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1. Wstęp

Według powszechnego mniemania, żaden zmysł ludzki nie jest tak ważny, tak drogocenny jak wzrok. W konsekwencji jego utrata uważana jest za jedno z największych nieszczęść i ograniczeń. Już starożytni ustalili taką hierarchię, umieszczając wzrok na czele
wszystkich zmysłów. Dowodów takiego poglądu dostarcza Timajos – jeden z dialogów
Platona, datowany na 360 rok p.n.e. W dziele tym dominuje monolog Timajosa na temat
natury świata fizycznego i człowieka. Wyraża on pogląd, że wzrok:
jest dla nas przyczyną największego pożytku. Bo z obecnych myśli o wszechświecie żadna nie byłaby nigdy wypowiedziana, gdybyśmy ani gwiazd, ani słońca, ani
nieba nie widzieli. A tymczasem oglądanie dnia i nocy, miesiące i obiegi roczne
wytwarzają liczbę i pojęcie czasu, od nich pochodzą badania nad naturą wszechświata. Stąd doszliśmy do filozofii, a większego dobra ród śmiertelny nie dostał,
ani nie dostanie nigdy w darze od bogów.1
Podobnym stwierdzeniem Arystoteles rozpoczyna swoje najważniejsze dzieło filozoficzne – Metafizykę:
Wszyscy ludzie z natury dążą do poznania, czego dowodem jest ich umiłowanie
zmysłów (bo, nawet niezależnie od ich praktycznej użyteczności, miłują je dla nich
samych), a zwłaszcza ponad wszystkie inne dla wzroku. Nie tylko bowiem gdy działamy, ale nawet wtedy, gdy nie mamy niczego praktycznego na względzie, stawiamy
wzrok ponad wszystkie inne zmysły. Przyczyną zaś jest to, że ze wszystkich zmysłów
wzrok w najwyższym stopniu umożliwia nam poznanie i ujawnia wiele różnic.2

Platon, Timajos, [w:] tegoż, Timajos i Kritias, przełożył, wstępem oraz objaśnieniami opatrzył
W. Witwicki, Warszawa, Alfa-Wero 1999, s. 52.
2
Arystoletes, Metafizyka, http://www.filozofia.umk.pl/pliki/metafizyka_615-621_-_ks._i_
rozdz._1-2.pdf, s. 1.
1
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O wyższości wzroku nad innymi zmysłami mówi Arystoteles szerzej w traktacie O zmysłach, zauważając, że wzrok jako taki, góruje nad innymi zmysłami we wszystkim, co ma
związek z „koniecznościami” życiowymi. Według Arystotelesa władza wzroku:
(...) daje nam poznać rozliczne i niezmiernie urozmaicone różnice [między rzeczami], choćby z tego względu, że wszystkie ciała są kolorowe. Toteż głównie
tym zmysłem postrzegamy «wspólne» własności podpadające pod zmysły
(a rozumiem przez nie: figurę, wielkość, ruch, liczbę). W przeciwieństwie do
tego słuch objawia tylko różnice zachodzące między dźwiękami.3
Chociaż przywołane powyżej opinie autorytetów zachodniej kultury sugerują, że zdolność
widzenia jest podstawą poznania, twórczość artystyczna osób niewidomych dowodzi,
że osoby te mimo dotkliwego braku zmysłu wzroku podejmują próby opisu i zgłębienia
doświadczanej rzeczywistości. Liczne utwory literackie, muzyczne, a nawet fotografie4
autorstwa niewidomych stanowią świadectwo tego, że na przekór percepcyjnym ograniczeniom nie pozostają oni bierni. Komentują swoją egzystencję, używając różnych
środków wyrazu. Starają się ze wszystkich sił przezwyciężyć sensoryczne bariery, nie
chcąc pogodzić się ze skazaniem na brak aktywności w sferze ekspresji. Być może jest
to jedna z przyczyn, dla których wśród niewidomych jest tak wielu artystów5. Z uwagi na
uwarunkowania percepcyjne, osoby te rzadko wypowiadają się w sztukach plastycznych.
Domenami ich ekspresji są najczęściej słowo i muzyka. Szczególnie popularną dziedziną
twórczości literackiej niewidomych jest poezja. Termin ten, pochodzący od greckiego
słowa poíesis – tworzenie, wytwórczość, sztuka poetycka, jest wieloznaczny, ponieważ
był różnie rozumiany na przestrzeni dziejów. W świecie starożytnej Grecji mianem poezji
określano całą literaturę piękną, łącząc z nią takie cechy, jak: kreacyjność, posługiwanie się fikcją, naśladowanie natury, walory estetyczne i etyczne, obrazowość. Specyfikę
poezji greckiej wyznaczał jej ściśle państwowo-religijny i ściśle muzyczno-wykonawczy charakter. Poezja grecka różniła się pod wieloma względami od współczesnej: była
sztuką głęboko praktyczną, ściśle osadzoną w kontekście życia społecznego. W drugim,
żywym do dziś znaczeniu, termin „poezja” oznacza mowę wiązaną, tj. wszystkie utwory pisane wierszem i jest przeciwieństwem pojęcia „proza”. Zakres terminu „poezja”
pokrywa się z zakresem terminu „liryka” – czyli jednego z trzech rodzajów literackich.
Liryka obejmuje utwory, których głównym przedmiotem przedstawienia są przeżycia
wewnętrzne, przekazywane za pośrednictwem wypowiedzi monologicznej, podporządkowanej funkcji ekspresywnej oraz funkcji poetyckiej języka. Centralnym elementem
Arystoteles, O zmysłach i ich przedmiotach, [w:] Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne,
s. 436.
4
http://www.hbo.pl/movie/swiatlo-w-ciemnosci-sztuka-niewidomych-fotografow_-69199
5
Argument taki wysuwa Klemens Górski w eseju pt. Nadwidzenia, „Regiony” nr 1-4, 1984, s.
6.
3
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utworu lirycznego jest tzw. podmiot liryczny, a język liryki oznacza się wysokim zmetaforyzowaniem. Znaczenie termin „poezja” jako synonimu terminu „liryka” jest najnowsze,
używa się go od drugiej połowy XIX wieku6. Takim znaczeniem terminu będę posługiwać
się w odniesieniu do twórczości literackiej osób niewidomych.

6

Słownik terminów literackich, Wrocław [etc.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998.
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2. Twórczość literacka niewidomych w Polsce
w latach 1989–2014

Twórczość literacka osób niewidzących nieczęsto stanowi przedmiot badań literaturoznawców. Co więcej – analiza literaturoznawcza oraz krytycznoliteracka nie wyczerpuje
jej znaczeniowego bogactwa i złożoności. Jak zauważa Małgorzata Czerwińska, aktywność literacka osób z dysfunkcją wzroku stanowi interesujący i wartościowy materiał
badawczy7. Może ona być punktem wyjścia do wieloaspektowych analiz: antropologicznych, kulturoznawczych, filozoficznych, psychologicznych. Utwory literackie mogą
też być cennym źródłem wiedzy o przebiegu procesów orientacyjno-poznawczych u ich
autorów, charakterze sfery emocjonalno-motywacyjnej oraz poziomie funkcjonowania
twórców „sprawnych inaczej”8. Zdaniem Czerwińskiej, w twórczości tej znaczące miejsce
zajmuje niepełnosprawność autora, prezentowana mniej lub bardziej bezpośrednio –
w zależności od warsztatu artystycznego twórcy9.

2.1 Przydział na świat – polifoniczny debiut niewidomych
Mając na uwadze zaistnienie twórczości niewidomych poetów w obiegu kultury w Polsce, przełomowym wydarzeniem była publikacja antologii pt. Przydział na świat. Wydana w 1993 roku antologia jest jak dotąd pierwszą na polskim rynku wydawniczym
tego rodzaju publikacją o charakterze zbiorowym, opisującą i wyrażającą człowieka
niewidomego funkcjonującego wieloaspektowo w różnych miejscach topografii i hierarchii społecznej we współczesnej Polsce. Jak zauważa Andrzej Bartyński we wstępie
Małgorzata Czerwińska, Poezja osób niewidzących – sens życia – autokreacja – autorewalidacja, [w]: Świat pełen znaczeń: kultura i niepełnosprawność, pod red. nauk. Jolanty Baran
i Sławomira Olszewskiego, Kraków 2006,s. 43.
8
Małgorzata Czerwińska, Integracyjna wartość twórczości niewidomych poetów. Biblioterapeutyczna analiza poezji Krystyny i Jacka Rosów, [w]: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji
i interakcjach społecznych, red. Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska, Lublin 2013, s. 235.
9
Małgorzata Czerwińska, Poezja osób niewidzących (…), dz. cyt. , s. 44.
7
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do tomu, zbiór ma charakter polifonicznej notacji poetyckiej, wyrażającej stan ducha,
umysłu i kondycji ludzkiej osoby niewidomej10. Antologia gromadząca wiersze żyjących
i tworzących aktualnie polskich poetów niewidomych zawdzięcza swoje ukazanie się
inicjatywie Arkadiusza Szostaka – dyrektora artystycznego Krajowego Centrum Kultury
Polskiego Związku Niewidomych. Wyboru tekstów do tomu dokonało kolegium redakcyjne w składzie: prof. Helena Wolny, krytyk Jan Zdzisław Budnicki oraz poeta i przewodniczący Rady Kultury i Sztuki przy Zarządzie Głównego Polskiego Związku Niewidomych
Andrzej Bartyński.
Antologia dzieli się na cztery części, z których każda opatrzona jest tytułem. Pierwsza
część pod bardzo wymownym tytułem Kocham ten świat mimo wielkiej nocy zawiera
utwory tych poetów, którzy są członkami zawodowych stowarzyszeń twórczych, takich
jak Związek Literatów Polskich lub jemu podobnych. W części tej zamieszczone zostały
utwory Andrzeja Bartyńskiego, Jana P. Grabowskiego, Haliny Kuropatnickiej-Salamon,
Stanisława Leona Machowiaka oraz Jadwigi Stańczakowej.
W następnych trzech częściach tomu prezentują swoje wiersze poeci nienależący do
stowarzyszeń literackich. Fakt ten wpływa na ogromną rozpiętość skali wartości artystycznych i intelektualnych niniejszej antologii. Część druga opatrzona tytułem Bezkresne doliny zawiera utwory laureatów wielu konkursów literackich i zarazem autorów
kilku tomików poetyckich. Są to: Halina Burdajewicz, Józef Franczyk, Krystyna Gawlik,
Jolanta Kutyło, Barbara Paulina-Wnęk, Jacek Rosa, Krystyna Rożnowska, Danuta Tymkowicz-Czajkowska. W części trzeciej pt. Tam, gdzie rodzi się wyobraźnia znalazły się
teksty poetyckie opublikowane wcześniej w prasie. Na część czwartą pt. Naturalne źródła poezja – złożyły się utwory autorów „na dorobku”, którzy nie mieli wcześniej okazji
debiutować drukiem.
We wszystkich częściach antologii obraz świata i egzystencji ludzkiej przedstawiony
przez poszczególnych autorów jest wyrazem osobistej relacji w układzie sprzężenia
zwrotnego: ja niewidomy wobec świata – świat wobec mnie niewidomego.
Ekspresja każdego dzieła artystycznego uzależniona jest od środków wyrazu i narzędzi,
jakimi posłużył się twórca. Z tego względu, posłużę się podziałem niewidomych twórców
na całkowicie niewidomych i na szczątkowo widzących. Wśród całkowicie niewidomych
rozróżnimy ociemniałych, którzy pamiętają świat widziany i niewidomych od urodzenia.
Wśród szczątkowo widzących wyróżnimy tych, którzy mają wadę wzroku od urodzenia,
i tych, którzy kiedyś dobrze widzieli, ale w późniejszych etapach życia ich wzrok uległ
znacznemu pogorszeniu, wywierając negatywny wpływ na ich egzystencję11. Bez tej
A. Bartyński, Wstęp, [w:] Przydział na świat, red. A. Szostak, I. Wawrzczak, Kielce 1993, s. 7.
Podział taki sugeruje niewidomy poeta Andrzej Bartyński, [w:] A. Bartyński Wstęp, [w:] Przydział na świat, red. A. Szostak, I. Wawrzczak, Kielce 1993, s. 7.
10

11
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elementarnej wiedzy tyflologicznej trudno zrozumieć, ocenić i cenić każdą twórczość
niewidomego artysty.
Analizy tekstów będą zmierzać przede wszystkim do uporządkowania zawartych w niej
myśli, wyłonienia najważniejszych i najczęściej się powtarzających znaczeń. Na tej semantycznej podstawie podejmę próbę zrekonstruowania przekonań twórców, wydobycia ukrytych założeń oraz ogólnej interpretacji kluczowych kategorii. Nawiążę zatem do
analizy znaczeń wyrazów oraz ich pól semantycznych. Spostrzeżenia zostaną poparte
najbardziej adekwatnymi cytatami.
Osobowość autora przejawia się w każdym dziele, ale w utworze poetyckim jest ona
szczególnie obecna; występuje we wszystkich jego warstwach. W poezji to właśnie osobowość autora wyznacza zakres przeżyć, wizję rzeczywistości i system wartości12.
Poddając analizie utwory literackie osób niewidzących powstałe w latach 1989–2014,
zamierzam skoncentrować się na następujących kwestiach:
• w jakim stopniu poezja jest zapisem cierpienia wynikającego z niemożliwości widzenia oraz uwalniania się z niego?
• czy akt twórczy zaspokaja potrzeby psychiczne autorów?
• co można wnioskować o specyfice sfery orientacyjno-poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej autora?
• co można wnioskować o poziomie funkcjonowania społecznego (problem integracji
społecznej) autora i charakterze jego stosunków interpersonalnych?
• czy twórczość literacka osób niewidzących jest dla nich jedynie sztuką, czy także
spełnia inne pozaartystyczne funkcje (i jakie)?
Należy podkreślić, że analiza tekstu nawiązuje do hermeneutyki, czyli sztuki rozumiejącej interpretacji, która zmierza do odkrycia głębokiego sensu i umieszczenia go w szerszym kontekście historycznym, społecznym, światopoglądowym itp. Tradycja hermeneutyczna nakazuje odwołanie nie tylko do specyfiki języka, ale także kontekstu powstania
utworu i sytuacji autora. Z tego względu, w procesie analizy będę także odwoływać się
do życiorysów wybranych autorów. Ponadto zakładam, że interesujące badawczo może
okazać się prześledzenie za pomocą materiału poetyckiego indywidualnych historii życia poszczególnych twórców (poziom indywidualny studiów biograficznych). W swojej
analizie wybranych utworów przyjmuję ważniejsze założenia hermeneutyki:
1. akt interpretacji zmierza do odsłonięcia zakrytych znaczeń, których nie da się uchwycić wyłącznie w zewnętrznej warstwie tego, co interpretowane,
S. Sawicki, Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, [w:] S. Sawicki, Wartość, sacrum, Norwid. Studia i szkice aksjologiczno-literackie, Lublin 1994.
12
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2. podmiot i przedmiot interpretacji warunkują siebie nawzajem, tzn. dzieło czy badany problem już z góry determinują sposób, w jaki będą postrzegane, a odkrycie ich
sensu jest też rozpoznaniem własnej postawy interpretującego wobec nich (zasada
tzw. koła hermeneutycznego),
3. hermeneutyka nie jest jednoznacznie powiązana z jakąś metodologią, tę ostatnią
określa konkretna sytuacja interpretacyjna: charakter dzieła, możliwości interpretatora, kontekst historyczno-kulturowy13.
Chcę poświęcić uwagę nie tylko procesowi kreacji osób niewidomych i jej efektom, ale
także recepcji ich utworów. Czy jest to czytanie bez protekcjonizmu, etykietowania i naznaczania? Jak zauważają badacze tej tematyki, wskazane są w tym przypadku wieloaspektowe badania, które pozwoliłyby na „uwolnienie” wzmiankowanej twórczości od
częstego postrzegania jej (zwłaszcza przed krytyków literatury) poprzez pryzmat niepełnosprawności wzrokowej jej autorów14.
Materiał badawczy, który zostanie poddany analizie, jest zróżnicowany artystycznie –
pod względem warsztatu artystycznego zawiera się w przedziale od twórczości amatorskiej do w pełni profesjonalnej. Autorzy mają zróżnicowane wykształcenie – od zawodowego do wyższego humanistycznego. W większości przypadków dysfunkcja narządu
wzroku nastąpiła u autorów w dzieciństwie lub we wczesnej młodości.
Zakładam, że interesujące badawczo może okazać się prześledzenie za pomocą materiału poetyckiego indywidualnych historii życia poszczególnych twórców (poziom indywidualny studiów biograficznych). Z tego względu przywołam także biogramy lub wybrane
wątki i aspekty życiorysów niektórych poetów. Po przedstawieniu sylwetek wybranych
pisarzy dokonam analizy ich wybranych utworów.

2.2 Bard z kresów – Andrzej Bartyński
Zadziwia wręcz ilość społecznych funkcji, jakie pełni Andrzej Bartyński – nie tylko
w środowisku polskich niewidomych, ale również w innych środowiskach. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Klub Inteligencji Niewidomej RP, którego był pomysłodawcą
i współzałożycielem, pełni funkcję przewodniczącego Rady Kultury przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Niewidomych. Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma
„Nietakty” organu Stowarzyszenia KIN RP. Ponadto, ze względów osobistych, Bartyński poświęca czas aktywizowaniu życia i działalności Towarzystwa Miłośników Lwowa
13
14

M. Januszkiewicz, W-koło hermeneutyki literackiej, Warszawa 2007 r.
M. Czerwińska, Poezja osób niewidzących (…), dz. cyt. , s. 55.
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i Kresów Południowo-Wschodnich. Ta przestrzeń kulturowa jest ważna dla pisarza i działacza z powodów biograficznych. Andrzej Bartyński urodził się bowiem we Lwowie 25
maja 1934 r. w rodzinie nauczyciela akademickiego. Podczas II wojny światowej, w okresie okupacji hitlerowskiej, cała rodzina Bartyńskich bierze czynny udział w ruchu oporu
AK. Za działalność konspiracyjną dziewięcioletni Andrzej Bartyński jako dziecięcy łącznik AK zostaje wraz z całą rodziną aresztowany przez gestapo. Osadzony w więzieniu
we Lwowie, w czasie przesłuchania przez gestapo chłopiec całkowicie traci wzrok. Po
wyjściu na wolność, przez dwa lata uczęszcza radzieckiej szkoły dla niewidomych we
Lwowie, gdzie językami obowiązującymi były ukraiński i rosyjski. Na skutek układu jałtańskiego w 1946 roku opuszcza Lwów i zamieszkuje wraz z rodziną na stałe we Wrocławiu w ramach tzw. repatriacji15.
Dalszy etap życia Bartyńskiego to szkoła podstawowa dla niewidomych w podwarszawskich Laskach. Ireneusz Morawski, biograf Bartyńskiego, pisząc o tym okresie jego życia,
zauważa, że właśnie w Laskach po raz pierwszy (…) opowiada się po stronie poezji. Układa wiersze, bo ich nie pisze. Andrzej wszystkie swoje wiersze najpierw nawet na długo
zostawiał jedynie w pamięci, a pamięć zawsze miał fantastyczną16. Wierszami Andrzeja
Bartyńskiego zainteresował się wówczas Mikołaj Roztworowski, poeta i dziennikarz, który przyjeżdżał specjalnie do Andrzeja, żeby czytać mu współczesnych poetów: Miłosza,
Jastruna, Przybosia, Gałczyńskiego i innych. Wówczas początkujący poeta uświadomił
sobie, że liryka odchodzi od rymowanej narracji, że nowa poezja to maksimum znaczeń
przy minimum słów.
Po ukończeniu z odznaczeniem szkoły w Laskach Bartyński wraca do Wrocławia, gdzie
w 1950 roku podejmuje naukę w I LO. Będąc uczniem liceum, zostaje członkiem Koła
Młodych Pisarzy przy Związku Literatów Polskich we Wrocławiu. Uczestnikami Koła byli
wówczas m.in.: Marek Hłasko, Stanisław Grochowiak, Urszula Kozioł. W założeniu koła
takie były szkołą tworzenia radosnego socrealizmu. Bartyński nie poddaje się tej tendencji. Jego występ na zebraniu koła wzbudza zachwyt, ale też i dezaprobatę ze strony
kilku socrealistów.
Następny ważny etap w życiu poety to studia na polonistyce na Uniwersytecie Wrocławskim oraz odwilż października roku 1956, która owocuje przypływem tłumaczeń światowej literatury z Zachodu. Na fali odwilży, Bartyński z wraz kolegami zakłada Wrocławską
Grupę Artystyczną o nazwie „Dlaczego Nie”. Sławna wówczas w Polsce grupa skupiała
młodych poetów, prozaików, aktorów i artystów plastyków. Jej ideą przewodnią było
„dlaczego nie czynić tego, na co się teraz ma chęć”. Warto podkreślić, że na zebraniach
Informacje biograficzne na podstawie biogramu poety znajdującego się na stronie: http://
zlpwroclaw.strefa.pl/bartynski.htm (23.06.2015).
16
I. Morawski, Dobry, przychylny prorok, http://pochodnia.pzn.org.pl/artykul/166-dobry_przychylny_prorok.html, (23.06.2015).
15
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grupy „Dlaczego Nie” Bartyński święcił triumfy, bo jego pełne wewnętrznej dynamiki
wiersze były przez niego przekonująco recytowane17. Drukiem debiutuje w 1956 r. wierszem Rapsod o Jesieninie opublikowanym we wrocławskim czasopiśmie „Życie Uniwersytetu”. W 1962 roku kończy filologię polską. Jego dwujęzyczna polsko-włoska praca
magisterska napisana pod kierunkiem wybitnego humanisty i lwowianina prof. J. Trzynadlowskiego dotyczyła tłumaczenia Opowiadań rzymskich Alberto Moravii.
W roku 1957 wychodzi drukiem pierwszy tomik Bartyńskiego pt. Dalekopisy, w 1960 r.
tom następny – Zielone wzgórza – i w roku 1961 Bartyński zostaje przyjęty do Związku
Literatów Polskich. Jako prezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich we
Wrocławiu ciągle aktywnie działa organizacyjnie. Kilka razy w roku przygotowuje imprezę kulturalną pt. Czytanie Wierszy. Od 2003 roku jest także inicjatorem i organizatorem corocznych Międzynarodowych Festiwali Poezji w Polanicy-Zdroju Poeci bez Granic.
Zgodnie z nazwą festiwalu spotykają się na nich poeci polscy z ukraińskimi, czeskimi,
niemieckimi i innymi, jeśli tylko zapragną wziąć udział w tych spotkaniach. W uznaniu
swych zasług Bartyński otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Polanicy-Zdroju.
Oprócz wspomnianych już tomików poezji na dorobek literacki Andrzeja Bartyńskiego
składają się następujące tytuły poetyckie: Komu rośnie las (1965), Ku chwale słońca
(1974), Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie bar Cin-Cin (1977), Wojna, wyspa, skarabeusz
(1982), Wróć bo czereśnie (1997), Te są ojczyzny moje (1999), trzytomowy zbiór jego
wierszy pod wspólnym tytułem: Taki Świat (2001: I tom Poranek, II tom Południe, III tom
Oderwanie), Piętnaście dni w Dusznikach a nasz dom w Polanicy (2007). Ostatnia publikacja Bartyńskiego to wydany w 2014 tomik Uczta motyla.
Należy podkreślić także, że jest on współautorem i współredaktorem pierwszej w Polsce
antologii poetów niewidomych Przydział na świat, wydanej w 1993 roku przez Krajowe
Centrum Kultury Polskiej Związku Niewidomych w Kielcach. Nie oznacza to wszelako, że
aktywność twórczość Bartyńskiego ogranicza się do kręgu poetów niewidomych. Jest
on także współautorem antologii współczesnej poezji polskiej Dojrzewanie w miłości
(2000). Warto wspomnieć, że ma on także na swoim koncie liczne publikacje prasowe
oraz audycje radiowe.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Andrzej Bartyński jest też artystą estradowym,
pieśniarzem. Śpiewu zaczął się uczyć jeszcze w Laskach, naukę kontynuował we Wrocławiu, a potem występował w kraju i za granicą (m.in. Anglia, Niemcy, Szwecja, Czechy,
Włochy, Związek Radziecki, Bułgaria, Rumunia). Wiele razy po Polsce i za granicą wędrował z zespołem „Poeci na Estradzie”, występując z programem artystycznym, z poezją
i pieśnią.
17
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Za wkład w rozwój kultury polskiej Bartyński otrzymał wiele nagród regionalnych, państwowych – w tym dwie nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za „nieoceniony wkład w kulturę polską i europejską” (w 2006 i 2007). W 2005 roku za swój twórczy wkład w rozwój kultury polskiej i europejskiej Andrzej Bartyński został odznaczony
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Andrzej Bartyński jest wielokrotnym
laureatem krajowych festiwali poetyckich „Kłodzka Wiosna Poetycka”18. Jako literat był
stypendystą Rządu Włoskiego, a także otrzymał zagraniczne stypendium Ministra Kultury i Sztuki od Związku Radzieckiego. W 2009 r. otrzymał Nagrodę Literacką im. ks.
Jana Twardowskiego za najciekawszy tom poezji wydany w 2008 roku pt. Piętnaście dni
w Dusznikach a nasz dom w Polanicy. W roku 2001 był nominowany do Międzynarodowej
Nagrody FILANTROP, przyznawanej tym twórcom i artystom, którzy przekroczyli granice
niemożliwości. W roku 2002 otrzymał prestiżową Nagrodę Październikową Wrocławia
dla najlepszych, przyznaną przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury za trylogię poetycką „Taki świat” oraz wieloletnią działalność na rzecz pełnoprawnego udziału
osób niepełnosprawnych w życiu literackim i społecznym Wrocławia i Polski. W 2007
roku otrzymał tytuł IDOLA fundacji Unia pomocy niepełnosprawnym – Szansa za wybitne
osiągnięcia, zaangażowanie oraz znaczące zasługi w dziedzinie edukacji i rehabilitacji
niewidomych i słabowidzących w Polsce.

		
2.2.1 Kocham to wszystko na ślepo – analiza utworów
			
poetyckich Andrzeja Bartyńskiego
Krytycy zwracają uwagę na dwie cechy poezji Andrzeja Bartyńskiego: melodyjność i malarskość, które wynikają być może z doświadczeń muzyczno-wokalnych autora19. W obrębie zebranych w tomikach utworów można wyróżnić kilka grup tematycznych:
• dziedzictwo kultury indoeuropejskiej (np. Gwar pieśni biesiadnej z tomu Wojna, wyspa, skarabeusz),
• historia i dziedzictwo Polski oraz polska tradycja kulturowa (np. Moja ojczyzna
z tomu Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie bar Cin-Cin, cykl Jan Kochanowski z tomu Wojna, wyspa, skarabeusz),
• refleksja autotematyczna na temat twórczości poetyckiej (Rzeźnia i Poeta z tomu
Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie bar Cin-Cin),
• erotyki (np. Erotyk powojenny, Erotyk do deszczu z tomu Wojna, wyspa, skarabeusz),
• kondycja egzystencjalna osoby niewidomej (np. Niewidomy i gość z tomu „Ku chwale słońca”).
Dwa razy zdobył I nagrodę: pierwszy raz za utwór Masz cztery wymiary, jury przewodniczył
Artur Sandauer. Drugi raz za utwór Gwar pieśni biesiadnej, jury przewodniczył Julian Przyboś
19
Przydział na świat, red. A. Szostak, I. Wawrzczak, Kielce 1993, s. 17.
18
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Powyższe grupy tematyczne pozwalają określić spektrum zjawisk i zagadnień poruszanych w poezji Bartyńskiego, co nie znaczy wszelako, że utwory te są tematycznie
jednorodne. Przeciwnie, jedną z cech charakterystycznych tej poezji jest jej heterogeniczność i wysoki stopień złożoności – zarówno pod względem podejmowanej problematyki, jak i zastosowanych środków wyrazu. Znakomitym przykładem przenikania się
powyższych zakresów tematycznych jest utwór Erotyk powojenny, który sytuuje się w obrębie odmiany liryki bezpośredniej. Zgodnie z tytułem jest to bardzo osobisty intymny
komunikat poetycki w pierwszej osobie skierowany do ukochanej kobiety. Wypowiedź
podmiotu lirycznego nie dotyczy jednak wyłącznie wzajemnej fascynacji, miłości i namiętności. W monologu odnajdujemy przede wszystkim refleksję na temat egzystencji
osoby ociemniałej i jej relacji ze światem: „spacerować z tobą / i jak szaleniec / wiersz
napisać / że kocham to wszystko na ślepo /czego nie widzę /wiosennie, jesiennie //”20.
Wersy te wyrażają głęboką afirmację otaczającej rzeczywistości, której nie zakłóca niemożność widzenia. Podobne wyznanie odnajdujemy w dalszej partii wiersza: „Kocham
ten świat /mimo wielkiej nocy / do końca //”21. Dźwiękowa percepcja rzeczywistości także cechuje się szczególnym ukierunkowaniem na kwestię ślepoty. W utworze trzykrotnie
pojawia się uwaga o obecności innych niewidomych, np. we fragmencie: „A tam ulicą
wrocławską / pomału / nadchodzi ktoś / z laską białą //”22. Z uwagi na uwarunkowania
percepcyjne autora, którego można w tym przypadku utożsamić z podmiotem lirycznym,
można się domyśleć, że uświadomienie sobie obecności drugiej osoby niewidomej wynika z przełożenia doznań słuchowych na wizualne.
Chociaż tytuł utworu wydaje się oddzielać czas wojny od rzeczywistości powojennej wyraźną cezurą, w analizowanym erotyku występują liczne odwołania do wspomnień z lat
drugiej wojny światowej. Niekiedy odwołania pojawiają się w tkance poetyckiej narracji
dość nieoczekiwanie jako rezultat luźnych dźwiękowo-semantycznych asocjacji: „Nasz
pies wyobraźni / Koncentrat jaźni? / Koncentrak? / Koncentracyjny? / Taki owczarek
niemiecki / Policyjny? / Achtung //”23. Powyższy ciąg konotacji przywodzi na myśl koncepcję różni autorstwa Jacquesa Derridy. Zdaniem francuskiego filozofa, którego prace
sytuuje się obrębie postmodernizmu, znaczenie słów nigdy nie jest utrwalone. Słowa
noszą w sobie wielorakie znaczenia, zawierają echa lub ślady innych znaczeń innych
słów z innych kontekstów. Język nie stanowi bezpośredniego odbicia świata, a znaczenie
jest z natury niestabilne i nie daje się uchwycić. „Różnia” – kluczowe pojęcie Derridy
oznacza zatem „różnicę i odraczanie”24.

Erotyk powojenny, [w:] A. Bartyński, Wojna, wyspa, skarabeusz.
Tamże.
22
Tamże.
23
Tamże.
24
Ch. Barker, Studia kulturowe, tł. A. Sadza, Kraków 2005, s. 110.
20
21
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Wybrane sekwencje, a zarazem układy syntagmatyczne w erotyku Bartyńskiego, oparte
są właśnie na tej zasadzie. Poszczególne elementy w syntagmie wyrazowej są powiązane brzmieniowo i znaczeniowo. Każdy z kolejnych wyrazów niejako zastępuje poprzedni,
przy czym zastąpienie owo stanowi zawsze element tego, co zastępuje. Następujące po
sobie słowa powiązane są jak ogniwa łańcucha, które zazębiają się ze sobą. Znaczenie
jest bezustannie wypierane i odraczane. Znakomitym przykładem takiego konstruowania komunikatu poetyckiego jest następujący fragment: „Polecam podróże / polecam
po piórze / po Pamirze / Palmirze / Palmirach / Piaskach / Prochach / Piramidach //”25.
Np. elementy znaczące „piaski” i „prochy” i „piramidy” zawierają się jeden w drugim
i definiują się nawzajem. Piasek i prochy łączy podobna struktura materii, zaś piaski
i piramidy – usytuowanie geograficzne piramid egipskich. Tego rodzaju ciągła zastępowalność znaczenia, nieustanna substytucja i dodawanie znaczeń, dzięki grze elementów
znaczących kwestionuje tożsamość pomiędzy dźwiękami i symbolami a trwałym znaczeniem. Bartyński wykazuje, że nie istnieje ostateczne, ustalone znaczenie każdego
z użytych w wierszu słów, gdyż w każdym momencie otwierają się one na nieoczekiwane
niekiedy konotacje. Widać to szczególnie w zestawieniu „Palmirze / Palmirach”. Kolejne
słowa zestawione ze sobą cechują się podobieństwem dźwiękowym, ale odnoszą się do
zupełnie innych miejsc. Szczególnie wieloznacznym elementem znaczącym jest tu „Palmira”, gdyż słowo to może odnosić się zarówno do nazwy starożytnego miasta w Syrii,
miasta w Kolumbii, Wenezueli i na Kubie, jak również imienia żeńskiego. W wypowiedzi
monologicznej składającej się na utwór Bartyńskiego, słowo „Palmira” wywołuje skojarzenia z Palmirami – wsią pod Warszawą, położoną w północno-wschodniej części
Puszczy Kampinoskiej. Z uwagi na biografię Bartyńskiego, asocjacja ta nie jest przypadkowa. W czasie drugiej wojny światowej Palmiry były miejscem masowych mordów, dokonywanych przez Niemców na ludności cywilnej, głównie na byłych więźniach Pawiaka,
w ramach Akcji AB. W czasie okupacji miejsce to było nazywane jednym z „warszawskich
pierścieni śmierci” (blisko 2000 ofiar egzekucji).
Bartyński dowodzi wielokrotnie, że znaczenie nie jest z góry ustalone poza tekstem czy
wypowiedzią i zawsze znajduje się w relacji z innymi tekstami, w których dany element
znaczący miał szansę się pojawić. W konsekwencji, znaczenie pojęć jest nieustannie
odnoszone przez sieć takich śladów do ich artykulacji w innych dyskursach: trwałe znaczenie jest nieustannie odraczane.
Wiersze Bartyńskiego można określić jako lirykę osobistą, w której wypowiedź podmiotu
lirycznego jest odbierana jako wypowiedź autora utworu. Podmiot indywidualny wyraża
zarówno swoje własne doświadczenia, jak i uczucia uogólnione – pokoleniowe lub ponadczasowe. Głos pokolenia pojawia się np. w utworze Autoballadka majowa: „Śpiewaliśmy górne pieśni / piliśmy wino nadziei / mówiliśmy ludziom wiersze / chcieliśmy świat
25
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odmienić / żeby nie było biednych / smutnych i poniżonych / Śmiały się z nas demony /
Nie mieliśmy doświadczenia / co do wolnego rynku / snuliśmy wielkie marzenia (…)
Wierzyliśmy w swoje wiersze / Czytaliśmy „Kapitał” Marksa / chcieliśmy świat ulepszyć /
tak kończy się powiastka //”.
Podmiot liryczny, zabierając głos w imieniu pokolenia, wydaje się w pełni przekonany, że
reprezentuje pokoleniowe ideały i rozczarowania. Brak tu jakiejkolwiek wzmianki o osobistych uwarunkowaniach związanych ze ślepotą czy poczuciem odmienności.
Bartyński głównym obszarem swych zainteresowań uczynił dramat historii oraz dramat
istnienia w niej człowieka (ujawniający się ze szczególną siłą w utworze: Ociemniałym
żołnierzom). Z tych dwóch dramatów wywiódł trzeci, najbardziej misterny, a mianowicie – dramat patriotyzmu, zawsze stawiający wymóg bezwzględnej bezinteresowności
wobec ojczyzny. W przypadku wiersza Moja ojczyzna liczne fragmenty o charakterze autobiograficznym pozwalają na utożsamienie podmiotu lirycznego z osobą autora. Już
pierwsze zwrotki utworu odnoszą się do życiorysu Bartyńskiego – walki z hitlerowskim
okupantem oraz rodzinnego miasta: „Moja Ojczyzna jest niebem i ziemią / domem drogą
i dróżką / po której idę z białym orłem w ręce / walczyć o Polskę / Moja Ojczyzna jest
słońcem nad Lwowem //”. W utworze tym pojawia się także personifikacja ojczyzny:
Moja Ojczyzna gazowana / Moja Ojczyzna spopielana / w niemieckich krematoriach //”.
Na szczególną uwagę w utworze tym zasługuje fragment:
Moja Ojczyzna na Dolnym Śląsku
jest w Polanicy pod fontanną
gdzie się zjeżdżają zagraniczni
różnojęzyczni Mickiewicze
spotkać Homera przy źródle Słowa
by bezgranicznie świat miłować
Imię Homera pojawia się w utworze Bartyńskiego nieprzypadkowo. Asocjacje ślepoty z aktywnością w dziedzinie poezji prowadzą nas aż do źródeł kultury europejskiej. Według legendy pierwszy znany z imienia grecki pieśniarz wędrowny (aojda) Homer był niewidomy.
Żyjący w VIII wieku p.n.e. epik, autor eposów Iliada i Odyseja, uważany jest za ojca poezji
epickiej. Homer to najstarszy znany z imienia europejski poeta, którego nie przewyższył
sławą żaden poeta grecki. Na wyspach Ios i Chios wzniesiono mu nawet świątynie. Imię
Homera w antycznej grece oznaczało zakładnika, a w niektórych dialektach ślepca26. Martin P. Nilsson w pracy Homer and Mycenae podaje, że w wielu regionach dawnej Grecji
w rytualny sposób bardów pozbawiano wzroku, co miało stymulować pamięć27.
Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Klincksieck, Paris 1968,
vol.2 (3-4) s.797.
27
Martin P. Nilsson, Homer and Mycenae, London, Methuen. & Co. Ltd. (1933).
26
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Homer i jego przewodnik – obraz Williama-Adolphe’a Bouguereau z 1874 roku

Warto przypomnieć, że Homer znany był jako pieśniarz wędrowny (aojda) i recytator
(rapsod). Fakt ten wydaje się szczególnie istotny w kontekście działalności A. Bartyńskiego, który jest także pieśniarzem z sukcesem występującym nie tylko na estradach
w Polsce, ale również w Europie. Analogia ta zapewne jeszcze bardziej pogłębia poczucie bliskiej więzi, a nawet tożsamości współczesnego polskiego poety, ze starożytnym
greckim śpiewakiem. Poczucie to, a także przeświadczenie, że Homer jest szczególnym
protoplastą niewidomych poetów, można spotkać także w innych wierszach Bartyńskiego, przede wszystkim w liryku Homer, gdzie pisze o nim „jedyny pośród nas”:
Wypłynąłem na morze
zatrute i puste
bez wioseł i bez żagla
i oślepłem na zawsze
lecz spośród
jeden powstał
jedyny pośród nas28
28

K. Górski, Nadwidzenia, s. 6.
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Imię „prapoety” pojawia się również w utworze Czym żyjemy:
Przebita noc piorunem
A chodzi o elektryczność
Rozumiem
Eksplodujemy w przyszłość
To tak się łatwo nie umiera
Gdy pieśń Einsteina
Na wzór Homera
Lecz my chcemy więcej
I wyciągają się do planet
Szponami rakiet
nasze ręce29
Zdaniem Bartyńskiego należy założyć, że Homer był ociemniałym lub prawie ociemniałym człowiekiem, pamiętającym obraz świata w kolorze, kształcie, perspektywie i ruchu30. Jak zauważa pisarz, grecki pieśniarz wykreował „obraz świata, w którym człowiek
antyczny walczył z przeciwnościami losu ukazując swą heroiczną odwagę, w którym
poznawał siebie i świat, a poznając stawał się kreatorem tego świata materii i świata
ducha”31.
W wierszach Bartyńskiego twórcza osobowość nadawcy komunikatu poetyckiego wydaje się zintegrowana wewnętrznie, nacechowana aprobatą i akceptacją swej kondycji
egzystencjalnej. Dzięki temu osobowość ta swobodnie wyraża emocje, nie poddaje się
stygmatyzacji i jest zdolna do integracji społecznej. W hierarchii potrzeb, np. według
Maslowa, działalność twórcza Bartyńskiego jest przede wszystkim realizacją potrzeby
samourzeczywistnienia, zaś akt twórczy wynika z zachowań ekspresyjnych wypływających ze struktury osobowości. W utworach Bartyńskiego jest ciągły ruch, przepływ
kolorów, rzeczy, faktów i zdarzeń, a z obrazów codzienności wynika w końcu filozoficzne
uogólnienie. Podsumowując jego twórczość, warto odwołać się do eseju Piotra Kuncewicza w trylogii Taki Świat. Kończy się on celną charakterystyką Bartyńskiego jako artysty i człowieka: „Wielki dorobek lwowsko-wrocławskiego poety, akceptującego świat,
będący dla niego dogodnym miejscem i do flirtu, i do wypitki, skłania i do podziwu, i do
zadumy: Bartyński jest w każdym calu pełnym człowiekiem, zawadiackim mężczyzną,
dobrym, przychylnym każdemu prorokiem i śpiewającym poetą”32.

Tamże.
J. Bartyński, Wstęp, [w:] Przydział na świat, dz. cyt. s.9.
31
Tamże.
32
P. Kuncewicz, Wstęp [w:] J. Bartyński, Taki świat – trylogia poetycka, 2001.
29
30
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2.3 Magia niewidzenia – twórczość Jadwigi Stańczakowej
Kolejne ważne miejsce na Parnasie polskich pisarzy niewidomych zajmuje Jadwiga Stańczakowa (1918–1996). Prawie całe jej życie było związane z Warszawą, gdzie zaczęła
przed wojną studia na Akademii Nauk Politycznych i gdzie przeżyła okupację hitlerowską. W 1944 r. rozpoczęła pracę dziennikarską w lubelskim dzienniku „Głos Ludu”, a rok
później kontynuowała ją w „Dzienniku Bałtyckim” w Gdańsku. Choroba oczu – barwnikowe zwyrodnienie siatkówki – dosięgła ją już w młodym wieku. Stopniowo widziała
coraz gorzej, a po urodzeniu w 1948 r. córki, całkowicie straciła wzrok, co zrujnowało jej
plan, by kontynuować karierę dziennikarską. Stańczakowa wróciła do Warszawy, gdzie
w 1951 r. poznała Stanisława Madeja, członka Zarządu Głównego PZN, który wprowadził ją do Związku i powierzył stanowisko redaktora naczelnego „Pochodni”. Uczy się
pisać i czytać brajlem, co przywraca jej możliwość samodzielnego czytania i pisania. Jej
reportaże publikowane w „Pochodni” w interesujący sposób przybliżały czytelnikom
problemy niewidomych. Kierowała również kwartalnikiem „Niewidoma Kobieta”.
W 1958 r. zrezygnowała z pracy „Pochodni”, aby poświęcić się twórczości literackiej. Jej
mentorem w tej dziedzinie był Miron Białoszewski, z którym się przyjaźniła. Paradoksem
jest, że Stańczakowa już jako osoba niewidoma była sekretarką i kronikarką pisarza.
Pisany przez nich wspólnie Dziennik we dwoje (t. 1 wydany w 1992 r.) to wyjątkowa pozycja będąca nieocenionym źródłem wiedzy o życiu i osobowości Białoszewskiego. Stańczakowa zadebiutowała w dziedzinie poezji w wieku 60 lat, publikując swój tomik pt.
Niewidoma w 1979 r. Następne jej opublikowane zbiory poetyckie to: Magia niewidzenia
(1984), Depresje i wróżby (1984), Na żywo (1987), Ziemia-kosmos (1990), Refugium
(1991), Wiersze dla mojej córki (1992). Jej ostatnim zbiorem był cyklu haiku Japońska
wiśnia (1992). Jadwiga Stańczakowa wydała też zbiory krótkich opowiadań – Ślepak
(1982), Przejścia (1986), Boicie się czarnego ptaka (1989), Prozinki (1989), Kabaret Kizi-Mizi w locie (1992). Swoje utwory publikowała też w licznych antologiach krajowych
i zagranicznych. Za swą twórczość otrzymała wiele odznaczeń i nagród w kraju i za granicą33.
Po śmierci Mirona Stańczakowa zajęła się uporządkowaniem spuścizny literackiej poety
i popularyzacją jego twórczości. W swoim domu na Hożej urządziła Izbę Pamięci Mirona
Białoszewskiego, w której zostało wszystko, tak jak za życia poety. Przyczyniła się także
J. Zawadzka, Stańczakowa Jadwiga, 1919–1996, poetka, autorka prozy autobiograficznej, [w:]
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, tom VII: R–Sta, pod
redakcją J. Czachowskiej i A. Szałagan, Warszawa 2001, s. 439–440.
33
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do założenia Fundacji Mirona Białoszewskiego i zbudowania jego pomnika na cmentarzu. U schyłku życia nadal tworzyła swoją poezję, pisała zagadki i wierszyki dla wnuczki
Celi34. Zmarła w czerwcu 1996 r. w wieku 77 lat. Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim
w Warszawie.

		

2.3.1 I przeszłam z widzenia na dotyk –
analiza wierszy Jadwigi Stańczakowej

Tematyka utworów J. Stańczakowej, zawierająca liczne odniesienia autobiograficzne,
oraz konstrukcja wypowiedzi pozwalają utożsamić podmiot liryczny z osobą autorki.
Doświadczenie utraty wzroku zajmuje w twórczości J. Stańczakowej miejsce kluczowe.
Świadczy o tym nie tylko problematyka jej utworów, ale również ich tytuły oraz tytuły
tomów wierszy: Niewidoma (1979), Magia niewidzenia (1984) i tomu opowiadań Ślepak
(1982). Warto wspomnieć, że to właśnie Miron Białoszewski (który w jej wierszach występuje jako Wicek) nauczył Jadwigę Stańczakową używać w stosunku do siebie dosadnego określenia „ślepa”. Pierwsze książki, które wydała, mają wymyślone przez niego
tytuły: Niewidoma, Ślepak.
Stosunek autorki do utraty wzroku zawiera szeroką gamę postaw i emocji odczuwanych
wobec tego przełomowego dla jej biografii doświadczenia. Sytuują się one między pesymizmem i rezygnacją a pogodną afirmacją. Przykład pierwszej postawy znajdujemy
w jednym z utworów (bez tytułu) z tomiku Depresje i wróżby. „Ja” liryczne wspomina
przeżytą sytuację zagrożenia utraty życia w wyniku porwania przez prąd rzeki oraz szczęśliwe ocalenie. Opis ten kończy się jednak bardzo pesymistyczną konstatacją: „Czy było
warto? / Z rzeki ciemności nie wyłowi mnie nikt //”35. Z żalem za możliwością widzenia
i wartościowaniem go jako bezcennego skarbu, spotykamy się też w kolejnych wierszach
ze wspomnianego tomu: „Stałam w słońcu / i widziałam pomarańczową kropkę / na żółtym skrzydełku / a teraz to widzenie / tkwi we mnie / wkopane w czerń / jak skarb //”36.
Skarga na niesprawiedliwość losu i niezgoda na utratę wzroku przebija szczególnie wyraźnie w utworze Zachód słońca. Wyznanie podmiotu lirycznego skierowane do uprzywilejowanej grupy ludzi widzących ma charakter wyrzutu przepełnionego żalem, frustracją,
a nawet rozpaczą: „Wy możecie patrzeć / i podziwiać / ja muszę zaklinać słowami /
i przyzywać / z jakiejś dali / z jakichś głębi / i przekopywać się przez grube warstwy /

na podstawie opisu sylwetki pisarki autorstwa Danuty Tomerskiej, “POCHODNIA” 1/2004.
J. Stańczakowa, wiersz bez tytułu, [w:] Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 143.
36
J. Stańczakowa, wiersz bez tytułu, [w:] Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 155.
34
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czasu niewidzenia //”37. W wyznaniu tym zaakcentowany został ogromny wysiłek potrzebny po to, aby chociaż na krótką chwilę powrócić do zachowanego w pamięci wspomnienia tytułowego zachodu słońca: „wtedy ułamek sekundy / odsłania się we mnie
kurtyna / i po przejrzystej wodzie nieba / płynie czerwonawa różowość / i gaśnie //”38.
W tym samym zbiorze autorstwa Stańczakowej pojawiają się jednak i takie utwory, które
całkowicie pozbawione są frustracji wynikającej z percepcyjnych ograniczeń. W jednym
z nich np. można zauważyć swoiste przewartościowanie hierarchii zmysłów, w której
powszechnie dominował i dominuje wzrok. Przeżywana przez podmiot liryczny bliskość
Wisły opisana jest jako intensywne, pełnowartościowe doznanie, na które składają się
doznania pochodzące z innych kanałów sensorycznych – dotyku, dźwięku i zapachu. Doznania te współtworzą fenomen, który zostaje określony neologizmem „wiślaność”. Siła
i bogactwo tego złożonego doznania są tak dojmujące, że niemożność zobaczenia rzeki
nie wyklucza możliwości doświadczenia jej bliskości: „ta wiślaność płynie do mnie /
z wiatrem /z ptactwem / ociera się / o moje policzki / i zapada we mnie / najgłębiej /
tam / gdzie nie ma nawet / pragnienia widzenia //”39. Co więcej – zaskakujące wyznanie składające się na ostatnie zwrotki utworu dowodzi, że intensywność sumy wrażeń
doznawanych dzięki zmysłom innym niż wzrok jest tak duża, że widzenie i jego potrzeba
stają się de facto niepotrzebne.
Okazuje się więc, że pamięć barw i kształtów umożliwia widzenie, mimo fizycznej niemożności percepcji wzrokowej. Pamięć tego, co zobaczone umożliwia nie tylko widzenie,
ale także pełną ekspresję – opis otoczenia z uwzględnieniem jego wizualnego aspektu.
W podobny sposób autorka opisuje swoje doznania związane z doświadczaniem zimy
w wierszu Niebieskość. Utwór ten zawiera całą gamę kolorystyczną potrzebną do namalowania zimowego pejzażu i kończy się znaczącym wyznaniem podmiotu lirycznego:
„przeszłam z widzenia na dotyk”40. Wszelako, owo „przejście na dotyk” nie eliminuje
zmysłu wzroku. Zapamiętane obrazy powracają w snach, ożywają pod wpływem doznań
dźwiękowych, zapachowych i dotykowych. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że
mamy tu do czynienia z afirmacyjną postawą wobec niemożności widzenia.
Podczas lektury utworów Stańczakowej szczególnie nasuwa się refleksja o wadze podziału na twórców niewidomych na ociemniałych, którzy pamiętają świat widzialny
i niewidomych od urodzenia. Zdaniem Bartyńskiego typologia ta stanowi elementarną
wiedzę tyflologiczną, bez której trudno rozumieć i ocenić każdy utwór niewidomego
artysty41. Poezja Stańczakowej potwierdza dobitnie istotność tego podziału z uwagi na
J. Stańczakowa, Zachód słońca, [w:] Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 156.
Tamże.
39
J. Stańczakowa, wiersz bez tytułu, [w:] Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 144.
40
J. Stańczakowa, wiersz bez tytułu, [w:] Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 157.
41
J. Bartyński, Wstęp, [w:] Przydział na świat (…), dz. cyt., s.9.
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wyjątkowo liczne odwołania do życia autorki przed stopniową utratą wzroku. Odniesienia te przybierają np. postać wewnętrznych wizji bazujących na wspomnieniach, jedna
z takich wizji stanowi treść wiersza Co dla mnie w Kazimierzu najpiękniejsze (ze zbioru
Depresje i wróżby). W utworze tym ulubione miasto autorki – Kazimierz Dolny zostaje
zredukowane do barw. Wspomnieniu nie towarzyszy ani widok Wisły, ani Rynku, tylko
te kolory, które mnie nachodzą42. Miasto w wizji „ja” lirycznego, które można utożsamić z autorką, traci swoje kształty. Zostaje wewnętrzne „widzenie” złocistej przestrzeni,
która „powoli zmienia tonację, różowieje, przechodzi w czerwień / zasnuwa się fioletem //”43. „Ja” liryczne, kontemplując tę paletę barw, zastanawia się jedynie „dlaczego
nie ma na niej / niebieskości / ani zieleni? //”44.
Ocalone wspomnienia Stańczakowej z czasu widzenia spełniają także rolę pomocniczą
w oswajaniu mrocznej pustki po utracie wzroku: „ta przestrzeń / to dla mnie wielka
pustka / a ja podpieram wyobraźnię cielskami konarów i pni //”45 (wiersz Przerwanie
wysiadywania na otomanie).
W poezji Stańczakowej pamięć zobaczonych przed laty ludzi lub miejsc w konfrontacji
z ich aktualnym doświadczaniem z wyłączeniem percepcji wzrokowej owocuje serią domysłów. W wierszu Teatr domysłów podczas spotkania z przyjaciółmi autorka „widzi” ich
w ubraniach z dzieciństwa, mimo że zdaje sobie sprawę z nieaktualności tych wizualnych
danych: „ubieram ludzi / przesuwam / robię teatr /domysłów //”46. Z podobnym zabiegiem mamy do czynienia w utworze Podkładanie widzenia47. Zważywszy na semantykę
tytułu, można stwierdzić, że autorka percypuje swoistą „ścieżkę sensualną” utkaną ze
zmysłów dźwięku, dotyku i zapachu, niczym technicy zajmujący się produkcją filmową
„podkładają” dźwięk pod obraz. Stańczakowa prowadzi więc z czytelnikiem swoistą grę,
obierając strategię odwrotną do tej powszechnie stosowanej w produkcji filmowej, gdzie
ścieżka dźwiękowa zostaje podłożona pod ruchome obrazy – ujęcia i sekwencje. Co
więcej – tytułowe „podkładanie widzenia” – ma charakter wybitnie subiektywny. Będąc
w warszawskich Łazienkach, „ja” liryczne „widzi” plażę w Sopocie i zatokę.
Widzenie wewnętrzne niekoniecznie pozwala uwolnić się od goryczy, z jaką żyje osoba
pozbawiona wzroku. I nawet wizje nie zastępują marzenia o widzeniu. Nawet jeśli są
to piękne, świetliste wizje, którym sama przypisuje duchowe znaczenia, o czym mówi
ze sceptycznym wobec jej psychotronicznych fascynacji Białoszewskim w Rozmowie ze
J. Stańczakowa, Depresje i wróżby, Czytelnik 1984.
Tamże.
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Tamże.
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J. Stańczakowa, Przerwanie wysiadywania na otomanie, [w:] Przydział na świat (…), dz. cyt., s.
157.
46
J. Stańczakowa, Depresje i wróżby, Czytelnik 1984.
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Tamże.
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ślepą o kolorach. Nie tylko wielobarwne wizje, ale i – może właśnie przede wszystkim –
zapisywanie własnego życia, pozwalało uciekać jej z ciemności, w której była uwięziona.
Niekiedy zapis jej kondycji osoby niewidomej zawiera nawet akcenty humorystyczne,
zwłaszcza w Dzienniku we dwoje:
„Nadjeżdża pociąg. Najbardziej nie lubię wsiadania.
– Wysoko – komenderuje Stacha.
Zadzieram nogę bardzo wysoko, za wysoko i gramolę się od razu na drugi
stopień.
– Ona ma zawsze skłonność na dach – śmieje się Miron.48
Charakterystycznym rysem dziennika Stańczakowej jest skupienie relacji na wrażeniach słuchowych oraz dominacja zasłyszanych dialogów:
Z sąsiedniej sali dochodzi bulgot i bełkot, w którym można się domyślić głosu młodzieńca.
Sala w śmiech. On znów próbuje mówić. Sala znów się śmieje.
– Proszę pana, oni się śmieją nie z pana, tylko z echa – mówi Miron.
Młodzieniec wchodzi do naszej sali i zadaje swoje pytanie.
– Czy się panu podoba to, co pan pisze?
– Gdyby mi się nie podobało, jak coś zaczynam, tobym nie kończył.
Głos z innego miejsca:
– Czy pan czasem wyrzuca wiersze?
– O tak, dużo.
– Pan nam się tak wymyka.
Miron potem:
– Czego oni chcieli, żebym im opowiadał, co mam w duszy?
A Stacha:
– Żeby pani widziała, jakie on robił zabawne miny i gesty.49.
Konsekwencją permanentnej komparatystyki doświadczenia z okresu widzenia i okresu
ślepoty w twórczości Stańczakowej jest swoista podwójność przeżywania. Szczególnie
dobitne świadectwo tej podwójności odnajdujemy w utworze Las z tomu Magia niewidzenia:
Podwójny las
jeden niewidzialny
prowadzi jakąś ścieżką
drugi odbity
48
49

J. Stańczakowa, Dziennik we dwoje, Wrocław 2015.
Tamże.
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w moim lustrze
wewnętrznym wciąga mnie
w głąb i wzwyż50
W twórczości Jadwigi Stańczakowej konsekwencją utraty wzroku jest także koncentracja
na semiotycznych aspektach dźwięków: „spacer z kukułką / z archetypem lasu i czasu”
(utwór Las). Oprócz niezgody na kondycję egzystencjalną, pozbawioną możliwości widzenia, można dostrzec również ekspresję poczucia przynależności do wspólnoty osób
niewidomych: „mijają mnie obco / dziarskie obcasy / i nagle przyjazny stuk /niby echo
/ mojej laski / bez rozmowy / mówimy do siebie / tym stukaniem /z tym drugim / co
też… //”51.
Wiersze Stańczakowej pokazują, że wzrok jest najbardziej złożonym i skomplikowanym
zmysłem, ale też i najbardziej powierzchownym, najłatwiejszym w używaniu. Czytając
jej utwory, przekonujemy się niejednokrotnie, że widzenie nie sięga w głąb, zatrzymuje
się na powierzchni, a patrzeć nie znaczy widzieć. Przejście z widzenia na dotyk i słuch
zmusza osobę percypującą do większego zaangażowania i pozwala odkryć bogactwo
potencjału zmysłów innych niż wzrok. Poezja autorki tomu Ziemia-kosmos (1990) pozwala zrozumieć, że świat niewidomych jest dla nas, widzących, rodzajem powiększającego zwierciadła, i że my naszymi oczami nie zauważamy wielu rzeczy, a nasza powierzchowność postrzegania czyni z nas „widzących ślepców”. Poezja Stańczakowej wyrasta
wprawdzie z doświadczeń niewidzenia, ale jej poetyka nieustannie przeczy ciemności.
Opowieść o sobie biegnie tu od obrazu do obrazu, od wizji do wizji. Z reguły wizje te
mają związek z biografią autorki. Wyjątkiem są jej najpóźniejsze utwory w stylu haiku,
pisane pod wpływem fascynacji buddyzmem. W przeciwieństwie do wcześniejszych
utworów, w haiku w ogóle już nie pojawia się rama zwykłego życia poetki – Stańczakowa przedstawia same obrazy, jakby „tu i teraz”. Szybko jednak zorientujemy się, że
to nie tyle bezpośrednie widzenia, ile obrazowe metafory myśli52. Pisane raczej dzięki
pamięci i refleksji niż postrzeżeniom, nawet jeśli sama wiązała rozwój swojego talentu
raczej z dermooptyką i medytacjami53.

J. Stańczakowa, Las, [w:] Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 153.
J. Stańczakowa, wiersz bez tytułu, [w:] Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 145.
52
J. Stańczakowa, Japońska wiśnia. Haiku dla Michi Tsukada, Warszawa 1992.
53
A. Kopkiewicz, Sprawy babskie i ślepackie, http://www.dwutygodnik.com/artykul/6240-sprawy-babskie-i-slepackie.html, 12.02.2016.
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2.4 Świat to tylko obrazy wykreowane
przez naszą świadomość –poezja Jana Piotra Grabowskiego
Obok Andrzej Bartyńskiego, do czołówki polskich niewidomych pisarzy należy poeta i prozaik Jan Piotr Grabowski54 (ur. 1947 r. w Malborku), od wielu lat zamieszkały
w Gdańsku. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
debiutował w 1977 w tygodniku „Literatura” opowiadaniem pt. Jak szukanie śladów ptaka w powietrzu, albo dróg ryby w wodzie. W tym samym czasie prezentował swoją poezję
na antenie Polskiego Radia w Gdańsku (audycja „Dotkniecie mroku”). Współpracował
z wieloma czasopismami literackimi, m.in. z „Tygodnikiem Kulturalnym”, „Tygodnikiem
Powszechnym”, „Poezją”, „Nadodrzem”, „W Drodze”, „Przeglądem Artystyczno-Literackim”. Grabowski wypowiada się zarówno w formach prozatorskich, jak i poetyckich. Wydał m.in. zbiór nagrodzonych opowiadań pt. Zabójstwo Ahuramazdy (Gdańsk, Wydawnictwo Morskie, 1979), minipowieść Ukryte spojrzenie (Gdańsk, Wydawnictwo Morskie,
1980) oraz powieść Strefa nocy (Warszawa, Wydawnictwo Sanmedia, 1993). Wiersze
Grabowskiego zamieszczane są w czasopismach, antologiach i almanachach, najczęściej jednak – w osobnych tomach poetyckich. Celowo użyto tu słowa „tomy”, ponieważ
zbiory wierszy gdańskiego poety nie maja postaci szczupłych tomików. Publikacje te
wyróżniają się nie tylko objętością, ale także wyjątkowo starannym edytorstwem: odpowiednio dobraną czcionką i papierem, ciekawym układem tekstu i formatem. Dowodzą
one ogromnej odpowiedzialności autora nie tylko za treść – głębię i artyzm poetyckiego przekazu, ale także za formę, przyjmującą postać wydań bibliofilskich. Dzięki temu
dorobek wydawniczy Jana P. Grabowskiego wyłamuje się z tzw. literatury niszowej, do
której należy większość wydawanych dziś tomów poetyckich. Jest autorem czternastu
opublikowanych tomów wierszy: Żółta poczekalnia (1984) Deszcz i płomień (Gdańsk,
1988), Łaska widzenia. Wiersze z lat 1983–1988, (Warszawa, S. W. „Czytelnik”, 1990),
Wiersze wybrane (Duszniki-Zdrój, 1991), Szkarłat i błękit. Wiersze religijne i metafizyczne (Pelplin, 1994) Kolor chryzoprazu. Liryki wybrane z lat 1986–1995, (Pelplin, 1997),
Światło popielate (Pelplin, 1999), Poezje wybrane (Pelplin, 2000), Sonata obojowa. Wybór liryków, (Pelplin, 2003), Złoto i biel. Wybór poezji, (Pelplin, 2007, do książki załączona jest płyta z wierszami w interpretacji Piotra Adamczyka), Poezje. W tempie andante
(Gdańsk, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009), Srebrne adagio. Wybór poezji, (Pelplin, 2010, zbioru załączona jest płyta CD z wierszami w interpretacji Ignacego
Jan P. Grabowski jako poeta i pisarz używa także drugiego imienia Piotr, ponieważ jest mylony
z Janem Grabowskim (1882–1950), pisarzem i pedagogiem, autorem wielu książek dla dzieci.
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Gogolewskiego), Przez chwilę… Wiersze z lat 2010–2011 oraz Wiersze nowe z 2012 r.,
Pelplin, 2012). Warto zwrócić uwagę na różnorodność profili i lokalizacji wydawnictw
publikujących utwory Grabowskiego: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza i Wydawnictwo
Sanmedia z Warszawy, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Morskie z Gdańska, Gorzowskie Towarzystwo Kultury z Gorzowa Wielkopolskiego, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum” z Pelplina. Z przeglądu tego widać wyraźnie,
że Grabowski nie jest twórcą o wyłącznie regionalnej sławie, ani też nie jest związany
instytucjonalnie wyłącznie ze środowiskiem twórców niewidomych. Jest bez wątpienia
pisarzem o ogólnopolskiej randze. Co więcej – Grabowski nie unika kontaktu ze swoimi
czytelnikami – wręcz przeciwnie, często spotyka się z nimi podczas spotkań autorskich,
które wzbudzają duże zainteresowanie. Fakt ten dowodzi, że Grabowski-pisarz nie zamyka się w sobie, lecz otwiera się na drugiego człowieka. Od początku swojej drogi
twórczej chętnie dyskutuje o swoich (i innych) utworach55. Poeta pisze mając na uwadze
innych i zwracając się do publiczności, wśród której sporo jest osób bliskich i znajomych, o czym świadczą już same tytuły i dedykacje wielu utworów.
Za swoją twórczość literacką Grabowski otrzymał wiele nagród i wyróżnień – ogólnopolskich i regionalnych. W 1992 r. był to Laur Pogórza Ciężkowic na III Ogólnopolskim
Konkursie Poezji „Piękno Pogórza”, zorganizowanym m.in. przez Centrum Ignacego
Jana Paderewskiego. W 1995 r. otrzymał Laur Liścia Akantu „za bogactwo poetyckiej
wyobraźni, udaną próbę uchwycenia świata realnego w jego wymiarze codziennym
i metafizycznym” na Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim, zorganizowanym w Olsztynie pod patronatem Prezydenta Miasta. W 1997 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta
Gdańska z okazji 20-lecia debiutu literackiego. W 2002 r. otrzymał Grand Prix i Nagroda
Marszałka Województwa Pomorskiego za utwór pt. Świat to tylko obrazy wykreowane
przez naszą świadomość. Na XVII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mieczysława
Stryjewskiego w Lęborku w 2002 r. został wyróżniony II Nagrodą w Kategorii Poezji oraz
Nagrodą Publiczności w Turnieju Jednego Wiersza. W 2003 r. Grabowski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia w pracy twórczej, nadany przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Pomorskiego. W tym samym roku został odznaczony Medalem Sint Sua Praemia Laudi Wojewody Pomorskiego za wybitne
zasługi dla Województwa Pomorskiego. W 2005 r. Grabowski otrzymał pierwszą Nagrodę w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Prezentacje Ekologiczne Barcin
2005”, zorganizowanego pod patronatem Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rok 2006 i 2007 przyniosły Grabowskiemu kolejne odznaczenia: Pierwsza
Nagroda w kategorii „Poezja” na Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O Gmerk Olkuski
2006”, zorganizowanym pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz przez Miejski
Ośrodek Kultury w Olkuszu oraz Pierwsze Miejsce w Konkursie Poezji o Tematyce
Osobista strona J.P. Grabowskiego prowadzona przez autora: http://grabovius.com/category/spotkania-autorskie/, 12.12.2015.
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Przyrodniczej, zorganizowanym przez Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
w Gdańsku, Pierwsza Nagroda za poliptyk złożony z czterech utworów pt. Kwartyny poszpitalne, na X Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O ludzką twarz człowieka” w Krośnicach, Nagroda Główna za zestaw wierszy w kategorii wierszy o tematyce ochrony
środowiska naturalnego człowieka na Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim XIV Piastowskiej Biesiady Poetyckiej zorganizowanym m.in. przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie oraz Konfraternię Poetycką „Biesiada” w Piastowie. Podczas IX Kościerskich Targów
Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2008” Grabowski otrzymał wyróżnienie za
książkę Złoto i biel w Konkursie Wydawnictw Literatury Pomorskiej. Z okazji jubileuszu
30-lecia swojej działalności literackiej, w 2008 r. pisarz dostał Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś rok później (w 2009 r.) Nagrodę Główną
w pierwszej edycji Konkursu Poezji Religijnej „Pamięć i Tożsamość” zorganizowanego
przez Fundację Edukacji i Twórczości, dla uczczenia osoby Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
W 2013 r. pisarz został uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie
Kultury z okazji jubileuszu 35-lecia działalności literackiej i wydawniczej.
Twórczość Jana Piotra Grabowskiego utrzymana jest w charakterze filozoficzno-poetyckim. Szczególna wrażliwość słuchowa, rekompensująca niejako ograniczenia zmysłu
wzroku, sprawia, że frazy poetyckie Grabowskiego odznaczają się znakomitą konstrukcją i organizacją brzmieniową. Autor po mistrzowsku wykorzystuje melodię zdania – jak
niewielu dzisiejszych poetów – jakże różną od rytmiki klasycznej poezji, co zauważa
recenzent jego tomu Kolor chryzoprazu Waldemar Smaszcz.
(...) potrafi tak panować nad zdaniem, nierzadko rozbudowanym, okresowym, odznaczającym się najczęściej zwolnioną linią melodyczną, pozwalającą czytelnikowi
spokojnie podążać za wypowiedzią poetycką. Nigdy przy tym nie są to popisy retoryczne. Przeciwnie, zdumiewa naturalność tych zdań idąca w parze z ogromną
urodą języka.56.
Wiersze Jana Piotra Grabowskiego odznaczają się niezwykle precyzyjną i konsekwentną konstrukcja „ja” lirycznego. Dzięki temu utwory te w wyjątkowy sposób nadają się
na konfesyjne wyznanie człowieka nadwrażliwego, w każdej niemal chwili świadomego
przemijania i wynikającej z niego samotności. Nieodłącznym elementem każdej niemal
wędrówki lirycznego „ja” staje się refleksja nad upływającym czasem, „który ciągle pozostaje / najtwardszą przeszkodą do... Wieczności //”. Poeta konsekwentnie próbuje
„zatrzymać to, czego nigdy nie można pochwycić”. Liryczne „ja” nie pozostaje bierne
wobec nieubłagalności czasu. Mimo że bez niepokoju oczekuje nadchodzących dni, to
po ludzku rozważa, jak i czym zatrzymać i utrwalić każdy otrzymany od Boga dzień.
W. Smaszcz, Liryki Jana P. Grabowskiego, „Gwiazda Morza”, 11 i 18 stycznia 1998, nr 1,
s. 24.
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Walką jest pisanie wbrew, pod prąd fali czasu: „Pisałem / a moja młodość odpływała
z biegiem dni. / [...]A mimo to pisałem, / jak gdyby na przekor temu wszystkiemu, /
co nieustannie wraca / o świcie każdego dnia / Pisałem stojąc nad łagodną wodą /
Przede mną otwierał się jasny przestwór.//”. (Pisałem..., 1989). Grabowski po mistrzowsku operuje środkami stylistycznymi: nie tylko słowotwórczymi czy składniowymi, ale
zwłaszcza przekształceniami semantycznymi.
Bardzo ciekawym zabiegiem pojawiającym się w jego utworach są także tłumaczenia
doznań płynących z innych zmysłów na zmysł wzroku, które wpisują się w zjawisko synestezji. W wierszu Przystanek w błękicie, wrażenia dźwiękowe zostają przełożone na
doznania wizualne: „najbliższe drzewa to jeden wielki świergot / i wydaje sie, jakby więcej było ptaków / aniżeli gałęzi? //”57. Inny przykład to tłumaczenie wrażeń taktylnych /
haptycznych na wrażenia wzrokowe: „Trawy są coraz wyższe / Czuje to po wzrastającej
miękkości //” (Nad nocnym ogrodem morza)58. W niektórych utworach pojawiają się
także odniesienia do zmysłu zapachu: „wzwyż strumienia, co wezbrany / świeżością /
po niedawnej ulewie pachniał gorzko kwarcem//” (wiersz Kwarcowa góra)59.
Świat wierszy Grabowskiego zbudowany jest z delikatnego tworzywa, ze szmerów ledwie słyszalnych. Ich lektura wymaga od czytelnika wrażliwości oraz uważnego wsłuchania się. Wymaga ona także często erudycji. Poeta bowiem swobodnie przemieszcza się
w różnorodnych przestrzeniach kultury. Liczne odniesienia do różnych sfer kultury: filmu
(Fellini, Lynch, Tarkowski), muzyki (Dworzak, Bach), filozofii ( św. Augustyn, Leszek Kołakowski) – nadają im posmak intertekstualności i stanowią delikatne tropy interpretacyjne60. Najczęstszym źródłem, z którego pochodzą wspomniane intertekstualne wątki,
jest dla Grabowskiego bogata tradycja literacka. Uważny odbiorca jego wierszy znajdzie w nich różnego typu kontynuacje i nawiązania do utworów poetów różnych epok.
Są to przede wszystkim polscy mistrzowie słowa, tacy jak: Jan Kochanowski, Mikołaj
Sęp‑Szarzyński, Jan Kasprowicz, Leopold Staff, ale także twórcy zagraniczni: elegijny
John Donne, filozof bycia Hölderlin, Emily Dickinson, John Keats, Robert Frost.
Podróżom wewnętrznym Grabowskiego nader często towarzyszy muzyka barokowych
mistrzów, zwłaszcza Bacha i Telemanna. Liczne sformułowania w utworach odwołują
się do sfery muzyki np. „niekończący się koncert planet”, „złocista melodia południa”,
„spokojny hymn widnokręgu” czy „muzyka pszczół”.
Oprócz doznań akustycznych związanych stricte ze sferą muzyki w wierszach GrabowTamże.
J. P. Grabowski, Łaska widzenia. Wiersze z lat 1983–1988, Warszawa 1990.
59
Tamże.
60
M. Bokiniec, Opinia na temat książki Jana P. Grabowskiego pt. Złoto i biel. Wybór poezji.
Gdańsk 2006.
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skiego pojawia się także wiele odniesień do percepcji słuchowej w ogóle. Ten rodzaj
percepcji jest bowiem głównym kanałem komunikacyjnym wiążącym „ja” liryczne ze
światem. Znamiennym jest np. wielokrotne użycie czasownika „opowiadać” w trybie rozkazującym w wierszu pt. Nad nocnym ogrodem morza. Powtórzenie jest figurą retoryczną, zabiegiem stylistycznym mającym na celu uzyskanie rytmizacji, podkreślenie znaczenia, zwiększenie ekspresji. Z realizacją tych celów mamy do czynienia w powyższym
wierszu, w którym użyta została anafora – celowe powtórzenie na początku kolejnych
segmentów wypowiedzi: „Opowiedz / Opowiedz mi świat twoich przeżyć / Opowiedz /
mi świat twojej wyobraźni a stroma ciemność i / bliska noc nie przeszkodzą mi słuchać /
melodii światła /(...) Opowiadaj / Opowiadaj niech płoną płomyki twoich słów na piaszczystym brzegu morza / Słucham Cię / a wkoło coraz więcej światła powietrza i dali //”61.
Interesujące jest jednak, że w wierszu tym ostatecznie, zmysłem, który zostaje najbardziej dowartościowany jest dotyk. Z konstatacją taką spotykamy się we wspomnianym
juz utworze Nad nocnym ogrodem morza w wierszu „jakby kolibrem była twoja / opowieść / jakby była dotknięciem twoich małych dłoni / które potrafią opowiedzieć więcej
niż słowa //”. To właśnie dotyk jest tym zmysłem, który najsilniej zakotwicza w rzeczywistości. Świadczy o tym następujący fragment wiersza pt. To jest właśnie ta chwila, poświęconego problematyce temporalnej: „Masz jednak świadomość / że przecież
istniejesz / że trwasz, a / codziennie utwierdza cię w tym / ciepło małej dłoni twojego
trzyletniego syna //”62.
Świadomy przemijania a daleki od rozpaczy, Grabowski swoją poezją przenika, chwyta
i utrwala to, co nieuchwytne. Ma też wyjątkowy dar percypowania i nazywania niezwykłych momentów – których inni zdają się nie dostrzegać – jak choćby w Kilku epizodach
na przełomie sierpnia i września. Problematyce temporalnej towarzyszy głęboka refleksja nad miejscem jednostki we wszechświecie, eksperymenty z czasem i przestrzenią
w świecie przedstawionym utworu, oraz perfekcyjność w sztuce operowania nastrojem.
Wiersze Jana Piotra Grabowskiego odznaczają się niezwykle precyzyjną i konsekwentną konstrukcją „ja” lirycznego. Dzięki temu utwory te w wyjątkowy sposób nadają się
na konfesyjne wyznanie człowieka nadwrażliwego, w każdej niemal chwili świadomego
przemijania i wynikającej z niego samotności. Samotność podmiotu lirycznego równoważy jego niemal mistyczny związek duchowy z otaczającą rzeczywistością i wszechświatem. Poezja Grabowskiego to liryka zrodzona w nagłym błysku ulotnych przeżyć
człowieka złączonego z określonym, nazwanym miejscem i czasem, ale i wielkiej Tajemnicy, ciągłego niedosytu oraz niepewności, dramatu i poznawania Boga i ocalania
człowieka, bo „niepojęte” jest w „Nim”, ale także i w „nas”. Wiersze te, czytane jako
61
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J. P. Grabowski, Łaska widzenia. Wiersze z lat 1983–1988, Warszawa 1990, s. 34.
J. P. Grabowski, Łaska widzenia. Wiersze z lat 1983–1988, Warszawa 1990, s. 48.
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jedna całość, okazują się stanowić niezwykły zapis doświadczenia jednostki, a zarazem
swoiste lustro, w którym każdy z nas może się przyjrzeć. Jest to liryka ogromnej ufności,
ale i zwątpienia, poezja trwogi, bólu, ale i wielkiej radości, zachwytu, uświęcenia zwykłości oraz zdecydowanej pokory wobec kwestii absolutnych, „ukojenia”, „pogodnej rezygnacji”, ale i „wywyższenia” człowieka, poezja dziękczynienia oraz wiary w człowieka
i w niewidzialnego, lecz osobowego Boga. Często przybiera ona formę wewnętrznego
monologu kierowanego ku Najwyższemu, próbę przenikania granicy tego, co w swej
tajemniczości niepoznawalne. W poezji tej pojawia się także i nicość, np. w wierszu pt.
Jedyne, co jest pewne? – rodząc pytania i niepokój.
Pomimo że kondycja egzystencjalna osoby niewidomej wiąże się przede wszystkim z doświadczeniem mroku, nieustannie podejmowanym wątkiem w poezji Jana P. Grabowskiego jest podróż do światła, blasku. Paradoksalnie jest to przede wszystkim poezja
jasności – zarówno tej ziemskiej, jak i transcendentnej, wykraczającej poza zasięg doświadczenia i poznania ludzkiego. Obrazowanie poetyckie Grabowskiego posługuje się
nieoczekiwanymi efektami światła walczącego z ciemnością. W niektórych utworach zaś
„ja” liryczne wypowiada się explicite na temat rangi światła w jego życiu: „Z całą pewnością co dzień dążyłem światłu... / jak rośliny, / które zawsze zwracają się tam, skąd
widać / jasność. (Codzienność) //”63.
Wiersze te, czytane jako jedna całość, okazują się stanowić niezwykły zapis doświadczenia jednostki, a zarazem swoiste lustro, w którym każdy z nas może się przyjrzeć.
Są bliskie wszystkim, których nurtują pytania o istotę natury, istnienie Boga, troska
o dorastające dzieci, o starzenie się bliskich i ból po ich odejściu.

2.5 Umarł dzień – poezja Krystyny i Jacka Rosów
Owocem działalności artystycznej Krystyny i Jacka Rosów są ich wspólne trzy tomiki
poezji Wigilijne strofy (1997), Zamyślenia (1997), We dwoje (1998) i nagranie magnetofonowe poezji śpiewanej Zawsze razem (1998). Ich ukazanie się autorzy zawdzięczają
artystycznemu patronatowi Krajowego Centrum Kultury Niewidomych (KCKN) w Kielcach.
Niskonakładowe edytorstwo i dystrybucja tomików (poprzez KCKN) ma charakter wewnętrzny, co sprawia, że twórczość Rosów nie jest znana szerszej publiczności.
Jacek Rosa (ur. w 1952) do momentu stopniowej utraty wzroku uczęszczał do szkoły muzycznej w Krakowie, by w ostateczności ukończyć szkołę zawodową we Wrocławiu oraz
liceum dla pracujących. Jego przygoda z poezją zaczęła się już w szkole podstawowej.
63

J. P. Grabowski, Łaska widzenia. Wiersze z lat 1983–1988, Warszawa 1990.
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Tworzył ballady i komponował muzykę. Na początku lat siedemdziesiątych zadebiutował
na łamach „Naszego Świata” oraz w lokalnej prasie katowickiej. Od 1983 r. współpracuje z „Pochodnią”, „Magazynem Muzycznym”, „Tak i nie” oraz gazetami wrocławskimi64.
Pierwsze próby poetyckie Krystyny Rosy (wcześniej K. Gawlik) również są zbieżne z pogłębianiem się dysfunkcji narządu wzroku. Jej oficjalny debiut przypada na lata osiemdziesiąte, na łamach prasy na niewidomych, poprzedzając publikacje w ogólnodostępnej
prasie społeczno-kulturalnej. Poczynając od 1993 roku, Krystyna i Jacek Rosa systematycznie wydają wspólne tomiki poezji. W 1993 ukazał się ich wspólny tomik poetycki
Porządek rzeczy. Współautorka – późniejsza żona Jacka Rosy – występuje tu jeszcze pod
panieńskim nazwiskiem Krystyna Gawlik.
Zawarte w wymienionych wspólnych zbiorach Rosów utwory pisane są zdaniowym wierszem wolnym (emocyjnym), wierszem bezrymowym (białym). Wiersze te można określić
jako lirykę osobistą, w której wypowiedź podmiotu lirycznego jest odbierana jako wypowiedź autora utworu. Podmiot indywidualny wyraża zarówno swoje własne doświadczenia, jak i uczucia uogólnione – pokoleniowe lub ponadczasowe. Z drugim przypadkiem
mamy do czynienia np. w wierszu Jacka Rosy Wędrowcy czasu, zaczynającym się od słów:
„Idziemy po kamieniach dni / Skacząc z godziny na godzinę nad przepaścią niepew‑
ności //”65.
Nadawca komunikatu dzieli zatem doświadczenia i doznania swojego pokolenia, jest
z nim w pełni zintegrowany. Zabiera głos w sprawach społecznych jako jego przedstawiciel, a odbiorca komunikatu nie ma wrażenia, że nadawca czuje się stygmatyzowany.
Mówi on o uczuciach współczesnego człowieka, takich jak egzystencjalny niepokój czy
samotność wśród ludzi.
Podmiot zbiorowy występuje w utworach Rosów jednak rzadko. Podobnie o podmiocie
autorskim można mówić tylko w nielicznych utworach zawierających odniesienia do braku percepcji wzrokowej.
Biorąc pod uwagę kreację „ja” lirycznego i świata przedstawionego, możemy umieścić poezję Rosów w obrębie liryki bezpośredniej i pośredniej. W liryce pierwszego typu uczucia, myśli oraz przeżycia są wyrażane bezpośrednio, a podmiot liryczny
wypowiada się w pierwszej osobie. Jej przykładem jest wiersz Jacka Rosy pt. Pamiętasz, w którym liryczne „ja” ujawnia się wyraziście już w pierwszym wersie: „Ja kiedyś też pisałem do ciebie listy / i wkładałem do koperty listek radości. / (…) / Z okruchów wspomnień poskładałem młodość, / którą maluję na mokrej szybie //”66.
W liryce pośredniej podmiot liryczny jest ukryty za konstrukcją świata przedstawionego,
Przydział na świat, red. A. Szostak, I. Wawrzczak, Kielce 1993, s. 309.
Przydział na świat, dz. cyt., s. 320.
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Tamże, s. 314.
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a jego uczucia oraz przeżycia są wyrażane pośrednio, np. poprzez opis pejzażu. W przypadku twórczości Rosów ten typ liryki przybiera najczęściej postać liryki przedstawiającej, którą wypełniają najczęściej opisy przyrody i otaczającej rzeczywistości. Inną formą
pośredniego wyrażania podmiotu lirycznego są wizje senne. Często mają one charakter
apokaliptyczny i katastroficzny, przesycone są metaforami. W tym przypadku jest to
obrazowanie fantastyczne i przekształcające (deformujące rzeczywistość).
Zastosowanie sytuacji przedstawienia opiera się na różnych zmysłach, obejmując całe
ich spektrum. Zmysł dotyku i słuchu pojawia się np. w wierszu Jacka Rosy Powrót:
Dłońmi dotykam ukochanej twarzy
I czuję jak pod palcami rodzi się uśmiech.
Głos niesie ku mnie fale spokoju –
to ty…67
W niektórych utworach obrazowanie odwołuje się do zmysłu zapachu: „(…)ich dni
pachną mydlinami, hotelem i krzykiem (Kwiaty nocy)”68, którego użycie odwołuje się
do zjawiska synestezji. Jest to stan, w którym doświadczenia jednego zmysłu wywołują
również doświadczenia charakterystyczne dla innych zmysłów. W tym przypadku dźwiękowi (krzyk) zostaje przypisana także cecha właściwa zapachowi. Podobnie dzieje się
w kolejnych wersach Kwiatów nocy: „noc wyśpiewa brzęk złotówek / i szklankę herbaty
w dworcowym barze //”.
Gamy sensorycznych doznań dopełnia także zmysł wzroku: „rozlałaś czerwone niebo /
w srebrne puchary rzek //” (wiersz J. Rosy pt. U brzegu zachodu)69. Przedstawianie operuje adekwatnymi korelatami barw i jasności, pojęciami przestrzennymi i wizualnymi.
Jak zauważa M. Czerwińska, charakter semiotyki, semantyki i syntaktyki w poezji Rosów
nie wskazuje na sensoryczną niepełnosprawność autorów70. Co prawda, w utworach tych
pojawiają się często odwołania do motywu nocy i wizji sennych, ale takie tropy poetyckie są również popularne wśród pełnosprawnych twórców i w potocznej świadomości
mocno wiążą się z poetyckim obrazowaniem.
Najczęściej adresat wypowiedzi poetyckiej jest wyraźnie określony (wyraźne „ty” i „wy”
liryczne). W utworach autorstwa Jacka Rosy często jest to ukochana kobieta np. w wierszu
Pamiętasz lub U brzegu zachodu71. Z inaczej zaprojektowanym odbiorcą mamy do czyniePrzydział na świat, dz. cyt., s. 310.
Tamże, s. 312.
69
Tamże, s. 311.
70
M. Czerwińska, Integracyjna wartość twórczości niewidomych poetów. Biblioterapeutyczna
analiza poezji Krystyny i Jacka Rosów, [w]: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, red. Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska, Lublin 2013, s. 237.
71
Przydział na świat, dz. cyt., s. 310, 311, 314.
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nia w wierszu Błogosławiona Ziemia, w którym adresatem jest tytułowa planeta Ziemia
spersonifikowana w postaci kobiety:
Panno w barwnej sukni…
Idziesz w skwarne miesiące z kwiatem w dłoni
i kolczyki masz z wiśni72
O podmiocie autorskim można mówić tylko w przypadku nielicznych utworów, zawierających odniesienia do braku percepcji wzrokowej73. Przykładem takiego utworu jest m.in.
krótki wiersz pt. Porządek rzeczy. W trzech wersach autor dokonuje poetyckiej i mocno
„zagęszczonej” syntezy swojej biografii, w której przełomem stała się całkowita utrata
wzroku:
Umarł dzień. Diagnoza ostateczna.
Rodzi się świt. Konieczność wymagana.
Resztę tworzą cierpliwe palce nocy74
Chociaż powyższy temat nie jest przez autorów przemilczany, ma on jednak w poezji
Rosów charakter marginalny i podejmowany jest za pomocą odległej metafory (jak w powyższym wierszu). Nie spotykamy się tu z epatowaniem niepełnosprawnością, niezgodą
na nią czy buntem wobec losu. Poezja nie stanowi w tym przypadku środka ujawnienia
i nazwania negatywnych emocji powodowanych ograniczeniami percepcyjnymi. Nadawca poetyckiego komunikatu nie działa tu pod wpływem negatywnych mechanizmów
obronnych, co zdaniem M. Czerwińskiej, wyróżnia tę poezję na tle twórczości niewidomych75. Twórczość jest w ich przypadku środkiem kreowania autonomii psychicznej
i fizycznej, sposobem osiągania samoakceptacji, doświadczaniem swojej siły sprawczej
i podnoszeniem poczucia wartości. Język poezji Krystyny i Jacka Rosów odznacza się
wielością celnych sformułowań i z uwagi na stosowane środki wyrazu w pełni należy
do nurtu poezji współczesnej, sytuując się pośrodku kontinuum „sztuka profesjonalna-sztuka amatorska”.
Kaseta autorska z poezją śpiewaną pt. Zawsze razem ilustruje uzdolnienia muzyczno-wokalne małżeństwa Rosów.

Tamże, s. 313.
J. Rosa K. Rosa, Zamyślenia, Kielce 1997, s. 16.
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Przydział na świat, dz. cyt., s. 316.
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M. Czerwińska, dz. cyt. s. 238.
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2.6 Żyć, znaczy ciągle przytomnieć – twórczość
Haliny Kuropatnickiej-Salamon
Halina Kuropatnicka-Salamon urodzona w 1941 roku, poetka i prozatorka oraz brajlistka, członkini Związku Literatów Polskich oraz Klubu Inteligencji Niewidomej RP we
Wrocławiu, którego jest stałą mieszkanką. Niewidoma od wczesnego dzieciństwa. Ukończyła szkołę podstawową przy Państwowym Zakładzie dla Dzieci Niewidomych we Wrocławiu. Po skończeniu Liceum Pedagogicznego pracowała w szkole dla dzieci niewidomych. Ukończyła pedagogikę ogólną na UW oraz wyższe studia zawodowe w Instytucie
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. We Wrocławiu pracowała jako nauczycielka dzieci
niewidomych i niedowidzących w uprzednio wymienionej szkole. Oprócz pasji zawodowej miała drugą – pisarstwo, co z czasem pozwoliło jej stać się członkiem Związku
Literatów Polskich.
Kuropatnicka-Salamon jest autorką pięciu tomików poetyckich: W lustrze (1990), Recepta na latanie (1991) Po tamtej stronie blasku (1993), Wyszumiały liście (1993), W domach moich przyjaciółek (1995). Wydała także dwa zbiory opowiadań: W świetle zielonej
gwiazdki (1997) i Dziewięć spotkań (1998). Kuropatnicka-Salamon zajmuje się również
twórczością dla dzieci i młodzieży, czego wynikiem jest cykl baśni wierszowanych: Co
nowego w starych bajkach (1991), Kasztanki (1991), oraz zbiory wierszy: Drugie śniadanie z Amorem (2004) i Landrynki (2007).
Wielką pasją pisarki jest język esperanto, w którym również tworzy. W 1992 r. opublikowała tom wierszy w esperanto pt. Renkontoj. Jest także tłumaczką polskiej poezji na
język esperanto.
W wywiadzie z Ewą Cichosz Halina Kuropatnicka-Salamon wspomina, że jej przygoda
z pisaniem rozpoczęła się od rymów: Kiedy nie wiedziałam, jak się modlić, układałam
rymy dla Pana Boga. Poza tym często układałam rymowanki dla moich zabawek76. Oprócz
stosowania rymów cechą charakterystyczną jej poezji jest także rytmiczność – widoczna
w jej całej twórczości. Rytmiczność wiersza polega na ustabilizowanej powtarzalności
pewnych odcinków tekstu, jednakowo ukształtowanych pod względem jakichś cech językowych. Odcinki takie pełnią funkcję jednostek rytmicznych. Jednostkami rytmicznymi
wiersza są przede wszystkim wersy, czyli wyodrębnione graficznie linijki tekstu. Rytm
Rymy dla Pana Boga. Z Haliną Kuropatnicką-Salamon rozmawia Ewa Cichosz; http://ludzkasprawa.pl/content/view/138/43/, 18.02.2016.
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regularny (ustabilizowana powtarzalność jednostek rytmicznych, wymierna liczbowo
ekwiwalencja) występuje w wierszach regularnych (numeryczne systemy wersyfikacyjne: wiersz sylabiczny, sylabotoniczny i toniczny). W wierszach nieregularnych rytm jest
osłabiony, natomiast w wierszu wolnym i w prozie pojawia się jedynie rytmizacja sporadyczna (zmienna i przybliżona). O sposobie wierszowania rozstrzygają budowa wersów
i sposoby komponowania ich w większe zespoły. Wiersze Kuropatnickiej-Salamon charakteryzują się regularną długością wersów. Często także rytmizację tę pogłębia stała
liczba wersów w zwrotkach np. w wierszu pt. Żyć:
Żyć, znaczy ciągle przytomnieć,
Nowe lekarstwa wypijać,
stare listowie odrzucać
i w świeżych kwiatach się plątać.
Dreptać po dróżkach ubitych
i innych szukać łakomie.
Mówić – Już wiem – i rozumieć,
że przecież jeszcze nie koniec.
A kiedy ktoś nagle spyta,
jak to się żyje – milczeniem
dać mu odpowiedź tak świetną,
jak krągłość piłki dziecięcej.77
Utwory Haliny Kuropatnickiej-Salamon są bardzo sensualne – pełne wrażeń dźwiękowych, taktylnych, zapachowych i termicznych. Opisywana przez autorkę kuchnia
to „szkatułka z zapachami”, w której unoszą się „opary kapuśniaku, pachnie ciastem
z jabłkami / i kusi wonią kawy świeżo zaparzonej //”78. Z podobną ekspresją mamy do
czynienia w utworach Dom i Wiejski wieczór z tomu W lustrze: wieczorne rozsuwanie /
zasłon / codzienne otwieranie okien / i zapalanie ciepłych świateł //”79. W wierszu Przeżycie autorka odwołuje się natomiast do swoich fascynacji sferą zapachów i wspomnień
z dzieciństwa: jednej z wrocławskich mydlarni usytuowanej przy Ruskiej ulicy w starej
kamienicy z arkadami:
Od zapachów i barw aż bogato!
Każde tak się przymila i kusi,
że chcąc nie chcąc, człowiek prosić musi:
– Kupcie mi koniecznie, mamo! Tato! –
Tamże.
H. Kuropatnicka-Salamon, Kuchnia, [w:] Przydział na świat, dz. cyt., s. 94.
79
H. Kuropatnicka-Salamon, Dom, [w:] Przydział na świat, dz. cyt., s. 93.
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I ten skutek, że w naszej łazience,
można bzowym mydłem umyć ręce,
w którym nawet bzu gałązkę widać.
Mama myje się czekoladowym,
tato zaś zachwyca się kawowym,
a wiśniowe, z kotem, mnie się przyda.80
W niektórych wierszach Kuropatnickiej-Salamon dźwięk manifestuje się jako kluczowy
zmysł, za pomocą którego liryczne „ja” odbiera wrażenia ze świata zewnętrznego i komunikuje się. Paradygmatycznym utworem tego rodzaju jest wiersz Przy telefonie, którego tytułowy bohater zostaje wręcz spersonifikowany:
Przyczajony w ciemności telefonu płomień
męczy się oczekując na kropliste dźwięki
zanim będę mogła twój głos wziąć do ręki
w słuchawce, która ciebie przyprowadza do mnie81
Chociaż Halina Kuropatnicka-Salamon straciła wzrok we wczesnym dzieciństwie, jej
utwory są pełne nie tylko wrażeń dźwiękowych czy zapachowych, ale pojawiają się
w nich również doznania wizualne. W wierszu W szafie „ja” liryczne, które można utożsamić z autorką, przywołuje barwy sukienek i związane z nimi skojarzenia: „miło się
zachwycać w bzowej / w liliowej pięknie zasmucać / Tamta z powiewnej zieleni / właściwa jest do uśmiechu //”82. Z uwagi na asocjacje barw z emocjami, utwór zawiera więc
elementy o charakterze synestezji.
Artykuły publicystyczne Kuropatnickiej-Salamon były wykorzystywane w audycjach
radiowych. Będąc obecnie na emeryturze, pracuje społecznie, z powodzeniem kontynuując swoją misję pedagogiczną83. Jest także członkinią Rady Fundacji Świat według
Ludwika Braille’a. Pytana o swoje życiowe motto H. Kuropatnicka-Salamon odpowiada:
Tak żyć, żeby przydawać się ludziom. To dla mnie najważniejsze. Pomagając, czuję się
usatysfakcjonowana, potrzebna i spełniona84. Zdaniem pisarki, gdy człowiek ma pewne
marzenia i plany, a jest w jakimś stopniu niepełnosprawny, to: musi złapać los kurczowo
za barki i działać. Mam głębokie przekonanie, że życie niesie z sobą wiele wartości, które
należy zgłębić i przelać na papier. Dlatego moje wiersze czy opowiadania są prawdziwe.
Lubię życie, lubię ludzi. Mam dużo szczęścia. Mogę robić to, co sprawia mi satysfakcję
i przyjemność85.
Rymy dla Pana Boga, dz. cyt.
H. Kuropatnicka-Salamon, Przy telefonie, [w:] Przydział na świat, dz. cyt., s. 96.
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H. Kuropatnicka-Salamon, W szafie, [w:] Przydział na świat, dz. cyt., s. 94.
83
http://swiatbrajla.org.pl/?litora-torquent,4, 16.02. 2016.
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2.7 Tematyka utworów niewidomych pisarzy –
główne zagadnienia i wątki
Nawet pobieżny przegląd utworów niewidomych pisarzy pozwala stwierdzić, że w większości przypadków panorama tematyczna tekstów jest szeroka i zróżnicowana oraz nie odbiega znacząco od zakresu tematycznego, jaki pojawia się w utworach pisarzy widzących.
Chociaż problem braku możliwości widzenia pojawia się w utworach wszystkich niemal
pisarzy niewidomych, to nie przesłania on, czy też nie usuwa z ich pola uwagi, innych
uniwersalnych zagadnień czy problemów. Rozpiętość wagi tych zagadnień jest także rozległa. Spośród problemów uniwersalnych można wyróżnić między innymi takie jak: śmierć
najbliższych86, samobójstwo87, macierzyństwo i ojcostwo88, starzenie się, przemijanie89,
miłość i związane z nią rozterki, przemiany tożsamości, poszukiwanie swojej podmiotowości. W utworach niewidomych pojawiają się również ważkie problemy społeczno-etyczne,
takie jak ekologia i pacyfizm. Kwestie te pojawiają się np. w wierszu pt. Sposób przeżycia
dziennikarki Małgorzaty Anny Antoszewskiej90: „kula ziemska jest modelem jednorazowym (…) przechowywać dla bezpieczeństwa / w temperaturze pokojowej //”91. Antoszewska podejmuje też bardzo kontrowersyjne problemy społeczno-etyczne, takie jak aborcja
(Porzucenie Antoszewska) „Zrzuciła z siebie ten nikły ciężar / lżej – niż zrzucała halkę
z jedwabiu //”92.
H. Kuropatnicka-Salamon, Do zgasłego, [w:] Przydział na świat, dz. cyt., s. 96.
M. A. Antoszewska, Bóg samobójców, [w:] Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 181.
88
H. Kuropatnicka-Salamon, Twoja córka, Obraz serca matki, [w:] Przydział na świat, dz. cyt., s.
103, 112.
89
H. Kuropatnicka-Salamon, To będzie tak, Babcia, [w:] Przydział na świat, dz. cyt., s. 114,
115.
90
Małgorzata Anna Antoszewska (ur. 1962 w Warszawie). Ukończyła Szkołę Podstawową nr 11
dla Dzieci Niewidzących i XV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie. Jest absolwentką polonistyki i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1987 roku pracuje jako dziennikarka.
Publikowała m.in. na łamach „Kuriera Polskiego”, „Poezji”, „Słowa Powszechnego”, polonijnej
„Revii”, „Myśli Społecznej”, „Za i przeciw”, „Ziarna”, „Przeglądu Katolickiego”, „Żyjmy dłużej”,
„Jestem”, „Tygodnika Uniwersyteckiego”. Etatowo pracowała od 1992 roku w „Myśli Społecznej” oraz „Tygodniku Uniwersyteckim”. Od 1992 jest redaktorem naczelnym czasopisma dla
środowiska niewidomych pt. „Życiu naprzeciw”. Do czasu ukazania się antologii polskich poetów niewidomych Przydział na świat Antoszewska nie publikowała swoich wierszy, traktując
je jako hobby. W jej poezji aluzje do współczesności zawarte są w obrazach i skojarzeniach ze
znanymi symbolami oraz treściami biblijnymi.
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M. A. Antoszewska, Sposób przeżycia, [w:] Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 172.
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M. A. Antoszewska, Porzucenie, [w:] Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 171.
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Innym często spotykanym kręgiem tematycznym jest osobista filozofia życiowa / światopogląd. Z jej manifestacją spotykamy się m.in. w wierszach autorstwa Alojzego Podleśnego93 pt. Syzyf, A ja się podzielę, Stopklatka oraz Tu leży człowiek94, w wierszu Różnica
poglądów95 Pawła Fogla oraz w utworach Ballada reprodukcyjna i Na marginesie Norwida96 Małgorzaty Anny Antoszewskiej.
Ważną dla wielu twórców sferę stanowi duchowość chrześcijańska. Z refleksją na jej temat spotkamy się m.in. w wierszach: Rozmowa, Mój Bóg, Jan Paweł II autorstwa Jerzego
Wolińskiego97, w wierszach Krystyny Gawlik Pukanie do błędów natury98, a także w utworach: Noc wigilijna99 Krystyny Gawlik, Rondo Maryjne100 Barbary Pauliny Wnęk i Kondukt101 Małgorzaty Anny Antoszewskiej. Wątki biblijne pojawiają się często w utworach
Stanisława Leona Machowiaka: Golgota, W raju, Góra Syjon102. W wierszu Machowiaka
pt. Czy umiem wybierać? podmiot liryczny kieruje swoje wyznanie do Chrystusa:
Szedłem za Tobą Panie
zgięty pod własnym krzyżem
obok człowieka z Cyreny
(…)
Jestem sam na szczycie góry103
Warto zauważyć, że formułując to wyznanie, podmiot liryczny nie ujawnia tożsamości
osoby niewidomej, nie precyzuje, co jest istotą jego własnego krzyża.

A. Podleśny ur. 1933 r., absolwent filologii polskiej, podjął pracę nauczycielską szkołach ponadpodstawowych. Wydał trzy tomiki poezji: Moje porządkowanie świata (1988), Butik z wierszami (1990), Krzycz życie (1992).
94
A. Podleśny, Butik z wierszami, 1990.
95
Opublikowany w antologii Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 188.
96
Opublikowany w antologii Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 169-170.
97
Jerzy Woliński z zawodu jest elektronikiem, ale pracuje w Bibliotece Centralnego Polskiego
Związku Niewidomych. Debiutował na początku lat 80. na łamach „Odgłosów” i „Radaru”. Swoje utwory literackie zamieszczał także w wielu czasopismach katolickich, prasie polonijnej i „Życiu naprzeciw”. Jest laureatem kilkunastu konkursów poetyckich, m.in. Konkursu im ks. Jerzego
Popiełuszki.
98
Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 269.
99
Tamże s. 276.
100
Tamże, s. 294.
101
Tamże, s. 165.
102
Tamże, s. 132-133.
103
Tamże, s. 134.
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Interesujące i wyrafinowane nawiązania intertekstualne do biblijnej Księgi Psalmów pojawiają się w innym utworze Machowiaka pt. Wspomnienia z młodości:
Tylko nikt
mnie nie ocali
z czarnej doliny oka104
Ta głęboko pesymistyczna gorzka konstatacja jest nawiązaniem do Dawidowego Psalmu 23: „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. / Pozwala mi leżeć na zielonych
pastwiskach. / Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: / orzeźwia moją duszę. /
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach / przez wzgląd na swoje imię. / Chociażbym
chodził ciemną doliną, / zła się nie ulęknę, / bo Ty jesteś ze mną. //”105.
Prawdopodobnie jest to najbardziej znany ze wszystkich biblijnych psalmów, zwany pasterskim. Psalm wyraża radość z niezmiennej opieki, troski i dobrobytu od Boga, jakiego
doświadcza człowiek wierzący. W starożytnym świecie Bliskiego Wschodu określenie
„pasterz” miało szczególne znaczenie. Oznaczało dobrego zarządcę, który troszczy się
o tych, którymi się opiekuje; ochrania, zapewnia spokojny byt. Podczas gdy biblijny
psalm wyraża ufność w opiekę Boga, wiersz Machowiaka jest jej całkowicie pozbawiony.
Z „czarnej doliny oka”, czyli ze stanu ślepoty nie ma wyjścia i nie ma ucieczki. Nie ma też
najmniejszej nadziei na nią. Jest tylko poczucie nieodwołalnej straty. Z tej perspektywy
zaskakujące jest więc, że w innym utworze Machowiaka mamy do czynienia ze znacznie bardziej optymistyczną postawą. W wierszu O Ludwiku Braille’u, podmiot liryczny
podkreśla zasługi francuskiego wynalazcy, którego alfabet odmienił życie niewidomych:
i w głębi niewidzenia
Otwiera świat
Ukryty w sześciu punktach
alfabetu106
Wiersz Machowiaka jest hołdem dla Louisa Braille’a (1809–1852) – francuskiego twórcy
alfabetu dla niewidomych, nazwanego później alfabetem Braille’a. Późniejszy wynalazca
utracił wzrok we wczesnym dzieciństwie. Na szczęście dla małego Louisa obydwoje rodzice byli piśmienni, co na ówczesnej francuskiej wsi było w tamtych czasach rzadkością.
Louis nauczył się alfabetu w domu, poznając dotykiem kształty liter zrobionych z wbitych
w deskę gwoździ tapicerskich. W wieku 10 lat Braille uzyskał stypendium w szkole dla
niewidomych w Paryżu. Tam dzieci uczyły się czytać, odczytując pismo, które było wypukłe. Nie mogły jednak pisać, ponieważ litery były wytłaczane za pomocą specjalnej prasy.
Tamże, s. 131.
przekład według Biblii Tysiąclecia
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S. L. Machowiak, O Ludwiku Braille’u, [w:] Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 273.
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Pismo Braille’a powstało w oparciu o system korespondencji używany przez francuską
armię do przekazywania rozkazów bez słów, w ciemności. Braille dowiedział się o nim od
emerytowanego kapitana Charlesa Barbiera de la Serre wizytującego szkołę, do której
uczęszczał Braille. System wojskowy oparty był na 12 wypukłych punktach, brajlowski
na 6. Drugą ważną różnicą było oparcie systemu brajlowskiego o litery, podczas gdy
system wojskowy oparty był na dźwiękach. Później Braille dokonał rozszerzenia swojego alfabetu na zapis matematyczny i nutowy107. Jak czytamy w wierszu Machowiaka,
podstawą, z której wyprowadza się cały system Braille’a, jest sześciopunkt nazywany
znakiem tworzącym. System składa się ze znaków będących kombinacją sześciu wypukłych punktów ułożonych w dwóch kolumnach po trzy punkty w każdej. Lewa kolumna
zawiera umownie oznaczone punkty: 1,2,3, zaś prawą stanowią punkty: 4,5,6. Wzajemna kombinacja i rozmieszczenie punktów daje możliwość zapisu sześćdziesięciu trzech
znaków. W brajlu można zapisać wszystko – istnieje kilka uzupełniających systemów
zapisu brajlowskiego – notacje: matematyczna, chemiczna, fizyczna i muzyczna.
Pisząc o tym, że alfabet Braille’a „otworzył mu świat”, Machowiak odwołuje się do własnych życiowych doświadczeń. Podobnie jak francuski wynalazca, poeta stracił wzrok
w dzieciństwie. Kiedy wybuchła II wojna światowa, Stanisław Machowiak miał cztery
lata. Jako mały chłopiec nie zamierzał kłaniać się miejscowemu Niemcowi, baronowi von
Leisenowi, członkowi NSDAP, który podczas okupacji czuł się panem i władcą w rodzimej miejscowości Stanisława Machowiaka – Luboni w powiecie leszczyńskim. Ośmioletniego chłopca spotkała za to dotkliwa kara. Został brutalnie pobity przez bojówkarzy
Hitlerjugend, co spowodowało niedowład lewej ręki, a także uszkodzenie wzroku, który
z czasem pogarszał się coraz bardziej, aż do całkowitej ślepoty108. Po wojnie Stanisław
Machowiak przez kilkanaście lat pracował fizycznie. Dzięki znajomości alfabetu Braille’a,
rozwinął jednak swoje zainteresowania intelektualne i twórcze. Zdał maturę i podjął
studia zaoczne na wydziale polonistyki Uniwersytetu Poznańskiego oraz zaczął publikować swoje wiersze w różnych czasopismach. Pracę magisterską napisał o strukturze
radiowej audycji poetyckiej. Udało mu się zmienić pracę, został kierownikiem do spraw
kultury w oddziale poznańskim Polskiego Związku Niewidomych, podjął też pracę na pół
etatu w Rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu. Stanisław Machowiak pracował także
jako nauczyciel w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach, gdzie przez 17 lat
uczył dzieci pisania na maszynach brajlowskich i czarnodrukowych. Odpowiadał również
za bibliotekę, organizując także dla młodzieży spotkania z pisarzami, dziennikarzami,
filmowcami. Obecnie w Bibliotece Narodowej w Warszawie znajduje się 28 opublikowanych pozycji literackich Stanisława Leona Machowiaka. Są to głównie tomiki poezji.
Autor opublikował również książki dla dzieci i krótkie formy prozatorskie. Jego książka dla najmłodszych „W mieście ratuszowych koziołków” doczekała się trzech wydań.
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C. M. Mellor, Louis Braille. Warszawa: Fundacja Szansa dla Niewidomych, 2009.
J. Żelazny, Poezja podniosła mnie z kolan, http://tiny.pl/g7c95, 12.02.2016
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Ukazała się w nakładzie 13 tysięcy egzemplarzy. Ciepło i życzliwość poety doceniły dzieci. 30 maja 2000 roku Stanisław Leon Machowiak został drugą niewidomą osobą, która
została Kawalerem Orderu Uśmiechu. Wybrane wiersze Machowiaka zostały przetłumaczone na języki czeski, ukraiński esperanto, francuski, niemiecki i włoski. Droga życiowa
Machowiaka to więc – zgodnie ze słowami jego wiersza – niewątpliwy dowód na ogromne znaczenie wynalazku Braille’a i potencjału, jaki niesie on dla osób niewidomych.
W kontekście ślepoty, interesującym w twórczości Machowiaka jest to, że poeta potrafi
pisać o świetle i nadaje mu ogromne znaczenie. Jest to nie tylko antynomia światło –
ciemność, ale także zestawienie o znacznie głębszym wymiarze: prawda – fałsz, dobro –
zło. W twórczości tego poety światło jest także kojarzone z Bogiem, który zajmuje ważne
miejsce w tych wierszach. A czytelnik musi mierzyć się ze strofami, w których autor tłumaczy, że stanął przed Bogiem będącym światłem i w tym świetle stracił wzrok. Bohater
wierszy nie odwrócił się jednak od tej jasności; to boskie światło jest przewodnikiem.
W przypadku poezji Stanisława Leona Machowiaka temat ślepoty pojawia się często
w ścisłym powiązaniu z wątkami religijnymi. Nie jest to jednak regułą. Temat, jakim
jest ślepota – bardzo istotne doświadczenie niewidomych poetów, występuje w różnych
kontekstach albo jest samodzielnym, wyłącznym tematem ich utworów. Doświadczenie
to podlega twórczemu przetwarzaniu i wyrażaniu. Ujawnia się ono w relacjonowaniu
stosunku do samego siebie, własnej niepełnosprawności, opisie percepcji i procesów
poznawczych, w którym występuje kompensacja sensoryczna oraz wyobrażenia surogatowe.
Analiza semantyczno-syntaktyczna wyłania bogactwo zabiegów poetyckich zmierzających do zdefiniowania braku wzroku. Najczęściej ślepota kojarzona jest z szarością,
czernią, cieniem, mgłą i kontrastowana ze słońcem, światłem i barwą. Lektura utworów
potwierdza pogląd E. Husserla, że dla człowieka ważny jest tylko ten świat, który samodzielnie konstruuje w swojej świadomości.
Jakie uczucia i emocje wywołuje u twórców niemożność widzenia? Jedną z postaw jest
poczucie odmienności i swoistego wykluczenia. Pojawia się ono np. w wierszu pt. Mrocznooka Małgorzaty Anny Antoszewskiej: „Urodzona pod zgasłą gwiazdą. / – Oczu jej
trzeba tylko do łez / Z bliska bada nową rzecz każdą / – to, co odległe – nie dla niej
jest. (…)”109. Zdarza się jednak, że owo poczucie odmienności i wykluczenia zostaje zestawione z akcentami humorystycznymi. Z sytuacją taką mamy do czynienia np. w utworze Moja ojczyzna Andrzeja Bartyńskiego: „Patrzą brzozy w słońce w dzień / Lecz my
mamy tylko cień / (Nie dzień dobry / lecz: cień dobry / mógłbym mówić do kolegi)”110.
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M. A. Antoszewska, Mrocznooka, [w:] Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 176.
A. Bartyński, Moja ojczyzna, [w:] „Regiony” nr 1-4, 1984, s. 11.
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Nie można więc co prawda zaprzeczyć temu, że niemożność widzenia często wiąże się
z cierpieniem, ale jednocześnie z lektury utworów niewidomych pisarzy wynika, że niesprzyjające okoliczności życiowe nie zawsze muszą wywoływać stan frustracji egzystencjalnej. W twórczości tej znajdujemy wiele przykładów jej udanego przezwyciężania.
Jednym z nich jest wiersz pt. Laska biała autorstwa Haliny Burdajewicz. Podmiot liryczny,
który z uwagi na uwarunkowania biograficzne można utożsamić z autorką, zdaje relację
z przebiegu procesu adaptacji do funkcjonowania w przestrzeni publicznej po utracie
wzroku. Autorka opisuje wszystkie stadia owego procesu – począwszy od niezgody na
nową sytuację, brak akceptacji dla swojej niepełnosprawności, dla konieczności posługiwania się białą laską. Zwierza się z towarzyszących jej początkowo lęków, niepokojów
oraz zagubienia. Utwór kończy się jednak bardzo optymistycznie: „(…) już chodzę śmiało / Z przyjacielem – laską białą, / Która drogę mi toruje, / Ruch uliczny reguluje”111. Co
więcej – biała laska – powszechnie odbierana jako symbol niepełnosprawności i związanych z nią ograniczeń, nieoczekiwanie staje się przedmiotem-znakiem, który paradoksalnie daje autorce poczucie zwielokrotnienia jej możliwości: „Gdy przechodzę jezdnię
całą / Wymachując laską białą, / Samochody zaraz stają, /W autobusie lub tramwaju /
robią miejsce – pomagają”112. Nie koniec na tym. Biała laska w ręku poetki nie tylko
sprawia, że ludzie traktują ją z większą uwagą, szacunkiem i troską. Większe niż przed
utratą widzenia uzależnienie od pomocy innych ludzi sprawia, że pokonywana w ciemności droga za każdym razem staje się nową przygodą: „Kto mi dzisiaj rękę poda? / Kto
zagada? / Drogę wskaże i doradzi, / Do tramwaju poprowadzi. / Dziś mam doświadczenie takie, / że nie jestem wcale sama, / Dobrych ludzi wokół sporo, / a prowadzi laska
biała”113. Finał wiersza Haliny Burdajewicz jest niezwykle zaskakujący. Okazuje się, że
kondycja i status osoby niewidomej, komunikowany otoczeniu poprzez posługiwanie
się białą laską, nie musi oznaczać alienacji, marginalizacji i wykluczenia. Wręcz przeciwnie – okazuje się paradoksalnie, że dzięki swojej nowej kondycji autorka odkrywa
w napotykanych ludziach nowe pokłady solidarności i dobra.
Tragizm wynikający ze ślepoty jest więc najczęściej przezwyciężany, również dzięki wrażeniom pochodzącym z innych zmysłów. Przykład takiej sytuacji odnajdujemy w utworze
A. Bartyńskiego: „I przez ucho wchodzi światło / I przez ucho świat ożywa //”114.
Zaskakująco częstym zagadnieniem podejmowanych przez niewidomych pisarzy jest
autotematyzm. Termin ten (utworzony przez Artura Sandauera i rozwijany przez innych
badaczy) określa sytuację, w której w utworze literackim zawarte są refleksje i uwagi na temat niego samego i jego powstawania oraz na temat natury języka i procesu
H. Burdajewicz, Laska biała, [w:] Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 254-255.
Tamże.
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twórczego. Problem ten wielokrotnie powraca w utworach A. Bartyńskiego, przybierając
różne formy: niekiedy jest to lista postulatów, niekiedy opis sytuacji w jakiej znajduje się
poeta. Z pierwszą sytuacją mamy do czynienia w wierszu Poeta, gdzie podmiot liryczny
daje tytułowemu bohaterowi wskazówki co do pracy twórczej:
i składaj wiersze jak przesiane ziarno
i pracuj strofy szorstką dłonią chłopa115
Szczególnie interesującym utworem o charakterze autotematycznym jest wiersz pt. Rzeźnia, również autorstwa A. Bartyńskiego. W dziele tym tworzywo poetyckiego słowa zostało porównane do wystawionego na sprzedaż mięsa:
Słowa jak tłuste krowy
idą na rzeź
Poeta – rzeźnik rąbie strofy
byś czytelniku – mógł jeść
Wiszą więc później
Wiersze jak szynki
Pęta metafor
(…)
Słowo jak towar
Mięso na sprzedaż
Na święta kościelne
Na święta państwowe116
Ta zaskakująca analogia podkreśla materialność, a nawet „pełnokrwistość” poetyckiej
materii. Analogia ta została zbudowana na zasadzie kontrastu i zaskoczenia czytelnika, wynikającego z gry z jego oczekiwaniami, gdyż w powszechnym mniemaniu liryka
jest materią bardzo subtelną, sytuującą się na przeciwległym biegunie do „surowego
mięsa”. Podobnie, w wyobrażeniu statystycznego czytelnika praca twórcza poety jest
działaniem skrajnie odmiennym od czynności wykonywanych przez rzeźnika. Można powiedzieć, że podczas gdy praca poety wymaga szczególnej wrażliwości, praca rzeźnika
wymaga raczej braku wrażliwości. Bartyński odważnie polemizuje z tym stereotypowym
skojarzeniem. Co kryje się za tym zabiegiem? Bez wątpienia sugestia, że praca poety
– pozornie eteryczna – jest trudem nie mniejszym niż rąbanie połaci mięsa. To cięcie
zdań po zdaniu, słowa po słowie117. Autor wiersza podkreśla także fakt, że często materia poetyckiego słowa wykorzystywana jest instrumentalnie do celów pozaestetycznych:
propagandowych, religijnych, instytucjonalnych, patriotycznych. Traktowana jest więc
podobnie jak mięso, które można przerabiać na dowolne sposoby.
A. Bartyński, Poeta, [w:] Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 21.
A. Bartyński, Rzeźnia, [w:] Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 19.
117
Tamże.

115

116

43

Równie intrygującym autotematycznym utworem Bartyńskiego jest wiersz pt. Rozmiary
poetów:
Jaka jest różnica
między wielkim poetą
a poetą małym
ta różnica
może być w centymetrach
Wielki poeta ma sto dwieście
albo tysiąc i więcej metrów
Wielki poeta jest jak uniwersytet
jak Centrum Zdrowia Europy
Ameryki
Azji
Afryki
Australii
Wielki poeta jest jak stolica
jak Kair
Ateny
Rzym
Moskwa
Nowy Jork
Sydney
Pekin
jak wielka kolumna historii
jak wielka kolumna transportu
jak Autostrada
Słońca, Księżyca i Gwiazd
która prowadzi w astronomiczną dal
A mały poeta?
Mały poeta dochodzi do pół metra
jest jak łyżka
jak talerz
jak flaszka wina
jak okulary
jak para butów
żeby stopom było dobrze
Mały poeta jest jak latarka w nocy
jak dzwonek u drzwi
jak list
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jak tradycyjny bukiecik fiołków
na wiosnę
jak pocałunek w niedzielę
w altance na działce
Mały poeta to codzienny chleb
w pomarszczonej dłoni
i szklanka ostygłej tęsknoty
Między wielkim a małym poetą
bywa różnica w słowach
Wielki poeta używa wielkich słów
do wielkich spraw
Mały poeta używa małych słów
do małych spraw
Wielki poeta powie
– narody chwyciły za broń
stając do wojny świata –
Mały poeta powie
– z tej wojny
nie wrócił mój syn –
Między wielkim a małym poetą
nie ma żadnej różnicy
jeśli przyjmiemy że obaj są
N i e ś m i e r t e l n i118
Rozważania podmiotu lirycznego na temat wartościowania poetów i przyznawania im
odpowiedniej rangi początkowo wydają się akceptować ustaloną w społeczeństwie hierarchię: podział na poetów „wielkich” i „małych”. Ostatecznie jednak – w finale wiersza – ten powszechnie przyjęty podział i sposób wartościowania zostaje zanegowany,
zaś poezja codzienności podniesiona do rangi poezji ważnej i potrzebnej.
Utwory autotematyczne pojawiają się także w poezji Stanisława Leona Machowiaka.
W wierszu pt. Dlaczego piszę podmiot liryczny, który można utożsamić z autorem, w oryginalny, odkrywczy sposób charakteryzuje istotę poezji:
To są obrazy ziemi
Wysłane do Boga
Na adres człowieka119
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http://pisarze.pl/poezja/7537-andrzej-bartyski-wiersze.html, 12.02.2016.
S. L. Machowiak, Dlaczego piszę, [w:] Niech milczą słowa, Goślin 1992.
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W kolejnym utworze – Słowem-światłem – Machowiak oddaje hołd ogromnej sile poetyckiego słowa, stwierdzając, że poeta słowem potrafi wszystko120. Z odmiennym
przekonaniem spotykamy się natomiast w wierszu Haliny Kuropatnickiej-Salamon pt.
Góral – poeta. Jego tytułowy bohater – mieszkaniec gór usiłujący oddać piękno i potęgę
otaczającego go krajobrazu z rezygnacją podsumowuje swoje twórcze starania:
moje marniutkie rymy
nie podołają górom121
W przypadku większości niewidomych pisarzy spektrum wątków podejmowanych w ich
wierszach jest dość szerokie, natomiast w niektórych przypadkach tematyka utworów
skupia się na stosunkowo wąskim wycinku rzeczywistości. Z drugiego typu sytuacją
mamy do czynienia np. w twórczości Pawła Fogla122. Jego twórczość literacka – zarówno
opowiadania (cykl Z górskich przygód)123, jak i wiersze – są dowodem zafascynowania
autora tematyką tatrzańską. Wszystkie utwory Fogla poświęcone są górskiej wspinaczce – zmaganiami z naturą, z własną słabością na szlaku, pięknu przyrody i atmosferycznym fenomenom (tj. np. Widmo Brokenu) oraz kolegom taternikom124. Wskazują
one na żywotność inspiracji, które wywodzą się z poezji okresu Młodej Polski. Czytając
wiersze Fogla, nie znajdziemy żadnej wzmianki na temat ślepoty czy jakiejkolwiek aluzji
do problemu utraty wzroku. Pod tym względem są one raczej nietypowe na tle twórczości
innych polskich pisarzy niewidomych.

2.8 Wnioski
Poezja jest częstą formą ekspresji twórczej niewidomych. Osobowość autora przejawia
się w każdym dziele, ale w utworze poetyckim jest ona szczególnie obecna; przejawia się
we wszystkich jego warstwach. W poezji to właśnie osobowość autora wyznacza zakres
przeżyć, wizję rzeczywistości i system wartości125. Jej poziom pozostaje zróżnicowany,
od profesjonalizmu A. Bartyńskiego czy J. Stańczakowej, po amatorskie próby poetyckie.
S. L. Machowiak, Słowem-światłem, [w:] Słowem – światłem, Poznań 1991.
H. Kuropatnicka-Salamon, Góral – poeta, [w:] W lustrze, Wrocław 1990.
122
P. Fogel (ur. 1914) w Wadowicach pracował jako nauczyciel w liceum. W wyniku wypadku
podczas zajęć szkolnych utracił w dużym stopniu wzrok.
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Opowiadania drukowane były w „Dzienniku Polskim”, w „Przekroju” oraz w książce Podtatrze.
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Wiersze P. Fogla drukowane były w antologii Przydział na świat (…), dz. cyt., s. 183-208.
125
S. Sawicki, Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, [w:] S. Sawicki, Wartość,
sacrum, Norwid. Studia i szkice aksjologiczno-literackie, Lublin 1994.
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Analiza twórczości literackiej osób niewidzących potwierdza hipotezę, że możliwe na jej
podstawie jest wnioskowanie o specyfice sfery orientacyjno-poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej oraz funkcjonowaniu społecznym autora. Wnikliwa lektura tych utworów
skłania do stwierdzenia, że twórczość tę należy rozpatrywać nie tylko w wymiarze terapeutycznym (autorewalidacyjnym), ale nade wszystko jako sztukę pojmowaną jako sens
życia. Ponadto, poetyckie zapisy świadczą o poziomie samoakceptacji i charakterze stosunków interpersonalnych, a to pozwala wnioskować o poziomie integracji społecznej
autorów.
Istotnym wydaje się także zagadnienie recepcji, czyli przyjrzenie się temu, w jakim
stopniu twórczość literacka osób niewidzących jest wydawana, promowana i czytana.
Czy jest to czytanie bez protekcjonizmu, etykietowania i naznaczania? Jak zauważają
badacze tej tematyki, wskazane są w tym przypadku wieloaspektowe badania, które
pozwoliłyby na „uwolnienie” wzmiankowanej twórczości od częstego postrzegania jej
(zwłaszcza przez krytyków literatury) poprzez pryzmat niepełnosprawności wzrokowej
jej autorów126.
Recepcja tej twórczości niekiedy nie wykracza poza środowisko osób niewidomych, ale
dzieje się tak z uwagi na niski nakład publikacji lub wewnętrzną dystrybucję, a nie ze
względu na jej hermetyczność formalną czy treściową. Poezja ta nie jest bowiem skierowana wyłącznie do osób o podobnych ograniczeniach percepcyjnych. Do jej pełnego
odczytania zdolny jest każdy odbiorca wrażliwy na słowo, umiejętność dekodowania
symbolicznych znaczeń oraz zdolność pogłębionej refleksji egzystencjalnej i społecznej.
Liczne utwory dowodzą, że poezja umożliwia jej twórcom rozpoznanie prawdy o sobie,
ułatwia kontakt z drugim człowiekiem. Można więc mówić o poezjoterapii, która w tym
przypadku nie wiąże się jedynie z kwestią niepełnosprawności sensorycznej, ale ma
znacznie bardziej szeroki wymiar. Twórczość poetycka służy samorealizacji i rozwoju
osobowości w przypadku każdej osoby, która ją uprawia, nie tylko autorów borykającymi
się z ograniczeniami percepcyjnymi. Bez wątpienia poezjoterapia rozwija kreatywność
przez minimalizowanie barier psychicznych oraz wspomaga działanie transgresyjne.
Dzieje się tak, ponieważ poetycki akt twórczy wspomaga rozwój myślenia obrazowego
i wyobraźni oraz doskonali myślenie intuicyjne i metaforyczne zarówno w wymiarze denotacyjnym, jak i konotacyjnym.
Wyniki analizy twórczości osób niewidomych mogą stanowić źródło wiedzy o indywidualnych osobowościach, egzystujących w zastanej rzeczywistości społeczno-kulturowej.
Udział osób niepełnosprawnych sensorycznie w procesie symbolizacji, leżącej u podstaw partycypacji kulturalnej, jest ważnym czynnikiem integracji społecznej. Analizowana w tym raporcie twórczość i jej autorzy zdają się to w pełni potwierdzać, przecząc
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K. Górski Nadwidzenia , „Regiony” nr 1-4, 1984, s. 6.
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jednocześnie tendencji utożsamiania uczestnictwa kulturalnego osób niepełnosprawnych wyłącznie z jego funkcją kompensacyjną. W omawianych przypadkach działalność
artystyczna jest również przejawem kreacyjnej, katartycznej, poznawczej i komunikacyjnej funkcji sztuki. Funkcje te warunkują znaczenie sztuki dla integracji społecznej.

2.9 Integracja środowiska artystycznego twórców niewidomych
Na uwagę zasługuje wydarzenie kulturalne, które miało miejsce 16 maja 2006 roku
w szczecińskim Zamku Książąt Pomorskich. Niewidomi poeci z Polski, Niemiec i Finlandii zaprezentowali swoją twórczość w ramach międzynarodowego tournee poetyckiego.
Cykl spotkań odbył się w ramach europejskiego projektu „Liryczne mosty”, zainicjowanego w 1993 roku przez niemieckiego poetę Bernda Kebelmanna. Poeci odwiedzili
kolejno jeszcze takie miasta, jak Greifswald, Lubeka, Kilonia i Helsinki. Warto podkreślić,
że przyjęto zasadę, iż spotkania odbywają się w zupełnie zaciemnionym pomieszczeniu,
co – jak podkreślają organizatorzy cyklu – ma sprawić, że słuchacze bardziej koncentrują się na słowie i treści przekazu, a nie na tym, co mogą zobaczyć. Poezji towarzyszyła
muzyka wykonywana przez solistów. Głównym założeniem projektu była prezentacja
i dokumentacja myśli oraz odczuć niewidomych poetów Europy podczas wieczorów autorskich i słuchowisk radiowych. Każde spotkanie odbywało się w trzech językach. Swoje
wiersze prezentował m.in. autor i pomysłodawca „Lirycznych mostów” Bernd Kebelmann127, fiński poeta Eero Partio oraz poetka z Polski Jolanta Kutyło128.

Kebelmann jest absolwentem chemii Uniwersytetu w Greifswaldzie. Zanim stracił wzrok pracował jako naukowiec w przemyśle chemicznym. Pisze eseje, liryki i prozę.
128
Jolanta Kutyło, 48-letnia mieszkanka Chorzowa, jest autorką czterech tomików poezji oraz baśni dla dzieci. W przygotowaniu jest następna książka dla dzieci. Poetka pracuje dla Cepelii, robiąc na szydełku buciki dla dzieci. Źródło informacji: www.onet.pl, opublikowano 16.05.2006/
http://www.gandalf.com.pl/wiadomosc/85/
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3. Niewidomi w świecie muzyki – analiza uwarunkowań
oraz cech dystynktywnych, kanoniczności i gatunkowości
twórczości muzycznej osób niewidomych w Polsce
w latach 1989–2014
Czym jest muzyka dla osoby niewidomej? Niewidoma pisarka Jadwiga Stańczakowa
w jednym ze swoich opowiadań przytacza fragment pamiętnika osoby, która utraciła
wzrok – Ireny Łowińskiej:
[...] Dźwięki mają dla mnie konkretną, zdecydowaną barwę. Skrzypce są srebrzyste. Trąbka ma też odcień srebrzysty. Ale wpadający w seledyn, jak gdyby
księżycowy. Wiolonczela ma bardzo ładny czerwony kolor. Fortepian – zielone
kulki widzę, to różne zielenie – od ciemnych do najjaśniejszych. Organy... organy są bardziej zielone. Bardzo piękny kolor, soczysty taki, jak gdyby zielona
woda się poruszała. Jak słucham organów, to mam wrażenie, jak gdybym
oglądała bardzo kolorowy świat, ale zanurzony w zielonkawą mgłę. […] Tonacje molowe są w różnych odcieniach niebieskich. A durowe – w czerwonych
i różowych. Chór czterogłosowy kojarzy mi się z górami. Soprany to śnieżne
szczyty. Alty – wysokie jodły. Tenory to hale. A basy – rozległe podnóże gór.
Śpiewy gregoriańskie utożsamiam z drobniutko falującym morzem. [...] czarna jest po prostu cisza. Pauza. I to jest bardzo ładne.129
Powyższe wyznanie stanowi doskonały przykład synestezji – zdolności, dzięki której
doświadczenia jednego zmysłu wywołują jednocześnie wrażenia charakterystyczne dla
innych zmysłów. Termin synaesthesia dosłownie oznacza jedność wrażeń: pochodzi
z połączenia dwóch greckich wyrazów: syn (współdzielenie) oraz aisthesis (odczuwanie, postrzeganie). W zależności od rodzaju zmysłów, które uczestniczą w odbieraniu
bodźców wywołujących doznania, wyróżnia się szereg typów synestezji. Najczęściej występuje tzw. barwne słyszenie130. Potrafią go doświadczać synestetycy, u których występuje typ fonem-kolor, nadają barwy wrażeniom słuchowym. Zaś synestezją typu grafem/
fonem-smak nazywamy doświadczanie smaku wywołanego przez wrażenia wzrokowe
lub słuchowe.
Synestezja nie jest zjawiskiem popularnym. Jest zdolnością wrodzoną i występuje zaledwie
129
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J. Stańczakowa, Ślepak, Warszawa 1982.
J. Wierszyłowski, Psychologia muzyki, Warszawa 1981, s. 242.
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u jednej na dwadzieścia tysięcy osób131. Natomiast dla bardzo wielu osób niewidomych
oraz ociemniałych, muzyka jest szczególnym darem i pełni nieocenioną rolę w ich życiu. Często jest jedyną w pełni dostępną sztuką piękną. Świat muzyki wnosi radość,
kształtuje smak życia, dodaje siły i wiary w przyszłość, jest źródłem głębokich przeżyć
estetycznych i emocjonalnych. Niejednokrotnie uczucia negatywne znajdują w muzyce
swój katalizator, a pozytywne są intensyfikowane. Niektóre osoby niewidome uważają,
że w chwilach głębokiego kryzysu muzyka staje się ostatnią deską ratunku. Dzięki niej
mogą na nowo odnajdywać siłę i głębię życia132.

3.1 Bariery osób niewidomych w edukacji i karierze muzycznej
Chociaż muzyka jest jedyną dziedziną sztuki w pełni dostępną dla niewidomych, w ciągu
ostatnich 30 lat, pomimo wprowadzenia integracji w nauczaniu, liczba osób niewidomych kształcących się muzycznie w Europie drastycznie zmalała. Głównym powodem
tej sytuacji jest fakt, że brajlowska notacja muzyczna, która jest niezbędnym elementem solidnego wykształcenia muzycznego, różni się od notacji czarnodrukowej znacznie bardziej niż brajlowski tekst (np. literacki) od czarnodrukowego. O ile zapis tekstu
słownego można przedstawić pismem brajla za pomocą określonego zestawu znaków
(alfabetu brajlowskiego), w przypadku zapisu muzyki nie jest to możliwe. Dzieje się tak,
ponieważ zapis nut na pięciolinii przedstawia graficznie najważniejsze elementy tekstu
muzycznego (wysokość i długość dźwięku, linie melodyczne, jedno- i wielogłosowość).
Wszystkie te elementy można oczywiście przekazać precyzyjnie w zapisie brajlowskim.
Jednakże zapis ten, wykorzystujący jedynie 64 kombinacje punktów, stanowi liniową
prezentację oryginału i nie występuje logiczne powiązanie pomiędzy znakiem brajlowskim a jego muzycznym znaczeniem. Zmusza to osobę niewidomą, odczytującą zapis
nutowy, do olbrzymiego wysiłku umysłowego. Specyfika zmysłu dotyku, a w szczególności jego ograniczony obszar i konieczność bezpośredniego kontaktu, powodują, że
niewidomi, inaczej niż osoby widzące, nie mogą „rzucić okiem” na strukturę zapisu nutowego, a jeżeli nie znają utworu ze słyszenia, nauczenie się go jest dla nich dużo bardziej
męczące. Widzący muzyk może czytać dany utwór w różny sposób (ogólnie jako całość,
dokładnie z uwzględnieniem szczegółów albo wybierając poszczególne partie, itd.), gdy
tymczasem niewidomi są w zasadzie zmuszeni do czytania sekwencyjnego, nawet jeżeli
decydują się na pomijanie pewnych oznaczeń brajlowskich. Strony brajlowskich nut stanowią ułożone linearnie sekwencje znaków i niewiele jest wskazówek typograficznych
Do znanych synestetów należeli m.in. kompozytorzy Nikołaj Rimski-Korsakow i Franciszek
Liszt.
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ułatwiających niewidomemu użytkownikowi szybkie odnalezienie wymaganego miejsca
na stronie.
W większości przypadków (z wyjątkiem wokalistów) niewidomy uczeń nie jest w stanie,
tak jak to robi jego widzący kolega, jednocześnie czytać i wykonywać utworu, gdyż do
czytania brajla potrzebuje rąk. Trudności te mogą poważnie zniechęcać osoby niewidome na początkowym etapie muzycznej edukacji133.
Ostatnio pojawiło się wiele rozwiązań mających na celu obniżenie bariery ograniczającej
niewidomym dostęp do zapisu nutowego. Jednakże większość zaproponowanych technik opiera się na twierdzeniu, że jedynym sposobem jest uczenie się ze słuchu. Prawie
wszystkie programy komputerowe i powiązane z nimi metody wykorzystują format MIDI.
Jednakże pliki takie nie zawierają dokładnego przekazu wielu muzycznych elementów,
takich jak np. techniczne aspekty wykonania (palcowanie, oznaczenia smyczka, pedały
w muzyce organowej, itp.).
Warto zwrócić uwagę, że chociaż uczenie się ze słuchu może być bardzo zachęcające
na etapie początkowym, gdyż w krótkim czasie uczniowie mogą osiągnąć dobre wyniki,
to dla uczniów zaawansowanych jest ono niebezpieczne – analogicznie jak uczenie się
języka angielskiego tylko przez słuchanie, bez zwracania uwagi na pisownię. Ludzka
zdolność umysłowa do wykorzystywania złożonych przekazów może się rozwijać głównie przy użyciu znaków pisanych. Zdolność ta pozwala człowiekowi na rozkładanie na
poszczególne elementy i ponowne składanie złożonych konstrukcji logicznych, umożliwiając w ten sposób opanowanie danego języka. W tym kontekście muzykę należy
również traktować jako swoisty złożony język. Z przyczyn wymienionych powyżej zasada
równych szans w odniesieniu do kształcenia muzycznego osób niewidomych w praktyce
nie jest przestrzegana.

3.2 Najnowsze rozwiązania innowacyjne
w zakresie znoszenia barier osób niewidomych w sferze muzyki
W ostatnich latach w Europie powstało kilka programów komputerowych, między innymi PLAY2 (2002–2004), Contrapunctus (2007–2009). Wszystkie opierają się na twierdzeniu, że prawdziwy dostęp do muzyki można zapewnić niewidomym jedynie wtedy,
gdy będą oni mogli korzystać z danego utworu nie tylko w formie dźwiękowej (przez
133
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słuchanie), ale również we wszystkich innych aspektach – gramatycznym, leksykalnym
i formalnym. Wymaga to bardzo precyzyjnego odzwierciedlenia zapisu, informującego
wykonawcę (czy to początkującego, czy też profesjonalnego) o wszystkich elementach
muzycznych. Programy tego rodzaju mają na celu przekształcanie utworów zapisanych
w systemie brajla, oryginalnie przypominających czarne skrzynki, na produkty bardzo
elastyczne. Mogą one zastąpić wiele funkcji, jakie przy czytaniu nut pełni wzrok, takich
jak przeglądanie, zapoznawanie się z formą utworu, śledzenie jednej linii melodycznej
pośród wielu, czytanie tylko wybranych elementów (np. samych nut), rozkładanie na
poszczególne elementy (szczególnie przydatne przy analizie harmonicznej). Ponadto,
łącząc istniejące techniki adaptacyjne (takie jak mowa syntetyczna, monitor brajlowski,
drukarka brajlowska, karta dźwiękowa, wykorzystanie klawiatury), osoba niewidoma
może stosować różne metody zapoznawania się z zapisem i poruszania się po tekście
nutowym w różnych kombinacjach (brajl i mowa, tylko opis słowny, brajl i słuchanie itd.).
Wśród najnowszych inicjatyw mających na celu pomoc niewidomym w edukacji muzycznej na szczególną uwagę zasługuje europejski projekt rozpoczęty 1 listopada 2012
roku o nazwie: Music4vip (ang.: Music for visually impaired people – pol.: Muzyka dla
osób z dysfunkcją wzroku). Jego głównym celem jest zlikwidowanie dystansu pomiędzy
brajlowską notacją muzyczną a jej niewidomymi użytkownikami.
Cel ten ma być osiągnięty poprzez opracowanie, rozwijanie i testowanie nowej metodyki nauczania z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania w ramach kształcenia
integracyjnego. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Realizatorzy projektu objęli nim różne grupy osób z wielu różnych krajów. W ramach projektu zostanie opracowana ścieżka nauczania oparta na szerszym niż dotychczas wykorzystaniu brajlowskiej notacji muzycznej przez promowanie jej w kształceniu
integracyjnym.
Wśród uczestników projektu134 Polskę reprezentuje EKMS – Edwin Kowalik Music Society – Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika. EKMS jest liczącą 40 członków
organizacją pozarządową, założoną w 1998 roku przez grupę niewidomych, jak również widzących miłośników muzyki135. Towarzystwo kontynuuje dzieło Edwina Kowalika (1928–1997) wybitnego niewidomego kompozytora, muzyka pianisty, laureata V
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 1955 r. Kowalik
nawiązał współpracę z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina, co zaowocowało wydaniem systemem brajla Dzieł Wszystkich F. Chopina, a następnie Dzieł Wybranych K. SzyPozostali uczestnicy projektu to: I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione) Instytut Badań, Szkolenia i Rehabilitacji założony w 1991 roku przez Włoski Związek
Niewidomych i Słabowidzących (UICI), Conservatorio Statale di Musica di Padova “Cesare Pollini”, Arca progetti SRL, New College Worcester, IUFM Midi Pyrénées is a school integrated in the
university of Toulouse
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manowskiego. Ponadto przyczynił się do wydania w brajlu licznych podręczników do
nauki gry oraz zbiorów nutowych dla instrumentalistów, chórów i zespołów muzycznych.
W 1960 r. zainicjował wydawanie czasopisma „Magazyn Muzyczny” i był jego wieloletnim redaktorem naczelnym. Był członkiem jury konkursów muzycznych organizowanych
przez PZN. Współpracował na arenie międzynarodowej przy unifikacji notacji muzycznej dla niewidomych. Edwin Kowalik pisał także eseje, wspomnienia i liczne artykuły
publicystyczne z dziedziny kultury, a zwłaszcza muzyki. Ponadto komponował drobne
utwory fortepianowe, piosenki i pieśni, do których niekiedy sam pisał słowa. Realizował
nagrania radiowe i płytowe136. Już po śmierci artysty, w 1997 r. wydana została płyta CD
Moje fascynacje, z utworami Fryderyka Chopina w wykonaniu Kowalika, przeplatanymi
jego wierszami w interpretacji Krzysztofa Kolbergera.
Edwin Kowalik głosił pogląd, że muzyka jest dziedziną w pełni dostępną dla niewidomych, o ile otrzymają oni niezbędną pomoc137. Idąc jego śladami, Towarzystwo Muzyczne
im. Edwina Kowalika stara się promować i wspierać działalność muzyków niewidomych
zarówno tych, którzy jeszcze się kształcą, jak i uprawiających już muzykę zawodowo lub
amatorsko. Na stronie internetowej EKMS pomocne informacje i materiały mogą znaleźć
wszyscy zainteresowani stosowaniem brajlowskiej notacji muzycznej z punktu widzenia
ucznia, nauczyciela i niewidomego muzyka. Na witrynie tej znajduje się ponadto spolszczona wersja darmowego programu pod nazwą Braille Music Reader (BMR), który umożliwia korzystanie z nut brajlowskich zapisanych w formacie BMML. Członkowie Towarzystwa Muzycznego im. Edwina Kowalika zgromadzili także na swojej stronie internetowej
„Bibliotekę Utworów Chóralnych”. Pod koniec roku 2015 zawierała ona 650 pozycji.
Nagrał kilka płyt analogowych, m.in. Piano favorite Pronit SXL-1088 i Recital fortepianowy
Muza SXL-0583.
137
Edwin Kowalik od urodzenia stopniowo tracił wzrok (skutek urazu okołoporodowego) aż do
całkowitej jego utraty w siódmym roku życia. Naukę zaczął pobierać w Laskach w Zakładzie
dla Niewidomych, gdzie ukończył szkołę podstawową i dwuletnie szkolenie zawodowe. Właśnie tam zorientowano się, że posiada słuch absolutny i wyjątkowe uzdolnienia muzyczne.
Jego pierwszymi nauczycielami gry na fortepianie byli niewidomi muzycy – Włodzimierz Dolański i Włodzimierz Bielajew. Wybuch powstania warszawskiego przerwał naukę w Laskach.
W 1945 r. rozpoczął się łódzki okres w życiu pianisty. Edwin Kowalik uczęszczał w Łodzi do
średniej, a potem wyższej szkoły muzycznej. Grę na fortepianie studiował u pianisty Władysława Kędry, a następnie u Marii Wiłkomirskiej. W 1953 r. ukończył z odznaczeniem Państwową
Wyższą Szkołę Muzyczną w Łodzi oraz wziął udział w Międzynarodowym Konkursie Pianisty
cznym w Bukareszcie, gdzie uzyskał III nagrodę. W czasie V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, który odbył się w 1955 r., znalazł się wśród finalistów, wykonał Koncert e-moll i otrzymał dyplom honorowy. W 1957 r. reprezentował Polskę
na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Rio de Janeiro i otrzymał VI nagrodę. Edwin
Kowalik został uhonorowany odznaczeniami muzycznymi i państwowymi (Złoty Krzyż Zasługi – 1956, Order Sztandaru Pracy – 1979, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1970,
Zasłużony Działacz Kultury, Odznaka Honorowa PZN – 1972 i inne). Powstały o nim dwa filmy
dokumentalne: Chopin zapisany brajlem i Pamięci Edwina Kowalika.
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3.3 Festiwale i projekty
angażujące niewidomych muzyków i pieśniarzy
1) projekt Chopin dla niewidomych
Wśród polskich inicjatyw w latach 1998–2014, aktywizujących niewidomych w dziedzinie muzyki, na szczególną uwagę zasługuje projekt „Chopin dla niewidomych”
zrealizowany przez Polski Związek Niewidomych w okresie od 2 listopada 2009 r. do
31 października 2011 r. Projekt dofinansowany był ze środków Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, którego operatorem jest Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bezpośrednim celem projektu było udostępnienie
dorobku Fryderyka Chopina niewidomym i słabowidzącym. Natomiast celem ogólnym
było wypracowanie takich produktów, które będą służyły kolejnym pokoleniom osób
z niepełnosprawnością wzroku.
W trakcie trwania projektu wykonano m.in. następujące działania:
• wydanie wybranych dzieł Fryderyka Chopina w zapisie nutowym w wersji brajlowskiej i powiększonym druku;
• wydanie wybranych listów Chopina w brajlu oraz w międzynarodowym formacie
Daisy;
• stworzenie i nagranie audiodeskrypcji w języku polskim i angielskim do filmu „Chopin. pragnienie miłości”;
• wydanie biografii Edwina Kowalika w powiększonym druku oraz w standardzie Daisy;
• zorganizowanie w Polsce festiwalu „Chopin klasycznie i nowocześnie” z udziałem
osób z dysfunkcją wzroku z Polski, Norwegii i krajów Unii Europejskiej (utwory Chopina prezentowane na różnych instrumentach, w różnych aranżacjach);
• opracowanie ścieżki zawodowej wybranych osób niewidomych, uzdolnionych muzycznie, celem włączenia w główny nurt życia artystycznego138.
a) Sztuka „od kuchni”: performance Duet – czyli studium relacji
Na finałowym etapie projektu Chopin dla niewidomych czwórka jego beneficjentów –
Anna Faderewska-Kuszaj, Patrycjusz Kisła, Zuzanna Osuchowska i Maria Ruszecka –
wykonała muzyczno-ruchowy performance Duet – czyli studium relacji. Przedstawienie
odbyło się w Tyflogalerii Polskiego Związku Niewidomych 29 kwietnia 2011 r. Reżysehttp://naszesprawy.eu/projekty-programy/4590-projekt-chopin-dla-niewidomychq.html,
2.01.2016.

138

54

rem pokazu była Pani Natalia Babińska – reżyser teatralny, kompozytor, teoretyk muzyki, scenarzysta i pedagog.
Na szczególną uwagę zasługuje aranżacja przestrzeni performance’u. Poszczególne elementy scenografii: chaotycznie porozstawiane krzesła i dwa instrumenty klawiszowe
połączone były ze sobą czerwonym sznurkiem. Przyczyna wprowadzenia tego rekwizytu, raczej nietypowego dla przestrzeni koncertowej, wyjaśniła się podczas przedstawienia. Okazało się, że obecność kolorowego sznurka miała nie tylko walor estetyczny, ale
przede wszystkim praktyczny – dzięki niemu niewidomi artyści poruszali się samodzielnie w przestrzeni scenicznej139.
Samo przedstawienie składało się z trzech części poprzedzonych wstępem. Warto podkreślić, że publiczność performance’u Duet – czyli studium relacji mogła zobaczyć to,
czego artysta zazwyczaj pokazywać nie chce – rozgrzewkę muzyczną, ćwiczenia rytmiczno-ruchowe. Mogła też zobaczyć emocje artystów, które są zazwyczaj skrywane:
rozpoznanie widowni, strach przed jej reakcją i oceną.
Część pierwszą przedstawienia można nazwać „studium relacji pozytywnych”. Większość
jej elementów była wykonywana przy utworze muzycznym „Piosenka Caton” Ludomira
Różyckiego. Podczas brzmienia „Nokturnu Es-dur” Fryderyka Chopina, wykonywanego
przez Patrycjusza Kisłę, uczestnicy ćwiczyli w parach. Poprzez ćwiczenia zaczerpnięte
z tai-chi, pantominy i teatru ruchu publiczność mogła obserwować współpracę artystów
dobranych w parach. Można było zaobserwować, że jeśli przebiega w oparciu o relacje
pozytywne: harmonii, zrozumieniu, współczuciu, wyczuwaniu siebie nawzajem, potrafi
wzbudzać głębokie refleksje u widza nad zawiłościami relacji międzyludzkich.
Część drugą przedstawienia można nazwać „studium relacji negatywnych”: rywalizacji,
zazdrości, niechęci, pogardy. Przy akompaniamencie Mazurka Chopina w interpretacji
Patrycjusza Kisły dwoje uczestników wykonywało wspólne ćwiczenia muzyczne, jednak
bez otwarcia na harmonijną współpracę. Jeden przedrzeźniał drugiego, starając się zdeprecjonować rywala w oczach publiczności i zademonstrować swoje walory.
Część trzecia Duetu – czyli studium relacji była wyrazem wolności, nieskrępowanej radości i duchowego uniesienia. Rozpoczął ją utwór „Preludium no II” George’a Gershwina.
Następnie uczestnicy wykonali etiudę „Ptak”. Była ona metaforycznym wyrazem wolności i radości, jaką może czerpać artysta ze swojej pracy, mimo że czasem towarzyszą jej
trudne doświadczenia. Zestawiając wszystkie trzy części przedstawienia, publiczność
miała okazję zobaczyć studium pełnego spektrum emocji, jakie przeżywa nie tylko każdy
artysta, ale i każdy człowiek w swoim „teatrze życia codziennego”.
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http://pzn.org.pl/a-slowo-cialem-a-z-ciala-slowo/, 3.01.2016
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Należy zauważyć, że niewidomi muzycy „weszli w role aktorów” bez najmniejszego skrępowania. Widać było dobrą umiejętność orientacji w przestrzeni sceny, panowania nad
ciałem, otwarcie na widza, ale przede wszystkim na partnera140.
2) Festiwal Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy”
Od pięciu lat artystów muzyków z niepełnosprawnością wzrokową gromadzi doroczna
impreza o nazwie Festiwal Widzących Duszą „Muzyka otwiera oczy”. Ostatni, V Festiwal Widzących Duszą odbył się 17-18 października 2015 roku w Bydgoszczy. Festiwal
współtworzyli: Inicjatywa Kulturalna Bard, Lokalna Inicjatywa Kulturalna, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Rotary Club Bydgoszcz – Hotel „Pod Orłem”, SKOK Stefczyka,
Otwarta Przestrzeń Światłownia, Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Drukarnia Rekpol, Księgarnia Ludzi Sukcesu. Festiwal dotowany jest ze środków Urzędu Miasta
Bydgoszcz141. Warto dodać, że głównymi organizatorami festiwalu są dwa partnerskie
stowarzyszenia – Lokalna Inicjatywa Kulturalna i Inicjatywa Kulturalna „Bard”, które od
6 lat kierują największym w Polsce festiwalem piosenek Jacka Kaczmarskiego „Źródło
wciąż bije” w Bydgoszczy (www.zrodlowciazbije.pl). Grzegorz Dudziński, dyrektor festiwalu, jest inwalidą I grupy z uwagi na wzrok i animatorem w bydgoskim PZN. Patronem
medialnym imprezy było Polskie Radio PIK142.
Podobnie jak w latach ubiegłych, każdy, kto zdecydował się wziąć udział w festiwalu,
mógł też skorzystać ze specjalnie organizowanych warsztatów muzycznych. Z nadesłanych zgłoszeń organizatorzy wybrali grupę uczestników festiwalu (ok. 20 osób), którzy
następnie podczas szkoleń mogli szlifować swój warsztat artystyczny – dykcję, interpretację tekstu, zachowanie na scenie itd.
Każdego roku na festiwalu „Muzyka otwiera oczy” zmieniana jest tematyka wykonywanych utworów. Niewidomi i niedowidzący artyści prezentowali dotąd złote przeboje
PRL, lat 70. i 80. W 2015 roku wykonywali piosenki i pieśni Polski Walczącej. Ze sceny
zabrzmiały pieśni legionowe, kompozycje z czasów II wojny światowej czy okresu walki
społeczeństwa polskiego z systemem komunistycznym.
W październiku 2015 roku do stolicy województwa kujawsko-pomorskiego przyjechała
znaczna część krajowej czołówki wykonawców, zakwalifikowana do festiwalowego konkursu przez jury w składzie Maciej Różycki – przewodniczący, zawodowy muzyk, Ewa Dąbrowska – Radio PiK, Aleksandra Bacińska – poetka, Jerzy Deja – muzyk, Zarząd Główny
Polskiego Związku Niewidomych. Pierwszego dnia festiwalu wykonawcy uczestniczący
w przesłuchaniach konkursowych gościli w klubie Otwarta Przestrzeń Światłownia, drugiego – w auli Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, gdzie odbył się koncert laureatów.
http://pzn.org.pl/category/baza_wiedzy/kultura/niewidomi-muzycy/, 4.01.2016.
http://naszesprawy.eu/kultura-i-sztuka/10422-muzyka-otwiera-oczy.html, 3.01.2016.
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http://tiny.pl/g7w3t, 4.01. 2016.
140
141

56

W finale wystąpili: Aleksandra Gudacz (Kraków), Przemysław Cackowski (Grudziądz),
Łukasz Baruch (Dąbrowa Górnicza), Monika Młot (Przemyśl), Karolina Żelichowska (Dąbrowa Górnicza), Krzysztof Wysocki (Bydgoszcz), Janusz Kocik (Chełmno), Rafał Poppe
(Łódź), Krzysztof Galas (Poznań), Agnieszka Krząstek (Wrocław). Jako gwiazdę wieczoru
organizatorzy zaproponowali bydgoszczankę, studentkę miejscowej Akademii Muzycznej Darię Barszczyk, która kilka lat temu jako jedyna Polka śpiewała podczas beatyfikacji
Jana Pawła II.

Przewodniczący bydgoskiego jury Maciej Różycki podkreślił, że organizatorom Festiwalu
Widzących Duszą „Muzyka otwiera oczy” nie chodziło o sztuczne stworzenie kategorii
„artysta niepełnosprawny”. Zdaniem Różyckiego, taka kategoria nie istnieje:
Albo się jest artystą, albo nie. Naszym festiwalem chcemy pomóc w zlikwidowaniu naturalnych barier, które blokują niewidomym i niedowidzącym artystom wejście na wielką scenę.143
Uczestnicy festiwalu walczyli o atrakcyjne nagrody. Jedną z nich ufundował prezydent RP Andrzej Duda; była to ręcznie robiona hiszpańska gitara. Nagrodę specjalną
ufundowała rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy – prof. dr Helena
143

http://pochodnia.pzn.org.pl/artykul/634-muzyka_otwiera_oczy.html, 10.01. 2016 r.
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Czakowska. W wyniku decyzji festiwalowego jury przyznano dwie nagrody: Pierwsze
miejsce zajął Przemysław Cackowski z Grudziądza, a drugie – Monika Młot z Przemyśla.
Ciekawostką jest fakt, że laureatka drugiej nagrody jest jednocześnie trzykrotną złotą
medalistką Drużynowych Mistrzostw Polski w strzelectwie laserowym oraz wyróżnioną
w tym roku tytułem Lady D. regionu podkarpackiego w kategorii sport. Uczestnicy festiwalu mogą także liczyć na możliwość nagrania na płycie festiwalowej.

3.4 Polscy niewidomi pieśniarze i muzycy
1) Zobaczyć Morze – Roman Roczeń
Roman Roczeń (właściwe imię Romuald) ur. 13 lipca 1963 roku w Szczytnie – niewidomy
pieśniarz i gitarzysta. W repertuarze ma głównie utwory szantowe zarówno własnego
autorstwa, jak i covery. Jak sam stwierdza na własnej stronie internetowej, jego pierwszy poważny występ na scenie miał miejsce w 1992 roku podczas olsztyńskich Nocy
Teatralnych144. Systematyczne występy Roczenia zaczęły się dwa lata później w warszawskich pubach. Wspólnie z Krzysztofem Kawałko (ówczesnym członkiem zespołu „Misera
Puella”) Roczeń rozpoczął wędrówkę sceniczną „spod znaku pubu i tawerny”145, od razu
zdobywając dużą popularność. Pierwszym pubem był żoliborski Yellowstone. W niektórych z warszawskich pubów Roczeń gra do dziś: Pub 7, Pub 101, Bar u Michała, Tawerna
Kliper, Gniazdo Piratów, Róża wiatrów, Pub Metro, U Fishera, Tawerna Korsarz.
Od lat 90. Roczeń regularnie i z sukcesem występuje w muzycznych konkursach.
W 1995 roku zajął IV miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Poezji Śpiewanej we Włocławku. W 1997 roku otrzymał wyróżnienie w programie Szansa na sukces, którego konsekwencją był pierwszy występ w Sali Kongresowej w maju 1998 roku146. Kolejnym ważnym
osiągnięciem pieśniarza było Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Morskiej
„Szanty w Giżycku” w 2000 roku. W tym samym roku zdobył II miejsce w V Spotkaniach
z Piosenką Żeglarską „Szanty nad Drawą” Złocieniec 2000, a rok później I nagrodę na IV
Festiwalu Pieśni Morza „Słona Woda” w Mrzeżynie 2001. Roczeń koncertował nie tylko
w Polsce. W 2001 roku wspólnie z zespołami „EKT Gdynia” i „Mechanicy szanty” podczas trzytygodniowego pobytu muzycznego w Kanadzie koncertował dla kanadyjskiej
Polonii. Rok później Roczeń wydał swoją pierwszą płytę pt. Chłodnia. Płytę tę zrealizował wspólnie z Piotrem Bukatrykiem i Markiem Kisielewskim. W 2002 r. jej tytułowy
http://www.romanro.art.pl/?page=osiagniecia, 10.12. 2015.
Tamże.
146
Opracowanie własne na podstawie strony internetowej artysty: http://www.romanro.art.pl,
2.01.2016.
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utwór Chłodnia dotarł do 20 miejsca Listy Przebojów Programu Trzeciego147. Dyskografia
artysty obejmuje aktualnie następujące tytuły: Chłodnia (2002 r., drugie wydanie wzbogacone o jeden utwór w 2010 r.), W przerwie (2008), Kraina Mayo (2011). Od 2008 roku
do 2013 roku Roczeniowi akompaniował na gitarze Waldemar Lewandowski. Obecnie
Roczeń śpiewa przy akompaniamencie Krzysztofa Kowalewskiego.
Udział w festiwalach szantowych i otrzymane na nich nagrody definiują ulubiony
gatunek piosenek wykonywanych przez Romana Roczenia – szanty. Charyzmatyczny pieśniarz jest aktualnie jednym z bardziej znanych polskich artystów szantowych148. W XVIII
i XIX wieku były to pieśni pracy uprawiane na żaglowcach. Śpiewano je podczas pracy,
w celu synchronizacji czynności wykonywanych przez grupy żeglarzy, stosowane przede
wszystkim wtedy, gdy na dany znak trzeba było jednocześnie użyć dużej siły wielu osób
lub też pomagały w wykonywaniu długich i monotonnych, ale rytmicznych czynności.
Śpiewali je sami wykonujący pracę, a jeśli była taka potrzeba – ton nadawał szantymen,
a odpowiadał chór pracujących. Śpiewane były z reguły a cappella lub z akompaniamentem prostych instrumentów prowadzącego szantymena149. Co ciekawe, Polska jest
od przełomu lat 70. i 80. XX wieku jednym z czołowych krajów na świecie, jeśli chodzi
wykonywanie szantów. Liczba odbywających się w Polsce co roku festiwali szantowych
jest bliska setki.
Do najpopularniejszych utworów szantowych wykonywanych przez Romana Roczenia
należą: Biała sukienka (słowa i muzyka: Michał Kowalczyk), Do Neptuna (słowa i muzyka: Krzysztof Podstawka)150, Gdzie ta keja (słowa i muzyka: Jerzy Porębski), Kobiety z portu (słowa i muzyka: Jacek Reginia Zacharski). Roman Roczeń od lat jest znany
w środowisku żeglarskim. Jego mocny głos i charakterystyczna gra na gitarze pozwalają
odkryć wiele szant na nowo. Dostępne on-line nagrania z występów Roczenia podczas
festiwali piosenek szantowych dowodzą znakomitego kontaktu artysty z publicznością,
która zna na pamięć teksty utworów i często wtóruje pieśniarzowi.
Oprócz szant, Roman Roczeń śpiewa także poezję śpiewaną i piosenki turystyczne (2002
roku na Śpiewanej Giełdzie Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie pieśniarz zdobył
II nagrodę). Poezja śpiewana jest gatunkiem muzyki, który obejmuje utwory słowno-muzyczne oparte na wierszu lub tekście poetyckim wysokiej próby, z muzyką podkreślającą
jego wagę i wzmacniającą przekaz. Jest to pojemny i nieprecyzyjnie określony gatunek
muzyczny, w którym utwory składają się z wiersza, zwykle o charakterze ballady, oraz
skomponowanej specjalnie do utworu muzyki. Najczęściej są to kompozycje o głębokiej
treści, wyszukanej, często delikatnej melodii oraz skromnej aranżacji (zwykle na gitarę
http://www.szantymaniak.pl/wykonawcy/roman-roczen-1/, 4.01. 2016.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Rocze%C5%84, 3.01.2016.
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M. Siurawski, Szanty i szantymeni: pieśni i ludzie z wielkich żaglowców, Gliwice 1990.
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https://www.youtube.com/watch?v=kk4Os3RhhqE, 3.01.2016.
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lub fortepian). Poezję śpiewaną charakteryzuje bogata interpretacja. W repertuarze Romana Roczenia, znajduje się wiele utworów reprezentujących ten gatunek. Są to m.in.
Amsterdam (słowa i muzyka Jacques Brel), Jestem Mały Miś (słowa i muzyka Georges
Brassens) Dwa Teatry, Na błękicie jest polana (słowa i muzyka Edward Stachura), Niebieski balonik (słowa i muzyka Bułat Okudżawa), Kraina Mayo (słowa Ernst Bryll, muzyka
oryginalna).
Roman Roczeń, wypowiadając się o swoim stylu, stwierdza, że muzyka jest dla niego
nośnikiem tekstu: Staram się wszystkie piosenki zawsze interpretować na swój sposób,
a nie kopiować, bo nie lubię. Mam własne zdanie na temat tekstów, które śpiewam151.
Mimo niepełnosprawności wzrokowej, Roman Roczeń jest szantymenem nie tylko na
scenie. Jego marynistyczne pasje i miłość do morza wyrażają się również poprzez zaangażowanie społeczne i aktywność żeglarską. Roczeń jest członkiem Stowarzyszenia
„Bractwo Zawiszaków”, zaś od 2003 roku członkiem zarządu tej organizacji. „Bractwo
Zawiszaków” zostało powołane w 1999 r. z okazji powrotu statku „Zawisza Czarny II”
z jego najdłuższej, ponad 3,5 letniej wyprawy. Celem Stowarzyszenia jest kultywowanie
tradycji wychowania młodzieży poprzez pracę na morzu i pozyskiwanie środków finansowych na krzewienie tej idei.
Jednym z marzeń Romana Roczenia było zorganizowanie rejsu dla niewidomych, który
umożliwiłby im „zobaczenie” morza. Jak relacjonuje kapitan Janusz Zbierajewski, Roman śpiewał o morzu, ale chciał też to morze zobaczyć, poczuć. Przy różnych okazjach
przymilał się do żeglarzy. Znajomi mówili, że go zabiorą, ale nigdy nie dzwonili. W końcu
Romek spotkał Marka Szurawskiego, który po kilku miesiącach zaproponował mu udział
w rejsie. Ja musiałem nauczyć Roczenia morza, on mnie obchodzenia się z niewidomymi152. Kpt. Zbierajewski i Roman Roczeń stwierdziliśmy zgodnie, że niewidomych musi
być tylu, by widzący nie mogli się nad nimi litować, lecz by musieli wziąć do normalnej
pracy. Początki organizacji wyprawy były trudne – to był bowiem pierwszy taki rejs w Polsce. Dlatego Roczeń ze Zbierajewskim postanowili poszukać pomocy za granicą. Jednak
okazało się, że „Zobaczyć morze” jest przełomem na skalę światową. Wszystko musieli
więc wymyślić sami. Najpierw przygotowali dla nowych załogantów swoistą instrukcję
obsługi. Zaprzyjaźnieni elektronicy wyposażyli GPS w system odczytujący pozycję jachtu. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. W maju 2006 roku odbył się pierwszy rejs,
a za nim kolejne. Podczas siedmiu lat rejsów przez pokład „Zawiszy Czarnego” przewinęło się około 200 niewidomych i ociemniałych. Już podczas drugiej edycji po trzech
Romek Roczeń wraca, rozmowę spisał Kamil Piotrowski, http://www.szantymaniak.pl/artykuly/romek-roczen-wraca/, 4.01.2016.
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K. Sikora, Skacze ze spadochronem, lata na paralotni i nie przejmuje się tym, że nie widzi.
Roman Roczeń przełamuje stereotypy; na stronie: http://tiny.pl/g7c93, 3.01.2016.
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dniach zapisów na liście było dwukrotnie więcej chętnych niż wolnych miejsc. O jednej
z niewidomych uczestniczek rejsu opowiada film dokumentalny „Morze twoimi oczami”
w reżyserii Lecha Mikulskiego.
Warto wspomnieć, że pierwszy rejs z serii Zobaczyć morze zakończył się niestety tragicznie – wypadkiem pieśniarza. W czasie postoju w porcie w Oslo, Roman Roczeń spadł
z zejściówki i uszkodził kręgosłup. Przyjaciele ze środowiska szantowego wydali trzy
płytową składankę „Zobaczyć morze”. Zorganizowali też w warszawskiej Stodole koncerty, podczas których zbierano pieniądze na rehabilitację Romana Roczenia i leczenie
Ireneusza Wójcickiego z EKT Gdynia. Przerwa w działalności muzycznej spowodowana
rehabilitacją trwała 2 lata. Po powrocie do aktywności artystycznej Roczeń wydał płytę
„W przerwie” i dowiódł, że znowu jest doskonałej formie. Powstał też specjalny trójpłytowy album Zobaczyć morze, mający na celu pomoc w zebraniu niezbędnych środków
na pomoc potrzebującym szantymenom. Fakt, że artysta powrócił na scenę i na morze,
świadczy o jego ogromnej determinacji i sile charakteru.
W 2012 roku Roczeń został bohaterem książki swojej żony Magdaleny Roczeń Normalnie
po babsku. Opisuje ona wspólne życie małżonków od wypadku Romana w 2006 roku.
Książka została wydana też w formie audiobooka: czytają Krystyna Czubówna i Roch
Siemianowski.

3.5 Muzyka – problem recepcji
Odnosząc się do drugiej strony medalu – obcowania osób niewidomych ze sferą muzyki
i pogłębianiem ich wiedzy na jej temat – warto wspomnieć o publikacji przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością wzroku zatytułowanej „ŻELAZOWA WOLA MIEJSCE
URODZENIA FRYDERYKA CHOPINA”. Publikacja została wydana przez Fundację Polskich
Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”. Wydawnictwo stanowi zeszyt-przewodnik po Żelazowej Woli, prezentujący też życiorys Fryderyka Chopina i ciekawostki związane z miejscami, w których przebywał. Integralną częścią publikacji są trzy mapy barwno-wypukłe:
1) Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli, 2) Żelazowa Wola – położenie, 3) Plan Domu Urodzenia Fryderyka Chopina. Mapy zostały wydane w technologii
dostępnej dla niewidomych i słabowidzących. Do publikacji wydanej w powiększonym
czarnodruku dołączono płytę CD z wersją tekstową (DAISY) przewodnika. Publikację wydano w ramach projektu „Fryderyk Chopin – dla osób niewidomych i słabowidzących”
dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje. Projekt realizowany był przy współpracy z przedstawicielami Działu
Edukacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina153.
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http://tiny.pl/g7cwh, 16.02.2016.
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4. Niewidomi w teatrze: na widowni i na scenie
Od około dekady w polskich teatrach pojawiają się inicjatywy przygotowywania spektakli dla osób niewidomych i słabowidzących. Na szczególną uwagę zasługuje projekt
Ewy Pilawskiej, dyrektor Teatru Powszechnego, realizowany we współpracy z Teresą
Wrzesińską, prezes Związku Niewidomych w Łodzi: Teatr dla osób niewidomych i słabo
widzących. Pierwsze premiery spektakli dla widzów z całkowitą lub częściową dysfunkcją narządu wzroku miały miejsce w świetlicy Związku przy ul. Więckowskiego 13. Dziś
kolejne premiery odbywają się w specjalnie przystosowywanym foyer Teatru Powszechnego oraz na Małej Scenie. Pismo „Pochodnia” (miesięcznik społeczny Związku Niewidomych) wskazał, że Teatr dla niewidomych i słabowidzących jest jedyną tego typu
formą teatralną uprawianą w Polsce. Spektakle posługują się symboliczną dekoracją
i kostiumami, nacisk kładziony jest na szczegóły dźwiękowe, czytane są także didaskalia. Prezentacjom towarzyszą programy teatralne w tym – dzięki współpracy i pomocy
Biblioteki Niewidomych – wersje napisane alfabetem Braille’a154.
Wszystkie spektakle prezentowane w ramach Teatru dla niewidomych i słabowidzących
reżyseruje społecznie Ewa Pilawska. Dotychczas Teatr dla niewidomych i słabowidzących zrealizował następujące projekty:
• Bernard Slade Za rok o tej samej porze, premiera: 9 listopada 2005 – INAUGURACJA
TEATRU CZYTANEGO155
• Bernard Slade Po latach o tej samej porze, premiera: 8 lutego 2006 r.
• Jan Paweł II do Ciebie, poranek poetycko-muzyczny, premiera: 2 kwietnia 2006 r.
• Eric Chappell Samotne serca, premiera: 7 czerwca 2006 r
• Marc Camoletti Weekend na farmie, premiera: 25 października 2006 r.
• Pierre Sauvil Miłość i polityka, premiera: 20 lutego 2007 r.
• Pam Valentine Przyjazne dusze, premiera: 25 kwietnia 2007 r.
• Eric Chappell Życie szkodzi zdrowiu, premiera: 27 czerwca 2007 r.
• Anne Marie Etienne Przyszłości nie da się zmienić, premiera: 12 grudnia 2007 r.
• Jan Paweł II Tryptyk rzymski, premiera: 2 kwietnia 2008 r.
• Juliusz Machulski Next-ex, premiera: 28 maja 2008 r.
154
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http://bs.net.pl/z-innej-beczki/teatr-dla-niewidomych
http://tiny.pl/g7cwx
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Dawid Mamet Przerżnąć sprawę, premiera: 22 października 2008 r.
Paweł Mossakowski Roszada, premiera: 26 listopada 2008 r.
Poezje Karola Wojtyły Miłość mi wszystko wyjaśnia, premiera: 2 kwietnia 2009 r.
Joan Didion Rok magicznego myślenia, premiera: 14 maja 2009 r.
Cezary Harasimowicz Nigdy nie zakocham się, premiera: 23 czerwca 2009 r.
Peter Quilter Duety, premiera: 28 października 2009 r.
Peter Quilter Duety, część II, premiera: 25 listopada 2009 r.
Alan Ayckbourn Niezwykły dom pana A, czyli skradzione dźwięki, premiera: 17 grudnia 2009 r.
Juliusz Machulski Matka brata mojego syna, premiera: 13 marca 2010 r.
Marc Camoletti Weekend na wsi, premiera: 30 czerwca 2010 r.
Barry Creyton Podwójny akt, premiera: 15 grudnia 2010 r.
Anne Downie Kobieta, premiera: 11 maja 2011 r.
Robert Butter Kantata na cztery skrzydła, premiera: 15 czerwca 2011 r.
Juliusz Machulski Brancz, premiera: 30 listopada 2011 r.
Michele Riml Banalna historia albo seks dla opornych, premiera: 23 marca 2012 r.
Peter Quilter Następnego dnia rano, premiera: 26 kwietnia 2012 r.
Eric-Emmanuel Schmitt Tektonika uczuć, premiera: 24 maja 2012 r.
Marek Koterski Nas troje, premiera: 21 listopada 2012 r.
Krzysztof Jaroszyński Roma i Julian, premiera: 31 stycznia 2013 r.
Julia Holewińska Rewolucja balonowa, premiera: 17 kwietnia 2013 r.
Simon Williams Nikt nie jest doskonały, premiera: 5 czerwca 2013 r.
Michał Walczak Boski romans, premiera: 13 listopada 2013 r.
Maciej Wojtyszko Wznowienie, premiera: 11 grudnia 2013 r.
Robin Hawdon Noc w Prowansji, premiera 19 lutego 2014 r.
David Almond Mój tata chce latać jak ptak, premiera 9 kwietnia 2014 r.
Eric Elice Roger Rees Sobowtór, premiera 14 maja 2014 r.
Romain Gary Obietnica poranka, premiera 25 czerwca 2014 r.
John Chapman Proszę zejść ze sceny, premiera 15 października 2014 r.
Francis Veber Najdroższy, premiera 3 grudnia 2014 r.
Maciej Wojtyszko Rycerz Niezłomny, albo niewola księżniczki Parekselencji, premiera 17 grudnia 2014 r.
Robin Hawdon Zakochajmy się, premiera 29 kwietnia 2015 r.
David Almond Oczy nieba, premiera 20 maja 2015 r.
Florian Zeller Godzina spokoju, premiera 23 września 2015 r.
Ger Thijs Pocałunek, premiera 28 października 2015 r.
Ray Cooney Wszystko w rodzinie, premiera 25 listopada 2015 r.
Marta Guśniowska Ony, premiera 9 grudnia 2015 r.156.
Na podstawie: http://tiny.pl/g7cwm, 2.01.2016.
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Teatr dla osób niewidomych i słabowidzących to jedyny taki teatr w Polsce i unikatowy
w Europie. Jego funkcjonowanie dowodzi, że jako dyrektor teatru Ewa Pilawska hołduje
zasadzie „Teatr blisko ludzi”. Stąd wiele inicjatyw wychodzących naprzeciw oczekiwaniom publiczności i poszerzających jej dostęp do kultury, tj.: Spektakl dla bezrobotnych,
Teatr przyjazny seniorom. Inicjatywa Ewy Pilawskiej jest wysoko ceniona w środowisku
osób niewidomych i została wyróżniona m.in. przez prezydenta Europejskiej Unii Niewidomych lorda Colina Lowa.
Udział osób niewidomych w polskim życiu teatralnym nie ogranicza się do odbioru przekazu artystycznego. Mimo że słowa „spektakl” czy „widowisko” kojarzą się głównie
z percepcją wzrokową, w ostatnich latach niewidomi w Polsce dowiedli wielokrotnie, że
ich potencjał w dziedzinie sztuk teatralnych może być kreatywnie wykorzystany i przynosić interesujące efekty na scenie. Świadectwem tego potencjału jest działalność teatru
ITAN – Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego w Krakowie, działającego przy fundacji
o tej samej nazwie. Aktor Artur Dziurman i Stowarzyszenie Scena Moliere w Krakowie od
15 lat prowadzą instytucję absolutnie wyjątkową – pierwszy i jedyny w Polsce profesjonalny teatr niewidomych i niedowidzących.
Dziurman, aktor filmowy i telewizyjny oraz reżyser związany z Krakowem, kojarzony jest
głównie z rolami „czarnych charakterów”, ale jego „jasne” oblicze to 15 lat pracy z pełnymi pasji ludźmi, którym los odebrał, a niektórym stopniowo odbiera, możliwość oglądania świata. Twórcy teatru ITAN, doprowadzając do integracji profesjonalistów, amatorów,
seniorów i młodzieży, w każdym ze swoich spektakli konsekwentnie przełamują granice
twórczości amatorskiej i możliwości osób niepełnosprawnych wzrokowo. Idea występowania w takim składzie, gdzie większość to osoby niewidome i niedowidzące, którym
towarzyszą zawodowi aktorzy, zrodziła się z pragnienia integracji osób wykluczonych
z powodu niepełnosprawności. Zespół teatru ITAN, obok Artura Dziurmana współtworzą
m.in.: Wanda Mizik, Stanisław Zając, Renata Szczepaniak, Mieczysław Baczański, Mariusz Koczara, Mariusz Długopolski, Małgorzata Walkosz, Magdalena Sokołowska, Barbara Cekiera, Iwona Chamielec, Janusz Bąk, Joanna Koczara, Krzysztof Bartosz, Maciej
Jackowski157. Wśród członków zespołu 25 aktorów jest niewidomych.
Nie ulega wątpliwości, że niepełnosprawni wzrokowo są w bardzo dużym stopniu wykluczeni w partycypowaniu w kulturze współczesnej nastawionej przede wszystkim na
odbiór wzrokowy. Na przekór temu, działalność teatru ITAN dowodzi, że nie musi to
być regułą. Imponujący dorobek teatru ITAN: 1300 zagranych spektakli, 160 spektakli
rocznie158, świadczy dobitnie, że niewidomi chcą, mogą i potrafią wyrażać siebie przy
157
158

Na podstawie oficjalnej strony teatru ITAN: http://teatritan.pl/zespol/, 5.01. 2016.
Na podstawie oficjalnej strony teatru ITAN: http://teatritan.pl/zespol/, 5.01. 2016.
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pomocy sztuki aktorskiej, a bariera niepełnosprawności nie przeszkadza w uprawianiu
zawodu aktora tak bardzo, jak mogłoby się to wydawać. Co więcej – uprawianie tego
zawodu jest nierzadko jedynym działaniem zarobkowym niewidomych i niedowidzących
artystów wchodzących w skład zespołu ITAN. Fundacja i teatr utrzymują się głównie
z wystawiania spektakli, z których dochody pokrywają również koszty miejsca pracy
i produkcji. Interesującym zabiegiem artystycznym stosowanym w spektaklach teatru
ITAN jest kondensowanie ich sfery wizualnej we fragmentach filmowych. Innymi słowy:
to, czego niewidzący nie są w stanie wyrazić ciałem, wyrażane jest filmem. Ten prosty, a jednocześnie niezwykle skuteczny zabieg wprowadzony z inicjatywy Dziurmana
sprawia, że spektakle teatru ITAN tworzą dobrze złożoną całość, w której każdą scenę
filmową uzasadnia teatralna.
Jedną z najbardziej ambitnych realizacji teatru ITAN było stworzenie sztuki teatralnej na
podstawie dramatu „Promieniowanie ojcostwa” autorstwa Karola Wojtyły. Premiera spektaklu miała miejsce w październiku 2013 roku w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu
oraz w kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie-Dębnikach. Praca nad trudnym, filozoficznym tekstem, jednym z ostatnich dramatycznych utworów przyszłego papieża (i najbardziej dojrzałych pod względem ukazania psychologii człowieka i jego wiary), była dla
artystów wielkim wyzwaniem. Niewidomi i niedowidzący aktorzy tworzący teatr pod wodzą
Artura Dziurmana poradzili sobie z nim wspaniale, czego dowiodły entuzjastyczne reakcje publiczności i krytyki. W spektaklu zagrało troje profesjonalnych aktorów: Magdalena Sokołowska, Maciej Jackowski, Iwona Chamielec. W scenariuszu sceniczno-filmowej
adaptacji tego misterium splecione zostały ze sobą dwa światy. Pierwszy z nich to wątek
współczesny, dotyczący samego teatru ITAN i sytuacji, w jakiej znaleźli się niewidomi aktorzy po utracie siedziby Sceny Moliere przy ul. Szewskiej. Wątek ten zderzyłem z tym, co
w dramacie Wojtyły jest najważniejsze – problemem wartości człowieka w odniesieniu
do samego siebie i drugiego człowieka. Wartości, która jest obecnie degradowana, bo
w świecie liczą się pieniądze i różnego rodzaju układy, a człowieka traktuje się jak pozbawioną uczuć i emocji rzecz – tłumaczył reżyser spektaklu A. Dziurman159. We fragmentach
filmowych, podążając za okiem kamery, widzimy więc, jak aktorzy chodzą i pukają od
drzwi do drzwi. Odwiedzają m.in. Urząd Miasta Krakowa, Małopolski Urząd Wojewódzki,
krakowski oddział PFRON. Wszędzie jednak zderzają się z obojętnością, brakiem dobrej
woli i zupełnym niezrozumieniem ich problemów. A to, czego potrzebują, to wsparcie, motywacja do zmagania się z codziennością, swoje miejsce, praca. Krzysztof, jeden z dwunastu niewidomych i niedowidzących artystów grających w sztuce, krzyczy ze sceny: „Gramy
spektakle, wyjeżdżamy, by je wystawiać. Mówiąc górnolotnie, krzewimy kulturę teatralną,
integrujemy środowiska, a politycy teatru nie chcą nam powołać!” Wtóruje mu drugi nieM. Łącka, Ojcostwo według sceny Moliere, „Gość Niedzielny”, październik 2013 r., Artykuł dostępny na stronie: http://krakow.gosc.pl/doc/1757617.Ojcostwo-wg-Sceny-Moliere,
4.01.2016.
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widomy aktor Mieczysław: „– Łazimy, gadamy i nic! Na audiencję trzeba czekać miesiąc.
Za nic nas mają!” Głos w sprawie społecznej obojętności urzędników zabiera także jedna
z niewidomych aktorek: „Gramy „Wojtyłę” już sto razy! Czy to ma jakieś znaczenie? Czy
ktoś z tych decydentów, krawaciarzy, urzędników to docenia? Nie. Myślą: jesteś ślepy,
masz siedzieć w domu, a nie próbować być jakimś ARTYSTĄ!”. Aktorka wylicza ponadto,
z kim jeszcze muszą się spotkać, aby bronić swoich praw: z ministrem pracy, marszałkiem,
posłem, senatorem, przewodniczącym sejmiku, radą miasta, wojewodą i różnymi „dyrektorami wydziałów”. Przytoczone powyżej wypowiedzi aktorów, z uwagi na odniesienia do
ich realnych przeżyć, nie są wyłącznie teatralną fikcją i wiele mówią o postrzeganiu niewidomych w polskim społeczeństwie. Jest to refleksja gorzka, ale pozbawiona wyuczonej
bezradności. Przeciwnie – w Promieniowaniu ojcostwa – niepełnosprawni wzrokowo manifestują gotowość walki o swoje prawa i głębokie poczucie własnej wartości i godności.
Ostatecznie, w trakcie rozwoju spektaklu, pomoc aktorom deklaruje Adam, główny bohater dramatu Karola Wojtyły. Adam, podobnie jak oni, szuka swego miejsca, zmaga się
z własnym ojcostwem, przeszłością i przyszłością:
Ileż razy myślałem, że muszę zatrzeć swoje ślady, że siebie samego muszę
zatrzeć, by w ten sposób utożsamić się z każdym człowiekiem, którego dzieje
pisze tłum. (…) Nie chciałem przyjąć cierpienia, jakie niesie ryzyko miłości.
Myślałem, że mu nie sprostam. Byłem za bardzo zapatrzony w siebie – wtedy
miłość jest najtrudniejsza.
Zwracając się do niewidomych aktorów, główny bohater dodaje: Adam to imię, które
noszę. Trudne mam imię. Jest to imię, poprzez które muszę się spotykać z każdym człowiekiem. Teraz także z wami.
Trzecią wspólną sztuką w wykonaniu zespołu ITAN jest Brat naszego Boga filmowo-teatralna realizacja dramatu Karola Wojtyły. Ten utwór Wojtyły miał już sporo realizacji,
ale ta okazała się inna niż wszystkie. Koncepcja artystyczna zakładała łączenie elementów sztuki teatralnej i filmowej, co daje ciekawy dla widzów efekt. Autorami muzyki są:
Jan A.P. Kaczmarek, Jacek Skubikowski i zespół Il Divo. W roli głównej wystąpił Maciej
Jackowski, aktor krakowskiego Teatru im. J. Słowackiego. Wraz z nim zagrały też profesjonalne aktorki: Magda Sokołowska i Iwona Chamielec oraz kilkunastu niewidomych
aktorów amatorów. Reżyser, A. Dziurman chciał pokazać, jak wiele potrafią niewidomi
aktorzy, choć jest im przecież znacznie trudniej:
Dla nich to wielkie wyzwanie, począwszy od opanowania tekstu, którego przecież nie mogą przeczytać, więc najpierw trzeba im nagrać go na płytę, którą
wielokrotnie przesłuchują i opanowują w ten sposób pamięciowo. Nasz teatr
nie ma stałej siedziby i za każdym razem gramy w innym miejscu, w innych
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warunkach technicznych. Każde przedstawienie wymaga więc specjalnej próby, podczas której aktorzy prowadzeni przez osoby widzące muszą poznać
i zapamiętać to miejsce.160
Jak zauważa reżyser, najlepszym dowodem ich sukcesu mogą być pytania po zakończeniu sztuki, by wskazać niewidzących aktorów, bo nie da się tego rozróżnić w czasie gry.
Sztuka Karola Wojtyły, którą aktorzy zespołu ITAN wystawili w ciągu 5 lat prawie sto
razy, cieszy się dużym powodzeniem. Wiąże się ono zapewne z osobą autora tekstu, ale
także z faktem, że dramat o potrzebie miłosierdzia jest wciąż aktualny i autentycznie
przeżywany i odgrywany przez aktorów, co potwierdzają wzruszeni widzowie. Sama idea
integracji stojąca u założeń teatru ITAN zachęca natomiast każdego z widzów, który chce
się spotkać z kimś zupełnie różnym od niego. Czasem spotkanie to jest niełatwe i refleksyjne (jak w spektaklu Promieniowanie ojcostwa), jednak zawsze nagradza widzów
otwartych i gotowych na nowe, odmienne przeżycia.
*
Kolejnym interesującym przykładem aktywnego zaangażowania osób niewidomych
w sferę działalności artystycznej na deskach teatru jest ich udział w spektaklu pt. Faust
w reżyserii Michała Borczucha. Do pracy nad Faustem twórcy spektaklu zaprosili grupę
niewidomych, którzy wraz z aktorami zmierzyli się z dramatem uchodzącym za dzieło
raczej literackie niż sceniczne. Aktorzy zawodowi, którzy wystąpili w przestawieniu to:
Dominika Biernat, Mirosław Guzowski, Marta Malikowska, Martyna Peszko, Jan Sobolewski, Paweł Smagała, Robert Wasiewicz, Piotr Wawer Jr, Małgorzata Witkowska. Aktorzy nieprofesjonalni to: Rafał Bladowski, Patryk Iks, Roksana Jakielska, Janusz Kamiński,
Mikołaj Kosicki, Krystyna Skiera161.
Jak zauważył Michał Borczuch, wyzwanie postawione przez Goethego wiąże się nie tylko
z gigantycznym rozmiarem tekstu obejmującym ponad dwanaście tysięcy wersów i czasem akcji rozpisanym na trzy tysiące lat:
„Faust” jest pisany jako teatr w teatrze, a skoro wszystko, co pojawia się na
scenie, uzyskuje teatralną formę i znak, to jak przedstawić metafizyczną wars
twę tekstu? Co jeśli Goethe rozumiał ją dosłownie – czy pudel jest żywym
psem? Jak wygląda pies, w którego wstąpił diabeł? Jak wygląda coś, czego
w teatrze pokazać się nie da?162
A. Świeży-Sobel, Wyjątkowy spektakl w Podgórzu, „Gość Niedzielny”, czerwiec 2014 r.,
Artykuł dostępny na stronie: http://gosc.pl/doc/2031938.Wyjatkowy-spektakl-w-Pogorzu,
3.01.2016.
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W kulturze przesyconej obrazami, w której zmysł wzroku ma dominującą pozycję, a spór
między ikonoklazmem a ikonofilią odżywa w zradykalizowanym wymiarze, twórcy spektaklu zadają pytanie o reguły wytwarzania doświadczenia wzrokowego. Czy wzrok rzeczywiście determinuje nasze relacje z rzeczywistością? Czy może, jak twierdzi amerykański badacz mediów Nicolas Mirzoeff, wizualizowanie to, „wytwarzanie wizualności”
i jest domeną wyobraźni, a nie wzroku?
W scenariuszu autorstwa Tomasza Śpiewaka bezceremonialne potraktowanie tekstu
Goethego nie jest obliczone ani na zszokowanie widzów, ani na sprawienie im przyjemności. Jeśli ta nonszalancja wobec „pierwowzoru” czemuś służy, to traktowanemu zupełnie poważnie odnowieniu znaczeń dramatu. Widz nie wyczuwa tu kokieterii,
przymilania się. W centrum jest sama praca i to praca podwójna: zespołu nad tekstem
i tekstu nad zespołem. W procesie adaptacji dramatu Goethego do spektaklu został
wzięty przede wszystkim wątek melodramatyczny. Dialogi doktora z Mefistofelesem
pozostały tu w formie szczątkowej. Na pierwszym planie zaś rozgrywa się tragedia
Małgorzaty, czternastoletniej dziewczyny, którą Faust z diabelską pomocą uwodzi
i doprowadza do zguby. Jak zauważa recenzentka spektaklu, historyczka literatury
Katarzyna Czeczot, ten dramaturgiczny zabieg mógł dać efekt hollywoodzki – przecież
powieść sentymentalna wraz z centralnym dla niej wątkiem pohańbionej kobiety zawsze była bowiem znakomitym materiałem dla twórców kinowych melodramatów163.
Okazało się, że rezultat jest inny:
Ten chropawy, ostentacyjnie nieskładny spektakl jest przeciwieństwem chwytających za serce, romansowych fabuł. Między innymi dlatego, że monologi
Małgorzaty, jej rozmowy z Bietką i Martą sąsiadują ze scenami, w których na
plan pierwszy wysuwają się zaproszeni do współpracy niewidomi, wychodzący z ról postaci dramatu i zaczynający grać siebie. Na przykład opowiadać
swoje historie. Albo po prostu ustalać z widzącymi aktorami, co zmieniło się
w scenografii, czy jakieś jej elementy zostały przestawione.164
Sceny z udziałem nieprofesjonalnych aktorów mają bowiem bardzo różny charakter.
Wśród nich uwagę zwraca zwłaszcza jedna. Na nieruchomą część scenografii składają
się rzędy maszyn i szatnia z metalowymi szafkami (w czytanym przez aktora fragmencie
audiodeskrypcji pada słowo „fabryka”). Do szafek po lewej włamuje się grupka mężczyzn. Niektórzy z nich na pewno nie widzą. Jeden irytuje się, gdy ktoś mu oznajmia,
że poświeci latarką. Wymieniają uwagi techniczne, komentują to, co znaleźli. A wśród
znalezionych przedmiotów znajduje się między innym książka Okultyzm wczoraj i dziś,
K. Czeczot, Czarne foliowe słońce, http://www.dwutygodnik.com/artykul/5809-czarne-foliowe-slonce.html 3.01.2016.
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Tamże.
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pióro i papier. Warto zaznaczyć, że książka ta podaje magiczne sposoby na odzyskanie
wzroku, a na papierze widnieją ślady krwi. Jak zauważa Czeczot:
(…) ta scena – wolna od symbolicznego ciężaru, trochę błaha, a trochę absurdalna – ładnie streszcza ideę tego spektaklu, w którym chodzi o włamanie się
do tekstu, o nielegalne wtargnięcie, złamanie kodu. Wejście tylnymi drzwiami. Tymi drzwiami okazuje się po prostu zmysłowe doświadczenie, które nie
jest doświadczeniem większości i które nie mieści się w mowie większości.
Bardzo prosty i spójny pomysł na spektakl. Bardzo owocny.165
W spektaklu oczarowana przez kochanka Małgorzata truje matkę, doprowadza do śmierci brata, a następnie morduje swoje nowo narodzone, nieślubne dziecko. W jej historii
Goethe zawiera jeden z ulubionych wątków epoki: uwiedzenie niewinnej dziewczyny.
„Upadek” bohaterki zyskuje odbicie w nienawistnych, pełnych pogardy wobec kobiet
komentarzach Bietki, Marty, matki i brata. Znajduje swój wyraz w języku: metaforyce
straconego wianka, zerwanego kwiatka, kobiecego ciała jako przestrzeni, na której mężczyzna wyciska znamię właściciela.
Warto zauważyć, że spektakl Borczucha pokazuje mechanizmy służące sprawowaniu
kontroli nad kobiecą seksualnością na bardzo szerokim tle, łącząc je ze sposobami przedstawiania kobiecego ciała, a może nawet z kategorią wizualności jako takiej. W chwilę po
włamaniu się do szatni (szatni tekstu), Bietka pyta jednego z niewidomych mężczyzn,
czego by chciał, gdyby miał odzyskać wzrok, choćby tylko na pięć minut. Odpowiedź
brzmi: „Kobietę!”. Dalej następuje scena, w której na ogromnym, zajmującym miejsce
kurtyny półprzezroczystym ekranie zostaje wyświetlone wideo z nagą Małgorzatą leżącą
na łóżku, przyłapaną w intymnej sytuacji. Kamera ślizga się po jej ciele, przybliża piersi.
Towarzyszą temu komentarze Bietki, która niewidomemu objaśnia, co widać na ekranie,
lubując się w pornograficznych detalach. Co ciekawe, konsternacji nie budzi tu sama
nagość, lecz jej nadmiar, oraz fakt, że do obrazu dołącza słowo. Ciało Małgorzaty zostaje w ten sposób obnażone podwójnie (czy podwójnie poddane pornografizacji). Trudno
o bardziej dobitne niż ta scena potwierdzenie tezy Nicholasa Mirzoeffa, na którą twórcy
spektaklu powołują się w programie, że wizualizowanie „to wytwarzanie wizualności”,
które stanowi domenę wyobraźni, a nie wzroku.
Faust w reżyserii Borczucha jest jednocześnie spektaklem o robieniu spektaklu, o wspólnym uczeniu się korzystania z tej samej przestrzeni. Druga część przedstawienia obejmuje między innymi dialog Fausta z Troską, która go oślepia. W tym samym czasie rośnie
na środku sceny czarne słońce, bo zrobione z folii przypominającej worki na śmieci.
Przytłacza wielkością wszystkie znajdujące się na scenie postacie, które naraz wydają
się malutkie. Trudno o bardziej oryginalny symbol ślepoty w polskim teatrze.
165
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5. Twórczość plastyczna niewidomych
oraz ich recepcja sztuk plastycznych
Sztuki plastyczne są dziedziną, w której niewidomi rzadko podejmują aktywność artystyczną. Fakt ten wydaje się zrozumiały z uwagi na ograniczenia percepcyjne w tym
zakresie. Typowe dla dzieci z zaburzeniem lub całkowitą utratą funkcji narządu wzroku
jest ograniczenie kanałów odbioru otaczającego świata, co zubaża i modyfikuje proces
percepcji estetycznie wartościowych wrażeń166. Nie znaczy to jednak, że osoby niewidome nie mają w tej sferze sztuk plastycznych żadnych możliwości autoekspresji, czy też
kształtowania swojego poczucia piękna. Mogą oni wyrażać się i rozwijać również w tej
sferze, ale pod pewnymi warunkami. Dotyczą one już edukacji plastycznej na poziomie
wczesnoszkolnym. Jak zauważają doświadczeni nauczyciele oraz metodycy, specyfika
psychiki dzieci niewidomych stwarza potrzebę stosowania w nauczaniu dzieci czterech
zasad. Są to:
• zasada indywidualizacji,
• zasada konkretności w nauczaniu,
• zasada mobilizacji do zbierania doświadczeń,
• zasada samoaktywności.
Niewidome dzieci zbierają aktualną wiedzę o otaczającym ich świecie przede wszystkim
dzięki dotykowi (kształty, rozmiary, temperatura, znaczenie przedmiotów itp.). Nauczyciel, chcąc przedstawić dzieciom „rzeczy” będące poza ich zasięgiem ze względu na ich
rzeczywiste wielkości, miejsce występowania – pałace, zamki, samoloty itp., musi zastąpić je makietami, modelami, eksponatami wiernie oddającymi rzeczywistość. Bardzo
ważny w poznawaniu języka plastyki przez dzieci niewidome i niedowidzące jest odpowiedni dobór pomocy dydaktycznych. Uczniowi należy stworzyć warunki do oglądania
dzieł plastycznych poprzez dotyk i stymulację percepcji dotykowej. Przydatne będą więc
w pracowni wszelkie modele, rzeźby, płaskorzeźby. Uczenie rozróżniania za pomocą
zmysłu dotyku kształtów, faktur, barw i przenoszenia ich na papier wymaga stosowania
odpowiednich technik plastycznych167.
Przekaz werbalny nauczyciela oraz brak odpowiednich podręczników dla niewidomych
uczniów można uzupełnić techniką komputerową, w postaci encyklopedii multimedialnych
T. Majewski, Psychologia niewidomych i słabowidzących, Warszawa 1983, s. 10.
T. Majewski, Poradnik metodyczny dla nauczycieli pracujących z dziećmi z uszkodzonym wzrokiem w systemie integracyjnym, Warszawa 1997.
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(komentarz lektora) z zakresu historii sztuki. Nauczyciel powinien jednak ograniczać
na zajęciach metody werbalne na korzyść poglądowości, która powinna opierać się na
wszystkich pozostałych zmysłach, tj. dotyku, słuchu, powonieniu, smaku. Im więcej bowiem receptorów zmysłowych bierze udział w percepcji przedmiotu czy zjawiska, tym
większa dokładność cechuje powstałe u dziecka wyobrażenia.
Zdaniem dydaktyków, najprostszymi technikami dostępnymi dla uczniów niewidomych
są techniki rzeźbiarskie, a więc modelowanie i rzeźbienie w plastelinie, modelinie, masie
solnej i papierowej, glinie. Uczeń, tworząc w powyższych technikach, doskonali swoje
sprawności manualne. Dla nauczyciela taka praca jest doskonałym sprawdzianem wyobraźni i znajomości pojęć ucznia, takich jak szczegółowość, proporcje poszczególnych
elementów, precyzja wykonania168.
Dla uczniów niewidomych i słabowidzących dobre będą także wszelkie techniki plastyczne eksponujące fakturę materiału, uwrażliwiające na jej zmienność, podobieństwa
i kontrasty. Są to m.in. techniki:
• półpłaskie (naklejanie różnego rodzaju materiałów na papier, tkaninę),
• reliefowe (np. żłobienie w miękkiej glinie, plastelinie),
• makrama (ozdoby wiązane z najrozmaitszych materiałów, takich jak: nici, sznurki,
taśmy; jako elementy uzupełniające służyć mogą drewniane korale różnych wielkości, fragmenty drewna, korzenie, muszle, kamienie),
• tkactwo (ręczne wykonanie tkaniny z włóczki, przy użyciu ramy tkackiej).
Przykłady ciekawych prac plastycznych niewidomych dzieci i młodzieży znaleźć można
np. na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie169. Prezentowane prace to m.in. stroiki
świąteczne170 czy prace wykonane w technice decoupage’u. W internacie szkoły funkcjonuje koło plastyczne, a zajęcia plastyczno-manualne stanowią bardzo istotną część
Tamże.
Założony w 1948 roku krakowski Ośrodek stanowi ważne centrum edukacji, doradztwa i rehabilitacji dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku w szerokim przedziale wiekowym – poczynając od bardzo małych dzieci (0–6 lat), które obejmuje wszechstronną opieką zespół wczesnego
wspomagania rozwoju, poprzez młodzież na wszystkich etapach kształcenia, kończąc na słuchaczach szkół policealnych. Ośrodek stara się utrzymywać bliskie kontakty międzynarodowe
z podobnymi instytucjami, współpracuje z brytyjską organizacją Lattitude oraz często uczestniczy w projektach unijnych. Wymiana doświadczeń, wiedzy i informacji na temat najnowszych
osiągnięć prowadzi do efektywnego doskonalenia metod, technik oraz technologii wykorzystywanych w nauczaniu osób niewidomych i słabowidzących; http://www.blind.krakow.pl/osrodek.html, 23.02.2016.
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zajęć rewalidacyjnych. Zdaniem wychowawców z krakowskiego ośrodka, dzięki nim
można pomagać dzieciom uwierzyć we własne, niepowtarzalne, sobie tylko właściwe
możliwości i zdolności plastyczne171. Wychowankowie internatu chętnie uczestniczą
w zajęciach plastycznych. Pracują różnorodnymi technikami plastycznymi, między innymi:
• technikami pastelowo-kredkowymi,
• wzbogaconymi technikami rysunkowymi (m.in. rysunek świecą, wysypywani z piasku, rysowanie nitką, wydrapywanki),
• malarskimi technikami dekoracyjnymi (wykorzystywane przy nich narzędzia i przybory pomocnicze to np. papier, karton, tkanina, szkło, folia, farba, tusz i kleje ozdobne),
• techniką malowania za pomocą szablonów,
• techniką malowania na szkle,
• technikami linearnymi (drapanki, żłobienia i inne),
• technikami formowania brył przestrzennych (masa solna, glina, gips i inne),
• techniką papieroplastyki – rzeźby z papieru,
• techniką wydzieranki i wycinanki,
• technikami graficznymi (np. odbitki tkanin, liści, nitek i sznurka),
• technikami wykorzystującymi faktury różnych materiałów.
Odpowiednio dobrana, przy współpracy i zaangażowaniu wychowawcy i dziecka, technika stworzy niepowtarzalne możliwości plastycznej ekspresji każdego dziecka.
Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie odnoszą wiele sukcesów, biorąc udział w różnorodnych wystawach i konkursach lokalnych i ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych.
Były to między innymi:
• Wystawa podczas Święta Organizacji Pozarządowych,
• Wystawa podczas corocznej akcji „Kocham Kraków z wzajemnością”,
• Wystawa podczas akcji TV Polsat „Podaruj Dzieciom Słońce”,
• Konkurs plastyczny podczas Festiwalu Anielskiego,
• Konkursy organizowane przez Domy Kultury (MDK „Dom Harcerza”, Staromiejskie
Centrum Kultury Młodzieży, Centrum Młodzieży dr Henryka Jordana i in.),
• VI Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Moje marzenia – co
chciałbym zobaczyć”,
• Międzynarodowe Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych,
• Wystawa w Parlamencie Europejskim „Widzieć rękoma”,
• Wystawa z okazji Światowego Dnia Niewidomych
• oraz cały szereg innych wystaw i konkursów172.
Rozmowa z dyrektor ośrodka mgr Barbarą Plantą przeprowadzona przez E. Wiącek 15 listopada 2015 roku.
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W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie od trzech lat działa pracownia ceramiczna wyposażona w piec ceramiczny. Zajęcia plastyczne w pracowni obejmują poznawanie różnych materiałów, technik tworzenia w glinie i modelowania, lepienia ręcznego, formowania, odlewania i zdobienia prac.
Zajęcia te mają funkcję rewalidacyjną, pozwalają również rozwinąć zdolności plastyczne.
Uczestnicy zajęć mogą lepiej poznać możliwości, jakie kryje technika rzeźby, modelowania
w glinie, a przez to mają okazję do twórczego wypowiadania się, usprawniają swoje zdolności manualne i kontakt z otoczeniem. Zajęcia uczą kreatywności, pobudzają wyobraźnię,
aktywność twórczą, stymulują percepcję dotykową. Wykonywane przez młodzież prace
pełnią funkcję dekoracyjną i użytkową: świeczniki, anioły, figurki, dzbanuszki, kubeczki,
ramki do fotografii, biżuteria ceramiczna. Zajęcia plastyczne w pracowni internatu prowadzi mgr Anna Szczepaniak. Na zajęcia ceramiczne jest zapisanych około 80 osób, podzielonych na grupy. Prace wykonane na zajęciach były prezentowane na wystawach w Ośrodku
oraz poza nim (wystawa w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
p.t.: „Przez Ciemność do świata”, wystawa w Bibliotece Głównej w Bochni)173.
Prace wychowanków stanowią piękną dekorację świetlic oraz sypialń w internacie. Są
one dowodem na to, że uszkodzony wzrok nie jest przeszkodą w tworzeniu fantastycznych, dających satysfakcję i radość prac.

Ilustracja: prace koła ceramicznego uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie (http://www.blind.krakow.pl/sub,kolo_ceramiczne.html)
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http://www.blind.krakow.pl/sub,kolo_ceramiczne.html, 22.02.2016.
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Wizyta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie nie pozostawia wątpliwości, że edukacja plastyczna i twórczość
plastyczno-manualna odgrywają ogromną rolę w rozwoju osobowości dziecka z dysfunkcją wzroku oraz jego samorealizacji. Aktywność plastyczna dzieci z dysfunkcją wzroku
pozwala na kompensowanie braków, rozwój osobowościowy poprzez ekspresję własnej
osobowości oraz wykorzystanie indywidualnego potencjału twórczego. Dziecko, rozwijając swoją wrażliwość, nabiera jednocześnie pewności siebie, co rokuje na lepsze funkcjonowanie w otaczającej rzeczywistości.
Z drugiej jednak strony, faktem jest, że ekspresja w tej dziedzinie w przypadku osoby
niewidomej łączy się z nieuchronnymi ograniczeniami. Przede wszystkim niedostępne
dla poznania i wyobrażeń dziecka niewidomego lub dorosłej osoby niewidomej są barwy. Stąd też techniki malarskie mogą przysparzać nieco więcej trudności niż omówione wcześniej techniki plastyczne, gdzie głównym środkiem wyrazu jest faktura. Z tego
względu, farby używane przez dziecko niewidome lub dorosłą osobą niewidomą powinny mieć gęstą konsystencję. Nie są wskazane farby akwarelowe czy plakatowe, gdyż
rozpływają się one na kartce i nie pozostawiają wyraźnej faktury. Zamiast pędzli bardziej
celowe będzie używanie przez ucznia palców do malowania. Uczeń wtedy doskonale
wyczuwa pod palcami fakturę obrazu, kontroluje efekty swojej pracy. Kiedy jest to malowanie z natury, np. malowanie wazonu z kwiatami, uczeń zanim go namaluje powinien
dokładnie obejrzeć model palcami, podejść, wziąć go w dłonie, sprawdzić wszystkie
jego wypukłości, kształt, wielkość, dotknąć płatków kwiatów, by potem przenieść swoje
wrażenia i spostrzeżenia na kartkę papieru.
Zdaniem dydaktyków dobrym rozwiązaniem jest stosowanie farb zapachowych. Kiedy
farby pachną sokiem z cytryn, malin, mięty uczeń czuje to co maluje wszystkimi zmysłami. Niewidomi, choć nie spostrzegają kolorów, przyswajają sobie stosowne pojęcia
i bardzo często używają ich zazwyczaj w formie związków skojarzeniowych typu: ,,zielona trawa”, ,,niebieskie niebo” itp.174.
Podobnie jak w przypadku technik malarskich, tak i w rysunku, ważne jest, aby używane
przez ucznia narzędzia pozostawiały na papierze wyczuwalny dotykiem ślad. Nadają
się do tego m.in. kredki świecowe. Dzieci niewidome do rysowania używają również
specjalnej folii. Wykonują na niej szkic. Na odbitce obrys naszkicowanego przedmiotu
wyklejają sznurkiem. Taki kontur, wypukły i wyraźnie wyczuwalny pod palcami, potem
może być wypełniany np. farbą lub kredką.
Poznanie rzeczywistości jest dla dziecka niewidomego utrudnione, wymaga więcej czasu
i wysiłku niż u dziecka widzącego. Trudności występują również w zakresie nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. Dziecko niewidome nie ma możliwości zobaczenia wyrazu
T. Majewski, Poradnik metodyczny dla nauczycieli pracujących z dziećmi z uszkodzonym wzrokiem w systemie integracyjnym, Warszawa 1997.
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twarzy, mimiki, gestów, które uzewnętrzniają nastroje drugiego człowieka. W przełamaniu owych barier i zahamowań dziecka bardzo ważną rolę mogą odegrać właśnie zajęcia
plastyczne. Rysunek, malarstwo, rzeźba to formy ekspresji, w których dzieci niepełnosprawne mogą wyrazić siebie, swoje emocje. Język plastyki jest bardziej giętki w wyrażaniu przeżyć psychicznych od języka werbalnego. Językiem plastycznym dziecko może
ujawnić własny stan psychiczny oraz indywidualne przeżycia.
Chociaż działalność plastyczna niewidomych jest najczęściej związana z ośrodkami
szkolno-wychowawczymi, zdarzają się wyjątki od reguły. W 2011 roku w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli można było oglądać niecodzienną wystawę pt. BIAŁE ILUSTRACJE. Niezwykłość tej wystawy wiązała się z faktem, że została ona przygotowana
przez niewidomych, którzy stworzyli dzieło dla odbiorców widzących. Taka jest geneza
wystawy tzw. „białych ilustracji” do Pana Tadeusza. Linie złożone z wypukłych kropek zaskakująco trafnie i dynamicznie, a przy tym bardzo skrótowo, odtwarzały najważniejsze
wydarzenia z narodowej epopei. Patrząc na te prace, zwiedzający nie tylko porównywali
je z zapamiętaną fabułą, ale także mieli okazję wstąpić do przedsionka innego świata –
świata, gdzie nie ma światła, barw, perspektywy. Jest natomiast wyobraźnia, inwencja,
wytrwałość i optymizm175.
Niezależnie od wspomnianych powyżej dokonań niewidomych w sferze plastyki, nie
można negować faktu, że głęboka patologia wzroku niesie ze sobą obiektywne trudności przekodowania informacji estetycznej na dostępny dla percepcji niewidomych język
estetyczny, którego podstawą są nieuszkodzone zmysły. Z tego wynika konieczność
omówienia problemu „języka piękna”. Wiadomo, że każdy obiekt estetyczny jest jednocześnie źródłem informacji oraz wskazuje na sposób „odczytywania”, „wytłumaczenia”
i „przeniesienia” tej informacji na płaszczyznę emocjonalno-obrazową osoby percypującej za pośrednictwem dla danego dzieła sztuki KODÓW [podkreśl. E.Wiącek]176. Dzięki
tym kodom autor dzieła pieczętuje w nim uczucia, myśli, postacie. Każdy z kodów estetycznych jest nosicielem pewnej informacji, a ich zbiorowa percepcja jako całokształtu
zabezpiecza pełnowartościowość percepcji obiektu estetycznego w całości.

Z. Surowaniec, Historia ogrodów, nowoczesne malarstwo i sztuka niewidomych w muzeum,
http://tiny.pl/g7cw, 23.02.2016.
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E. Jutrzyna, Problemy edukacji artystycznej dzieci z wadą wzroku w warunkach integracji, [w:]
Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, red. Z Kazanowski,
D. Osik-Chudowolska, Lublin 2003, s.217.
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6. Wnioski ogólne
Nie ulega wątpliwości, że poetycka i muzyczna działalność artystów jest po części przejawem procesów kompensacyjnych, które są właściwe niewidomym; muzyka i słowo to
bowiem obszary w pełni dostępne dla tej niepełnosprawności sensorycznej. Nie oznacza to jednak epatowania niepełnosprawnością. Przeciwnie: w większości przypadków
dramat utraty wzroku jest immanentnie wpisany w życie twórców i traktowany przez nich
samych bez specjalnego sentymentu, a nawet z pewną surową rzeczowością. Pozwala
im to lepiej i skuteczniej poszukiwać pełni normalnego życia. Co więcej – niekiedy wiersze te zaskakują pogodą, barwnością i optymizmem. Ta pogodna tonacja nie oznacza
wcale beztroski czy sielanki. Płynie pod nią podskórny nurt tragizmu, ale z reguły jest
to tragizm przezwyciężony.
Należy podkreślić, że sprowadzanie twórczości niewidomych artystów wyłącznie do roli
kompensacyjnej byłoby jej zubożeniem i wypaczeniem, a także podtrzymaniem pewnej
izolacji, w jakiej się znajduje. Podejście takie byłoby uwzględnieniem jedynie motywu
swoiście negatywnego, bo przymusowego, a pomijaniem motywów pozytywnych. Tymi
pozytywnymi motywami są:
• spontaniczna potrzeba tworzenia
• potrzeba twórczej samorealizacji
• potrzeba kształtowania obrazu świata i przekazania własnej jego wizji, czyli potrzeba autoekspresji – wyrażenia siebie
• potrzeba zrozumienia samego siebie i eksploracji własnej podświadomości
• potrzeba zrozumienia drugiego człowieka
• potrzeba własnej interpretacji toposów mitycznych oraz treści religijnych
• potrzeba doświadczeń estetycznych wzbogacających życie o nowe jakości
• potrzeba pogłębienia tożsamości narodowej
• potrzeba refleksji na temat postaw moralnych
• potrzeba utrwalenia własnych wspomnień
Biorąc pod uwagę powyższe motywy pozytywne, twórczość niewidomych na płaszczyźnie genezy nie różni się od wszelkiej innej twórczości. Do podobnej konstatacji można dojść dokonując przeglądu tematyki pojawiającej się w dziełach niewidomych artystów. Ślepota jest w nich jedynie jednym z wątków, który w dodatku nie jest wątkiem
występującym w dziełach każdego z twórców. W istocie, panorama zagadnień w ich dziełach zmaga się z całym bogactwem problematyki ludzkiej i stara się dociekać najbardziej
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zawiłych sensów życia. Różnorodność i rozległość gamy tej problematyki, wrażliwość
na detale egzystencji człowieka zdają się dowodzić, że niewidomy artysta także widzi
na swój sposób, chociaż owo „widzenie” nie zostało mu dane naturalnie i niejako „za
darmo”, jak wszystkim widzącym. Niewidomy twórca musi owo „widzenie” nieustannie
zdobywać, musi wkładać w nie ogromne wysiłki fizyczne i duchowe, mobilizować nieustannie swoją wyobraźnię i pamięć (szczególnie ociemniali, a więc ci, którzy kiedyś
widzieli). Innymi słowy, podczas gdy dla widzących wzrok jest najłatwiejszym w używaniu zmysłem, nie wymagającym zwykle żadnego wysiłku i nie zmuszającym do żadnego
zaangażowania, dla niewidomych twórców dostęp do widzenia wiąże się z procesami
tłumaczenia doznań percypowanych innymi zmysłami na zmysł wzroku. Obcowanie
z dziełami artystów niewidomych – swoista „magia (nie)widzenia” pozwala widzącym
odbiorcom uświadomić sobie niewykorzystany przez nich niezmiernie bogaty potencjał
innych zmysłów i dostarcza wskazówek, jak korzystać z tej niewyczerpanej kopalni.
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