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Miłość 
nieawangardowa 

 

 

Czy miłość musi być awangardowa? I co 
by to w ogóle miało znaczyć? To główne 
pytanie, jakie zostawia po sobie ten zbiór 
wierszy. 
 To czwarty tomik Tadeusza Kolańczy-

ka, poety z Głogowa. Debiutancki tomik 
Kolańczyka ukazał się w roku 2001, można 
więc stwierdzić, że autor ten pisze nie-
śpiesznie i „nie na ilość”. Niemniej jednak w 
naszym środowisku jest znany. Nie sposób 
wyobrazić sobie Głogowa bez Kolańczyka. 
Tym bardziej, że także „kultura muzyczna” 
tamtego regionu dużo Tadeuszowi za-
wdzięcza. Ja w ogóle odnoszę wrażenie, że 
znam Tadka od zawsze, bo też przez te lata 
widywaliśmy się na różnych imprezach 
literackich, także w Polsce. Tadeusza pozna-
łem chyba przed laty na warsztatach po-
etyckich organizowanych w podkruszwic-
kich Kobylnikach przez Krysię Wulert. 
 

_______________________ 

 

Leszek Żuliński 
_______________________ 

  

W zasadzie życie kulturalne, zwłaszcza 
literackie Głogowa, od wielu lat spoczywa 
na barkach znakomitego triumwiratu: 
Krzysztof Jeleń, Piotr Mosoń i właśnie 
Kolańczyk kojarzą mi się najmocniej z tym, 
co tam przez lata obserwowałem. 

No ale teraz dosyć już tych „didaska-
liów osobistych”, bo właśnie jestem po 
lekturze tego czwartego tomu, przestaję 
być kumplem Tadka, a staję się jego recen-
zentem. 

Ten tom wieńczy posłowie Marii Ewy 
Aulich, która m.in. pisze: Kolańczyk wszyst-
ko nazywa, ale w sposób odmienny od ogól-
nie przyjętego albo po prostu niemodnie, 
odbiegając od często siermiężnych, współ-
czesnych standardów. Tyle że poeta nie 
musi być modny, żeby być poetą. A Kolań-
czyk w tym tomiku poetą niewątpliwie jest. 
To zdanie bardzo mi się nie podoba. Aulich 
ma świadomość, że Tadeusz nie jest awan-

gardystą, ale niepotrzebnie wspomina o 
jakichś siermiężnych standardach współ-
czesności. Raczej powinna się odwoływać 
do standardów wysokich. Poezja obecnego 
czasu (mówię o tej dobrej poezji) przynio-
sła nam nową dykcję, nowe formuły liryki. 
Nic jej (tej poezji) do Kolańczyka ani nic 
Kolańczykowi do niej. No więc żeby go 
pochwalić, nie trzeba go przeciwstawiać 
czemukolwiek. 

Problem w tych wierszach tkwi. To 
właśnie nie błyszczący spektakularną 
pomysłowością język. Nie oczekuję wygi-
basów, ale Tadek językowo nie jest „kre-
atywny”. A jednak będę tego tomiku bro-
nił, choć z innych powodów niż Aulich. 

Bez wątpienia w tych wierszach domi-
nuje aura erotyzmu. Może lepiej powie-
dzieć: miłości. Bo to po prostu zbiór wier-
szy miłosnych. Tadek nie tarza się w „ero-
tyzmie zmysłowym”, wyraziście sensual-
nym. Pozostał przy formule sentymental-
nej, na szczęście nie przerysowanej. 

Oto tytułowy wiersz tego zbioru: W 
nagości naszej twoje / nagłe kocham cię / 
zmieniło ciszę nocy / w ciszę absolutną / 
pękającą czekaniem / na słowo ode mnie // 
i słychać było trzask rozbłysków / twojej 
nadziei // lecz milczała ta cisza / echem / 
bo echo to nic jest / a słowo przysięgą / 
trwa od dawna / choć jeszcze nie nazwane. 

To jeden z najlepszych wierszy tego 
tomiku. Żadne słowo nie jest tu zbędne, a 
w tekście jest coś, „co wisi w powietrzu”. 
Aura! Tajemnica oczekiwania, „niedosło-
wienie”, które nas – zakochanych – przy-
prawia o słodki niepokój. 

Napisałem, że Tadek „językowo nie 
jest kreatywny”. Czy jest szablonowy? Też 
nie! On pisze „klimatem”. Są to erotyki 
introwertyczne, śnione, snujące się w 
sferze emocji, a nie behavioru. Często są to 
epigramaty, a wiec takie „mgiełki”, impre-
syjki, ale naładowane wspomnianą aurą. 
W zasadzie to bardzo prawdziwe, bo kiedy 
zaczynamy miłość „konkretyzować”, to 
zaczynamy kombinować. Tu tego nie ma. 
Tu więcej snu niż jawy. Owszem, tu i tam 
pojawia się zmysłowość, ale nienachlana, 
nie rozbuchana. Jakoś to wszystko jednak 
subtelne. I to kiedy? W tych czasach, kiedy 
w subtelność już nawet erotyki się nie 
bawią. Włazimy w hard-core, Kolańczyk 
obstaje przy soft-core. Został z tyłu? No to 
chwała mu za to! Ocalanie liryzmu stało się 
dzisiaj heroiczne. U Kolańczyka on się 
snuje i niczego nie psuje. 

Bardzo tu spodobał mi się wiersz bez 
tytułu. Cytuję: Gdy piersi kobiety / pachną 
pragnieniem / współ czujące palce / biegają 
po nich / jak oślepłe // śnisz mi się / często 
uganiam się za tobą / bez puenty dotyku // 
gdy świt łaknieniem / otwiera mi oczy / 
opuszki moich palców / wołają / pić. No, 
zobaczcie, przecież to wiersz zmysłowy. 
Tadek jednak najczęściej nie chce wycho-
dzić ze snu. Jakiś „muślinowy” pozostaje 
ten jego erotyzm. Dziadek Freud popuścił 
nam cugli, a różne Appolinairy, Grocho-

wiaki i Wojaczkowie zdarli pierzynkę z 
naszej intymności. Czy Kolańczyk jest 
purytaninem? Hm, może raczej roman-
tycznym marzycielem. Zaczynam go nawet 
podejrzewać, że po kryjomu nie kupuje 
sobie w kiosku „Playboya”. Romantyczny 
jest. 

Takiej poezji erotycznej coraz mniej.  
No więc mamy naszego Asnyka! W no-

sie ma pogoń za „nową dykcją”, liryczność 
wyprzedza jego sensualistyczność, ikony 
„nowej obyczajowości” jakby się jego nie 
imają. Z początku zastanawiałem się nad 
„konserwatyzmem” Kolańczyka, potem go 
zaakceptowałem. 

Na koniec jeszcze jeden wiersz pt. 
Ścieżki: Budzimy się / w czasie krótkim jak 
sen // pokój zaciemniony /gęstością rolet / 
drobiny jasności / w szczelinach blaszek 
tylko / światło kinkietu / za ciemne by 
czytać / by się kochać / otwartymi oczami 
// biorę twoje dłonie / z nich brajlem pró-
buje odgadnąć / ścieżki na przyszłość / 
opuszki palców / wciąż głodne / jak usta 
szukają tych / do nieskończoności. 

I tak oto tradycjonalistę Kolańczyka 
chwalę za zupełnie niezłe wiersze. 

■ 

 

 
 

______________________ 
Tadeusz Kolańczyk, Nienazwane. Towarzystwo 
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