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Mamy
ważny debiut
Warszawski Salon Literacki, pro-

wadzony przez Dorotę Ryst i Sławomi-
ra Płatka, staje się coraz bardziej
prężny. Niedawno byłem na niezłej
imprezie literackiej, jaką tu zorgani-
zowali. Dorota poza tym jest znakomi-
tą varsavianistką, co widać w jej dzia-
łaniach. A od pewnego czasu oczywi-
stością jest, że Salon stał się także
wydawnictwem. W dorobku mają już
26 wydanych książek (15 tomików
plus almanachy) – a to o czymś świad-
czy.

_______________________

Leszek Żuliński
_______________________Ledwo co ukazał się debiutancki zbiórwierszy Anity Katarzyny Wiśniewskiej pt.

oddawanie zimna. I teraz skupmy się już nanim.Anita na końcu książki zamieszcza przy-pisy, wyjaśniając: Za inspirację do powstania
niniejszego tomiku posłużyła pewna grupa
wytworów kultury oraz wydarzeń historycz-
nych i podaje autorów oraz dzieła, które tewiersze inspirowały. Znajdziemy tu takienazwiska, jak m.in.: Picasso, Nabokow, Bo-znańska, Munch, Manet… Ale to nie są swo-istego rodzaju „ekfrazy”. Kulturowość tychwierszy należy do autorki; to tylko mniej lubbardziej wyraziste jej sytuowanie się wzastanym tezaurusie dzieł.Dla przykładu wiersz pt. Ostatni obrót: w
kolejce po niebieskie stoisz równo bo lepiej /
nie wyjść przed szereg / idąc w prawo docie-
rasz do kontrapunktu. / skuteczne wykręcanie
ręki przypomina obrót w walce / skuteczne
wykręcanie się z siebie jeszcze bardziej / ta
sama płynność ruchu. / zapadasz się a cień
traci kształt i fakturę. / głowa unisona w górę.
głowa lecąca ku ziemie. / zanim nadążysz w
grunt obrócić się nie patrz w oczy / wtedy
uwierzą że się uśmiechasz. / upadek bez zna-
czenia. / dłonie i stopy sinieją jako pierwsze.

Proszę zauważyć, na czym polega „meto-da” tych wierszy: ich interpretacja jest wmiarę dowolna, lecz jednak zmuszająca nasdo zrozumienia tego, co w powyższym i winnych wierszach się dzieje. O czym w nichsię mówi. Ale ten konkretny wiersz jestinspirowany obrazami Andrzeja Wróblew-skiego pt. Rozstrzelanie, które malarz zacząłtworzyć od 1949 roku.Anita jakby „uniwersalizuje” tamte zda-rzenia. Wtedy miały one wymowę polityczną,dzisiaj wiersz autorki czyta się „egzystencjal-nie”. Ewolucja czasu zmienia konkrety iwybory, ale dzisiejsze czasy opowiadajądramaty o podobnej sile.Na plecach okładki znajdujemy jeszczetaki komentarz Anity: Chciałam, żeby były to
wiersze o ludziach, nie tylko osadzonych na
kliszach i obrazach, ale pełnych „mięsa i krwi”,
odczuwających, biologicznych. Czy się udało?
Po to trzymasz tę książkę, żeby się przekonać.Odpowiadam: jestem czytelnikiem, któryprzeczytał ten tomik kilka razy. Oczywiściezaprzeszłe odwołania, jakie poetka tu stosu-je, w całości nie pokrywają się zapewne zwiedzą każdego czytelnika. Jednak to wcalenie jest takie ważne. Sens tkwi w tym, że wkażdej epoce tkwi sedno uniwersalne. Różnieformułowane, jednak stanowiące egzysten-cjalny constans. Jeśli Wiśniewska odwołujesię na przykład do obrazu Olgi Boznańskiej
Dziewczynka z chryzantemami, to równocze-śnie opowiada swoje emocje. Zresztą przyta-czam ten wiersz (pt. Poskręcane płatki) wcałości: dziewczynka nie ma imienia. Od szó-
stej do szesnastej / ściska w rękach białe
chryzantemy. Stojąc u stóp kosza / można się
tylko domyślać. / („chleb za cztery kopiejki!
kilo masła za rubla! / czysta wódka – najlep-
sza – już pięć rubli za dzban!”) / dziewczynka
kuli się / wtapia w szarą fasadę. / rozszerza
czarne oczy. przed nią beczkowozy z kawą /
kaszkiet sprzedawcy jabłek dorożki / brudne
okna kamienic to wszystko / przesuwa się
kołysze. twarze stapiają się w jedną. / krzyki
gubią słowa. // wieczorem jest gorąco. na-
siąknięty błotem rąbek sukienki parzy / prze-
moczone stopy / dziewczynka drży. kaszel nie
chce minąć. / w domu znów zapachnie prawo-
ślazem i tymiankiem / (pachnie tak od tygo-
dni). / dziewczynka opiera się o ścianę. liczy.
// „bukiet za pięć kopiejek. październik już się
kończy. / czas iść na groby”.To jeden z najpiękniejszych (dla mnie)wierszy tego tomiku. W zasadzie klasycznaekfraza, ale dopowiedziana wyobraźniąAnity.Tak, te wiersze nie oddają zimna… A jeślioddają, to tylko w tym sensie, że się go po-zbawiają. Te wiersze płoną introwertycznymogniem. Fundamentalna ich mądrość i war-tość polega na tym, że wszystko, co w tychwierszach istotne jest „egzystencjalne”. Lata iepoki mijają, słowa czasami brzmią inaczej,ale sedno pozostaje bez zmian. I tym sednemautorka otwiera sobie drogę do literatury.Anitko, trzymam kciuki!

■____________________Anita Katarzyna, Wiśniewska, oddawanie zimna.Seria Wydawnicza Stowarzyszenie Salon Lite-racki, Warszawa 2018, s. 52.

Anita Katarzyna
Wiśniewska

Wróżbawyśniła sobie krew. terazpróbuje ja wytrzeć. szmata w dłoninasiąka czerwienią.
to nie moje – szepcze. – to nie mojebabcia mówiła: pierwszy sen w nowym

miejscu
może się sprawdzić.rozkopuje kołdręociera pot z brwi reguluje oddech.od dawna nie wierzyw przesądy i w babcię.krew szczelnie upchnięta pod skórą.
Chronologiczniekobieta dla której chcę napisać wierszjeszcze się nie urodziłaecho jej kroków niesie się poniezbudowanych peronachsukienka trzepocze na wietrzektóry dopiero nadejdziepociągispóźniają się coraz bardziejwierszezawsze przychodzą na czasz ludźmibywa różnie


