet bowiem zwyk³a wycieczka do lasu mo¿e staæ siê swego rodzaju
objawieniem, odkryciem czegoœ wiêcej ponad to, co da siê zobaczyæ i rozpoznaæ. Nie bêdzie to
jednak leœmianowskie poch³oniêcie przez zaborcz¹ zieleñ, roztopienie siê w niej, poch³oniêcie przez
wci¹¿ nie nasycony i ¿¹daj¹cy wci¹¿ nowych ofiar absolut, choæ podmiot „Wchodzi do lasu,
/ a w³aœciwie zatraca siê w nim”. U Szymborskiej doœwiadczenie to ma charakter epistemologiczny,
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prowadz¹cy do intuicyjnego poznania i przeczucia natury œwiata z ca³¹ jego paradoksalnoœci¹
i niepowtarzalnoœci¹, proz¹ i poezj¹, duchem i materi¹ objawiaj¹cymi siê w swych nieskoñczenie
indywidualnych formach i przejawach ( tak¿e, dodajmy, bardzo po Leœmianowsku zró¿nicowanych
za pomoc¹ mnogoœci oddaj¹cych nieustanny ruch w przyrodzie okreœleñ odczasownikowych):

Jakie mrowie w parowie, igliwie, listowie,
czyje skoki, przeskoki, odskoki na boki,
co tu klonem, jesionem, co brzoz¹, co ³oz¹,
tylko œmieræ tutaj gada
pospolit¹ proz¹.
Wie, co tu biegiem, œciegiem,
samym œcie¿ki brzegiem,
przemknê³o i zniknê³o,
chocia¿ arcydzie³o,
nieŸle nadprzyrodzone i podprzyrodzone.
(Moralitet leœny, s. 11)

Zdziwienie, zaskoczenie, podziw, ale przede wszystkim spokojna akceptacja towarzyszy
obserwacjom œwiata i reguluj¹cych go praw funkcjonuj¹cych poza kategoriami dobra i z³a:

Wtem jakieœ zak³ócenie b³ogiego bezruchu.
Dwie chc¹ce ¿yæ istoty zerwane do biegu.
To antylopa w gwa³townej ucieczce,
a za ni¹ lwica zziajana i g³odna.
[...]
Na pytanie kto winien,
nic tylko milczenie.
Niewinne niebo, circulus coelestis,
Niewinna terra nutrix, ziemia ¿ywicielka.
Niewinny tempus fugitivum, czas.
Niewinna antylopa, gazella dorcas.
Niewinna lwica, leo massaicus.
Niewinny hebanowiec, diospyros mespiliformis.
I obserwator z lornetk¹ przy oczach,
w takich, jak ten, przypadkach
homo sapiens innocens.
(Zdarzenie, s. 12-13)

Ten stoicyzm pogodzenia i rezygnacji wynika z pewnoœci, ¿e w królestwie natury, do którego
nale¿ymy, jesteœmy tylko wiernymi poddanymi, a specjalne przywileje nie nale¿¹ siê nawet istotom
obdarzonym rozumem. Jest jednak domena, w której w³adamy niepodzielnie, gdzie dana nam jest
moc dowolnego zmieniania i kszta³towania œwiata, a nawet mamy mo¿liwoœæ uciêcia sobie
pogawêdki z beznamiêtn¹ Atropos - mitologiczn¹ Park¹ przecinaj¹c¹ niæ ludzkiego ¿ywota
(Wywiad z Atropos).
Oto po raz kolejny w poezji Wis³awy Szymborskiej powraca triumfuj¹ce i pocieszaj¹ce s³owo,
pozwalaj¹ce bezlitosnym determinantom ewolucji przeciwstawiæ horacjañskie non omnis moriar
i szczêœliwe zakoñczenia opisywane przez literaturê, potrzebne - jak g³osi anegdota, w któr¹ poetka pragnie wierzyæ - nawet samemu panu Darwinowi, co „Przemierzaj¹c umys³em tyle obszarów
i czasów / naogl¹da³ siê tylu wymar³ych gatunków, / takich triumfów silnych nad s³abymi, / tak
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wielu prób przetrwania, / prêdzej czy póŸniej daremnych, / ¿e przynajmniej od fikcji / i jej
mikroskali / mia³ prawo oczekiwaæ happy endu „ ( Pociecha, s. 14 ), bo gdy trafi³ na smutn¹ ksi¹¿kê,
„z furi¹ ciska³ j¹ w ogieñ”. Subiektywizm i indywidualizm dzie³ literackich w jakiœ - nie bezpoœredni
- sposób wydaje siê poetce przypominaæ subiektywizm i indywidualizm ¿ycia, w którym nic nie jest
takie, jakim przedstawia siê na pierwszy rzut oka, a spojrzenie nañ z wielu ró¿nych perspektyw i
punktów widzenia ujawnia wci¹¿ nowe jego aspekty i odcienie. Szymborska jest specjalistk¹ od
spogl¹dania na rzeczywistoœæ z najmniej spodziewanego miejsca i stanowiska, umo¿liwiaj¹cego
wydobycie z pozornie dobrze znanych rzeczy i zjawisk bogactwa zupe³nie nowych znaczeñ i sensów. Czy przysz³oby bowiem komukolwiek z Pañstwa do g³owy, by spojrzeæ na Hitlera oddanymi
oczami psa, wiernego owczarka alzackiego, którego powo³aniem by³o „czekanie, ufanie”, a losem
- jak mówi poetka - d³uga i bolesna œmieræ od kuli, gdy historia - przynajmniej dla jego pana okaza³a siê nie ³askawa, zmieniaj¹c swój bieg? (Monolog psa zapl¹tanego w dzieje).
Przypadku, ironii i bezmyœlnego okrucieñstwa dziejów, bezwarunkowoœci praw natury czy
nawet szczêœliwego trafu (jak wyjœcie z labiryntu, którego nie szukamy, ale które szuka nas w wierszu Labirynt) nie próbuje Szymborska t³umaczyæ, uzasadniaæ ani wyjaœniaæ jak¹kolwiek wy¿sz¹ (czytaj: bosk¹, nadprzyrodzon¹, absolutn¹) koniecznoœci¹ czy racj¹, na której kapryœn¹ wolê trzeba siê
zdaæ. Transcendencja, jeœli istnieje w nas - jest nam dana, tu i teraz, a œwiat, gdzie „ nie ma poezji
/ i nie ma filozofii, i nie ma religii „ bywa, na szczêœcie, tylko sennym koszmarem poety, bo tylko
my sami mo¿emy skazaæ siê na „¯ycie z kropk¹ u nogi” (Okropny sen poety), odrzucaj¹c wielce
obiecuj¹ce oczekiwanie zapowiadane przez dwukropek.
Czy przypadkowo zatem pojawia siê w tej poezji nazwisko Blaise’a Pascala, twórcy rachunku
prawdopodobieñstwa (sic!), rzecznika „jasnoœci i wyrazistoœci” w poznaniu, który jednak u schy³ku
¿ycia porzuca racjonalizm dla mistycyzmu? Mo¿e wiêc i poetka dopuszcza mo¿liwoœæ, ¿e poza
rzeczywistoœci¹ widzialn¹ jest coœ wiêcej ni¿ jesteœmy w stanie zobaczyæ i zbadaæ? To tylko
hipoteza, kolejne pytanie zawieszone w kosmicznej przestrzeni, ¿¹daj¹cej od nas „zdumionego
udzia³u w tej grze o regu³ach nieznanych” (Nieuwaga).
Niezmiennie te¿ frapuje Szymborsk¹ proteuszowa natura czasu, jego zmiennoœæ, ambiwalencja
i relatywizm, decyduj¹ce o chwilowoœci wszystkiego i sprawiaj¹ce, ¿e nawet niebo - jakkolwiek
byœmy to pojêcie rozumieli - mo¿na nazwaæ „tyko z pozoru wiecznym i statecznym„ (W³aœciwie
ka¿dy wiersz). Rekompensat¹ za przemijalnoœæ i kruchoœæ bytu s¹ wiêc wycieczki do rzeczywistoœci równoleg³ych, potencjalnych, których istnienie - za spraw¹ stwarzaj¹cego je s³owa - wydaje siê
nie mniej realne od tego, które - w swej niepowtarzalnej jednorodnoœci - zosta³o nam dane. To
s³owo-Logos nasz¹ egzystencjê pomna¿a i zwielokrotnia, utrwala i wzmacnia, daj¹c, jeœli nie sens
mo¿e, to - choæby nawet tylko iluzoryczny, ale jednak zwyciêski - odpór nicoœci.

Anna Szóstak

Lieder vom ersten Anfang
Frank
Viehwegs
„Letzte
Chance”
im
Verlag
NORA
Frank Viehweg, „Letzte Chance - Liebeslieder”, Verlag NORA, 118 Seiten.

erschienen

So lange zwei Menschen miteinander das leben können, wovon sie träumen und worauf sie für
die Menschheit hoffen, ist niemand verloren. Zwei retten immer die Welt. Aber was, wenn sie
scheitern, die alles an ihre Liebe banden, als an ein Zeichen, das zu hüten sie berufen waren?
„Letzte Chance” ist der vielleicht intimste Gedichtband von Frank Viehweg. Er macht diese Liebe
und dieses Scheitern zum Thema. Die Lieder des Verlustes stehen nicht über den Dingen. Die
Hilflosigkeit ist nicht beschrieben, sondern durchlitten. Zuweilen kranken die Lieder am Kranksein
des Verlassenen, gerade in jenem Kapitel des Bandes, der „Verloren” heißt. Trauer und Wunsch und
Klage trachten danach, eine Parallelität des Erlebens zu verlängern, die nicht mehr existiert. Das
Verbindende zwischen Ich und Du zerrinnt zur Fiktion. Wie sonst alles hineinfloss in die erwiderte
Liebe, ergießt es sich jetzt in den Schmerz. Einer rettet nicht einmal sich selbst. Zugleich ist das bei
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NORA edierte Buch eine Wiederbegegnung mit den schönsten Liebesliedern des Berliners aus den
vergangenen Jahrzehnten. Liebe bedeutet dem Sänger, „mich dir in den Rätseln beigeselln”.
Staunen können und lieben können haben immer miteinander zu tun. Durch die Augen des andern
wird alles neu: die Rambla in Madrid, Paris, wie singt von der rebellischen Zeit der Kirschen. Den
Wundern aufhelfen, die von sich selber nichts wissen, ist Dichters Art. Und immer vergewissert er
sich seiner Geschwister, mögen sie Benedetti heißen oder Nohavica, Chagall oder Rodriguez. Selbst
mit den Augen des anderen Liebhabers sieht er seine Geliebte, fürchtet, hofft, die
Blicke gleichen sich. Erotisch wird so nicht nur die Liebste von der Nasenspitze bis zur Scham.
Erotisch werden die Dörfer Böhmens und der blaue Luftballon, der aufsteigt aus einer
Demonstration, der weihnachtliche Obstsalat und die Sternschnuppenzeit am märkischen See.
Liebende finden einander in allen Dingen. Sie können jeden Krieg aussperren aus ihrer Umarmung
und jede Gewöhnung, ohne die Bedrohung zu vergessen. So bleibt Liebe der gewagte Sprung aus
der Wirklichkeit in die gelebte Utopie. Wie Piktogramme wirken die wenigen Illustrationen von
Franz Viehweg, Sohn des Sängers, in dem Buch. Schwere Menschenwesen, die sich gerade erst zu
erfinden beginnen. Davon singt der Vater, ein um das andere Mal. Und noch die letzte Chance ist
nur der erste Anfang.
Henry-Martin Klemt

Piosenki o pierwszym pocz¹tku
Frank Viehweg, Letzte Chance – Liebesliede (Ostatnia szansa), wydawnictwo NORA, 118 s.
Tak d³ugo, jak dwoje ludzi potrafi ze sob¹ ¿yæ, marzyæ, mieæ nadziejê, ¿adnemu z nich nic z³ego
siê nie stanie. We dwoje zawsze da siê uratowaæ œwiat. Ale co robiæ, kiedy to, do czego byli
powo³ani – mi³oœæ - im siê nie udaje?
„Ostatnia szansa” - tak zatytu³owany jest najbardziej chyba intymny tomik poezji Franka
Viehwega. Tematem jest mi³oœæ i stan po jej utracie. W rozdziale zatytu³owanym „Stracony”,
bezradnoœæ nie jest zwyczajnie opisana, lecz jest pochodn¹ cierpienia. Smutek i ¿al prze¿ywane s¹
równolegle. ¯al i pustka po drugiej osobie, poddaje w w¹tpliwoœæ czy w ogóle ta mi³oœæ istnia³a.
To, co wyp³ywa³o z odwzajemnionej mi³oœci, rozlewa siê teraz i zamienia w ból.
Wydana przez wydawnictwo NORA ksi¹¿ka jest ponownym spotkaniem z najpiêkniejszymi
mi³osnymi piosenkami berliñskiego poety z minionych dziesiêcioleci. Mi³oœæ dla niego oznacza
„pokonanie i ob³askawienie wzajemnych tajemnic”.
Potrafiæ siê dziwiæ i umieæ kochaæ te zdolnoœci, mia³o zawsze coœ ze sob¹ wspólnego. Poprzez
oczy tego drugiego wszystko staje siê niecodzienne. Zarówno zau³ki Madrytu czy Pary¿a jak
i rewolucyjna lektura „Czasu czereœni”. Ukazywaæ cuda, o których istnieniu nikt by nie wiedzia³ - to
w³aœnie jest zadaniem poety.
On sam chcia³by mieæ wokó³ siebie pokrewne dusze, bez wzglêdu na to jakie maj¹ imiona.
Benedetti, czy Nohavica, Chagall czy Rodriguez.
Nawet oczami innego kochanka widzi on swoj¹ ukochan¹, pe³en obaw ale i nadziei, ¿e ich spojrzenia spotkaj¹ siê.
Wszystko staje siê Ÿród³em erotycznych skojarzeñ. Ukochana od koñca nosa a¿ do wzgórka
³onowego. Wioski w Czechach, niebieski balon, który uciek³ znad demonstracji, sa³atka owocowa
na Bo¿e Narodzenie i deszcz komet nad jeziorem.
Kochankowie widz¹ siê we wszystkich przedmiotach. Ich uœciski ³agodz¹ ka¿dy konflikt. Nie ma
obawy zapomnienia. I tak mi³oœæ staje siê prze¿ywan¹ utopi¹, w któr¹ przedostali siê z rzeczywistoœci.
Kilka ilustracji wykonanych przez Franza Viehwega - syna piosenkarza - robi w ksi¹¿ce wra¿enie
piktogramów. Odkrywana jest trudna istota cz³owieczeñstwa i o tym œpiewa Frank Viehweg. Jeszcze
raz ostatnia szansa staje siê ponownym, znowu pierwszym pocz¹tkiem.
Henry-Martin Klemt
T³umaczenie Barbara Krzeszewska-Zmyœlony
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Fernab vom Schnellfraß der Moderne Shakespeare-Nachdichtungen
von Frank Viehweg bei NORA erschienen
Frank Viehweg, Ich rief dich oft - 24 Sonette nach W. Shakespeare, beide im Verlag
NORA erschienen, je 62 Seiten.
Frank Viehweg Nimm alles was ich liebe - 24 Sonette nach William Shakespeare, beide
im Verlag NORA erschienen, je 62 Seiten.
Jegliches hat seine Zeit. Die der Sonette William Shakespeares hat vorreichlich vierhundert
Jahren begonnen und es ist nicht absehbar, wann sie zuEnde gehen könnte. Zuweilen scheint es, als
sei damals alles Wichtigeausgesprochen worden, was sich über Liebe, Tod, menschliche
Leidenschaft undFehlbarkeit sagen ließe. Und als könnte alles Folgende nur Wiederholungsein.
Gerade deshalb hat jede Dichter-Generation sich diesen Versen aufsNeue genähert. Nun also Frank
Viehweg. Schon vor einiger Zeit legte der 1960 geborene Liederdichter aus Berlin daserste
Bändchen mit 24 Sonetten vor. Die nummerierten Werke hat ernachträglich betitelt und er singt sie
in eigenen Kompositionen. „Ich riefdich oft” ist das Bändchen überschrieben, das neben den
Nachdichtungen auchdie Originale enthält und einige federleichte Aktskizzen von Martina
Kraft.Natürlich darf das 66. Sonett nicht fehlen, das eine Art Scheideprobe fürjeden ist, der sich an
Shakespeare wagt. Sie ist geglückt, ebenso wie dieanderen Gedichte bedachtsam hindurchführt
werden zwischen den Geistern undUngeistern einer neuen Epoche, die Autos an die Stelle von
Kaleschen setzt,und was bei Karl Kraus noch als Geckenkleid hingeht, ist inzwischen
zumMarkenhemd mutiert. Ein Riss in der Zeit aber ist nicht zu spüren. Was sindschon 400 Jahre?
Größer scheint der Abstand zum zweiten Doppeldutzend Shakespearscher Werke, das Viehweg nun
unter der Titel „Nimm alles was ich liebe” vorgelegt hat. Die Zeichnungen, diesmal vom Sohn, sind
energischer, lassen weniger offen. Der Strich erobert und schließt ab. Der Dichter aber erobert und
schließt auf, noch immer. Er gibt zu, dass er sich gegen manchen Vers wehrte, eh er sich seiner
annehmen musste. Denn öfter geht es in diesem Büchlein um das Fortgehen für jetzt und das
Vergehen für immer, aber auch um Trug und
Täuschung und Ertragen. Nicht nur die Melancholie wiegt schwerer. Der Feder eines Dichters
dorthin zu folgen, wo er noch in der Selbstverleugnung ein Wissender ist, wissend um sich und um
die, deretwillen er sich beugt, das ist mehr als ein Kunst-Stück. Ist so fernab vom Schnellfraß der
Moderne, dass selbst, wer sich der Mode widersetzt, seine liebe Not damit hat. Denn er bleibt doch
ein Kind des eigenen, bemessenen Moments. Den Widerstand erspüren, den alle Liebe in sich trägt,
ihn fühlbar, hörbar machen, gehört zum Maß der Poesie. Widerstand gegen den Tod und seine
Propheten, gegen Hoffnungslosigkeit und Verführungskalkül. Die Wahrheit am Ende: zwei widerstreitende, untrennbar verbundene Zeilen. Wie Schweigen und Singen. Wie Frau und Mann.

Henry-Martin Klemt

Franka Viehwega naœladowania Szekspira opublikowane
przez wydawnictwo NORA
Frank Viehweg, Ich rief dich oft - 24 Sonette nach W. Shakespeare, wydawnictwo
NORA, 62 s.
Frank Viehweg, Nimm alles was ich liebe – 24 Sonette nach William Shakespeare,
wydawnictwo NORA, 62 s.
Wszystko ma swój czas. Czas sonetów Williama Szekspira rozpocz¹³ siê przed ponad czterystu
laty i nic nie wskazuje na to by mia³ siê wkrótce zakoñczyæ. Niekiedy wydaje siê nam, ¿e wszystko
co wiemy o mi³oœci, œmierci, ludzkich namiêtnoœciach i niedoskona³oœciach zosta³o ju¿ powiedziane,
a powstaj¹ce utwory nie wnosz¹ nic nowego. Mimo to ka¿da generacja poetów próbuje podj¹æ
temat na nowo. Tym razem czyni to Frank Viehweg.
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Urodzony w Berlinie w 1960 r., autor tekstów piosenek, ju¿ pewien czas temu opublikowa³ swój
pierwszy tomik 24 sonetów. Po jakimœ czasie ponumerowanym utworom nada³ tytu³y i wykonuje
je we w³asnych kompozycjach.
„Wo³a³em ciebie czêsto” tak zatytu³owany jest tomik z naœladowaniami Szekspira i orygina³ami,
ozdobiony subtelnymi szkicami aktów autorstwa Martiny Kraft. Nie brak tu sonetu 66, który jest
wyzwaniem dla ka¿dego, kto ma odwagê zmierzyæ siê z Szekspirem. Autorowi udaje siê sprostaæ
temu wyzwaniu i to jest sukcesem. Pozwala sobie - zgodnie z duchem epoki - dawne kolaski
zamieniæ na samochody. To, co jeszcze u Karla Kraule nazywane by³o pogoni¹ za mod¹ zamienia
siê u Franka Viehwega w markow¹ koszulê. A my, czytelnicy, dziêki temu nie mamy poczucia
up³ywu czasu.
Có¿ wielkiego te marne 400 lat? Wiêkszy dystans wydaje siê mieæ autor do nastêpnych dwóch
tuzinów utworów Szekspira zatytu³owanych „WeŸ wszystko co ja kocham”. Rysunki, wykonane
przez syna Franka Viehwega, s¹ bardziej jednoznaczne i nie pozostawiaj¹ niedomówieñ. Kreska
rysunku zdaje siê zamykaæ temat.
Autor przyznaje, ¿e broni³ siê przed u¿yciem niektórych rymów, zanim zdecydowa³ siê nimi
pos³u¿yæ. Odchodzenie na chwilê i przemijanie na zawsze, wytrzyma³oœæ na niegodziwoœci i oszustwa - to tematyka utworów tej ksi¹¿eczki. Nie tylko melancholia ma swój ciê¿ar. Sztuk¹ jest,
pod¹¿anie poety tam, gdzie mo¿e on z wielkim samozaparciem - maj¹c wiedzê, wieksz¹ od innych
- pochyliæ siê nad cz³owiekiem, by ze swojej wiedzy zrobiæ u¿ytek na rzecz drugiego cz³owieka. Tak
wielka jest potrzeba mi³oœci i niepoddawanie siê wszechogarniaj¹cej konsumpcji. Poeta pozostaje
dzieckiem w³asnego okreœlonego czasu.
Miar¹ poezji jest bunt wyp³ywaj¹cy z poczucia troski. Ten bunt poeta czyni odczuwalnym
i s³yszalnym. Bunt przeciwko œmierci i jej wys³añcom. Bunt przeciwko beznadziei i wyrachowanym
kalkulacjom. Prawdê podaje na koñcu - dwie buntownicze, nierozdzielne po³¹czone linie. Jak milczenie i œpiew. Jak kobieta i mê¿czyzna.
Henry-Martin Klemt
T³umaczenie Barbara Krzeszewska-Zmyœlony

O wspó³czesnej dydaktyce s³ów kilka
Wymiary szkolnej edukacji polonistycznej, pod red. Doroty Amborskiej-G³owackiej
i Romualda Marka Jab³oñskiego, wyd. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005.
W Oficynie Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego ukaza³a siê kolejna ksi¹¿ka
jubileuszowa, tym razem poœwiêcona profesorowi Marianowi Sinicy. Nosi ona tytu³ Wymiary szkolnej edukacji polonistycznej i stanowi zbiór artyku³ów poœwieconych dyscyplinie, której jubilat
poœwiêci³ wiêksz¹ czêœæ swojego naukowego ¿ycia – dydaktyce literatury i jêzyka polskiego.
Ksi¹¿ka podzielona zosta³a na trzy rozdzia³y, z których ka¿dy stanowi odrêbny obszar badañ
dydaktycznych. Pierwszy z nich, Edukacja polonistyczna w ogl¹dach naukowych, prezentuje
najnowsze badania dotycz¹ce dydaktyki jêzyka polskiego. Mowa w nim m.in. o potrzebie badañ
odbioru podrêczników szkolonych (Edward Polañski), samodzielnym dochodzeniu uczniów do
wzoru wypowiedzi (Ryszard Jedliñski) czy specjalistycznych podrêcznikach sztuki pisania (Barbara
Bogo³êbska). Szczególnie wart uwagi czytelnika jest referat Doroty Amborskiej-G³owackiej,
w którym autorka, dokonuje próby zdefiniowana pojêcia „tekst”.
Drugi z rozdzia³ów, S³owo i obraz w edukacji, to zbiór publikacji poœwiêconych literaturze oraz
analizie i interpretacji utworów; a tak¿e najnowszych metod nauczania jêzyka polskiego w szkole.
Znajdziemy tu teksty na temat twórczej aktywnoœci uczniów (Marzenna Magda-Adamowicz),
sposobów dbania o g³os (Bogumi³a Tarasiewicz), czy roli edukacji teatralnej w rozwoju ucznia
(Ma³gorzata Latoch-Zieliñska). Wœród artyku³ów poruszaj¹cych problematykê literack¹, wyró¿niæ
nale¿y pracê Ma³gorzaty Miko³ajczak poœwiêcon¹ utworowi Zbigniewa Herberta pt. Zimowy ogród.
Autorka w przejrzysty sposób analizuje ów wiersz pod wzglêdem budowy wersyfikacyjnej oraz
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interpretuje go na tle poezji Thomasa Hardy’ego (Drozd poœród zmierzchu) i Krzysztofa Kamila
Baczyñskiego (Œnieg, Dzieci na mrozie).
W ostatnim rozdziale ksi¹¿ki zatytu³owanym Horyzonty edukacji polonistycznej, zawarto osiem
bardzo zró¿nicowanych pod wzglêdem tematycznym publikacji. Wœród autorów znaleŸli siê min.
historyk Zygmunt Kowalczuk (Makrokosmos w mikrokosmosie historii jednostki. Dydaktyczne
walory badañ nad mentalnoœci¹ – Kardyna³ Ledóchowski) oraz politolog Wies³aw H³adkiewicz (O
jêzyku narracji politologicznej). Ostatnim tekstem niniejszego rozdzia³u jest artyku³ Katarzyny
Wêgorowskiej zatytu³owany Dydaktyczno-Gramatyczno-bibliofilski bia³y kruk, w którym w piêkny i
bardzo osobisty sposób autorka przypomina, wydany w 1907 r., rewelacyjny podrêcznik Ignacego
Steina i Romana Zawiliñskiego, Gramatyka jêzyka polskiego dla szkó³ œrednich.
Prezentowana ksi¹¿ka nale¿y do pozycji bardzo praktycznych, przeznaczonych przede wszystkim dla studentów i nauczycieli jêzyka polskiego. Jej trójdzielna konstrukcja u³atwia czytelnikowi
sprawne dotarcie do interesuj¹cych go zagadnieñ. Pozwala równie¿ na odszukanie odpowiedzi na
pytania nurtuj¹ce polonistów. Znajdziemy w niej ciekawe i nowatorskie propozycje spojrzenia na
znane powszechnie utwory literackie, a tak¿e propozycje metodologiczne, które warto, by zosta³y
wykorzystane w szkolnej praktyce. W ten sposób ksi¹¿ka jubileuszowa, a zatem niejako genetycznie
polimorficzna uzyskuje spójnoœæ i mo¿e stanowiæ nieocenion¹ pomoc dla wszystkich mi³oœników literatury i jêzyka polskiego.
Katarzyna Grabias-Banaszewska

Przesy³ki z ¯ar
Kronika Ziemi ¯arskiej nr 3 (2005), 96 s.
Krzysztof Kalicki: ¯ycie w kawa³kach, ¯ary 2005, eMBePe, 24 s.
W ostatnim czasie otrzyma³em dwie przesy³ki. Pierwsza zawiera³a „Kronikê Ziemi ¯arskiej”
(2005, nr 3) z proœb¹ o „¿yczliwe przyjêcie”. Co niniejszym staram siê czyniæ, albowiem zas³uguje
na to. Równie¿ ten numer potwierdza dobry ju¿ tradycyjnie poziom pisma, które za³o¿one przez
Zdzis³awa D¹bka nadal redagowane jest profesjonalnie. Obecnie przez jego syna Emila. Kwartalnik
daje przyk³ad pracy lokalnego œrodowiska , ca³ej ¿arskiej grupy, na rzecz spraw najwa¿niejszych dla
¿ycia tej „ma³ej ojczyzny”. W krêgu jego zainteresowañ s¹ w zasadzie wszystkie dziedziny ¿ycia –
gospodarka, historia, kultura, ¿ycie spo³eczne, oœwiata, natura. Wszystko, co byæ winno, jest.
A najwa¿niejsze, ¿e tej przejrzystej zasady siê nie zmienia. Ceniê i pozytywnie chcê podkreœliæ fakt
obecnoœci dzia³u literackiego „Literacki Puls Regionu”, który prowadzi Janusz Werstler. Tym razem
publikowane s¹ pe³ne smutku poezje m³odej poetki Natalii Szyszkowskiej.
Drug¹ przesy³kê stanowi³a ksi¹¿ka - zbiór wierszy Krzysztofa Kalickiego „¯ycie w kawa³kach”.
Rzecz ukaza³a siê nak³adem Miejskiej Biblioteki Publicznej w ¯arach jako kolejna pozycja (tomik 5)
w ciekawej, bibliofilskiej serii. Pod redaktorskim patronatem jej opiekuna i realizatora, czyli Jana
Tyry. To dobrze, ¿e takie zbiorki od czasu do czasu siê ukazuj¹. S¹ one na pewno edytorsk¹ ozdob¹
miasta. A najwa¿niejsze, ¿e inicjatywa tego typu nie wygas³a. Nie trzeba tej szansy kulturalnej
w tym miejscu chyba nikomu uzasadniaæ. Miejsce tu na pomys³y oryginalne. Jeœli jest w takim
przedsiêwziêciu coœ warte respektowania, to poza wszystkim innym, jedna zasada, a mianowicie
dba³oœæ o poziom publikowanej literatury. Dzisiaj wielu pisz¹cych, czemu trudno siê dziwiæ, roœci
sobie pretensje do bycia poet¹, a publikacja zbiorku ma oznaczaæ osi¹gniêcie tego literackiego celu.
Nie twierdzê, ¿e wszystkie tomiki mog¹ byæ na jednolitym wygórowanym poziomie. Nawet profesjonalnym wydawnictwom to siê nie udaje. S¹ jednak granice przyzwolenia, których nie powinno
siê przekraczaæ. Moim zdaniem zbiorek Kalickiego to w³aœnie czyni. No niestety. W ten sposób
jakby nie by³o postara³ siê o nobilitacjê autora, który winien jeszcze sporo popracowaæ nad wytworami swojego – powiedzmy – poetyckiego ducha. Ale có¿, mamy to, co mamy. Na dodatek, jeœli
przeczytaæ obszern¹ samochwalcz¹ notê biograficzn¹, to mo¿emy ulec wra¿eniu, ¿e chodzi o autora cenionego.
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A tymczasem poza totalnym wrêcz komplikowaniem œwiadomoœci i nazbyt czêstym uwalnianiem poetyckiej frazy od logicznych zwi¹zków semantycznych trudno siê czegokolwiek wiêcej
w tych wierszach dopatrzeæ. To jakby mno¿enie s³ów dla samego mno¿enia, bezkarne, bez pokrycia
w podmiotowym doœwiadczeniu mno¿enie. Jakby uprawianie poezji nie mia³o polegaæ na ca³kiem
realnym akcie poznawczym, kreacji, opisie obrazu rzeczywistoœci, czytelnym, daj¹cym siê odnosiæ
do sfery emocjonalnej lub egzystencjalnej. Wiem, ¿e sposoby nie musz¹ byæ jednorodne. Musz¹
byæ jednak wyraziste.
W tej magmie s³ów na moment zaledwie wyb³yskuj¹ jakieœ konkrety, które coœ usi³uj¹ komunikowaæ czytelnikowi. A to, ¿e podmiot „Na szarej prowincji / w oparach samotnej i g³uchej czaszki”, co mog³oby zapowiadaæ mo¿e ca³kiem niez³y wiersz, ale zabrak³o tego typu kontynuacji. A to,
¿e „Nigdy nie macie moich oczu”. Tu zaœ, poza pierwszym, obiecuj¹cym wersem, có¿, jakiœ zespó³
przypadkowych przedmiotów. Brak woli wypracowania ca³ej struktury wiersza od pierwszego do
ostatniego wersu. Nazbyt Kalickiego fascynuj¹ doznania zupe³nie subiektywne, podchwytywanie
impulsów, czêsto wy³¹cznie o wartoœci wra¿eniowej, w których a¿ roi siê od znacz¹cych wy³¹cznie
dla niego („kawa³ków”) marginaliów, np.: „Zmieciony choæ nie oszlifowany diament / Niewa¿ny jak
liœæ / Nadwra¿liw¹ serpentyn¹ zagubionego / deptaka / Md³y ha³as mrowiska samotnoœci /
Zdenerwowanie przez kilka zbêdnych / podpisów”. To jest czysta poetyzacja. Przy dobrej woli
mo¿na powiedzieæ, ¿e autor wyczuwalnie ociera siê w tych wszystkich usi³owaniach o otaczaj¹c¹
realnoœæ, swoje w niej ¿ycie, ale tylko ociera. Podczas, gdy potrzebna jest wyrazistoœæ, do której
przestrzegania jednak szczerze zachêcam.
Oczywiœcie nie chcê przez to, co napisa³em, odmawiaæ Krzysztofowi Kalickiemu czegokolwiek,
a wy³¹cznie przestrzec przed u³atwionym pojmowaniem tworzenia. I to by³oby na tyle, gdy idzie
o przesy³ki z ¯ar.

A poza tym „Lamus”
Lamus. Pismo Literacko-Artystyczne nr 14 (2005), Klub Myœli Twórczej Lamus, 108 s.
Ukaza³ siê po raz czternasty. I chyba wszyscy gorzowscy twórcy w nim s¹. W moje rêce trafi³
tradycyjnie ju¿, przy okazji wrêczenia lauru lubuskiego „Wawrzynu”. Eugeniusz Wieczorek (redaktor naczelny) osobiœcie, rokrocznie na tê imprezê przywozi kilka egzemplarzy. To mi³e i sympatyczne. Jakby jeszcze duch szczerego dzielenia siê wytworami kultury nie ca³kiem wygas³. To pismo,
rocznik, ma swój ju¿ ustalony klimat i wyraz dba³oœci o przejrzyst¹ zawartoœæ, bogactwo informacyjne, a tak¿e - co jest nie mniej wa¿ne – dobrze zrealizowan¹ oprawê plastyczn¹. Czegó¿ wiêcej
trzeba? Mo¿e odbiorcy, który by siê nie odwróci³? Ten numer robi trochê nostalgiczne wra¿enie.
Owszem s¹ wiersze, proza, laureaci konkursu im. Z. Morawskiego (£azuka, G¹siorek, Lipnicki,
Furman, Kierus, Szmidt i inni) i artyku³y, recenzje, felietony o miejscowych wytworach, napisane
z talentem wnikliwoœci przez Krystynê Kamiñsk¹ czy Hannê Kaup. Jest prezentacja sztuki wszelakiego rodzaju. Kultura manifestuje swoj¹ obecnoœæ oraz przegl¹da siê w lustrze s³owa. I tak byæ
powinno. Trudno jednak nie zauwa¿yæ, ¿e akcent zosta³ po³o¿ony na nutê po¿egnaln¹. Jakby to
sobie uœwiadomiono. Tak wielu ju¿ odesz³o, a wszyscy w Gorzowie byli, np. Rzeszewski, Strebejko,
Nowicka, S³owik, Ciesielski, Gordon, Szalbierz, Jancarz i inni. Teksty o tych postaciach otwieraj¹
pismo. To wszystko na bia³ym, kredowym papierze, który ma swój ciê¿ar.

Pomnik ze s³ów
Henryk Ryszard ¯uchowski, Opowieœæ o niepowtarzalnym ¿yciu Haliny Lubicz, Lublin
2005, Polihymnia, 172 s.
Przeczyta³em ksi¹¿kê „Opowieœæ o niepowtarzalnym ¿yciu Haliny Lubicz”. Przestawian¹ na
wielu stronicach przez Henryka Ryszarda ¯uchowskiego bohaterkê pozna³em osobiœcie. Do
mieszkania przy Sucharskiego w Zielonej Górze, gdzie wraz z Micha³em Kaziowem mieszka³a, przy-
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chodzi³em czêsto i regularnie. Tak siê bowiem z³o¿y³o, ¿e w pewnym momencie podj¹³em siê
pe³nienia u¿ytecznego zadania lektora i sekretarza. No, ale nie o tym chcia³bym.
Pani¹ Halinê pozna³em w jej latach „póŸnych”, kiedy ju¿ nie bez trudu mog³a zdobywaæ siê na
wiêksz¹ aktywnoœæ, ale cechy jej charakteru ci¹gle dawa³y o sobie znaæ. Na pewno by³a osob¹
nieprzeciêtn¹, w³adcz¹, aktywn¹, pracowit¹, rzeteln¹, otwart¹ na ludzi. To nie ulega w¹tpliwoœci.
Zdecydowaæ siê potrafi³a w swoim ¿yciu niemal zawsze na coœ niekonwencjonalnego. Bêd¹c
cenion¹ aktork¹ znalaz³a si³y i czas, by zaopiekowaæ siê dwudziestoparoletnim niewidomym i bez
obu r¹k, czyli Micha³em Kaziowem. Ona sama jako artystka by³a zauwa¿ana, a ten fakt dodatkowo
(nie bez udzia³u czynnika politycznego, o czym autor nie pisze) przyczyni³ siê do nie pozbawionego
fascynacji zainteresowania jej osob¹. Ksi¹¿ka, autorstwa jej syna, z zawodu re¿ysera i aktora, nie ze
wzglêdu tylko na ten prze³omowy epizod zosta³a napisana. Raczej ze wzglêdu – tak myœlê - na
odczuwany przez niego obowi¹zek przedstawienia ca³oœci niezwykle barwnego i bogatego
w ró¿norakie przejœcia matczynego ¿ywota, którego wzór i jego samego musi gdzieœ w g³êbi fascynowaæ. Raczej nie jest to tekst sentymentalny. D¹¿y w nim autor do zobiektywizowanej opowieœci, relacji, do próby spojrzenia jakby z zewn¹trz, co oczywiœcie nie zupe³nie mo¿e byæ mo¿liwe.
Cech¹ tego dokonania jest to, ¿e zosta³ nakreœlony wizerunek od dnia urodzin do momentu œmierci. To osobowoœæ matki wyzwoli³a potrzebê wystawienia jej pomnika ze s³ów „w stulecie urodzin”.
Autor wywi¹zuje siê z tego zadania w miarê rzetelnie. Sp³aca w ten sposób oczywisty d³ug synowski. Wychodzi z tego zamierzenia o tyle obronn¹ rêk¹, ¿e chocia¿ opowieœæ dotyczy
w znacznym, koniecznym zakresie prywatnoœci bliskiej osoby, to jest to ksi¹¿ka w ogóle o teatrze,
zagadnieniach tego specyficznego zawodu, zw³aszcza inaczej funkcjonuj¹cego w okresie
dwudziestolecia miêdzywojennego. Nie ujawnia autor jednak (szkoda) jakichœ specjalnych sekretów
lub tajemnic, ale ma³o znane fakty, zreszt¹ ró¿nej kategorii, np. dotycz¹ce udzia³u jako sanitariuszki w wojnie polsko-bolszewickiej. Czytelnik znajdzie poza tym dok³adn¹ relacjê z wielu sezonów
teatralnych, sprawnie wzbogacon¹ anegdotami. Kiedy natomiast w jednej z ods³on „Z rodzinnego
albumu” przytacza w ca³oœci wiersz „B¹dŸ pozdrowiona mi³oœci moja”, to mia³em du¿e w¹tpliwoœci czy to sensowne. Niekiedy w tym g¹szczu i wirze spraw zaledwie wy³ania siê sama bohaterka.
A wiêc t³o i kontekst jej ¿ycia, warunki egzystencjalne i historyczne, s¹ stale obecne. I dobrze, bo
gdyby to ¿ycie mia³o byæ pokazane g³ównie jako zjawisko i fenomen, to ksi¹¿kê musia³by autor
napisaæ w innej zupe³nie stylistyce, œciœle literackiej. W takiej, by w tekœcie samym, nie tylko
w sferze dokonañ i faktografii zawarte zosta³o uzasadnienie, ale jak to ma miejsce np. w ksi¹¿ce
Ró¿ewicza „Matka odchodzi”. Tu Halina Lubicz pokazana jest jako osobowoœæ wtopiona w wiêksz¹
strukturê spo³eczn¹, w niej tkwi, pe³ni œwiadomie akceptowan¹ rolê, ma wiêksze lub mniejsze
„sukcesy”, ale przecie¿, mimo walorów osobowoœci, mimo (co jest akcentowane) predylekcji do
¿ycia teatralnego (jego ruchu, œpiewu i tañca), niezale¿noœci postêpowania, poza decyzj¹
opiekuñcz¹, dla niektórych dziwn¹ i nie daj¹ca siê prosto wyt³umaczyæ, ¿yje jak wielu innych,
podobnie jak ona bêd¹cych dobrymi, obowi¹zkowymi ludŸmi i aktorami czy opiekuj¹cymi siê
niepe³nosprawnymi. Tyle tylko, ¿e jej dokonania ³¹cz¹ce siê z Micha³em Kaziowem zosta³y natychmiast nag³oœnione, wyeksponowane propagandowo, a wiêc przez to nabra³y dodatkowego
w ówczesnych latach waloru kreacji medialnej, podczas gdy przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ osób w
podobnej sytuacji, z równie wielkim poœwiêceniem i heroizmem, przechodzi³a bezimiennie tak¹
sam¹ drogê. Podobnie istotn¹. Podobnie trudn¹, której nie towarzyszy³o ¿adne zewnêtrzne zainteresowanie. Oczywiœcie ma Halina Lubicz ustalone miejsce w lokalnej legendzie naszego miasta,
o czym œwiadczy nazwanie jej imieniem jednego z rond oraz sali teatralnej. Ksi¹¿ka ¯uchowskiego,
chcê to zauwa¿yæ: starannie wydana, tê legendê równie¿ tworzy i podtrzymuje.

Czes³aw Sobkowiak
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