
Chichot poezji – kaliskich zwierszeń ciąg dalszy
O spotkaniu z Elżbietą Lipińską i Markiem Kołodziejskim

Magdalena Krytkowska

25 września w kawiarence Anabell w Kaliszu na zaproszenie Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka 
Mleka w ramach cyklu "zwiersz się z nami pod wieczór" gościli Elżbieta Lipińska i Marek Kołodziejski.

Elżbieta Lipińska przyjechała z Wrocławia. Jej wiersze opisują to, co było. Nawiązują do 
wydarzeń z lat minionych, do osób, z którymi przyszło nam się już pożegnać. Słuchałam wierszy 
Elżbiety Lipińskiej i myślałam, że w pożegnaniach, tych ostatecznych, tkwi jakiś absurd. Przecież 
dopiero, kiedy to się stanie, kiedy uświadamiamy sobie, że koniec, że nie ma, uruchamiamy proces 
przypominania. Wspomnienia – przepastne szuflady motywów i inspiracji. W nich, jak w albumach, 
poeci przechowują strzępy życiorysów, zdarzeń. Zaglądają tam często. Wspomnienia mieszają z 
aktualnie dziejącymi się sprawami czyniąc tworzywo dla wierszy. Tak to sobie wyobraziłam 
słuchając wierszy czytanych przez Elżbietę Lipińską.
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Sztuka Magika 

z tą biedną krótszą nóżką
był z siebie taki dumny,
gdy udał mu się skok
wołał: patrz, sztuka magika! 

a potem trzeba było
zamieszkać w miedzianym kotle
hej, udajemy pranie!
chowaj się! sztuka magika 

a teraz - mówiła mama -
bawimy się w chowanego
z tamtym sąsiadem z przeciwka
nie znajdzie nas: sztuka magika
 
a gdy ich wyprowadzali
mówiła: nie bój się, synku,
to wcale nie będzie bolało.
zniknęli 
sztuka magika. 
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zw ri óe zr cs ez i ws  i dę poz nami 

Nazywam się Elżbieta Lipińska. Urodziłam się w Warszawie, do której sentyment do dziś mi 
pozostał, ale moim ukochanym miejscem na ziemi jest Wrocław. Było to w pierwszym dniu jesieni, 
to moja pora roku. Imię otrzymałam po swojej prababci, zwanej Haźbietką i bardzo je lubię, 
szczególnie, że sporo po niej odziedziczyłam i nie były to pieniądze.
Jedną z najważniejszych rzeczy na świecie jest dla mnie muzyka. Gdybym się jeszcze raz urodziła, 
chciałabym być muzykiem, grającym w orkiestrze. W orkiestrze, bo nigdy nie lubiłam solowych 
występów. Drugą bardzo ważną jest słowo. Bez książek nie ma życia. Nic by się też zapewne bez 
nich nie urodziło w mojej głowie, a tak to hops i wyskakują z niej różne rzeczy, nie przymierzając jak 
deus ex machina. Pisałam całe życie, jak i większość moich przodków, ale jak się w końcu 
rozpisałam, to wydałam trzy książki. I piszę dalej. Kto wie, czym się to wszystko skończy.
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Na co jeszcze zwróciłam uwagę w twórczości autorki? Na cierpliwość i wnikliwość, z jaką opisuje 
losy bohaterów. Czy pochylając się nad ich życiem wierzy w przeznaczenie? Czy wierzy w to, 
że musi się ono wypełnić? A może w to, że można mu się przeciwstawić? Czy jesteśmy skazani 
na nieuchronność dziania się rzeczy i zdarzeń? Nie wiem, i pewnie tego nie wie Elżbieta, ale 
obrazy: siebie „jeżdżę po odwodzie jak podczepiona na nitce” lub „byk ciągnięty za kółko w nosie” 
są zastanawiające i prowadziły mnie do takich refleksji 

Lokalne spójne continuum

Czas zatacza koło, a ja jeżdżę po obwodzie
jak podczepiona na lince lub – jeśli kto woli –
byk ciągnięty za kółko w nosie.
Na obwodzie mieści się punktów tyle,
co diabłów na końcu szpilki.
Wycinek miasto: zapomniana umiejętność wędrowania
w deszczu, słońcu, wietrze. Składanie rozsypanych puzzli.
Odświeżanie brzmienia głosów. Odcięcie. Lekkość.
Mickiewicz w Ogrodzie.
Wycinek Muzeum: dwugłowa kobiecość,
filozoficzno-poetycko-po/rodowe opowieści,
plecenie gałganków, klejenie obrazków,
sutari, poezja płci bez nazwy.
Wycinek Solec: w nieskończoności nocy
dzielnica, ulica, klub.
Tkanie, zrywanie, łatanie sieci.
Trudne odbiory na spolaryzowanych falach.
Milczenie w polifonii.
Punkt wejścia jest punktem wyjścia.
Diabły niepoliczalne. Nowa droga
z tego samego punktu
może skończyć się gdziekolwiek.



Rejestr snów 3

Byłam w Chinach. 
Byłam w Chinach i one weszły we mnie. 

Może nie wiecie, ale Chiny są 
samopiszącym się wierszem. 
Piszą we mnie każdej nocy czarnym tuszem, 
dobrze zaostrzonym pędzelkiem. 
Wczoraj zapisały Zadurę objaśniającego 
polską czcionką chińską drogę, 
dzisiaj białą jak śnieg Tildę Swinton 
na czarnym tle limitów kontrolnych. 

Zabierają mi wszystko.Czuję się jak wuj Tarabuk, 
tyle że moje rękopisy wywrócono na lewą stronę. 
rudno odczytać

Równie interesujący motyw w twórczości poetki, to podróże. Podróże, podczas których „piszą się 
wiersze”. I znów przemieszanie czasów i przestrzeni, bo podróżowanie autorki trzeba traktować 
dosłownie i metaforycznie. Z obu tych materii powstają wiersze. Są bowiem podróże, które zapadły 
w pamięć tak głęboko, że powroty stanowią punkt wyjścia do pisania na zupełnie inny temat. 

W wierszach Lipińskiej jest troska o bohatera, o tak zwany podmiot liryczny, o ukazanie go z 
właściwą poetce subtelnością, co sprawia, ze te wiersze czyta się z wielką przyjemnością i należną 
podejmowanym tematom uwagą.

fot. Paweł Madaj



Dżuma

Jadę przez miasto. Autobusem jadę,
bo samochodem nie umiem, a rower mi ukradli.
Jadę i to jest dobre, nie muszę uważać na nic,
niech kierowca uważa.
Jadę przez to miasto i widzę wielkie twarze.
Twarze opowiadają szczęście, które jest celem
nowej kampanii reklamowej czegoś,
czego nie potrzebuję.
I jeszcze wspomnę o ważnej zalecie
komunikacji publicznej, mogę jechać
z zamkniętymi oczami i nic, albo jadę, jak dziś,
w ciemnych okularach i też nic.
Nie patrzę na te kłamstwa, bo bywam ostatnio
w szpitalach i różnych przychodniach i wiem,
wszyscy tam chodzą i siedzą w długich kolejkach,
bo lekarzy już nie starcza.
To jest epidemia! Ukrywana przez rząd i media.
Chorujemy na śmierć i lekarze mają ręce pełne
roboty i żeby nie zwariować od razu
muszą z kogoś zrezygnować.
Jadę autobusem przez umierające miasto
i nie patrzę na ilustracje na banerach. Nie narzekam,
bo już wiem, wszystko jest kwestią czasu,
a ja to widzę z zamkniętymi oczami.

Miasto, o którym pisze autor, to jego rodzinny Inowrocław.  W nocie biograficznej do jednodniówki, 
wydanej na okoliczność kaliskiego zwierszania, opisuje je w szczególny sposób. Ciekawe jest 
spojrzenie poety na miasto jako integralną część swojego życia. Wrastanie w materię miasta to 
nie tylko poznawanie otoczenia, również traktowanie siebie jako punktu odniesienia do otaczającego 
świata, jego zmienności i niezmienności jednocześnie. Tak pojmowane miasto to powtarzający się 
motyw w poezji Marka.

Marek Kołodziejski. Z ironią u mnie jest różnie, najbardziej cenię autoironię, bo jest sztuką nie 
lada. Poetom zdarza się pewnie tak samo często jak i innym, głównie z prostego powodu – poetą 
się bywa. Sztukę autoironii odnalazłam w poezji Marka Kołodziejskiego. Poeta potrafi śmiać się z 
siebie i z innych pisząc o zdarzeniach zwykłych, codziennych.
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Urodziłem się w małym mieście, które 
można było przejść spacerowym 
krokiem w ciągu godziny. Jednak po 
urodzeniu byłem za mały, żeby o tym 
wiedzieć. Miasto wydawało mi się 
magiczne i wyjątkowe. Większość 
czasu spędzałem na podglądaniu 
dorosłych i martwieniu się, co to 
będzie, kiedy i ja będę już dorosły. 
Szczególnie martwiła mnie kwestia 
noszenia kapelusza, bo wszyscy 
dorośli mężczyźni nosili kapelusze i 
płaszcze „dyplomatki”. Rosłem, a 
moje miasto malało. Nie było jeszcze 
karłem, to dopiero miało nadejść. Na 
razie było jakoś mniejsze i wcale mi 
się to nie podobało.
Urodziłem się w czasie „małej 
stabilizacji” przy ulicy, która chyba 
najczęściej zmieniała nazwę. Przed 
wojną była to ulica Kościelna, bo u 
jednego z jej końców znajdował się 
kościół, zresztą wciąż tam stoi. W 
czasie wojny ulica zmieniła nazwę 
na Adolf Hitler Strasse. Po 
wyzwoleniu powróciła do dawnej 
nazwy, by po krótkiej chwili zmienić 
ją na Aleję Bieruta. Piękna to była 
aleja! Stare lipy wycięto na 
polecenie sekretarza Gierka, bo 
Polska miała być  nowoczesna i 
mieć szerokie ulice. Urodziłem się 
dwa la ta  po Wydarzeniach 
Październikowych i ulica przestała
 być Aleją Bieruta. Na krótko  wróciła do nazwy pierwotnej, by zmienić ją na  ulicę 700-lecia. Miasto 
dumnie obchodziło swój skromny jubileusz, a że zamieszkiwali je ludzie zacni i prawi, 
obchodziliśmy pełną, z  uwzględnieniem dnia i miesiąca, rocznicę nadania praw miejskich. Miasto, 
w którym obecnie mieszkam, ma mniej rzetelne podejście i pewnie jego mieszkańcy żałują, że nie 
wymieniono nazwy ich miasta w jakimś antycznym dokumencie. Jak widać, jest sprawiedliwość na 
tym świecie, bo byle wioska w okolicy mego miasta rodzinnego jest wyliczona w Bulli Papieża 
Innocentego, moje miasto oczywiście też. W czasach obchodów jubileuszu nie wiedziałem o wielu 
z opisywanych tu sprawach. Byłem mały, rosłem szybko i zdrowo.
Moje miasto karlało w zastraszającym tempie. Jednak odkrywałem ciekawe miejsca i ludzi. 
Najciekawsza była księgarnia. Prowadzili ją prawdziwi właściciele, tyle tylko, że już nie byli 
właścicielami, a pracownikami Domu Książki. Wiele czasu spędzałem wpatrując się w wystawę 
księgarni. Nazwiska i tytuły nic mi nie mówiły, ale wydawało mi się to bardzo ciekawe. Kiedy 
zacząłem już przekraczać progi księgarni, zauważyłem ciekawy zwyczaj. Otóż niektórzy klienci 
kupowali książki na zapleczu. Po jakimś czasie, również ja zostałem dopuszczony do tego 
najgłębszego wtajemniczenia.
W moim mieście nie było wierszorobów, co wskazywało na praktyczne nastawienie mieszkańców. 
W odległej przeszłości w okolicy urodził się jednak poeta, stąd pochodzi nazwa ulicy Klemensa 
Janickiego. Więc w jakiś sposób jestem drugi. Wydałem trzy książki i nigdy nie czytałem swoich 
wierszy w moim zbrzydłym i skarlałym mieście rodzinnym. Więc w tej mierze jeszcze wszystko 
przede mną. Wolałbym czytać wiersze w tym dawnym, zielonym i magicznym mieście. Na wiele 
rzeczy nie mamy wpływu i trzeba się z tym pogodzić. W każdym razie moje wiersze dzieją się 
zawsze w scenerii miasta rodzinnego, co dowodzi niezbicie, że pewne uczucia pozostają z nami 
na zawsze.
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Ciekawe to pisanie i pełne właśnie autoironii. Autor potrafi śmiać się z dobrze napisanego wiersza 
jak z psikusa zrobionego przez małego chłopca lub zabawnej anegdoty. Co się kryje za tym 
śmiechem? Moim zdaniem indywidualne potraktowanie przestrzeni i czasu, otaczającej ludzi 
materii. W końcu to, co nas otacza, często przerasta logikę, a wnikliwe oko poety dostrzega 
wszechobecny absurd. 

Magdalena Krytkowska

Przypis do noty biograficznej

Rano pisałem notę biograficzną i zastanawiałem się,
czym jest biografia? Tych kilka wydarzeń, które jakoś się
wyróżniają i zostają zapamiętane, to nie jest biografia.
Więc w połowie kubka kawy zdecydowałem pisać,
o czymś pomijalnym, co łatwo zapomnieć i odrzucić,
bo wydaje się pozbawione znaczenia, a tak nie jest.
Większość życia składa się z nudy i czekania, działanie
zajmuje niewiele czasu, to zaledwie jakiś smętny promil.
Dlatego praktyka zen jest taka cenna i unikalna.
Zen przywraca wagę mijającej chwili, pomiędzy wdechem,
a wydechem zawiera się nieskończona przestrzeń wolna
od czasu i zniecierpliwienia. Każdy powinien tego spróbować.
Serio. Chociaż kłanianie się przed figurą Buddy może
wydawać się dziwne i sprawiać wielu ludziom problem,
podobnie siedzenie zazen wymagające pewnej wprawy.
Jednak te niedogodności są niczym wobec tego, co każdy
otrzymuje w prezencie. Mówię to, choć wiem, że zaraz
zostanę skarcony, bo zen nie daje. Trudno, powiedziałem to.
Dlatego nigdy nie powiem, cóż, straciłem tych kilka dni.
Nie ma chwili do stracenia! Czy umierający zgodzi się
na skreślenie kilku dni? W życiu, będzie o nie walczył!
W moim życiu działo się niewiele, a równocześnie tempo
zmian mogło wywołać zawrót głowy. Istne szaleństwo.
Skończyłem poprawiać notę i znów wiele się działo.
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