
Teresa Radziewicz mieszka na Podlasiu. Debiutowała w tomiku 
pokonkursowym XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. H. 
Poświatowskiej w 2005 (I miejsce). Trzykrotnie nominowana do 
nagrody głównej Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. J. 
Bierezina (w 2008 otrzymała Nagrodę Publiczności). Laureatka 
XVIII Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego (I 
miejsce), XVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Dać 
świadectwo” (II nagroda), VI Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego im. K. Ratonia (I nagroda) oraz innych konkursów 
poetyckich. Publikowała m.in. w Studium, Tyglu Kultury, 
Arteriach, Migotaniach, Przejaśnieniach, Pro Arte, Notatniku 
Satyrycznym, Frazie i Toposie. Za debiutancki tom wierszy pt. 
Lewa strona otrzymała Literacką Nagrodę Prezydenta Miasta 
Białegostoku im. W. Kazaneckiego za najlepszą książkę 2009 r. 
twórcy związanego z Podlasiem.

Justyna Krawiec: (…) Autorka za pomocą słów, klimatu bajek 
opowiadanych na dobranoc, za pomocą swoich wierszy przeprowadza 
nas na kilka chwil rzeczywiście na inną (lewą? podobno bliższą 
sercu) stronę. Wpadamy w sam środek Biebrzy i moczymy sobie 
majtki! Gdzieś tam na pewno palą liście, wyje pies, zachodzi 
jakieś słońce, by następnego dnia spalić nas na wióry. Wakacyjna 
przygoda, która jednak nie kończy się wraz z nadejściem 
pierwszego chłodu. Nie może się skończyć, ponieważ takie 
historie nigdy się nie kończą. Trwają wiecznie, przechowywane z 
pokolenia na pokolenie, kurzą się i obrastają mchem, ale 
przecież nie znikają. Zasadniczym pytaniem staje się teraz: po 
co? Po co włazić znów do tej samej rzeki, otwierać tę samą 
książkę, głaskać stare fotografie? Tutaj w grę wchodzi oswojenie 
samego siebie z tym, że nie jesteśmy przecież ot tak, sami sobie, 
przez siebie, dla siebie tylko. (…)

Magda Gałkowska: Fakty są skromne, reszty trzeba szukać - pisze 
Teresa Radziewicz w wierszu pt. [W drodze dziedziczenia] i na 
stronach swojego debiutanckiego tomu takie poszukiwania 
prowadzi. Niecodzienne i nieoczywiste są miejsca tych 
poszukiwań: rodzinne legendy, prawdziwe historie, wspomnienia – 
to wszystko kształtuje teraźniejszość. Nie sposób się odciąć od 
przeszłości, ani wyprzeć się jej, zresztą autorka wcale tego nie 
chce. Wręcz przeciwnie – poszukuje tam początku i sensu tego, co 
dzieje się tu i teraz. Kto się spodziewał, / że lewa strona 
będzie ćmić od niespełnionych / obietnic? [Piaskownica]
Lewa strona to ta, po której znajduje się serce; ale także ta, 
której na pierwszy rzut oka nie widać. Uczucia są istotne: 
tworzą więzi, kierują postępowaniem, kształtują postawy. Teresa 
pięknie snuje swoją opowieść o bezwarunkowej miłości, 
poświęceniu, istnieniu, a jednak żeby więcej dostrzec, 
czytelnik musi sobie niektóre wiersze „przenicować”. (…) To 
historia ludzi i miejsc, historia gniazda, które opuszcza się 
fizycznie, ale nie emocjonalnie. Urodzić ptaka, pisklę. Nadać mu 
imię, / chociaż nie wykluło się z jaja. Nauczyć latać, / gdy 
przyjdzie pora – nie zatrzymywać. [Matki] (..)

Aldona Borowska: (…) Obszarem penetracji poetyckiej Radziewicz 
jest przemijanie i umieranie, tematy stare jak świat: w 
literaturze, filmie, malarstwie czy muzyce. I trudno by było 
inaczej, każdy artysta ma własne spojrzenie i refleksje, związane 
z odrębnymi doświadczeniami. U Radziewicz lewa strona to strona 
niezmiernie ważna, bowiem zawsze idziemy lewą stroną drogi, po 
lewej stronie posiadamy serce, które utożsamiane jest z życiem. 
Lewa strona to także nasze uczucia i emocje. Po lewej stronie też 
są ci, którzy odeszli: Potem cisza normalna więc całkiem 
nieznośna / boli jak źle skrojony materiał / z brakiem po lewej 
stronie [Wiersz o zwykłych sprawach]. (…) Wiersze Radziewicz mają 
w sobie dużo humanizmu. Mimo, że są opowieścią narracyjną, jednak 
do prozy nie należą, gdyż posiadają bardzo celne puenty i ciekawe 
obrazy liryczne. A nade wszystko swój własny głos, jakże 
subtelny, odrębny, rozpoznawalny. Dominuje w nich pascalowska 
myśl, że nie da się istoty człowieka i sensu życia poznać 
wyłącznie za pomocą rozumu czy doświadczenia.

Izabela Fietkiewicz-Paszek [Migotania, przejaśnienia]: (…) 
Tomik otwierają teksty wyciągające na światło wiersza korzenie 
rodzinne - piękne, poruszające, niezwykle melodyjne i obrazowe, 
bardzo osobiste, jednak nie będące tylko sentymentalną podróżą 
czy laurką rodzinną - wciągając narracją, każą się oczywiście 
pochylić nad losami bohaterów, ale przy tym wnikają głębiej, 
szukają ukrytych korytarzy między dawnym a dzisiejszym, co już 
pierwszy utwór zapowiada tytułem: [Rozpoczynam wędrówkę w stronę 
zamkniętą] i dopełnia kontrapunktem w puencie: Wiem, / są 
miejsca, które muszę zrozumieć / samodzielnie. (…) To zbiorowy 
portret tych, którzy odeszli, ale przygotowali i ukształtowali 
sobą miejsce dla potomnych. Zaglądając na lewą stronę dostrzegamy 
struktury, miejsca szycia, sploty, które zapewniają spójność, a 
są niewidoczne na pierwszy rzut oka. Warto pójść tym tropem, 
choćby i po to, by rozgryźć, na języku poczuć // smak goryczy. 
Wszystko, / byle tylko nie czuć nieważkości. [Kosmos], po to, by 
wejść w środek prywatnej mitologii i przez jej pryzmat spojrzeć 
na własne życie. Eksplorując rodzinne przestrzenie, poetka 
powoli przesuwa środek ciężkości w stronę namysłu nad 
tożsamością, miejscem człowieka i jego relacjami z otoczeniem. 
Nie pamiętam dnia, w którym matka / podarowała mnie światu, ale 
umiem / przyglądać się rzeczom pod światło [*** (Nie pamiętam 
dnia)]. Przyglądanie się rzeczom pod światło wydaje się być 
charakterystycznym dla tej poetyki sposobem przekładu 
rzeczywistości na wiersz. (…) Z uwagą podpatruje człowieka, który 
jest „umocowany” w swojej historii, naznaczony i zdeterminowany 
losami przodków i wydarzeniami dzieciństwa, ale także zawieszony 
w kosmosie, przeznaczony chwili, a w tej chwilowości – bezbronny 
i bezbrzeżnie samotny. Życie / z tamtej strony wydaje się lepsze. 
Tutaj marazm // zastój, rzeczy nieruchome, klatka, której 
przecież / nikt jednak nie zamknął [Kosmos]. Jednak nie ma w tych 
wierszach zgody na pesymistyczną nadwyżkę, skoro czytamy taką oto 
apoteozę człowieczej niepowtarzalności, niezwykłości: Spotykamy 
się pomiędzy czasami, / w części wspólnej zakresów, / której nikt 
jeszcze nie zaznaczył. [Skąd te pęknięcia, przez które płyniemy 
do siebie?] (…)

Janusz Taranienko: Debiutancki tomik wierszy Teresy Radziewicz 
Lewa strona zaskakuje swoją dojrzałością. Dojrzałością pod 
względem warsztatowym i tematycznym zarazem. Już w swoim 
pierwszym tomiku Teresa Radziewicz mówi własnym głosem. Lewa 
strona jest książką przemyślaną i konstrukcyjnie dopracowaną; 
co więcej - Radziewicz wytworzyła w niej autorski, własny i 
rozpoznawalny styl, który wydaje się być trudny do naśladowania.

autorka (w wywiadzie z J. Sajkowskim): (…) Przeszłość jest ważna. 
Kształtuje. Dzięki niej jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, dzięki niej 
jesteśmy sobą. A bohaterka Lewej strony szczególnie docenia wagę 
przeszłości. Poza tym przeszłość zostawia w nas coś bardzo 
cennego, czyli wspomnienia. (…) Ta historia została przeze mnie 
zmyślona. I w tym stwierdzeniu jest sporo prawdy. Ta historia 
jest też prawdziwa, nie zaprzeczę (śmiech). Ta historia jest 
osobista. Ale jednocześnie jest w pewnym sensie „przetworzona”. 
Są wiersze, które opieram na faktach, ba, niektórzy odnajdą w 
nich siebie. Ale jednocześnie nie chodzi mi o poinformowaniu o 
wydarzeniach, jakie w moim życiu miały miejsce. Sięgam po nie, 
owszem. Niech będzie. Ale sięgam po coś… Bo próbuję coś 
powiedzieć. Bo muszę, tak mocno „kłuje w język”.

Teresa
Radziewicz

prezentuje:

zw ri óe zr cs ez i ws  i dę o pz i  nam

łyżka mleka

Stowarzyszenie
Promocji
Sztuki

Roman Honet [Poeci na koniec wieku]: (…) W Lewej stronie 
szczególnie ważną rolę pełnią wątki wspomnieniowe, wydaje się, 
że ową „stronę zamkniętą" stanowi czas przeszłości. Radziewicz 
próbuje go odtworzyć. Jeśli zawodzi pamięć, a na genealogii nie 
można polegać, wymyśla go. Snuje minione rodzinne opowieści, 
czasem wspomagając się wyobraźnią dopowiada nieznane albo 
niezakończone epizody, co jest nieuniknione, skoro Wszyscy moi 
krewni tłoczą się i każdy chce, / by opisać jego historię, nawet 
pradziadek Jakub, / którego w żadnym razie nie mogę pamiętać. 
Wobec tej niepamięci w zapisach Radziewicz czasem pojawia się 
żal, ale nie wynika z niedostatecznego przewertowania 
rodzinnych kronik, ale z zaniedbania, z tego, że w pewnym 
czasie nie zadaliśmy pytań, których teraz, gdy pragnęlibyśmy 
poznać odpowiedź, nie ma komu postawić. (…) Pragnie odnaleźć 
to, czego zmarli nie pozostawili. Stąd pochodzi ból, tu ma 
swoje źródło i żal za przeszłością, i dążenie do jej 
odtworzenia lub wymyślenia. To, co byłoby zadowalające dla 
genealoga, może nie wystarczyć poecie. Utrata może być także - 
niewyczerpana. Nigdy nie odnaleziona. (…)
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wirus

to się rozprzestrzenia jak grypa
kiedy skręci nam karki i ogoli głowy
będziemy gotowi na cuda
bo przecież bez nich nie można
żyć zasypiać czy umierać

więc zanim znów poczujemy
ciepłą rękę niespodziewanego
i znów będziemy mieli dreszcze
tłumacząc że to tylko
podwyższony stan uczuciowy

zaaplikujmy antidotum
na największe nieszczęścia
określane słowami tak prostymi
że nie wypada ich wymawiać
za często

świat urodził się pomarańczą

wariatka usiadła przy drodze 
zszywa stopy ścieżką z dzieciństwa 
rozbiegły się w cztery strony świata 

szuka mięty melisy i szałwii 
do szaleństwa wciera w język  
żyłki znajomych smaków 

bo świat urodził się pomarańczą 
– śpiewa – ach pomarańczą 

smakuje porowate smugi słodyczy 

jak pomarańcze krążą 
– śpiewa – ach jak krążą 

światem kołysze liść 
wariatka pozwala 
podnosić się i opuszczać 

dzień pierwszy: wariatka nadaje imię

palce na zmarszczkach – wygładzić
popatrzeć w odbicie światła
rozszczepić jak pryzmat

teraz będziesz nazywać się sonia
ach cóż za imię sonia sonieczka

ujmuje za brzeg życie i tańczy
śpiewa w ucho powietrza

ach cóż za imię zielonooka sonia
takie imię to skarb – prawdziwy skarb

gdy zechcę będę zośką
zakasam szaleństwo
innym razem powiem sofi
tak z francuska so-fi
przyciskając odpowiednio głos
jak me-sje albo bą-żur
och – będą mówić – prawdziwa
z ciebie soniu dama

wariatka zamyka oczy
potem otwiera na nowe

jestem sonia

pragnąć prosić wywołać

jeżeli zamknę nad sobą wczoraj
czy dziś wstanie mniej wytarte 
od prochu od mroku od kroków

więc proszę – przyjdź
przyjdź by nie wołać nadaremnie
w szelestach pokaż się pozwól usłyszeć 

wejdź przez niedomknięte jeszcze drzwi

warkoczyk

urodzili się pod niebem w kolorze 
miasteczka
wystarczająca ilość ulic i rond
żeby kogoś zgubić znaleźć albo poczuć się 
jak na karuzeli

zdawało się że wszystko jest początkiem

wiersze na ścianach i chodnikach
poezja ryb karmionych przez dziewczynkę
w czerwonej sukience

pierwsze

lato będzie smakować słono
pachnieć piołunem i koniczyną

goryczka w ustach w garści
zagarnięta z ciałem – tak trzeba szukać
znaleźć fundamenty
kruszejące cegły piwnicy resztki parku
zdziczałe śliwy z dworskiego ogrodu

szeptać chodź tu chodź spróbuj
to nie mirabelki – dojrzewają purpurą
chodź odkryjemy siódmą czakrę patrz
masz sukienkę w kolorze lawendy

dam ci pierścionek z ametystem
zatoczymy kółko
to coś znaczy

znaczymy

sonia kocha

myśli że jeżeli zasłoni oczy
nie zobaczy – wariatka

nauczę cię podkreślać ciało
kołysać chwile i wyczuwać drżenia
kiedy sam cichniesz
a później mówisz cicho cicho
przetłumaczę miejsca
do których nie pasuje
nikt inny

jeszcze o tym nie wiedzą
że oddech może sparzyć
bogaci przeczuciem

kocham cię – kocham cię
chwila na którą nie ma słów

wiersz ostatni

składa się z samych ważnych słów
takich jak liczenie i czekanie

jest tu miejsce dla matki patrzącej z jego oczu
i dziewczynki w której miało zamieszkać wspólne
– wymyślali imiona kolory sukienek zaplatali 
warkocze

jest miasto w którym pierwszy raz
dopasowali się do wyżłobień
i droga która jutro przestanie boleć

żółte światło zza wypiaskowanych chmur
uda że grzeje a nasyp zafaluje
sprawdzi które miejsca
pamięć umie nazywać

skaza zajęcza warga odrośnie
nie da się przykryć
ani przeobrazić

O wszystkim, co się teraz dzieje, milczy

O wszystkim, co się teraz dzieje, milczy; jakaś mgła,
dym chwyta za gardło, kiedy rodzą się słowa. Sowa ciszy
świdruje błyskającym okiem, język gaśnie, zduszony,
zanim zacznie mówić. O wszystkim, co się teraz dzieje,

milczy. O bliskich, których los łapie w swoje tłuste pułapki,
o miłości, której nazywać nie można, bo zużyła już wszystkie
głoski i litery. I nawet milczeć lepiej o niej ostrożnie,
kiedy raz kolejny kwiaty jarzębiny zwijają się za szybko

w niedojrzały owoc. Milczy o czasie, który patrzy uważnie,
jakby chciał jakiś sekret przekazać, ostrzec przed dniami,
które przyśpieszają, przed tym, co naraża na dystans.
Także i o tym milczy, czego nie ma, bo po co tracić język

na pustkę i zamiar. 

Listy

Hanna pisze znowu o tym samym, bo co innego może
się zdarzyć? Ot - wrotycz przy ściągniętych upałem drogach
nagle wysechł, na łąkach zostały tylko rdzawe cienie. Tego lata

za wcześnie zakwitł, oszołomiony nadmiarem słońca. Kogo obchodzi,
że macierzanka wyczerpała się nasionami? Że nawłoć przekwita,
lipowe liście żółkną, a jarzębina już od połowy sierpnia syci się

czerwienią? Kogo obchodzi spojrzenie nieba zaciągnięte
stalowym odcieniem, niepotrzebna słodycz owoców
pod jabłoniami? Hanna wytrwale wszystko spisuje

i rozsyła. Czytaj - prosi - czytaj, ty, który nie chcesz
patrzeć przed siebie i ty, który już za siebie
przestajesz spoglądać, czytaj o każdej zmianie,

o szyszkach chmielu na płocie, o bzie wybarwionym
czarnofioletową jagodą, o smaku i zapachu powietrza,
tym samym co roku i co roku innym. Trzeba to spisać,

trzeba to wysłać, podzielić się
z potrzebującymi. 

Pieśń Hanny

Śnię układanie się w zbożu. Kłosy są chłodne i zielone,
wypełnione mlecznym ziarnem, które pod zębami strzela
mokrym wnętrzem. Zawisam i rozszerza się horyzont:
ciało, łany, pola, planeta. Zasypiam ponownie, w śnie

śni się kolejny sen. Kruszywo spod powiek
wypełnia głowę, przesypuje jak w klepsydrze
przez przełyk, wypełnia płuca, piersi, brzuch,
sunie przez stawy do rąk, do nóg, poprzez kolana
do najmniejszych palców stóp. Jestem

ziemią, porasta mnie nowe, zapuszcza korzenie,
kiełkuje miliardami. Martwe staje się żywe,
żywe umiera. Od urodzin jednam się ze śmiercią,
poprzez ciało pędzę ku sobie,

coraz prędzej.

Żar

Nie przestawały jej nawiedzać: wciąż śnieg
mocno trzymał się świata, choć marcowe światło
od rana zaczynało pracę. Wiedziała, żar-ptaki

nie dadzą spokoju, póki nie podda się. Wszystko
leciało z rąk, tłukły się najlepsze salaterki,
ulubione kubki straszyły szczerbami i traciły uszy,
a skorupy trzeszczały później pod podeszwą,

czarne ptaszyska z wroniego wesela
nad starymi topolami. Hanna czytała znaki:
dziewięć par skrzydeł nisko nad domem,
klangor jak wołanie na trwogę. Żurawie,

ognistopióre żurawie! - dziwili się inni,
ale Hanna wiedziała lepiej. Spragnione
ludzkiego żaru, krążyły coraz niżej.
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