Ekfraza może zaistnieć na wiele sposobów, bywa opisem, dyskursem o dziele, dialogiem z
nim, nawiązaniem, próbą interpretacji czy transgresji – za każdym jednak razem tworzy
przestrzeń, która jest szansą nie tylko na spotkanie literatury ze sztuką wizualną, ale przede
wszystkim na spotkanie różnorodnych odsłon artystycznej wrażliwości. I spotkanie to potrafi
być niezwykłe. Kiedy słowo oswaja obraz, chwyta jego refleksy, poszerza znaczenia,
rozbudowuje lub syntezuje przedstawione, dodaje kolejne kręgi emanacji lub podświetla z
wybranej strony – próbuje korespondować z dziełem, a z drugiej strony: odbija się od niego i
tworzy zupełnie nowe światy. Jeśli obcowanie ze sztuką prowokuje do tego, by słowem
podążać za kreską, kształtem, strukturą, kolorem, jeśli prowokuje do przepisania jej symboliki
(niezależnie od tego, czy będzie to odwzorowanie, kontynuacja czy choćby i negacja),
przetransponowania na język literatury, jeśli z tego spotkania rodzi się jakaś nowa opowieść –
można mówić o estetycznej jedności. Nieustannie podejmowane próby przekroczenia ram
(nomen omen) obrazu i wyprowadzenia z niego nowych artefaktów, fenomen literackich
poszukiwań „dalszego ciągu” dzieła świadczą z jednej strony o metafizycznym, a z drugiej o
niezwykle intymnym i unikatowym charakterze spotkań na pograniczu sztuk.
14 maja 2011 mówią o tym wszystkim – w niezwykłym gołuchowskim entourage'u, miejscu
wręcz stworzonym, by rozważać o sztuce – ludzie, których zatrzymuje, zachwyca i łączy
piękno zderzenia obrazu ze słowem.
/Izabela Fietkiewicz-Paszek/
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Paweł Bernacki (ur. 1987). Student II roku uzupełniających
studiów magisterskich na filologii polskiej (specjalność
krytyka literacka) na Uniwersytecie Wrocławskim oraz
członek Stowarzyszenia Młodych Twórców „Kontrast”.
Interesuje się współczesną literaturą, filmem oraz
zagadnieniami z zakresu korespondencji sztuk, którym
poświęcił pracę magisterską „Wygnańcy kształtów
oczywistych – ekfrazy w poezji Zbigniewa Herberta i
Stanisława Grochowiaka. Analiza porównawcza”.
Publikował w Odrze, „Antologii literatury Dolnego Śląska”, na
łamach Przystani Biura Literackiego, na stronie Fundacji na
Rzecz Kultury i Edukacji im. T. Karpowicza, w „Portalu
Księgarskim” i Cegle. Mieszka we Wrocławiu.
Aneta Kolańczyk. Autorka książek dotyczących literatury i
literatów Wielkopolski („Dzieciństwo i młodość Adama
Asnyka”, „Kalisz – mała ojczyzna wielkich ludzi”, „Wieczna
narzeczona. Literackie wędrówki po Wielkopolsce”) i innych
(„Podróże nieZmyślone”), redaktor zbiorowej pracy „100 lat
Kościuszki”, autorka kilkudziesięciu artykułów prasowych
(m.in. Ziemia Kaliska, Kalisia Nowa, Przegląd Wielkopolski,
Asnykowiec, Twórczość). Prowadziła przez 2 lata literackie
audycje w Radio Rodzina. Wykłady – w MBP im. A. Asnyka,
KTPN, Muzeum M. Dąbrowskiej w Russowie, PTTK, PWSZ,
Pałacu Myśliwskim w Antoninie. Współtwórca Kaliskich
Spotkań z Kulturą. Organizator wystaw „Kaliszanie piszący” i
„Maria Dąbrowska i Halina Sutarzewicz – kaliskie damy literatury”. Organizator i konferansjer imprez charytatywnych. Od wielu lat przewodnicząca jury w
konkursie recytatorskim „Strofy znad Prosny” i juror w konkursie poetyckim „Zielone pióra”.
Współtwórca plenerowego widowiska na dziedzińcu BWA poświęconego A. Asnykowi.
Wieloletni współtwórca cyklu kaliskich imprez literacko-muzycznych „Wieczór piosenek i
słowa”. Przewodnicząca jury Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza w Opatówku (VII
2008). Dwukrotnie wyróżniona nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i nagrodą
Prezydenta Miasta Kalisza w dziedzinie edukacji. Wiceprezes Stowarzyszenia im. Haliny
Sutarzewicz, członek Stowarzyszenia Salon Literacki, członek Zarządu Stowarzyszenia
Promocji Sztuki Łyżka Mleka. Mieszka w Kaliszu.
Izabela Fietkiewicz-Paszek. Ukończyła filologię germańską
na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowo filologię
polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, studiowała
też filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim. Publikowała
m.in. w Odrze, Autografie, Frazie, Portrecie, Poezji dzisiaj,
RED, Akcencie, Migotaniach Przejaśnieniach, Arteriach,
Cegle i in., a także we francuskim czasopiśmie literackim
VOIX D'ENCRE. Obecna w kilku antologiach. Związana od
kilku lat z magazynem sZAFa oraz kwartalnikiem literackim
Migotania, Przejaśnienia, do którego pisze recenzje i
felietony. Autorka tekstów piosenek. Jej wiersze ukazały się
w dwujęzycznej antologii „Free over blood” (2010). Wydała 2
książki poetyckie: „Portret niesymetryczny” (2010) i „Próby
wyjścia” (2011). Członek Stowarzyszenia Salon Literacki, sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
Promocji Sztuki Łyżka Mleka. Mieszka w Kaliszu.

W dobie rosnącej popularności badań interdyscyplinarnych ekfraza stała jednym z najszerzej
omawianych zjawisk we współczesnym dyskursie humanistycznym. Zajmują się nią
filozofowie, historycy sztuki, literaturoznawcy, filologowie, artyści i wielu, wielu innych. Na
licznych konferencjach i sympozjach toczą się spory na temat jej istoty. Ich uczestnicy próbują
dociec, czy bliżej jej do literatury czy malarstwa, czy jest autonomicznym gatunkiem czy też
może pewną specyficzną formą przekładu intersemiotycznego. Zastanawiają się także, czy
ekfraza w swojej aktualnej postaci spełnia nadal swoje klasyczne, mimetyczne założenia, czy
też dziś możemy mówić nie tyle o samej ekfrazie, co obecności pierwiastka ekfrastycznego w
niektórych dziełach sztuki oraz próbują wyodrębnić jej typy. By lepiej zrozumieć
charakterystykę owych sporów należałoby cofnąć wiele setek lat – do antycznej Grecji, gdzie
zaczyna się historia bohaterki niniejszego szkicu. (...)
Pozwólmy sobie więc na podsumowujące uproszczenie: najpierw mamy do czynienia z chwilą
momentem, jedną małą scenką w teatrze świata – naturalną, wolną, osadzoną w kontekście.
Później pojawia się malarz, który czyni z niej kompozycję i zamyka w ramy obrazu. Coś, co w
rzeczywistości trwało nie więcej niż mrugnięcie oka, staje się teraz wieczne, utrwalone na
płótnie. Jednocześnie jest już jednak oderwane od swojej naturalności, zaczyna żyć innym
życiem. Jest już obrazem, ikoną jakiegoś muzeum, czasem nawet symbolem popkultury.
Niewiele ma już wspólnego z pierwotną chwilą, którą zauważył malarz, zakrzyknął O! i jął ją
malować. W końcu na scenie pojawia się pisarz. Ten z kolei pod wrażeniem dzieła sztuki, już
zakonserwowanego momentu zakrzykuje swoje O! i zaczyna tworzyć – opisywać obraz, ale i
wrażenia, jakie w nim wywołał. Chwila ponownie zaczyna żyć. Przedstawione na płótnie
postaci chwytają oddech, w ich ustach rodzą się słowa, budowane są nowe konteksty.
Zahibernowany czas zaczyna się znowu poruszać.
I w tym właśnie widziałbym istotę ekfrastyczności, w ciągłym przeplataniu się nieśmiertelności
i przemijania, wiecznej statyczności i dynamiki. W bezustannych napięciach między
zamykaniem momentów w sztywne ramy obrazu i uwalnianiem z nich przez przekład plastyki
na literaturę. Niekończącym się zabieraniu czasu oraz dawaniu przestrzeni i odwrotnie –
zabieraniu przestrzeni na rzecz czasu. Błędne acz piękne koło, którego nie da się zatrzymać
dopóki życie i sztuka będą wywoływać w artystach pędzla oraz pióra przeżycia o niezwykłej
intensywności, objawiające się w krótkim, Miłoszowskim O!.
/Paweł Bernacki, fragmenty eseju „Przepisać obraz – kilka uwag na temat ekfrazy”/

Piotr Nita. Doświadczony pedagog i tutor, absolwent AJD w
Częstochowie i Studium Literacko-Artystycznego na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, prowadzi
pracownię literacko-dziennikarską w ALA – Autorskim
Liceum Artystycznym i Akademickim w Częstochowie (od
2006), publikuje poezję i prozę w ogólnopolskich pismach
literackich (m. in. w Arteriach, Pograniczach, Toposie,
Czasie Kultury), prowadzi autorski projekt literackoedukacyjny pt. „Przychodnia Poetycka”, pełni opiekę
artystyczną nad Teatrem Integracyjnym ALA, reżyseruje
spektakle w teatrach offowych, w roku 2009 otrzymał
Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy w
Dziedzinie Teatru, jest animatorem społeczno-kulturalnym
pracującym dla organizacji samorządowych oraz pozarządowych. Prowadzi warsztaty
artystyczne z różnymi grupami wiekowymi. W 2010 uczestniczył w I Letniej Kuźnicy
Animatorów. Mieszka w Częstochowie.

Sławomir Płatek (ur. 1974). W połowie lat 90. związany z
trójmiejską Inicjatywą Poetycką „Almanach” i luźno
współpracujący z grupami powstałymi z jej rozpadu.
Nagradzany i wyróżniany w kilkudziesięciu ogólnopolskich
konkursach literackich. Od trzech lat zastępca redaktora
naczelnego portalu www.salonliteracki.pl, współpracującego
z redakcją Magazynu Internetowego ZLP, Grupą Poetycką
WARS, Grupą Twórczą OKNO. Animator kultury,
współtwórca wydarzeń literackich, turniejów jednego
wiersza i wieczorów autorskich. Juror w konkursach. Od
2010 prezes Stowarzyszenia Salon Literacki. Współorganizator cyklicznych warsztatów literackich w gminie
Miastko. Publikował w periodykach (m. in. Topos, Szafa,
Korespondencja z ojcem, Migotania Przejaśnienia, Arterie), almanachach i kilkudziesięciu
zbiorach pokonkursowych. Autor książki poetyckiej „Bez imienia” (2010). Mieszka w
Gdańsku.

Cezary Sikorski (ur. 1957). Studia filozoficzne na
Uniwersytecie Wrocławskim (1980). Doktorat z nauk
humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
(1987). Wydał 2 książki poetyckie „Droga z Daulis do Delf”
(2009) i „Monadologia stosowana” (2011).
Założyciel Zaułka Wydawniczego Pomyłka w Szczecinie
(autorzy – m.in. Barbara Dudek-Janas, Izabela FietkiewiczPaszek, Jacek Krajl, Leszek Nord, Teresa Rudowicz,
Aleksandra Słowik).
Członek Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka.
Mieszka w Szczecinie.

(...) Na początku był rysunek. Linia oddzieliła byt od niebytu. Postawiła granicę pomiędzy
podmiotem, a otoczeniem. Tak utracona została jedność wszystkiego ze wszystkim.
Malarstwo światłocieniowe odkryło przestrzeń. Barwę, formę, materię. Człowiek zobaczył
świat w trzech wymiarach. Zachwycił się do tego stopnia, że postanowił go posiąść.
Druk rycin uczył wszystkich. Za niewielkie pieniądze można było kupować weduty miast,
sceny biblijne, mapy. Całe rzesze rytowników traciły wzrok nad sztychami, aby za pomocą
struktury czarnych linii zbliżyć się do niedościgłego ideału – malarstwa. I stała się fotografia.
Film rozwija ludzkie poznanie. Dziś nikt nie ucieka z sali z obawy, że pociąg z ekranu wjedzie
na widownię. Na jedno kliknięcie objawia się nam dowolna rzeczywistość. Dostojni starcy i
starczynie kiwają głowami. Nic nie jest już takie jak dawniej. Ale jakie jest to coś? Lub jakie nie
jest to nic? (...)
/Andrzej Sznejweis – fragmenty prelekcji „Obrazy milczą, czyli przeciwwaga słów”/
(...) Poezja wkracza do obrazu nie po to, by o nim opowiadać. Nie po to, by klasyfikować. I nie
po to, by błyskotliwym refleksem mowy odzwierciedlać niuanse kompozycji oraz sploty barw i
kształtów. W tej konfrontacji – niczym zabytki piśmienne nad skalnymi malowidłami – zdaje się
mieć przewagę język, lecz jakże łatwo porządek gramatyki zmienia się tu w lingwistyczny
kolonializm, jak szybko – w zgodzie z istotą języka – dominować zaczyna schematyczna
symbolika oraz misyjność nawykowych znaczeń. Oto zagrożenie w obliczu którego poezja
musi wstrzymać oddech i powstrzymać automatyzm właściwy psychologizmowi. I zacząć
używać słowa niemo. Jak śladów na szlakach, które łączą ze sobą miejsca naszego
zadomowienia. Jest to więc zajęcie bliskie archeologii, która spod licznych warstw nawyków i
stereotypów wydobywa przedmioty naszej wyobraźni, by odkurzyć, oświetlić i znaleźć ich
pierwotne zastosowania. Pierwsze wrażenie uwypukla jedność. Warstwy osadowe różnych
form kultury przenikają się lub sąsiadują jedna przy drugiej. Często pojęcie oddycha
powietrzem obrazu, w którym zamieszkuje. Często perspektywa sztuki powiela gramatykę
społecznych klasyfikacji. Symbolika obrazu i słowa wzbogacają się nawzajem. W ten sposób
sztuka nadaje pracy poetyckiej niezbędna namacalność. Lecz obraz nie jest słowem. To, co
widzialne i niewidzialne w obrazie, nie jest tożsame z tym, co ukryte lub zracjonalizowane w
obszarze naszego słownika. W tej współpracy stale jest obecne napięcie, które wynika z
odrębności. To pozwala poezji przekroczyć ramy obrazu i zaprzeczyć obrazowej dialektyce
widzialnego i niewidzialnego. Na każdym kroku poezja próbuje uwolnić się od obrazu.
Stworzyć własny splot widzialnego i niewidzialnego. I dowieść, że siła obrazu tkwiąca w jego
zmysłowości, stanowi równocześnie jego ograniczenie. Jest to jednak proces, który wciąż się
zaczyna i nigdy się nie kończy. Oglądanie i wypowiadanie świata odrywają się od siebie tylko
po to, by jeszcze mocniej się od siebie uzależnić. Na szczęście, gdyż słowo skazane wyłącznie
na siebie pozostawałoby w jałowym dialogu z samym sobą. W poetyckiej wyobraźni obie
artykulacje – obrazowa i słowna – wciąż powielają paralelność własnej filo- i ontogenezy. Są
zawsze razem i nigdy nie mogą się rozdzielić. (...)
/Cezary Sikorski, fragment eseju „O poezji, obrazie i ekfrazie”/
Warto zadać pytanie, czy terminu <ekfraza> jako dokładnego opisu dzieła w dziele nie można
rozszerzyć, rozumiejąc dzieło jako pewien rodzaj świadomego i skończonego procesu, np.
eksperyment naukowy stanowiący jakiś celowy proces twórczy na kanwie którego inny
twórca, np. poeta, przeprowadza swój własny tok myślowy, nadając eksperymentowi
nieoczekiwanie charakter środka artystycznego, metafory lub elipsy. Jeśli listy poety
potraktujemy jako sztukę – sztukę epistolarną, to znajdziemy u Norwida oryginalny sposób
tworzenia ekfrazy przy pomocy wprowadzenia w swój tok tok rozumowania dokładnego opisu
eksperymentu naukowego, pewnie dopiero co opublikowanego na łamach jakiegoś
czasopisma o orientacji tematycznej naukowej. (...)
/Jacek Sojan, fragment eseju „Norwidowska koncepcja ekfrazy, czyli od przedmiotu do
podmiotu”/

Jacek Sojan (ur. 1952). Studiował polonistykę na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest autorem 4
tomików wierszy: „niemy poeta” (1982), „Dziedzictwo
kataryniarza” (1983), „Dmuchawiec” (2006), „babia góra”
(2010). W latach 1980-85 prowadził Studencki Klub
Literacki, najpierw w Famie na os. Willowym, potem w Klubie
Literackim „Pod Jaszczurami”. Brał udział w literackich
programach radiowych w radio Alfa, Vox FM, Radio Kraków,
gdzie realizował programy poetyckie o Norwidzie,
Gałczyńskim i Sebyle. Pracuje jako archiwista. Mieszka w
Krakowie.

Andrzej Sznejweis (ur. 1960). Ukończył studia artystyczne
w dziedzinie projektowania graficznego i grafiki artystycznej
na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i w Państwowej
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (1985 –
dyplom w pracowni Tadeusza Jackowskiego).
Zajmuje się ilustracją książkową i prasową, projektowaniem
publikacji, grafiką artystyczną i malarstwem.
Miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych w
Polsce i za granicą (m.in. 1989 – „Erotyk", Galeria
Prowincjonalna, Słubice, I nagroda; 1990 – „Like Goya and
Rembrandt – Etching", Trojanowska Gallery, San Francisco;
1998 – „Plakat Roku", Krakowski Ogólnopolski Konkurs na
Artystyczny Plakat, I nagroda) oraz indywidualnych (m.in.
1990 – Galerie Pictor, Mainz; 1992 – „Perfectionism – Art", Trojanowska Gallery, San
Francisco; 1993 – Teatr im. Jana Kochanowskiego, Opole; 1993 – Universite Bordeaux III;
1994 – Zamek w Mosznej; 1994 – Synagoga Geinhausen; 1994 – „Jak w teatrze", Teatr Śląski
im. Stanisława Wyspiańskiego, Katowice; 1995 – Credit Agricole de la Madeleine, Chartres).
Wiele lat poświęcił pracy dydaktycznej, był kuratorem szeregu opolskich wystaw
środowiskowych oraz plenerów. Członek Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka.
Mieszka w Opolu.
Bogdan Zdanowicz (bezet) – dawno skończony polonista,
były instruktor-nauczyciel, spełniony emeryt. Dzieciństwo i
młodość spędził w Łobezie. Studiował na Uniwersytecie
Jagiellońskim (w tym czasie należał do grupy poetyckiej MY).
Uczestniczył w kilku antologiach, drukował w prasie. Wydał
tomy wierszy: „Kiedy Ciebie nie ma” (1980), „Szpital
zwyczajnego dnia” (1989), „Piosenki dla dziewczynek”
(2001), „Sowa i inne ptaki” (2002), „inne przestrzenie”
(2004), „inne przestrzenie – bis" (2006). Okazjonalnie
udziela się na portalach literackich, organizował spotkania
autorskie, warsztaty literackie oraz konkursy poetyckie.
Bywa producentem książek (redaktorem, edytorem i
wydawcą – w różnych konfiguracjach). Tak powstało ponad
40 tytułów. Opracowuje spuściznę zmarłego w 2009 starszego brata, Leona – w VI 2010
ukazał się „Łabuź Leona” (ostatni numer Prywatnego Okazjonalnika Literackiego) poświęcony
życiu i twórczości wydawcy (przez 17 lat ze środków prywatnych) kwartalnika Łabuź; w tym
roku zamierza wydać zbiór Jego prozy pt. „Opowiastki opowiadające”. Mieszka w Krakowie.

Hieronim Bosch – Ogród ziemskich rozkoszy (ok. 1480-1490)
Museo del Prado, Madryt, Hiszpania

I miejsce Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na Ekfrazę inspirowaną
tryptykiem Hieronima Boscha „Ogród ziemskich rozkoszy”

Piotr Nita „dom/rtęć/skrzydła”
1 – ołów jak dom
Czas spływa z nieba, z nieba zstępują potwory. Ptactwo kołuje wokół głodnych pinakli, pinakli
umazanych ochrą, szepczących coś z grubsza o geometrii. Grzech jest gdzieś, gdzieś czeka na
wypełnienie.
Wypełzanie na ląd trwa nieprzerwanie, nieprzerwanie rosną odnóża. Spóźnialskie wykociły się
gady, gady aksamitne i te czarne piór najbardziej zazdroszczą, niemal tak jak włosów. Owijają się
wokół wyniosłych pni, pni skupionych jedynie na przemijaniu, nie ubabranych działaniem.
Pukle rude ma i króliki płodne za sobą, sobą jest nieśmiało, bo od niedawna. Już śnią jej się świeże
owoce zroszone sal mirabile, sal mirabile co wprost ze słowa się zlała, meandrem sen ominąwszy.
Nos rozdzielony na dwoje w książkę wściubia się najłatwiej, najłatwiej snom wspinać się po
niebielonym pniu.
2 – w rtęci cały warsztat
Na uciechy spod szypułek gęby rozdziawiają, rozdziawiają zgodnie, zbici stadnie pod dziobkami,
dziobkami porzuconego ptactwa, któremu gniazd zabrakło, piskląt również i płci. Rozpalone jak
kowadło źródełko częstuje skrawkami młodości, młodości palonej w szkle, w szkle odlanym w
kopułki i bańki, w kolby i w menzurki. Po krnąbrnej orbicie krąży parada, parada zwarta grzywami
ryb, końskimi skrzelami, ptasimi wylinkami, całą menażerią galopu, szpalerami dziczyzny na oklep
ujeżdżanej, ujeżdżanej do żywego gołym zadem.
Słodkie jagody i igraszki przemian przerwanych w pół słowa, słowa które zanim się stało już
wypaczyło, wypaczyło zadeptane gadzim wpełzaniem, zaszywaniem się w otworach, w
zakamarkach tkwieniem robaczym. Obraz to próżnej chwały i smaku poziomki czy granatu,
granatu którego smak zaczyna się czuć, czuć zaraz potem jak przeminie. Smak morwy wraz z
ludzkim zagoniony do baniek, baniek jak batyskafy schodzących w maciczne rewiry, rewiry
embrionalnej medytacji i płodowego wierzgania na pępowinie, którą gdzieś podwinięto.
Na cienkiej skórce rozkosze żołądka i podbrzusza przyrządzane, przyrządzane stadnie, bez
zażenowania – piesko, piesko zlizywane soki i płyny wkradające się już do łask alchemii. Sztuka
przemiany dotyku w ekstazę tętni spod murawy, murawy grząskiej i wonnej ciałem, ciałem tysięcy.
Zapomniana to wiedza, które zwierzę z którym przyczyniło się do pomieszania, zapomniana to
wiedza, które otwory braterskie, które siostrzane, a które sieroce, zapomniana wiedza to - krew
najlepszym lubrykantem.
3 – bractwo złotem lub tombakiem
Kulinaria na ludzkiej bazie, bazie chlastane juchą, juchą wypełniane kichy, kichy wiecznego grające
obertasa. Rozlewiska ludnego zgiełku zżarły horyzont, horyzont katorżniczej huty – korony
przemysłu pożerania, pożerania się od dziobów, bo krnąbrne są ogony; ogony symfonii nie
dopisane na czas do rękopisu – grają tu do snu. Przeszywa ta muzyka, te chóry, to instrumentarium
na wskroś i dalej, dalej prze napędzane tętnem małżowin ostrze, do zagłębień chętne, chętne jak
kutas i do wynurzeń również skłonne, niczym wieloryb z brei bajora fekaliów, fekaliów wyżętych na
strunach z ciała wątłego.
Ozdrowieńczą lewatywę lekką ręką przepisano wszystkim grobom, grobom toczonym zgagą
krwistą, nicującą pogrzeby jak nieznośnego uczniaka rękawy, rękawy ze zdrapanymi do cna
powiekami. Stąd namnażają się lawiny larw rozkochanych w ostrzu, w ostrzu któremu
przepowiedziana została pamięć, pamięć nafaszerowana ku przestrodze gnojówą i szkłem,
wkopana pod kieckę, oćwiczona buciorami pod melodię, melodię grozy. Zady żarłocznie wypięte
jak niepełne rodzinne mogiły wypatrujące monety, monety chętnej do złożenia w smolny przerębel,
przerębel łasy na wszystko, wszystko średnicą równe jest monecie.
Bijący na alarm dzwon z sercem z człowieka, człowieka z którego tylko smród dynda, dynda i opada
wprost w melodię, melodię zębatych wagin. Szczerbate uśmiechy i zjedzone dziąsła, dziąsła
przeczesane struną, struną cięta ludzka przekąska, pudło rezonansowe z żeber, z żeber –
niezdarnej lunetki – nie widać już niczego istotnego. Wciskać co bardziej ludzkie, w co mniej ludzkie
zakamarki obmyślono chytrze, chytrze bydlą przeglądając się w wypiętych otworem lustrach,
lustrach na czworaka trawiących nieudolnie, nieudolnie jak tylko można.
– zamknięcie skrzydeł
Po zamknięciu świat spoczywa, spoczywa na brzuchu leżąc, leżąc na płask w wodzie, w wodzie
jasnej i czystej, lśni, niby od olejków lub od matczynego dotyku wprost ze słońca. Na desce jest
wszystko – od sęka, do sęka.
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Podziękowania za sfinansowanie niniejszej publikacji zechce przyjąć Cezary Sikorski

Aleksandra Słowik

[Wieczny listopad]

Jason de Caires Taylor – Ogród Nadziei (2009)
Głębokość 2m, Punta Nizuc, Cancún, Meksyk.

Kolor czasu jest szary cieniami z dna źrenic.
Karmi się smakiem życia; tam są zamykane
nie dość cierpliwe barwy. Wystarczy nad ranem
wyśnić ciężki liść dębu, ślady ognisk – na nic
popielić myśl; ukryte wypełźnie cynobrem
wiązanym ciasno w pasie. Szal, szał i szalenie.
Czy może być inaczej, gdy ona codziennie
spogląda tak? Szaleństwo straszne, gdy spokojne.
Listopad znaczy więcej niż szmer w korytarzu,
lecz mniej niż ruch ręki, która robi miejsce
na brzegu stołka. Czeka i wygładza przestrzeń
dla: przyjdź, przyjdź, mój kochany. Być może tym razem
uda mi się wyciszyć, zgubić zbędną naszłość
– oczyścić twoje widmo i cofnąć się dalej
w czerń. Czy jest tu ktoś jeszcze? Nie trzeba nam wcale
dowodów naszych spotkań. Viens, viens…

[z Dalego (5)]
nic nie niepokoi. w tym sielskim ab ovo
nie widać brzydoty, rozkładu i prochu,
to się stanie później, a na razie spokój,
i chwila zadumy nad cudem narodzin.

Drzwi jak światło.

[Annie Wright, czyli lalka dziewczynki
bawiącej się na progu teatru]
Mówią: aktorka, trochę poetka. Wdowa. Zdolna, umysł oryginalny,
szkoda, że nałogowa alkoholiczka. Już nie gra. Dziś milczy scena.
Ale widownia nie jest pusta. Snują się po niej sprzedawcy pamiątek,
fotografowie. Turyści szukający wrażeń. Obserwuje płynący tłum.

Salvador Dali – Metamorfoza Narcyza (1937)
Tate Gallery, Londyn, Wielka Brytania

dłoń jak wyrzeźbiona z najlepszego kruszcu,
doskonała forma i choć ślady pęknięć
już lekko widoczne, można pisać wiersze,
zamknąć w pięciolinii, utrwalić na płótnie

Beata Patrycja Klary

Czasem spadają perseidy i wtedy wypowiada marzenie: odnaleźć
lalkę. Niepozorna. Miała porcelanową głowę, ręce ze skór, kota.

zanim to się stanie. zanim zgaśnie powab,
(a woda w sadzawce brudna i matowa,
zabierze zgniliznę na pokarm dla rybek)

Krzysztof Iwin – Naga Lala (2009)
Kolekcja prywatna

Teresa Rudowicz

Ludwik Perney

[Underwater – piknik]
A gdy zaleje cię ocean, wstaniesz, jak co dzień, rano,
zaszurasz kapciami po schodach, rozwiniesz rolety
i pozamykasz okna, żeby nie wpływała gorąca woda.
Orzeźwisz się prysznicem, ubierzesz letnią sukienkę,
rozłożysz koc przed domem, zaparzysz kawę z mlekiem,
podlejesz kwiaty, później popłyną piosenki Walewskiej.
Wypadniesz z pontonu na rzece Tisuri, wśród hałasu
najprzeróżniejszych pojazdów z ulic Kathmandu;
krzykniesz na tresera uderzającego bambusowym kijem
głowę słonia, zapłaczesz – jak zawsze wzruszy cię Dove Vai.

Dostała ją od ojca. Szklarza. Jego piec zbudowany był z dużych
kamiennych płyt ustawionych w podkowę. Piasek i węglan wapnia.
W ogniu powstawały zielonkawożółte obrączki. Mądre oczy kukieł.
Nazywał je atman, co po sanskrycku znaczy dusza. Tęskni za nim.

można się zachwycać pięknem nagich kobiet,
boskim ciałem mężczyzn. ich odbicie w wodzie,
jest młode i świeże, cóż, że nieprawdziwe.

Przy Via de Sanctis skupia wzrok na perizonium Chrystusa. Pisze
wiersz do miesięcznika zbieraczy muszli. Kieliszek zapija robustą.

Sławomir Płatek

dlaczego
szafirowa łąka
granatowe maki

[schizma]

mam tylko jedną odpowiedź
na którą nigdy nie wpadam w porę

ściany kwitły suchymi bukietami spękanej farby.
żółtymi i czerwonymi płatkami. stare malowidła
to święty brud pomarszczone bóstwo. półcienie
zamiast półsłów i głucha nagość ceglanych kurtyn

jestem

Michelangelo Merisi da Caravaggio – Św. Hieronim (1606)
Galeria Borghese, Rzym, Włochy

Théophile Alexandre Steinlen – Czarny kot (1896)

Marc Chagall – Skrzypek (1912-13)
National Gallery of Art at Washington D.C., USA

potem muszę łączyć z zielenią
dodawać szarości
zamalowywać
by uniknąć pytań

Andriej Rublow – Wniebowstąpienie (1408)
Государственная Третьяковская Галерея, Moskwa, Rosja

Więcej światła
to ostatnie poprawki
Wulgata skończona
ojciec wraca do syna

krzesło lamperia drzwi. nawet jego zamiłowanie
do strzelistych linii nie zdołało ukryć jej zbyt naturalnie
dużego brzucha. ktoś mógłby dotknąć.

ktoś mógłby dotknąć zanim stłucze się spadając
z nią z piątego piętra

Ktoś był przede mną
uchylił okno
i wpuścił kilka szczegółów

że dawniej byłeś wielkim panem
który tylko na chwilę
odwiesił strojny kapelusz
i w gniewie
na przekór śmierci
zbezecznił czaszkę

obrazy trzeba zamykać w muzeach. wieszać
kartki nie dotykać eksponatów. ktoś mógłby dotknąć
tego skrawka płótna. jej sukienki. jeannne hébuterne.

a może przed chwilą modi nosił ją na rękach. może bił
zobaczywszy w jej oczach nieuchronność. swoją maskę
pośmiertną. doskonalszą niż ta którą zrobił kisling

nie znam przyczyny dla której
rozciągam błękit na całe płótno
niebo na wodę
zboża
beton

Spóźniłem się.

Coś wreszcie widać

[jeanne hébuterne,1919]

Izabela Fietkiewicz-Paszek

[Skrzypek Chagalla]
Gdzie tamto miasteczko? Gdzie sprzedawca śledzi,
biedny chasyd Zakhar? Gdzie wąskie uliczki,
targi, synagoga, piękne Sary, Ryfki,
kiduszowe święta? Gdzie lewici z Bejt Din?
Tutaj Szema Israel budziło ulicę,
a klezmerskie smyki niosły tęskne nuty
aż do późnej nocy. Tu właśnie się zgubił,
nie zdążył na pociąg, zagapił się – skrzypek

Jacek Kukorowski

Joanna Pucis
to, co pozostało, niech z uporem krąży,
szuka nowych imion, próbuje odtworzyć
pardes. Ktoś usłyszy. Alejhem weał bnejhem.

Jeżeli kiedyś o zmierzchu
zobaczysz drzewo
z konarami wzniesionymi do nieba
jak płomienie
nie zatrzymuj się przy nim
Idź dalej
aż do rudych moczarów
Tam znajdziesz księżyc w nowiu
oplotły go już bagienne pajęczyny
On spadł dawno
ale nikt o tym nie wie
(ludzie nie wiedzą nic o księżycach)
Jeśli ten księżyc znajdziesz
nie podnoś go
i nie wieszaj na niebie
Zostaw
Niech leży tam już zawsze
jak porzucona miska
jak smutny uśmiech świata

05.02.2010

parawanów dla suchych kości. pokrzywy kwitną
jadowicie obejmują stopy świętego piotra przenikają
w krwiobieg. pewnego wieczoru karzącym palcem
otruje rosę a świetliki urosną wielkie jak kasztany.

przyjacielu – wołam
pomożesz mi potem
pozbierać pamiątki
i głos obcej kobiety z pokoju obok

będą się modlić – ty jesteś skałą na której zbudujemy
ceglane groby światła a niebo zmieści się pod jednym
sklepieniem z jednym kluczem i już nie będzie można wyjść.

ona czyta dzieciom
historie o stopach jak pierogi
albo o półksiężycu w drodze do nowiu
w tych samych momentach
dotykam was wszystkich
przez ściany
oto początek udanego dusznego dnia
kiedy mała ryfka przynosi owoce
wybiega przez drzwi
gdy odbezpieczam pistolet
kukorzewo, 19 marca 2010 roku

[w kabarecie mają kota]
Wróciliśmy, jesteśmy. Od frontu gasną
z popiołem latarnie, a w butach czeka
zapas cynamonu i wanilii. Mijamy
mniej lub bardziej widoczne znaki;

na haftowanej pościeli. Znamy zamiary
z poprzedniej sceny; kilka lampek
pod stołem i asfaltowe kwiaty.
Wczoraj chat noir udusił gęś.

i został w miasteczku, bez Talmudu, Tory,
mądrości rabina; próbuje diaspory
zasiać choćby w dźwiękach – niech powietrze niesie

[czterdzieści dwa
(et in arcadia ego)]

Karolina Kułakowska

na dywanie rozsypał się dzbanek
z konwaliami. Jest jak na plaży, a
nawet o zapach lepiej. Pokój dalej
ktoś układa ostrożnie kochankę

Zdzislaw Beksiński – 1979-2 (1979)
Kolekcja prywatna

[Szkice z cienia.
Św. Hieronim piszący, 1608]

[malować niebieskie
obrazy]

Dorota Ryst

Nicolasa Poussina – Et in Arcadia Ego (1638-40?)
Louvre, Paryż, Francja

Cezary Sikorski

Amedeo Modigliani – Alice (1915)
Statens Museum for Kunst, Kopenhaga, Dania

Magda Krytkowska

Amedeo Modigliani – Jeanne Hebuterne (1919)
Kolekcja prywatna

Urodziła się dziesiątego sierpnia. Teraz odchodzi, mija. Niepozorna.
Ma głowę, ręce ze skóry i kota. Pseudonim sceniczny: Annie Wright.

Zaczynamy odliczać puste minuty.

