RECENZJE I OMÓWIENIA

Urszula Kozio³, Supliki, WL, Kraków 2005, 72 s.
Jak zawsze do tej pory, tak¿e i w najnowszym zbiorze, najwa¿niejsze u Urszuli Kozio³ jest s³owo:
intryguj¹co brzmi¹ce, wieloznaczne, ujawniaj¹ce w niespotykanym s¹siedztwie ca³e pok³ady ukrytych znaczeñ i niespodziewanych sensów. Problemem zaœ, który tym razem zdominowa³ tematykê
wierszy wroc³awskiej poetki, jest przemijanie i œmieræ. Ich tonacja bynajmniej jednak nie jest funebralna, ¿a³obna. Zadziorny charakter ( „nie jestem dobrze u³o¿ona / nie chcê byæ dobrze u³o¿ona /
starczy, ¿e dobrze u³o¿ona / zd¹¿ê byæ w trumnie”, Zamiast wiersza II ) i przekora ci¹gle pe³nej
wigoru starszej pani nie pozwoli³y jej ani na zbytnie roztkliwianie siê nad sob¹, ani na œmiertelnie
(we wszystkich - ³¹cznie z dos³ownym - znaczeniach tego s³owa ) powa¿ne dywagacje o nieweso³ym w istocie fakcie ¿egnania siê z ¿yciem i zmagania z coraz bardziej niepos³usznym cia³em
- w ¿artobliwej zadumie poetyckiej prozy Traktaciku o mi³oœci bliŸniego nastêpuj¹co opisywanym
w kontekœcie - nabieraj¹cego z up³ywem czasu zaskakuj¹co nowych znaczeñ - chrzeœcijañskiego
przykazania mi³oœci:
„Czy na myœl, ¿e masz kochaæ bliŸniego swego jak siebie samego nie wpadasz w panikê? Bo
czy ty samego siebie kochasz? I czy twój organizm tê mi³oœæ aby na pewno odp³aca, czy tylko p³aci
piêknym za nadobne?
Ilekroæ spojrzysz w lustro i porównasz dzisiejsze odbicie z dawnym, albo jeœli obejrzysz obraz
b¹dŸ wykres w³asnych organów wydobyty na jaw przeœwietleniem czy przy³apany elektronicznym
impulsem na bezrytmie, bezw³adzie i odkszta³ceniach, czy nie nabierasz podejrzeñ, ¿e oto rozmijasz siê z samym sob¹, ¿e siê z siebie wyobcowujesz, ¿e samemu sobie stajesz okoniem i ¿e w najtajniejszej g³êbi coœ tam przeciw tobie spiskuje, coœ siê tam ciebie zapiera i usi³uje dzia³aæ ci na
przekór?”
S¹ jednak i oczywiste plusy wieku podesz³ego, jak mo¿noœæ spojrzenia na wiele spraw
z zupe³nie nowej perspektywy. Urszula Kozio³ odwa¿nie staje do ostatniej rozgrywki, nazywaj¹c
rzeczy po imieniu i bez eufemistycznej pruderii mówi¹c o tym, co bolesne i trudne, choæ te¿ nie
stroni¹c od lingwistycznych zagadek, których rozwi¹zanie pozwala odkryæ drugie, metafizycznoeschatologiczne dno jej poetyckich suplik. W³aœnie suplik, a nie suplikacji, bo subtelna semantyczna
ró¿nica dziel¹ca oba okreœlenia jest tu bardzo istotna. Nie s¹ te wiersze bowiem kornym g³osem
strwo¿onej duszy, która oddaje siê pod ³askaw¹ opiekê Pana, jak w koœcielnych pieœniach b³agalnych, czyli suplikacjach w rodzaju Œwiêty Bo¿e, ale maj¹ czêsto charakter suplik, które sk³ada suplikant, a wiêc ten, co suplikê wnosi, jak dawny ch³op do pana pisemn¹ proœbê czy skargê.
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Wycieczka zatem w odleg³e stulecia, w otwieraj¹cym tom wierszu W barwach amaro, z przypomnieniem nazwisk poetów i królów, nie jest przypadkowa. To z jednej strony pretekst do gorzkiej
nieco zadumy nad œcie¿kami przeznaczeñ, którym na imiê Historia, skazuj¹cych poczciwego króla
Stasia na poœmiertn¹ poniewierkê jego doczesnych szcz¹tków, z drugiej - okazja do westchnienia
nad przewrotnoœci¹ pamiêci i kaprysami poetyckiej s³awy, bo któ¿ z m³odych zna dziœ utwory
Trembeckiego czy Niemcewicza, którzy przed laty, tak jak do dzisiaj ka¿dy poeta
nadal zapisuj¹ ³askawe okruchy
z ³askawego sto³u
³askawym wróblom
szarobure piórka ulotne
nad szarym blokiem
zwiduj¹ im siê
jak ulotny taniec Kossowskiej
ptasi œwir wystukuje jak zawsze
w klawiatury ich parapetów
ulotny werset
co ledwo wpadnie jednym uchem
do starczej g³owy
to zaraz drugim uchem wylatuje.
(W barwach amaro)

Przemijanie u Urszuli Kozio³ nie stroi siê te¿ w szaty a¿ nadto symbolicznej cmentarnej czerni poetka wola³aby, by by³ to kolor amaro, poetycka wersja amarantu, lecz - uwaga!- bez w¹tpienia
nie tylko o czerwieñ tu chodzi jako kontrapunkt serdecznej krwi ¿ycia wobec martwoty i bezbarwnoœci œmierci, ale o coœ wiêcej - bo a¿ o nieœmiertelnoœæ: od greckiego amarantos - nieœmiertelny; nie wiêdn¹cy.
Wracaj¹c zaœ do suplik Urszuli Kozio³, nasuwa siê pytanie, do jakiej instancji s¹ kierowane, skoro
„Bóg - jeœli jest - doprawdy nie zna umiaru w zadawaniu nam bólu” - pisze w Ma³ym traktacie
o bo¿ych niesprawiedliwoœciach, który koñczy krótkim „Nie wierzê”. Nie szczêdzi poetka sobie
i nam, czytelnikom, drwi¹cego memento znaczonego opisami powolnej i nieuniknionej degradacji
biologicznego jestestwa - jakby na potwierdzenie nieczu³oœci owej si³y wy¿szej: losu, ananke, Boga
(wci¹¿ jeszcze pisanego wielk¹ liter¹), w której przychyln¹ ingerencjê tak bardzo chcielibyœmy
wierzyæ:
„Nie doœæ wiêc, ¿e stary cz³owiek szpetnieje, kurczy siê, marszczy i przecieka jak dziurawy
garnek, nie doœæ, ¿e traci zêby i w³osy, musi nadto jeszcze traciæ pamiêæ i rozum? Zdolnoœæ
stanowienia o sobie? Ba, zdolnoœæ utrzymania siê na nogach, dŸwigniêcia siê na zwyk³y stopieñ, bo
nawet g³upie schody uzurpuj¹ sobie teraz prawo rz¹dzenia jego krokami?
Nie, nie, doprawdy, Bóg - jeœli jest - nie zna umiaru w zadawaniu nam cierpieñ i upokorzeñ”.
Co wiêc jest ostatecznym udzia³em ludzkiego bytu-ku-œmierci ? Czy po niej przynajmniej czeka
nas rekompensata?
Rozwa¿ania o tym, co po drugiej stronie, jeœli jej istnienie przyjmie siê jako pewn¹ alternatywn¹
mo¿liwoœæ - zwykle towarzysz¹ refleksji eschatologicznej, wydaje siê jednak, ¿e za aforystyczn¹
wirtuozeri¹ poetyckiego s³owa czai siê w tym przypadku trzeŸwa racjonalistka, która nie ma ju¿ zbyt
wielu z³udzeñ co do natury nieuchronnego i jego praw, jakim podlegaj¹ wszyscy i wszystko:
co wielkie i co ma³e
dynda na uwiêzi
tego samego nic.
(*** stara rzeka nie ma si³y...)
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Tym prawom podlega nawet mi³oœæ:
bo ju¿ miêdzy tob¹ a mn¹
zarysowuje siê galopuj¹ca pustka
zdyszany bieg
powrót do niebytu
prosto w czeluœæ bez dna
i bez echa
(***dajesz mi ró¿ê...)

Urszula Kozio³ nie odrzuca jednak¿e chyba ¿adnej z eschatologicznych hipotez czy koncepcji
œwiata pozagrobowego - od hinduistycznej sugestii odpoczynku ducha w b³ogos³awieñstwie
nirwany pocz¹wszy, skoñczywszy zaœ na powrocie do prabytu poprzez rozproszenie siê czy
rozp³yniêcie we wszechœwiecie jako cz¹stka jego egzystencji w materii rzeczy i s³owa, by
reinkarnowaæ w innej formie istnienia i powróciæ pod zupe³nie nowym mianem:
Na po¿arcie bia³ym ska³om
rzuæcie moje koœci bia³e
niech swym prochem, swoim mia³em
w ¿ebro muszli wniknê ca³a
przyjmê nowe imiê
Fissurella
Diodora
Nerita Peloronta
Pyramidella
amin
Nim odpomn¹ mnie anieli
z³o¿ê biel sw¹ w muszli bieli
niech¿e skrzyde³ mi udzieli
Pholadidae cyrtopleura
Panopea glycymeris
zrzeknê swego siê imienia
dost¹piê przeistoczenia
amin amin amin
(Supliki)

Egzotyka piêknie brzmi¹cych ³aciñskich nazw tropikalnych muszli staje siê kusz¹cym mira¿em
odrodzenia w amonicie poetyckiego Logos obiecuj¹cego wieczne trwanie, które pieczêtuje mistyczne trzykrotne „amin”. Nawi¹zanie do „amen” wieñcz¹cego modlitwê nie podlega dyskusji, ale
poetka nie by³aby sob¹ pozbawiaj¹c czytelnika intelektualnej gimnastyki, bowiem „amin” niew¹tpliwie intryguje. Mnie poetycka szarada sk³oni³a do poszukiwañ encyklopedycznego Ÿród³os³owu
wyrazu, którego wyjaœnienie najbli¿sze jest niezbyt romantycznej, ale za to znakomicie puentuj¹cej
wiersz definicji chemicznego procesu „wprowadzania grup aminowych do zwi¹zków organicznych”
- czym¿e bowiem innym (oprócz duszy, naturalnie) jesteœmy, jeœli nie nietrwa³¹ mieszanin¹ pierwiastków chemicznych, z których zbudowany jest nasz ziemski œwiat i do którego w tej w³aœnie
postaci po œmierci powracamy do ¿ycia.
Definiowanie œmierci niespodziewanie prowadzi wiêc do definicji ¿ycia, które okazuje siê byæ
nie igraszk¹ bli¿ej nie znanych ¿ywio³ów, ale aktem niez³omnej woli, „mo¿eniem”- „imperatywem
bytu”: „Zatem b¹dŸ, mó¿! - apeluje poetka, maj¹c pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e akt ów jest aktem
bohaterstwa „w dobie roz³amu dwu czy nawet trzech epok”, kiedy trudno nie zw¹tpiæ
w cz³owieczeñstwo, w bycie zwyciê¿aj¹ce posiadanie, skoro przesta³y w nie wierzyæ nawet bez-
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pañskie psy, o których pozornie beznamiêtnie, a w istocie niezwykle przejmuj¹co i poruszaj¹co
pisze w Traktacie o niczyich psach.
Czytaj¹c nowe wiersze Urszuli Kozio³ opublikowane w tomiku Supliki po dziesiêcioletniej przerwie, smakowaæ mo¿emy styl ich autorki jak stare dobre wino, które z up³ywem czasu nie straci³o
nic ze swego bukietu i w którym odnajdziemy jego najbardziej charakterystyczne nuty: inteligentn¹
drwinê, ironiczny dystans, konceptualn¹ grê ze s³owem, g³êbiê filozoficznych rozwa¿añ o sprawach
ostatecznych podan¹ lekko i z finezj¹ w b³yskotliwych zderzeniach i metamorfozach s³ów.
Skala mo¿liwoœci warsztatowych Urszuli Kozio³ jest niezwykle szeroka - od rozbudowanych
traktacików - opowieœci poetyck¹ proz¹, po, zas³uguj¹ce ju¿ chyba na odrêbn¹ przegródkê
gatunkow¹, sentencjonalne i maksymalnie skondensowane leksykalnie i znaczeniowo wyrywki - sui
generis fragmenty, które staj¹ siê autonomicznymi i osobnymi ca³ostkami w rodzaju:
wchodz¹c
rozwidniasz mnie
*
do znalezienia nic
do stracenia wszystko
ot, ca³e ¿ycie
*
¿urawie
znów dopasowuj¹ klucz do nieba
*
rzeczy cichcem buduj¹ swój mit
gdy tylko spuœcisz je z oczu
*
zaniemówienie
oniemienie
omamienie blaskiem tego œwiata
Korzystaj¹c z doœwiadczeñ poezji lingwistycznej (zw³aszcza Tymoteusza Karpowicza i Mirona
Bia³oszewskiego) i ws³uchuj¹c siê uwa¿nie w melodykê twórczoœci poetyckiej Wis³awy
Szymborskiej i Stanis³awa Grochowiaka, wypracowa³a Urszula Kozio³ w³asny, indywidualny jêzyk
poetycki, ³¹cz¹cy, co jest w poezji polskiej przymiotem rzadkim (a którym wczeœniej cechowa³a siê
w takim stopniu chyba tylko twórczoœæ Mistrza Ildefonsa), liryzm i humor, wzloty wyobraŸni i bystr¹
obserwacjê œwiata otaczaj¹cego, przejrzystoœæ i wyrafinowanie.

Anna Szóstak

Franciszek Madera, Podole – moja mi³oœæ, 28 s.; Teresa Dzedzej, Muzyka kryszta³ów,
32 s.; Bronis³awa Raszkiewicz, Œwiat³o s³owa, 32 s.; Iwona Jankowska, Dmuchawce
na bia³ej kartce, 32 s. – Organon, Zielona Góra 2005.
Prawie wszyscy pisz¹ poezje. Prawie wszyscy bez specjalnych trudnoœci wydaj¹ swoje „dzie³a”.
Coraz czêœciej bywa tak, ¿e ktoœ w wieku emerytalnym przypomina sobie o dawnej zarzuconej
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z zawodowych lub ¿yciowych powodów pasji artystycznej. I z zapa³em próbuje j¹ wznowiæ, gdy
czasu wolnego ju¿ sporo. Nie lekcewa¿ê jakiegokolwiek pisania poezji. Bo jeœli taka forma spêdzania czasu coœ wa¿nego oznacza, to zawsze jest to lepsze, mimo ¿e niekoniecznie artystycznie
znacz¹ce, ni¿ innego rodzaju wegetacyjne zajêcie. Nigdy nie wiemy, czym i kiedy zaowocuje tego
typu ziarenko. Tak te¿ patrzê na kolejne cztery zbiorki, które pod auspicjami Stowarzyszenia Jeszcze
¯ywych Poetów wydali autorzy w³aœnie ju¿ nie m³odzi. Metrykalnie bowiem osi¹gnêli ¿yciow¹
dojrza³oœæ i utrzymuj¹ siê z emerytur. Przynale¿eniu do Stowarzyszenia zawdziêczaj¹ dwie rzeczy:
po pierwsze publikacjê, a po drugie, zapoznanie siê ze wspó³czesnym sposobem pisania. Jak¹œ
literack¹, gdy idzie o styl, og³adê. Lektura tych tomików upewni³a mnie, ¿e w ka¿dym przypadku
motorem pisania jest wspomnienie. Pamiêæ dzieciñstwa, m³odoœci, œwiadomoœæ up³ywu czasu.
Choæ oczywiœcie nie tylko te kwestie, bo i doraŸne prze¿ycia dochodz¹ do g³osu. Po latach,
szczególnie panie, odkrywaj¹ ponownie swoj¹ wra¿liwoœæ i bywaj¹ sk³onne otoczyæ ka¿d¹ rzecz
i zdarzenie liryczn¹ czu³oœci¹. W gronie ostatnio wydanych zbiorków jest tylko jeden autor Franciszek Madera, dla którego („Podole – moja mi³oœæ”) znaczenie ma wyœpiewanie uroku jego
kresowych stron na Podolu, rodzinnego progu: „Który w moich wspomnieniach ¿yje, / I widzê go
czêsto we œnie.” Autor przy pomocy czterowersowych zwrotek, najczêœciej rymowanych parzyœcie
– trzeba przyznaæ – gorliwie, bez wdawania siê w nadmierne poetyzowanie, doœæ konkretnie,
ale i stereotypowo, stara siê atuty tamtych stron przedstawiæ. Nie unika wysoce patetycznych
dywagacji patriotycznych ani myœli historycznych. Tylko „Rodzinny dom” brzmi najbardziej
przekonywaj¹co, bo poeta opisuje: „Ten dom lepiank¹ by³ zwany, / S³om¹ i glin¹ lepione mia³
œciany”. Natomiast tomiki: Teresy Dzedzej („Muzyka kryszta³ów”), Bronis³awy Raszkiewicz („Œwiat³o
s³owa”) czy Iwony Jankowskiej („Dmuchawce na bia³ej kartce”) cechuje ju¿ ambicja pos³ugiwania siê
nieco nowoczeœniejsz¹ retoryk¹. To widaæ po lekturze któregokolwiek z tekstów. I przyznam, ¿e te
wiersze czyta mi siê lepiej, gdy¿ wolne s¹ od staroœwieckich wzorów. Wyraziœciej widoczne bywa
ja liryczne, osoba, gdy¿ nie tylko o wspomnienie chodzi, ale tak¿e o wyra¿anie podmiotowoœci.
Mimo, ¿e wytrawny czytelnik poezji, dostrze¿e ró¿nego typu s³aboœci, to jakby nie patrzeæ jawi¹ siê
te wiersze jako czasami przekonywuj¹ce œwiadectwa osobistych doœwiadczeñ. Bo te¿ najczêœciej
bywaj¹ czymœ w rodzaju zapisku lub notatki, prób¹ zatrzymania nastroju, klimatu chwili, opowieœci¹ biograficzn¹. W ten sposób sporo dowiadujemy siê o skali wra¿liwoœci i odczuwaniu egzystencji.
Jak ona w ka¿dym z prezentowanych ujêæ wygl¹da. Wewnêtrzny dramat cechuje osobowoœæ Teresy
Dzedzej, która ma sk³onnoœæ do ostrego, bez z³udzeñ, czêsto smutnego, detalicznego widzenia
swojej i otaczaj¹cej egzystencji: „Czasami po kolcach idê”. Na swój sposób zbli¿a siê do w³asnej
prawdy o tym jak chropawe i okrutne bywa ¿ycie i bezradny w nim mo¿e byæ cz³owiek. Potrafi byæ
szczera, ale i powœci¹gliwa w prezentowaniu osobistych obsesji. Tym zjednuje odpowiedni¹ dozê
szacunku. Natomiast Bronis³awa Raszkiewicz, emerytowana nauczycielka, w swoich wierszach
w sposób bardzo osobisty, chc¹c wywo³aæ ciep³y, nastrojowy klimat, w lirycznym w tonie eksploatuje wspomnienia, czasami bardzo ³adnie, przywo³uje dzieciñstwo: „Dotykaj¹ mnie ciep³e d³onie /
Rodziców”, wraca do tego co podstawowe, np. „Bochen chleba w d³oni”, „k³os wype³niony
ziarnem”, „pobielona wapnem chata”. Wszystkie obrazy odnosz¹ siê do czasu minionego,
prze¿ywanego na Kresach. Autorka stwierdza wprost: „Przez moje ¿y³y p³ynie / ¯ejmiana”. Poza
tym s¹ tu te¿ wiersze pisane jako dedykacje, okolicznoœciowe, adresowane do okreœlonej osoby lub
osób. Potrafi Raszkiewicz napisaæ o górskiej wodzie w strumieniu: „Rozlane na kamieniach / Szk³o”.
A wiêc jakoœ wnikliwie, gdzie indziej wspiera siê zmys³em obserwacyjnym, np. „O œwicie”. To s¹
oczywiœcie dotkniêcia tematów, spraw, ale jeszcze nie wejœcie w g³¹b. Przy wszystkich podobieñstwach tematycznych, ucieczkach w retrospekcjê, dzieciñstwo, ods³anianiu w³asnych prze¿yæ, trochê
jednak inne s¹ utwory Iwony Jankowskiej. Ze wzglêdu na zdolnoœæ mówienia jakby ca³kowicie
z pozycji w³asnego wnêtrza i w³asnej egzystencji. Pozwala to odbieraæ te wiersze nie jedynie tematycznie, ale jako dalece liryczne objêcia tyle¿ zdarzeñ, co ich odczuæ, pisze: „Niepowrotem jesteœ
/ Ja twoj¹ niepamiêci¹”. Mimo wyczuwalnych napiêæ mamy do czynienia z dba³oœci¹ o spojrzenie
delikatne, ³agodne, takie które jednak zasadniczo niczego nie zburzy, bowiem jest nadzieja, cyt.:
„Mo¿e tym gestem uleczysz / Wszystkie rany”. Z tego te¿ powodu mi³oœæ (mi³oœæ ma³¿eñska) jest
okreœlana jako prozaicznie „starannie odmierzane krople”. Czasem coœ j¹ uwiera, odczuwa jakiœ
niedostatek. Nie s¹ w stanie jej sensu zniweczyæ „zdeptane kapcie”, oznacza to, ¿e ma tu miejsce
rozumienie logiki ¿ycia, wytrwa³oœæ, a to te¿ siê liczy. Nie twierdzê, ¿e omówionym zbiorkom
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mo¿na przypisaæ wysok¹ kwalifikacjê literack¹. Nie da siê ukryæ, ¿e wszystkie nosz¹ znamiona pierwszego kroku, na dodatek póŸnego. By³oby jednak niesprawiedliwoœci¹ nie dostrzec jakichkolwiek
pozytywów, co gdyby mia³o udan¹ kontynuacjê, mog³oby zadowoliæ bardziej wymagaj¹ce oczekiwania. W³aœnie ca³a rzecz w spe³nieniu lub niespe³nieniu tych oczekiwañ.

Czes³aw Sobkowiak

Romuald Szura, Zielony zapach lasu, Pro Libris, Zielona Góra 2004, 90 s.
Szczup³y objêtoœciowo debiutancki tomik prozy Romualda Szury, nie wiem dlaczego przemilczany przez rodzimych Zoilów, wyrasta bez w¹tpienia z jego poetyckich doœwiadczeñ. Dotyczy to
przede wszystkim lirycznego obrazowania, jak i sensualnego opisu dookolnego œwiata. Warto przypomnieæ, ¿e Szura jest przecie¿ autorem takich zbiorków wierszy jak „Ko³ysanie czasu”,
„Popo³udnie” i „Sosnowe klawisze”, a tak¿e licznych s³uchowisk radiowych o wyraŸnych proweniencjach poetyckich. Natomiast wczeœniejsze próby prozatorskie publikowa³ w wielu antologiach
i almanachach opowiadañ lubuskich pisarzy, a w jego dorobku znajduj¹ siê równie¿ przek³ady
utworów poetyckich twórców naszych niemieckich s¹siadów.
W 11 opowiadaniach, pomieszczonych w tym tomiku, których akcja rozgrywa siê w lubuskim
regionie, obfitym w lasy i jeziora, o czym œwiadcz¹ nie tylko topografia i nazwy Oœna, Wymiarek
czy miasta z Winobraniem, ale wiele te¿ znaków szczególnych, spotykamy ludzi zwyk³ych, obarczonych prze¿yciami i wspomnieniami, nie raz siêgaj¹cymi daleko wstecz, a¿ do lat powojennych.
Natomiast las stanowi dla nich owo magiczne miejsce wypoczynku i dojmuj¹cej radoœci zachwytu
nad piêknem natury, ale równie¿ przecie¿ jest Ÿród³em utrzymania, zarobkowania jako drwale czy
robotnicy tartaczni. Lub tak¿e zbieracze runa leœnego. Ale nie to jest w tej prozie najwa¿niejsze.
Podczas licznych podró¿y i spotkañ, czasami przypadkowych, wêdrówek i wypoczynków nad jeziorami, jesteœmy uczestnikami interesuj¹cych rozmów, ¿yciowych konstatacji oraz konfrontowania
tego co dziœ, z tym co dawno temu. Stwarza to okazjê do intymnych wyznañ, ¿alu a nawet nostalgii za utraconym czasem. I tak zdarzenia pospolite i zwyk³e mieszaj¹ siê ze wznios³ymi, a relacje
interpersonalne obywaj¹ siê na poziomie delikatnie zarysowanych sytuacji, zbli¿eñ, kontaktów
i wspomnieñ.
Bohaterowie Szury prze¿ywaj¹ tedy ma³e ludzkie dramaty i dotkliwe napiêcia, zawiedzione,
b¹dŸ nagle urwane nadzieje, utratê zaufania do ludzi kiedyœ im bliskich. Autor sprawnie pos³uguje
siê jêzykiem literackim, ale gdy trzeba siêga po dialogi gwarowe lub mowê kolokwialn¹. Warto
w tym miejscu zwróciæ uwagê na potocznoœæ i funkcjonalnoœæ wielu dialogów oraz piêkne sceny,
ods³aniaj¹ce ów magiczny las. Te obrazy poetyckie s¹ sugestywne, a spl¹tane z ludzkim
bytowaniem nabieraj¹ szczególnego znaczenia. Zwykle jednak dominuj¹ nad ca³¹ narracj¹,
przyt³aczaj¹c opisywane problemy obyczajowe. Jeœli jednak zewnêtrzna charakterystyka postaci jest
doœæ wyrazista, to zabrak³o im pog³êbienia psychologicznego – staj¹ siê jednowymiarowi, p³ascy.
W opowiadaniu „Przyjaciel Maksym”, ods³aniaj¹cym po reportersku dzia³ania miasteczkowej
kliki, na zakoñczenie autor konkluduje: „Mo¿e nareszcie pêknie tama milczenia, a blady strach padnie na tych z kliki. Mo¿e wreszcie zmieni siê coœ w tym zamkniêtym œwiatku. Mo¿e upadek Barañca
poci¹gnie za sob¹ upadek skarla³ych bonzów? Kto odgadnie, co mo¿e siê zdarzyæ w mieœcie tak
ma³ym, ¿e wszystkie jego sprawy móg³by zmieœciæ w jednym dniu mego ¿ycia. Jednego tylko
by³em pewien. Nie zmieni siê zapach ¿ywicy, trochê octowy, trochê cierpki, zapach lasu, który musi
stale umieraæ, by mogli ¿yæ ludzie.” Niestety, tego typu zbanalizowanych konstalacji jest w tej
prozie wiêcej. Nie miejsce tu na przytaczanie przyk³adów. To one w³aœnie rozbijaj¹ lirycznoœæ tej w
zamierzeniu autora prozy, maj¹cej umo¿liwiaæ nam podziwianie œwiata. Tak nie jest. Bohaterowie i
ich prze¿ycia szybko umykaj¹ naszej pamiêci. Nawet s³uszna refleksja „Dlaczego cz³owiek ucieka
przed cz³owiekiem? A mo¿e przed samym sob¹, gdy czyjœ wytrych brutalnie otwiera pamiêæ” jest
dla nas obojêtna, bo zanadto oczywista. No, i wreszcie uwaga koñcowa, dotycz¹ca „Wesela nad
rzek¹” – opowiadania zamykaj¹cego tomik. W intencji autora mia³a byæ to próba opisania stosunków polsko-niemieckich, zakoñczonych w tekœcie wzajemn¹ koegzystencj¹, a nawet tworze-
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niem wspólnych rodzin, jak np. w Gubinie. Niestety, zakoñczenie zbyt mocno pobrzmiewa publicystyk¹, i to nawet gazetow¹.
Wielokrotnie doœwiadczenia dziennikarskie Szury po³o¿y³y siê cieniem nad t¹ proz¹, która
mog³a byæ czysta i zachwycaj¹ca sw¹ urod¹. Jak las, który jest rzeczywistym bohaterem tej ksi¹¿ki...

Zenon £ukaszewicz

Maria Mi³ek, W czas marny potrzebni poeci, Organon, Zielona Góra 2006, 198 s.
Jak zwykle propozycja wydawnicza „Stowarzyszenia Jeszcze ¯ywych Poetów” nosi znamiona
hybrydy. „W czas marny potrzebni poeci” to zbiór szkiców, recenzji, miejscami prób esejów Marii
Mi³ek o twórczoœci autorów skupionych wokó³ SJ¯P. A ¿e takie skupiska twórcze charakteryzuj¹ siê
doœæ swobodn¹ hierarchi¹ wartoœci przy rekrutacji cz³onków, to i poziom ich twórczoœci jest adekwatnie ró¿ny. Ale czy w zwi¹zku z tym poziom pracy Marii Mi³ek musi te kryteria albo ich brak
wch³aniaæ na zasadzie mimikry krytycznej? Otó¿ nie. Jeœli mówimy o hybrydzie, czyli nieokreœlonym
gatunkowo tworze, to tylko w kontekœcie bardzo spolaryzowanej jakoœci poezji, któr¹ wziê³a na
warsztat eseistka (zreszt¹ sama te¿ poetka, i co gorsze... zaprzyjaŸniona ze wzmiankowanym
Stowarzyszeniem). O... przyjacio³ach nie mówi siê Ÿle. W... przyjaŸni obowi¹zuje lojalnoœæ. Sama
autorka chyba ma tego œwiadomoœæ. Swoje szkice krytyczne nazywa „impresjami”. Ponadto dodaje: „Chcia³am opowiedzieæ nie tylko o poetach, ale tak¿e o czytaniu poezji”. To bardzo chytry kwantyfikator. Mo¿na w tym wyczuæ próbê krygowania siê, t³umaczenia siê z jakiejœ specjalnej taryfy krytycznej. Oczywiœcie jeœli rzecz ca³¹ traktujemy powa¿nie. Przyjmijmy takie za³o¿enie jako tezê.
W takim ujêciu nie da siê udowodniæ niczego. Przynajmniej w sytuacji poruszania siê w obszarze...
literatury, ze wszystkimi jej przypad³oœciami jakoœciowymi. Subiektywizm, na który powo³uje siê
autorka, nie ma tu nic do rzeczy. Sama przecie¿ potyka siê o takie pojêcia, jak „poetyka stosowana”,
„pomiarowa aparatura”; powo³uje siê na konstatacje autorytetów (M. Go³aszewskiej, Œwiêtego
Augustyna, Hezjoda itp.); by wreszcie, ju¿ nie we wstêpie, ale na d³ugim dystansie ca³ej... rozprawy
roz³o¿onej na poszczególne nazwiska „operowanych” poetów, wytoczyæ orê¿ krytyczny najwiêkszego kalibru, z koronkowo wydziergan¹ logistyk¹ krytyczn¹. No i efekt bywa czasami zgo³a
karykaturalny. Oto poetycki dystych (nazwiska autorki z litoœci nie wymieniê):
Zagryzê s³owa jak wargi do krwi/ Wytrysn¹ czerwon¹ plam¹ na kartce papieru, obtacza, jak
panierka krytyczny s³owotok, tycz¹cy godnie, nie przymierzaj¹c jakiejœ Poœwiatowskiej albo innej
Szymborskiej: „Powiedzia³abym nawet, ¿e œwiat w tej niezwykle osobistej liryce jest nie tylko „zawieszony na drzewie”, lecz tak¿e pêkniêty. Coœ siê ma wydarzyæ, ale – nie staje siê. Coœ prawie jest
– ale ledwie zamigocze, ju¿ mija. Owa dychotomia oddaje rodzaj zawieszenia miêdzy nadziej¹
a rozczarowaniem. Jest to zreszt¹ cech¹ znamienn¹ tej poezji: balansowanie na granicy miêdzy cisz¹
i krzykiem, burzliw¹ emocj¹ i zagryzieniem warg. St¹d czêstym chwytem stylistycznym jest pos³ugiwanie siê rodzajem puenty. Wiersz toczy siê niejako w górê, wznosi siê, jest oczekiwaniem, ale
w ostatnim momencie opada i koñczy siê niespe³nieniem”. No có¿, ten przyd³ugi cytat jest tylko
nikczemnym wyimkiem z imponuj¹cych „mo¿liwoœci krytycznych” autorki „marnego czasu”
i „potrzebnych poetów”. A przecie¿ ten nieszczêœliwy dystych, dwuwiersz, zaledwie dwie linijki i tak
wystarcz¹ ¿eby obiektywnie potwierdziæ pretensjonalnoœæ, banalnoœæ „gryzienia warg” i „tryskania”
krwi¹ po papierze. Zreszt¹ autotematycznoœæ poezji czeladniczej jest pierwszym ze schodów do
nik¹d. A ca³y, nie da siê ukryæ fachowy, wywód krytyczki jest do tej poetyckiej, ciê¿kostrawnej
potrawy tako¿ jeszcze ciê¿ej strawn¹ przystawk¹. To tak jakby golonkê polaæ zasma¿k¹ i popiæ to
wszystko bulionem.
I tak jest przynajmniej w po³owie „Czasu marnego”. Owszem, Maria Mi³ek czasami przemyca
jakieœ po³ajanki, ale te s¹ o dziwo jakby ju¿ wyp³ukane z warsztatowej precyzyjnoœci. Co i tak nie
przewartoœciowuje pozytywnie mieszanych ocen ca³ej ksi¹¿ki.
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A szkoda. Bo wartoœciowe, wnosz¹ce nowe elementy do dyskusji o literaturze w ogóle, s¹
szkice o poezji autorów w miarê obiektywnie ju¿ obecnych w ¿yciu literackim, tym, ju¿ bez
dodatkowych epitetów, sankcjonuj¹cych zwyk³e u³omnoœci artystyczne. Mowa o „impresjach”
o twórczoœci Ma³gorzaty Stachowiak, W³adys³awa Klêpki, Agnieszki Leœniewskiej, Marzeny Wiêcek
i Jolanty Pytel. Gdyby Maria Mi³ek tylko tych poetów „namaœci³a” swoim niew¹tpliwym talentem
recenzenckim, powsta³aby interesuj¹ca, domkniêta aksjologicznie ksi¹¿ka krytyczna. Tymczasem
mamy do czynienia z kolejn¹ ju¿ inicjatyw¹ SJ¯P, któr¹ trzeba od³o¿yæ z nieutulonymi mieszanymi
uczuciami.

Czes³aw Markiewicz

KRONIKA LUBUSKA
wrzesieñ - listopad 2006

• Tegoroczne Winobranie w Zielonej Górze (2-10
wrzeœnia) przebiega³o pod znakiem kultury
i rozrywki. Wystêpowa³y zespo³y muzyczne
i wokaliœci, teatry uliczne; zorganizowano festyny, Jarmark staroci, Nocny Bieg Bachusa, i.in.
Z imprez nawi¹zuj¹cych do tradycji winiarskich
odbywa³y siê: pokazy t³oczenia winogron, wystawa i kiermasz zwi¹zany z winiarstwem i upraw¹
winoroœli. Winobraniu towarzyszy³ XXII Miêdzynarodowy Festiwal Folkloru.
• W salonie wystawowym Biblioteki Norwida
4 wrzeœnia otwarto wystawê „Tajemnicze
wnêtrza organów koœcielnych ze zbiorów
Wojciecha Jachimowicza”. Po wernisa¿u autor
kolekcji opowiada³ o historii organów.
Ekspozycja by³a czynna do koñca wrzeœnia.
• 7 wrzeœnia, w galerii BWA w Zielonej Górze
wyst¹pi³ Ryuzo Fukuhara, japoñski tancerz butoh
oraz amerykañscy muzycy George Cremaschi
(kontrabas, elektronika) i Liz Allbee (tr¹bka,
elektronika).
• Trzydniowe œwiêto ksi¹¿ki zorganizowa³a
zielonogórska WiMBP. Od 7 do 9 wrzeœnia
trwa³a akcja „Z ksi¹¿k¹ na walizkach”. Na terenie Zielonej Góry i okolic odby³o siê 31. spotkañ
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•
•

•

•
•

autorskich z m³odymi czytelnikami. W imprezie
uczestniczyli znani literaci: Beata Ostrowicka,
Arkadiusz Niemirski, Izabella Klebañska,
Kazimierz Szymeczko, Wojciech Karwacki
i Zbigniew Koz³owski.
Muzyka Bacha, Haendla i Mozarta uœwietni³a
fina³owy koncert 11. Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Drezdenku (8 wrzeœnia).
W ¯arach od 8 do 9 wrzeœnia trwa³ II Festiwal
Kronopol z udzia³em lokalnych solistów i zespo³ów. Wyst¹pili tak¿e znani wykonawcy: G. Turnau, A. M.Jopek, D. Miœkiewicz, Z. Wodecki.
W gorzowskiej Galerii Nowych Mediów 8 wrzeœnia otwarto wystawê „Miêdzynarodowa noc
dziecka”. Pokazano malarstwo, filmy, obiekty
i instalacje artystów z Poznania i Zielonej Góry.
Oprawê muzyczn¹ wernisa¿u tworzy³a formacja
KOT.
Koncertem kompozytorów XX w. (Górecki, Kilar,
Orff) Filharmonia Zielonogórska zainaugurowa³a
8 wrzeœnia 51. sezon artystyczny.
Lubuskie Dni Kultury Alternatywnej w Gubinie
przebiega³y od 8 do 10 wrzeœnia. Zaprezentowano muzykê folkow¹, death metal, rodzinne
muzykowanie.

