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Teresa Rudowicz

(...) Już w jednym z pierwszych wierszy tego zbioru pada motto z Anny Świrszczyńskiej: 
siebie samych stworzyć musimy po raz drugi, / z inną duszą i innym ciałem, które – moim 
zdaniem – jest ważnym kluczem do tej książki. W wiersze wprowadza nas mała dziewczyn-
ka, ta sprzed lat, obecna teraz w swoim starszym wcieleniu. Powidoki minionego czasu i to 
zdziwienie, to ogromne zdziwienie, że kiedyś było się w innej skórze. I alienacja, 
poszukiwanie tożsamości, znalezienia niepojętej identyfikacji między sobą kiedyś, a sobą 
teraz. Sądziłem, że wiersze pójdą w stronę freudowską, że będą wiwisekcją tego stanu 
ducha, kiedy już nie dowierzamy samemu sobie, że mogliśmy kiedykolwiek być dzieckiem, 
a dzieciństwo jest tylko snem i niezbornym złudzeniem. Ale Rudowicz wybrała inną wersję 
tego snu, bardziej reistyczną. Majaki domu z dawnych lat, miasteczka, nieistniejących 
uliczek, zapamiętanych, lecz powyrywanych z całości fragmentów różnych zdarzeń i pejza-
ży, ludzi pokaleczonych przez los, dziwacznych, tragicznych, których zawsze pamiętamy, 
choć nie wiemy, kim byli i dlaczego właśnie tacy. Gdzieś, kiedyś przeczytałem takie zdanie 
Teresy: Kocham wszelką inność, najbliżej mi do tych wszystkich Karuś, Kłosek, Kryst spod 
płota. Oni to wiedzą, czują. Bardzo lgną do mnie wszyscy odmieńcy. I dobrze mi z nimi”. Tak 
– to tutaj widać. A potem coraz mocniej w ten tomik wdziera się historia. Rudowicz we 
wszystkim, co do tej pory napisała, bardzo pielęgnuje swe poruszenie losem Żydów. 
Holocaust stał się niemal jej osobistą tragedią, choć przecież urodziła się wiele lat po wojnie. 
Tutaj znowu wraca do tamtej gehenny i do swojego bólu, śpiewa requiem nad martwym mo-
rzem zagłady. Ale to nie są wiersze zideologizowane, raczej nostalgiczne, roniące spleen 
nad minionym światem i jego cierpieniami. I jeszcze jedno zdanie ze Świrszczyńskiej: nie-
istnienie tak bardzo przypomina nieśmiertelność. Zdanie przewrotne i mądre, jakby u 
Teresy przyświecające owej nieśmiertelności, którą ona sama stwarza tamtym biednym 
ludziom swoją pamięcią, swoim pisaniem i swoją czułością. I tak, wiersz po wierszu, płynie 
tu czas, odkładają się góry ludzkich kości, wznoszą ruiny wszystkiego, co było ich światem, 
płynie rzeka lat, w sen przewracają się dawne powidoki i klimaty. Rudowicz pisze: nie wiem 
co będzie pierwsze / ziemia przed nami czy człowiek za burtą. I ta burta, choć pojawia się 
tylko raz, jest ważnym słowem w całym cyklu. Bo to jest tomik o wpisanym w los przemijaniu, 
o zatopionych wyspach i nieustannym gubieniu wszystkiego, czym żyliśmy. Jak małe 
Atlantydy wyłaniają się z tych wierszy relikty utraconego czasu i Proustowska za nim pogoń. 
W dalszej części mała dziewczynka coraz bardziej gdzieś nam przepada. Ale starzejąca się 
kobieta w jednym z wierszy mówi, że jest jak szmaciana lalka uszyta z resztek. I kolejne 
zdanie kluczowe: nieustannie próbuję znaleźć miejsce, z którego wzięłam początek – tak, 
myślę, że tu jest sedno i poezji, i ważkiej postawy życiowej tej autorki. Dla niej źródło jest 
czymś fundamentalnym i wszelka podróż w odwrotną stronę komponuje egzystencjalną 
filozofię, jaką na co dzień Rudowicz wyznaje. Ona całą sobą przypomina zastygłą Niobe, 
choć hedonizm dobija się swoich praw. Toteż wiersze o miłości, bo i takie tu znajdziemy, 
choć czasami pobrzmiewają chandrą kolejnej nieziszczalności – są gorące, namiętne, z tą 
cudo-wną, typową dla Teresy mgiełką fatalizmu. To bardzo wyrazisty tomik, utrzymany w 
spójnym klimacie, rozwijający się konsekwentnie ze strony na stronę, dorzucający raz po 
raz nowe nutki. Poetka znalazła też swój język. Nie należy on do żadnej tradycji, nie skłania 
się ku żadnej ze znanych mi awangard; jego siła bije z dwóch wartości: bardzo 
poruszającego imaginarium świata i losu oraz ze wspaniałej obrazowości przekazu. Ale 
gdybym miał tu dwa razy dłuższy tekst napisać o tej książce, to i tak w puencie 
powiedziałbym, że dałbym wszystko za nastrojowość tych wierszy. Ich powściągliwy liryzm, 
pod którego skórą aż kipi od czułości. Ten walor jest u Rudowicz wyzbyty taniego 
emocjonalizmu, on raczej ma korzenie zapuszczone w mądrości życiowej i siła tak szytego 
światopoglądu potrafi mocno poruszyć. (...) [Leszek Żuliński, z recenzji tomu „Podobno 
jest taka rzeka”, Migotania, 2/35/2012]

(...) Wiersze zebrane w tym arkuszu są właśnie takim prywatnym zapisem losów. Ich 
przestrzeń czasowa obejmuje lata tuż przed II wojną światową, czas holocaustu i trudne lata 
powojenne. Druga płaszczyzna czasowa to współczesność. Jeśli chodzi o „miejsce”, to 
obejmuje ono obszary związane z życiem naszych zapominanych współbraci w II Rzeczy-
pospolitej (Ukraińców – Łemków i Żydów). W jednym wypadku temat wojny przenosi nas aż 
do współczesnej Gruzji.
Takie współczujące, empatyczne OPISANIE ludzi skrzywdzonych nie byłoby niczym 
nowym. Podtrzymanie istnienia nieobecnych przez pamiętanie o nich jest dziełem 
szlachetnym. Jednak te wiersze idą dalej – to nie jest tylko zbiór biografii. Dzieje się tu rzecz 
rzadko spotykana. I to od wiersza otwierającego zbiór („Kompozycja 64/28”). Autorka 
dekonspiruje się ujawniając, że Teresa Rudowicz to tylko pseudonim literacki. Ale wybrany 
nieprzypad-kowo, bowiem poetka „na użytek wierszy”(!) wciela się w tożsamość osoby 
realnie istniejącej. Chodzi o współczesną artystkę-plastyka Teresę Rudowicz (1928-1994). 
Wiersz nosi tytuł jednego z kolaży artystki z roku 1964 i nawiązuje w treści do elementów 
użytych do tej kompozycji (jak choćby strona gazety z 1939 informująca o zbombardowaniu 
Warszawy z tytułem „Do sumienia świata”). Pamięć Tereso pamięć jest tworzywem – pisze 
poetka, i dalej: myślisz że przypadkiem / na użytek wierszy / ubrałam się w twoją tożsamość. 
Ten gest (choć trudno to nazwać tylko gestem) ma wielorakie skutki. Autorka wyrusza w 
podróż w głąb historii, własnej i społecznej pamięci. Kreując postać „poetki Teresy 
Rudowicz” tworzy także siebie, z tego, co było, co zostało przeżyte; patrząc w trochę 
niedzisiejszy sposób, pyta o funkcję sumienia w świecie, nie tylko tym ze wspomnień, ale 
też dzisiejszym. (...) Wydawać by się mogło, że trauma wojenna, często objawiająca się w 
snach, odejdzie wraz z poko-leniem, które ten dramat bezpośrednio dotknął. Jednak 
okazuje się to złudą. „Poetka wcielona” w postać historyczną, wędrująca po prywatnych 
historiach ludzi, których czyni bohaterami swoich wierszy, doświadcza tego stanu. Nie 
jestem kobietą – krzyczałam. Jestem / szmacianą lalką uszytą z resztek – mówi peelka 
wiersza „znów śniłam wodę”. I dalej: będę tam albo gdzieś indziej // albo się nie obudzę.
Być pomiędzy światami, nieść w sobie losy wielu i je „powtarzać”, to zadanie niełatwe. 
Trudno z tym żyć, żeby nie oszaleć czy też wybrać „łatwą ucieczkę”. Czy rację ma Emil 
Cioran mówiąc: Jeśli chce się być szczęśliwym, nie wolno gmerać w pamięci? [Bogdan 
Zdanowicz, z recenzji arkusza „Oni. Wiersze z pamięci”, Salon Literacki, maj 2011]

(...) Kompozycja arkusza stanowi precyzyjną i konsekwentną realizację konceptu – już w 
pierwszym wierszu, przewrotnie dedykowanym Teresie Rudowicz (co, jak się okaże, nie 
oznacza jedynie dedykacji samej sobie), pojawia się istotne pytanie, które, jeśli mnie 
czytelniczy instynkt nie zwodzi, wyznacza jasny azymut pozostałym tekstom: czym jest 
sumienie i co światu po nim / kiedy rdza jak ciepły koc okrywa naboje / blizny sprzączkę przy 
pasku do pończoch (”kompozycja 64/28"). Hanna Krall wiele lat temu w mocnych słowach 
nazwała rolę literatury niejako w odniesieniu do tak postawionego pytania: Tylko literatura 
może uprzytomnić światu jego nienormalność. Nie historia... tylko literatura. Wiersze z 
pamięci chcą być takim właśnie świadectwem, w tym celu wędrują w głąb czasu (między-
wojnie, wojna, lata powojenne, współczesność) po – najogólniej mówiąc – Europie Wschod-
niej (m.in. Ukrainie i Gruzji), osobną przestrzeń zapewniając narodowi żydowskiemu. (...) 
Arkusz zaczął się wierszem bardzo osobistym, w jakiejś mierze wyjaśniającym czytelnikowi, 
do jakiej gry został zaproszony. Bezpośrednia liryka zatoczyła koło po cudzych historiach, 
obcych i dawnych dramatach, które jak trampolina pozwalały odbijać się refleksji nad 
uniwersalnymi pytaniami – i wróciła ostatnim, pięknym, onirycznym wierszem. Bolesnym, 
sięgającym w najgłębsze lęki i wątpliwości, ponownie „wywierszajacym” kwestię złożonej 
tożsamości: nie jestem kobietą – krzyczałam – jestem / szmacianą lalką uszytą z resztek // 
spójrz pękam w szwach / ktoś mnie wyrzucił nie chciał (”znów śniłam wodę”) i sumującym 
„wiersze z pamięci” szczególnie mocną puentą, pozornie otwierającą bezmiar możliwości. 
Pozornie, ponieważ tak naprawdę – po tych słowach nie można dopisać niczego, chyba 
nawet kropki: będę tam albo gdzieś indziej // albo się nie obudzę (ibidem) [Iza Fietkiewicz-
Paszek, z recenzji arkusza „Oni. Wiersze z pamięci”, kwartalnik sZAFa , nr 39 /2011]

Rozpisana na wiersze historia kobiety, pełna dramaturgii, rozpięta między 
powściągliwością w formie a emocjonalnym rozmachem w treści, niejednokrotnie branym w 
nawias, kodowa-nym, a następnie eksplikowanym w elegancki i dyskretny sposób, w 
wyrafinowanej postaci, która ma sugerować dystans i pełną dyscyplinę. Ale to pozór. Pod 
pokrywką wre i buzuje. Tak buduje swoje poetyckie światy Rudowicz, poetka od pierwszego 
po ostatni wers debiutanc-kiej książki świadoma, że największą siłę rażenia mają pauzy, 
chwile ciszy i światło między słowami, że niedopowiedzenie najsilniej uderza w splot, 
zostawia dla czytelnika przestrzeń, w której wiersz się dopełnia, zaczyna pulsować i żyje 
swoim życiem długo po zamknięciu książki, że zręcznie użyte słowo jest wytrychem do 
emocji odbiorcy, tym silniejszych, im staranniej skrywanych. Bo i jak miałby on przejść do 
codzienności np. po słowach: Tamto przyszło, patrzyło, aż obetną mi włosy, / krótko, tuż przy 
skórze. Tak możesz być / prawdziwa, tylko tak.(…) Nitka prowadzi do domu // – mam sześć 
lat, mokre prześcieradło, / za chwilę wujek nauczy mnie znikać (* * * (Tamto przyszło, 
patrzyło))? [
codziennych katastrofach w poezji Teresy Rudowicz, z posłowia tomu „Podobno jest 
taka rzeka”, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2012]

Izabela Fietkiewicz-Paszek, Wierzę, że jest gdzieś taka rzeka. O 

Jak już kiedyś napisałem – miasto, by żyć, musi mieć rzekę, dlatego nie wyobrażam sobie 
życia w mieście bez rzeki. Nie widzę też „miasta i świata” poezji bez poetyki Teresy Rudowicz. 
Biblioteka bez tej książki byłaby niekompletna. Wchodzę w jej każdy zaułek. I nie jest to w 
żadnym razie pomyłka. [Paweł Łęczuk]

Tomik Teresy Rudowicz był oczekiwany przez wszystkich, którzy wiedzieli, że Aneta 
Kolańczyk ukryta pod pseudonimem literackim złożonym z prawdziwego (drugiego) imienia i 
prawdziwego (rodowego) nazwiska pisze wiersze. Ona sama wielokrotnie temu zaprzeczała. 
Jej ogromna wiedza, erudycja i aktywność, a przede wszystkim wrażliwość, musiały znaleźć 
ujście. Z takim potencjałem nie można siedzieć cicho, szczególnie przy wspomnianej już 
wrażliwości, z jaką zmaga się autorka, jak widać nie tylko w życiu, ale i w twórczości, której w 
przypadku Teresy od życia oddzielić się nie da. To interesujący tomik. Zaczynają go 
opowieści małej tak bym nazwała bohaterkę niektórych jej wierszy, dla kontrastu z 
umieszczonymi później opowieściami starej. Która jest prawdziwa? Obie oczywiście, 
ponieważ obie są prawdą o poetce i ludziach, szczególnie tych uwikłanych w traumatyczne 
losy. Tytułowa rzeka jest dla mnie obrazem wewnętrznego świata właściwego każdemu 
wrażliwemu człowiekowi i na nic tu powątpiewanie zawarte w słowie podobno. Ta rzeka 
istnieje i tę prawdę wyczytałam z tomiku Teresy Rudowicz. Nie da się dwa razy wejść do tej 
samej wody, zgodnie z myślą Heraklita z Efezu myślę, że zapowiadane kolejne książki Teresy 
będą inne i nie mniej prawdziwe. [Magdalena Krytkowska]

– 

Pisząc o książce pochodzącej z Kalisza Teresy Rudowicz, nie mogę nie zacząć od historii 
pewnej kaliskiej rzeki. W czasie II wojny światowej okupanci zasypali odnogę Prosny – kanał 
Babinkę. Zasypali gruzem z domów dzielnicy żydowskiej i tysiącami książek pochodzącymi z  
polskich i żydowskich zbiorów. Ta historia, jak i inne kaliskie zdarzenia, żyją w Teresie 
Rudowicz, a tym samym żyją w jej wierszach. Wskrzesza tych, których już dawno nie ma – 
Żydów, Rosjan, Polaków. I tych, którzy przewinęli się przez jej życie. Czas, jak rzeka 
Heraklita, przepływa przez tę poezję, a nurt zatrzymuje się na tych, którzy zostali w pamięci, 
jak na wystających z wody konarach. Ale to coś więcej niż lament po straconym, 
niepogrzebanym, niezamodlonym świecie. To również oswajanie – świata, Boga, śmierci i 
stwarzanie nowego: Pamięć Tereso jest tworzywem / z którego zlepiam nas od nowa 
(„kompozycja 64/28”). [Dorota Ryst]

Teresa Rudowicz, kreacja osobowa, złożona z różnych wersji, zręcznie wyciosana, a jedno-
cześnie autentyczna postać Anety Kolańczyk. Jakiś czas zajęło mi odnalezienie we własnej 
głowie miejsca dla autorki. Mało tego, swego rodzaju opowieść o niezwykłych przygodach, 
zebrana i opublikowana w tomiku wierszy Podobno jest taka rzeka spowodowała, że okra-
kiem usiadłam (w myślach) na drzewie (nad ową rzeką z książki) i zaczęłam się 
doszukiwać. Teresa jest niezwykła – gesty wywraca na drugą stronę; obie czerpiemy z 
własnej mocy i „wyciągamy albo wciągamy”, w zależności od tego, co jest do zrobienia lub 
przeczytania. Podobnie rzecz ma się z pisaniem. Poezja Rudowicz wywołuje we mnie stan 
pobudzenia: sięgam do zdjęć z dzieciństwa lub wertuję archiwa miejskie poszukując 
widowisk albo osób z fantazją i zdrowym rozsądkiem. Badam własną granicę i skutecznie 
przekraczam zmienne, które w dzieciństwie nie miały najmniejszego znaczenia. Wiszę w 
powietrzu lub wspinam się na tyczce, odchodzę w dal lekceważąc przy tym świat 
materialny. Teresa Rudowicz genialnie przywraca w pamięci każdą z przygód. 
Podprowadza do ludzi i rozlicza się z nimi. Wystarczy zajrzeć do wierszy i przekonać się, że 
uogólniam, a to prowadzi donikąd, dlatego pozwalam sobie i płynę z nurtem 
prawdopodobnej rzeki. Historie uwarunkowane kulturowo są niezwy-kłym studium 
antropologicznym. Uwielbiam w Teresie te pasje, które wyróżniają ją wśród autorek. Jej 
skłonności do umiejscowień historycznych i geograficznych powodują, że wypowiada się 
celnie, jej prace badawcze są rodzajem performansu, co odzwierciedla jej twórczość. 
Zdecydowanie to tylko namiastka prawdy o tej poetce, najlepiej zajrzeć do książki i odsłonić 
wyznania, jedno po drugim. Zaczęłam się niedawno / z liczby podobno szczęśliwej / będę 
jak matka pomyślałam najpierw / o tobie nie wiedziałam nic (”kompozycja 64/28") 
[Małgorzata Południak, z artykułu "Pamięć – Tereso – pamięć jest tworzywem”, kwar-
talnik sZAFa nr 44/2012]
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* * *

dokonało się nim w zegarze biegun zastąpił biegun
a góra z dołem zespolona w cienką linię 
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czasu potrzeba nie więcej niż łut zabrany szczęściu 
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nie upilnowała dziecka – zapisze potem
jakaś pani o masywnych udach
i wielkich dłoniach drwala

będą każdej nocy zdzierać skórę
warstwa po warstwie do najgłębszej winy
strącać w przepaść wierszy

byłeś synem byłam matką
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postawił stopę, należy więc do miasta o znośnej fasadzie
i cuchnącym wnętrzu. niełatwo opuścić matecznik,

nawet grząski jak gówno. chłopiec z prowincji musi robić bokami,
pomiędzy tanim winem a żołądkową gorzką w bramie  
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przewracała oczy na drugą stronę

tam był chłopiec z grzywką
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na wysokiej górze rosło drzewo duże

pod nim w pudełku po gilzach
zakopaliśmy nasze imiona

pisane drżącą ręką w pośpiechu
kiedy samochód naznaczył topolę
czerwony kleks połknął cały jej krzyk

* * *

wszystkie rzeczy miały swój porządek,
cynowa misa, wiadro, kaflowy piec,
pogrzebacz. był najważniejszy,

miał coś, co kazało jance
rozmawiać ze śmiercią, ćwiczyć
żałobne pieśni, splatanie dłoni.

najbardziej lubiła wyobrażać sobie drogę,
strojną jak procesja w boże ciało. co roku
zbierała płatki, stały rzędem w starych poszewkach.

kiedyś słyszała o życiu usłanym różami,
zrobię tak samo, pomyślała, 
ze śmiercią.
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Wydawniczy Pomyłka

projekt & wykonanie ifp

wiersz który chce być prozą

ślady układały się w pętlę coraz ciaśniej zaciskały wokół domu
Jurych wiedział –  śmierć przyjdzie z lasu nie był pewien
czy zdąży ją przywitać na wszelki wypadek 
spał w ślubnym garniturze

kiedyś wpadała częściej po kawałku oddawał jej nogi
chciał zatrzymać ale uciekała między drzewa
jak spłoszona sarna

często słyszał śmiech niesiony z wiatrem 
rano pod progiem znajdował zeschłe liście
pióra i drobne kamyki układał z nich obrazki
w kolorowych ramkach

ręce mam jeszcze zdrowe – myślał – dałbym radę złapać ją w pół
trzymać mocno niechby tylko przyszła
niechby nawet kłamała

w żywe oczy psalm 128

Najdroższy

myślisz że sprzedawanie bielizny może być 
sposobem na życie Wstyd nie okalecza
liczy się przetrwanie Jakoś trzeba oswoić
strach pisany innymi literami

Mieliśmy być tu razem Od wylotu dzieliły nas 
godziny Poszłam tylko do sklepu po mięso
na chinkali (Giorgi je uwielbiał) Wspólny posiłek
przed skokiem w przepaść

Bomby spadły na hotel obok naszej kamienicy
Czasem słyszę serce Śnię że mnie dotykasz
jak wtedy w Siginachi Mówią że jestem piękna
mogę stać się szczepem winnym

W tym roku Giorgi poszedłby do szkoły
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Teresie Rudowicz
 

zaczęłam się niedawno
z liczby podobno szczęśliwej 
będę jak matka pomyślałam najpierw
o tobie nie wiedziałam nic 
 
czym jest sumienie i co światu po nim
kiedy rdza okrywa naboje blizny
sprzączkę przy pasku do pończoch
 
może nosiła go Hila może biegła na spotkanie
może zdążyła zanim bomby spadły na Warszawę 
mały chłopiec dorósł do epizodu powstańca
 
pamięć – Tereso – pamięć jest tworzywem
z którego zlepiam nas od nowa
taki prywatny asamblaż
 
myślisz że przypadkiem 
na użytek wierszy
ubrałam się w twoją tożsamość

znów śniłam wodę

i kiedy stałam naga nad tą wodą
ktoś zajrzał w mój sen

powiedział będziemy pływać synchronicznie
nurkować między piersi 

nie jestem kobietą – krzyczałam – jestem
szmacianą lalką uszytą z resztek

spójrz pękam w szwach
ktoś mnie wyrzucił nie chciał

stoję teraz nad tą wodą czekam
aż przypełznie pod stopy

blisko na jeden skok wtedy
będę tam albo gdzieś indziej 

albo się nie obudzę

* * *

nie rozmawiajmy o filozofii chwili, w ogóle nie rozmawiajmy. 
prawdy mędrców nie przydadzą się na nic. żaden nie miał racji
albo mieli ją wszyscy – są rzeczy, o których się nie śniło. 
scenariusz za każdym razem inny. 
z tego czy z tamtego świata – jesteś.
jedziemy przez zatłoczone miasto. 
zimne dłonie przyjemnie chłodzą rozpaloną skórę. 
przechodnie patrzą na nas, może nawet się dziwią.
tak, osobliwa z nas para, choć pasujemy do siebie. 
gdyby teraz ktoś zrobił nam zdjęcie, zatrzymał chwilę, 
odnalazłby piątą esencję – kreślisz jej wzór
na moim udzie, pomiędzy jedną a drugą
zmianą świateł. 
 
*

to może się udać. musimy tylko zamknąć oczy.
głęboka woda już kiedyś była, pływaliśmy 
do utraty tchu, od brzegu do brzegu. 
teraz niech unosi nas fala jak łódeczki z kory.
nie będziemy więcej i bardziej. zanim przyjdzie świt, 
odpłyniemy. mówisz – wyspy szczęśliwe. 
wiem, że to utopia.
 
*

otworzę imaginarium. kilka sztuczek i oszukamy los.
nie znajdzie nas po drugiej stronie. pobiegniemy 
w miejsce, gdzie krzyżują się rzeki, nabierzemy wody.
w usta włożę ci kwiat. nie, nie różę, to byłoby banalne.
nenufary – one już grały tę rolę. zwiastowały miłość
bez przyszłości. może to wszystko jest iluzją i cały czas
dziejemy się po drugiej stronie. może ty właśnie śpisz,
a wariatka jeszcze tańczy. 

* * *

prawda ukrywa się pod mchem
tam najłatwiej poczuć rozkład

z ziemi powstałam
i w ziemi mam upodobanie

robaki szukają dróg ewakuacji
przez chwilę ważę życie

w dłoniach łatwo zamknąć wiarę
próchno świeci przyszłość jest wieczna

a jednak muszę
zahaczyć o puentę
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