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i fotografiąNiepowtarzalną i oryginalną książkę po-etycką inspirowaną podróżą i pobytem naIslandii przedstawiła pisarka z doświadcze-nie dziennikarskim Krystyna Konecka zBiałegostoku. To przede wszystkim albumfotograficzny znanych i odwiedzanych na tejwyspie miejsc o interesującej strukturzewulkanicznej i powulkanicznej: gejzery,czarne skały i zielone przestrzenie, ale imiasta przesycone unikatową specyfikąkulturową. Została ona zatytułowana „UltimaThule. Głosy Islandii”. Praca została wydanajako bilingowa polsko-angielska i opisujewiele obrazów krajobrazu tej wyspy, ale izwierzęta, które na niej żyją i  nadają jejniepowtarzalny urok inspirujący poetyckoautorkę. Składa się z trzech części: „Tam”, „ZeSkaldami” i „Lawa”, ukazującymi jakby trzystrony tego miejsca. Książkę otwiera wierszpt. „Tam, w którym czytam: „Z zapomnianychna moment wygód kontynentu. / Z pejzażyrozkwieconych i wysokich lasów / – magicz-nej zawierzając mocy – za zakrętem / losuwpadam w islandzkie odwrócenie czasu. (...)Byle dotknąć groźnej / przestrzeni wzro-kiem. Byle wspiąć się na krater. / Niechpłonie wrząca saga tamtych epok niemych. /Niech rozpala pragnienia ogniem. Nim zga-śniemy...”. Widać tu ogromne emocjonalnezaangażowanie pisarki w żywioły panującena wyspie: od ściany lodowca po gorącewytryski gejzerów z czarnych skał, niebie-skich jeziorek i czarnego błota.Konecka stara się jakby wniknąć w pod-glebie wulkaniczne, ale i duchowe wyspy ipiszę: „Teraz w Islandię wkładam rękę jak wpłomień. / Oto mój  archipelag. I czas. I speł-nienie...”. Tu chmury przypominają jej głowęwęża i pyta czy mityczny żeglarz greckiPyteasz z Massali również widział ten urze-kający kraj pośród oceanu w tych samychformach duchowego przeżycia. W drugiejczęści przypomina m.in. podróże i przeżyciana wyspie Audena, Simona Armitageʼa, GlynaMaxwella postrzegających ją jako „MoonCountry”, ale i ociemniałego Borgesa, któryszeptał: „Tylko miłość, ślepa miłość, Islan-dia”. W tym krajobrazie wyspy ważnymelementem są kobiety islandzkie, czujniepiastujące tradycję i kulturę swoim sposo-bem bycia. Poetka opisuje również spotkanieze znaną pisarką Irsą, autorką poczytnychkryminałów, powstałych z doświadczeniamroku, choć na wyspie do morderstwa do-chodzi najwyżej „raz w roku”. Opisuje rów-nież dom islandzkiego noblisty HalldóraLaxnessa, piszącego w „elfim języku”,  przy-pomina również ślady szekspirowskie w jegotwórczości w „mocowaniu się z naturą czło-wieka”. Opowiada o Thorvaldsenie, jego

życiu i twórczości, by przypomnieć, że „(...)Przyjaciołom Polakom dał – wśród rzeźb – wstolicy / dwa brązy. Kopernika i Poniatow-skiego. / (znany mu pan Mickiewicz z nimi wmiasto patrzy)”.Opisując uroki przyrody wyspy, w którąludzie wbudowali własne osiedla i miastaodnosi wrażenie, że ciągle otacza ją magicznyświat, zbudowany na fundamencie czarnejlawy. Obserwuje islandery – endemicznekonie islandzkie, opisane w nordyckichsagach już za czasów wikingów, brodzi powodzie uliczkami Reykjaviku, by znów przy-pomnieć, że „(...) Willa Hofdi jak arka. Gdzieboska Marlena / Dietrich jaśniała, i gdzieGorbaczow z Reaganem / kończyli zimnawojnę. Teraz my w tym deszczu (...)”. Patrzy,ale i oddycha zapachem (fetorem) suszonychryb zanim pojawią się na „afrykańskim sto-le”. I wreszcie wyznaje: „Pośród bezbrzeż-nych spiętrzeń lawy ugaszonej / zastygamniczym ona. Z pustką po zamknięty / górskimpasmem horyzont. Jedynie szept słony /oceanu tuż za mną. I w jego odmętach /opadają głazy i mój krzyk na fali / przeraże-nia i szczęścia. „(...). Zastanawia się przy tymczy ten krajobraz przypomina czas przed„biblijnym rajem”. I na koniec zamieszczawiersz pt. „Gdybym była maskonurem”, którypointuje tak: „(...) Byłabym marynarzy, ryba-ków legendą, / ich pośmiertnym wcieleniem.Szkoda, że nie będę...”.Zarówno fotografie i napisane w ich są-siedztwie wiersze stanowią werbalno-wizualne cegiełki z których składa się tenmisternie wykonany tomik poezji. Nie mazatem wątpliwości, że autorka wpisuje się wten nowych nurt narracji literackiej, powsta-ły po przełomie piktorialnym w komuniko-waniu, stanowiący dialektyczne połączenieobrazu ze słowem, dające nową jakościowocałości w wymiarze semantycznym. Ma onarównież charakter dynamiczny i dialektycz-ny, bo jest to „zbierające rozbieranie”, ale i„rozbierające zbieranie”, co powoduje, żetego typu narracja pisarska pozwala czynnieuczestniczyć w przebudowie tradycyjnych,ale i budowie nowych znaczeń, które inspiru-je dzisiaj Islandia.
prof. Ignacy S. Fiut______________________Krystyna Konecka, „Ultima Thule. Głosy Islandii.Voices of Iceland”. Przekład na język angielski: EwaSherman, Wydawnictwo BUK, Białystok 2017, s.60.
Pegaz

znad Wąglanki
Z ogromną przyjemnością przyjąłem za-

proszenie do udziału w tworzeniu publikacji,
będącej podsumowaniem 10 lat działalności
Opoczyńskiego Klubu Literackiego „Nad Wą-
glanką” – napisał na okładce jubileuszowegozbioru poezji burmistrz Opoczna, Rafał Ką-dziela. Tak się złożyło, że obchody rocznicy

powstania Klubu miały miejsce 3 lata temu,lecz okolicznościowe wydanie pod jegopatronatem wierszy zaistniało i służy do dziś,ponieważ Klub jest żywotny i aktywnieproponuje i włącza się wciąż w nowe inicja-tywy nie od rzeczy będzie omówić jego doro-bek, ze szczególnym uwzględnieniem, wyda-nych w zbiorze Echo znad Wąglanki, wierszy.Jakie były początki grupy poetyckiej, któramiała zrzeszyć wszystkich ludzi pióra upra-wiających literaturę piękną z całego powiatuopoczyńskiego? Oto 2 października 2005roku w Powiatowej i Miejskiej BibliotecePublicznej w Opocznie po wieczorze autor-skim Doroty Koman spotkali się na kawieznani animatorzy miejscowej kultury: Boże-na Świątek-Mazur, dyrektorka Biblioteki,Waldemar Jóźwik, poeta, organizator Wą-glańskich Majów Poetyckich, Jerzy Piekarski,poeta i dziennikarz. Wśród wymienionejtrójki zrodził się pomysł założenia w miej-scowym środowisku klubu literackiego.Chętnych do udziału w nim przybywało.Wyznaczono 16. dzień każdego miesiąca naczas spotkań klubowych. Na początku na-stępnego roku uformował się już zespółtwórców, do którego należeli m. in.: WiktorBiernacki, Maria Franas, Józefa Nita, JerzyPiekarski, Maria Szufladowicz.  Opiekę nadnim cały czas sprawowała dyrektorka Biblio-teki – Bożena Świątek-Mazur.Klub poetycki to nie tylko sfera tworze-nia i recytacji wierszy, to także działalnośćśrodowiskowa, typowo społeczna. Potrafiona wytworzyć klimat i przerabiać ludzi „waniołów”. W tak małym środowisku jakOpoczyńskie bardzo ważną rolę spełniapraca „od podstaw” nad podnoszeniem ikształceniem ducha. Dobrze, że Klub przyjąłna siebie obowiązek upowszechniania kultu-ry, bowiem region nie ma bogatych tradycjiliterackiech.  Owszem, tworzyli tu Jan Sob-czyk (Studzianna), czy Bolesław Wojewódzki(Opoczno), a z najdawniejszych poetówŁadysław z Gielniowa, zasługujący na mianoojca literatury polskiej, pisarz oświeceniowyMichał Krajewski, a współcześnie teren ten –pomijając właśnie grupę „Znad Wąglanki” –jest terenem dziewiczym. Pomysł zagospo-darowania go pod względem twórczym byćmoże szczególnie wyszedł już od znanegomiejscowego działacza, Waldemara Jóźwika,który organizuje konkursy poetyckie odpierwszych lat osiemdziesiątych ubiegłegowieku.O bogactwie inicjatyw i imprez klubo-wych powiadamia w almanachu obszerne
Kalendarium wydarzeń, poprzedzające pre-zentację członków tego Klubu. Jest ono takszczegółowe, że nie sposób je w całościomówić. Na ostatnich stronach tego almana-chu znajdują się jednak fotografie, rejestrują-ce najważniejsze wydarzenia z życia zrze-szonych w grupie poetów. Warto zwrócić nanie uwagę.Na pierwszym zdjęciu jubileuszowegowydawnictwa, obok trzech wspomnianychosób z grupy inicjatywnej Klubu, znajdują sięm. in. Wiktor Biernacki i Jerzy Piekarski.Pierwszy przysłużyć się miał wkrótce grupiewydawaniem kwartalnika „Nad Wąglanką”,
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