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Dwugłos poetycki w Kaliskim Towarzystwie Wioślarskim 

Magdalena Krytkowska  

Wieczór poezji, który odbył się 25 lutego w Kaliszu był na pewno niecodzienny, 
bo nie co dzień spotyka się poetów tak Ŝywo reagujących na świat.   

 

fot. D. Szukalska 

Krzysztof Tomanek – człowiek z Tarnowskich Gór. Swoje utwory mógłby 
skrócić do miniatury literackiej a i tak powiedziałby wiele, bo i wiele do 
powiedzenia ma, a język jakim się posługuje idealnie pasuje do tego, o czym 
pisze. Wiersze zwykle zaczyna od ukazania obrazu, migawki. Jak na kliszy 
utrwala przywołane z pamięci zdarzenie, i moŜna się zastanawiać z jakiego ono 
świata, współczesnego, a moŜe minionego? Rzeczywistego czy dziejącego się 
jedynie w wyobraźni poety. Dla czytelnika to niewaŜne, bo wiersz „dzieje się” 
w trakcie lektury, a potem… następuje refleksja, pointa, zaskakująca jak w 
wierszu * * * (czarny w ciemności jest jak demon…). Autor sięga głęboko w 
rejony ludzkich doświadczeń, zwykle ludzi młodych, smakujących Ŝycie. 
Młodość dana jest nam raz, ale za to wszystkim bez wyjątku i nawet, kiedy 
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zmieniają się okoliczności jej przeŜywania, róŜne: czas, miejsca, dzieje, to 
emocje związane z doznaniami Ŝycia w jego wszelkich przejawach są 
wszystkim jednakie i właśnie w tym odnajduję uniwersalizm wierszy Krzysztofa 
Tomanka. I muszę teŜ zgodzić się z twierdzeniem Macieja Szczawińskiego 
przytoczonym przez Andrzeja Kanclerza w artykule Prymicje poetyckie 
Krzysztofa Tomanka o wielopłaszczyznowości wierszy poety, wszak sama tej 
wielopłaszczyznowości doznawałam słuchając ich w wykonaniu autora.  

 

fot. D. Szukalska 

Świat zaczynał się kiedyś na trawniku – tak pisze poeta w jednym ze swoich 
wierszy, a dla mnie świat zaczynał się z kaŜdym kolejnym czytanym na 
spotkaniu wierszem i stawał się moim światem, odnajdywałam go w sobie, w 
innym czasie i innym miejscu, w innym człowieku i we mnie. 

* * * 
 
Świat zaczynał się kiedyś na trawniku przed domem. 
Bezwiednie mijaliśmy się na jego progu patrząc sobie w twarz 
i nie musiałem 
w zapalczywości, 
a moŜe raczej w trwodze 
paść się 
kaŜdym 
trafionym 
słowem 
o Tobie. 
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Roma Jegor przyjechała do Kalisza z Mikołowa, miejscowości nieodmiennie 
kojarzonej z postacią Rafała Wojaczka. Czy to do czegoś zobowiązuje, 
oczywiście, Ŝe nie poetkę dojrzałą, której twórczość jest wynikiem doświadczeń, 
obserwacji i przemyśleń. Poetkę o ogromnym temperamencie twórczym, która 
w niezwykle przejrzystej formie potrafi zawrzeć historię relacji międzyludzkich 
osadzonych w konkretnych miejscach, opisanych w taki sposób, Ŝe czytelnik 
bez trudu odnajduje w nich siebie. I nie jest to pisanie „gęste”, z którego cięŜko 
wyłowić sedno; to po mistrzowsku, krystalicznie czysto wywołany nastrój, ba: 
nawet kawał Ŝycia, miasteczka czy dwojga bliskich sobie osób. I nie jest to juŜ 
cała zawartość wierszy Romy Jegor, to tylko sposób podania prawdy o ludziach 
poddana weryfikacji, jaką daje czas i okoliczności. W niedługim wierszu poetka 
potrafi opowiedzieć historie zarówno miłosnych uniesień, jak i Ŝycia. I nie 
posługując się barwami, by ukazać koloryt, jaki składa się na godziny, tygodnie, 
lata albo na jedną chwilę, ale waŜną, tę najwaŜniejszą, wartą zapamiętania. 
Twórczość Romy Jegor daje czytelnikowi przestrzeń na jego w niej obecność, 
nawet w intymnym klimacie i nie czuje się on tam intruzem czy obojętnym 
obserwatorem, jest obecny na zasadzie identyfikacji. To jest uniwersalność 
wierszy Romy Jegor. KaŜdy z nas moŜe te wiersze „zabrać” i jednocześnie 
zostawić autorce. Nie ma w nich fałszu, zmyślenia, jest prawda i to największa 
ich moc, bo jak rzekł Vincent van Gogh „Artysta moŜe się mylić ale nie moŜe 
kłamać.” 

 

Hydra 

Jestem bóg-człowiek urwę hydrze głowę 
człowiek-bóg jestem więc zrobię co zechcę 
Mogę to przed czym diabeł się wzbraniał 
bo jestem od rozmnaŜania wyludniania 
bo mam duszę i niebo i pod skórą dŜumę 
i zabiję cię szybciej niŜ ty to zrozumiesz 
Podzielę na zielonych Ŝółtych wiernych chorych 
tych o oczach niebieskich czy lubiących sporysz 
Ja jestem człowiek Ŝadnej u mnie łaski 
bójcie się kundle chomiki i haski  
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fot. D. Szukalska 

Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie mocno wpisało się w historię miasta, i to 
ono od pewnego czasu daje schronienie Stowarzyszeniu Promocji Sztuki ŁyŜka 
Mleka. 25 lutego ta „łyŜka” była pełna, równieŜ dzięki udziałowi młodzieŜy z 
kaliskich szkół średnich: Alkowi Szmai, który czytał wiersze Krzysztofa 
Tomanka i Oli Laskowskiej czytającej wiersze Romy Jegor. Tradycją 
zwierszeń stało się pokazanie twórczości gości w muzycznym opracowaniu, co 
zawsze jest  niespodzianką zarówno dla uczestników wieczoru, jak i dla poetów. 
Wiersze Krzysztofa Tomanka i Romy Jegor muzycznie opracował Joel 
Michalski, a wykonała przy gitarowym akompaniamencie Joela – Iza 
Ratajczak. Sylwetki poetów, w tym fragmenty wywiadów i recenzji twórczości 
gości, przedstawiła Anna Ordon. 
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