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Liryki jak przewodniki po regionie
A Janusz Andrzejczak napisał kilkadziesiąt wierszy inspirowanych urodą i magią Podlaskiego
Literatura
Toruński poeta jest bezgranicznie zakochany w urokach
podlaskiego krajobrazu.

Jeśli wierzyć starym przysłowiom, sami nie wiemy, co posiadamy. Oczywiste dla mieszkańców regionu krajobrazy czy
zjawiska dla siebie odkrył
i ukochał torunianin – Janusz
Andrzejczak. Swoje uwielbienie podlaskiej i mazurskiej natury zaklina w klasyczne, rymowane wiersze. Jego „Powłóczystość” niedawno wydała
Książnica Podlaska.
Poeta Andrzejczak od pierwszej strony zbioru stara się wytłumaczyć, kim jest. Przede
wszystkim – człowiekiem zakochanym w naturze. Uważnym
podróżnikiem, który podziwia
rozlewiska Narwi i Biebrzy, nie
straszny mu chłód poranka czy
pierwszy szron. Podczas, kiedy
mieszczuchy goniąc do pracy
z zaciętością zeskrobują ów
szron z szyb samochodów poeta mówi, że „tyle piękna wokół, ile go w nas samych”.
I na każdej kolejnej stronie
przekonuje
czytelników
do swoich racji.
Kiedy jedziemy z Białegostoku w stronę Bielska Podlaskiego, drogowskaz wskazujący Łubniki, rodzinną miejsco-
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b Janusz Andrzejczak (na zdjęciu) sam stworzyłrysunki do tomiku „Powłóczystość”
wość Jana Leończuka, świetnego poety i poprzedniego szefa
Książnicy, może pozostać nawet niezauważony. Janusz
Andrzejczak ruszając na spot-
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Marzmy... ostrożnie!
o i mam za swoje! A przecież ktoś mądry powiedział – „Uważaj o czym marzysz, bo życzenie może się spełnić”.
Słowa przestrogi jednakże w takiej sytuacji
rzadko obdarzamy jakąkolwiek uwagą i dalej snujemy swoje fantasmagorie… Tak i ja,
niepomna konsekwencji, marzyłam o włoskiej zimie, no i – przepraszam za powtórzenie – mam za swoje! A raczej mamy – białe
święta, ale jedynie na ekranie, za oknem zaś
pyszniące się swą zielenią trawniki i temperaturę iście wiosenną.
Na szczęście pozostałe życzenia miałam najwyraźniej mniej szkodliwe, bo ich realizacja
zamiast zgryzoty, przyniosła - ośmielę się
stwierdzić – skutki pozytywne.

N

kanie z kolegą po piórze widzi
i krzyże obojga Kościołów, i widok, jak z płócien rosyjskiego
pejzażysty Szyszkina. Ale to dopiero początek podróży. Wraz

z
autorem
odwiedzimy
i Krasnogrudę, i Czarną Hańczę,
Puszczę Świsłocką i Białowieską, zajrzymy do gospodarstwa
Krzysztofa Kawenczyńskiego

Od dobrych kilku lat marzyłam o koncercie
w pałacowych ogrodach, z pięknie wyeksponowanym światłem Pałacem, z barokowymi
tańcami towarzyszącymi „Muzyce na wodzie” G.F. H ndla oraz fajerwerkami wybuchającymi w takt „Muzyki Sztucznych Ogni”
tegoż samego autora. W tym roku myśl przyoblekła się w ciało i mimo trudów organizacyjnych, dreszczyku emocji wywołanego
długim oczekiwaniem na pozwolenie konserwatora zabytków, było to wspaniałe doświadczenie zarówno dla nas - wykonawców, jak i naszej publiczności, o czym wnioskuję z entuzjastycznych opinii wyrażanych
bezpośrednio bądź za pośrednictwem mediów. Zaliczam to zatem do życzeń nieszkodliwych – w wydarzeniu nie ucierpiał ani jeden bukszpan lub parkowa bylina (uff!).
Ten rok, muszę przyznać, cudownie sprzyjał
realizacji moich wieloletnich marzeń. Od pewnego czasu, w kręgu polskich „barokowców”
niosła się wieść o fantastycznym czeskim
twórcy, którego kompozycje dopiero teraz odkrywamy – Janie D. Zelence. Ten barokowy
kompozytor odkryty został w latach 50., jednakże długo pozostawał skryty przed oczami
Europy, szczelnie przesłonięty żelazną kurtyną. O „czeskim Bachu” mówiono z zachwy-

zwanego Królem Biebrzy, usłyszymy klangor powracających
wiosną gęsi, których szum
skrzydeł zamieni się w atrament potrzebny w poetyckim
kałamarzu.
Są w „Powłóczystości”
wschody i zachody Słońca,
zmieniające się pory roku, ptaki, owady i unoszące się mgły.
Po prostu czuć, że poeta stapia
się z podlaską naturą w jedność, żyje jej rytmem i poddaje mu się z wyraźną przyjemnością. Śledząc losy przydrożnych świątków i kapliczek
z Bożuchną Mateńką chce być
w wierszu „Moja wiara” częścią cudownego ziemskiego koła życia. Od czasu do czasu, korzystając z odwołań do przyrody, przypomni o jej ulotności
podobnej ulotności życia
w wierszu „Jeśli zdążę”. To także poetyckie wyznanie miłości,
o której nieokreśloności pisze
w utworze „Zabiorę swój smutek”: „byliśmy jak rzeka/zaledwie domysłem”.
Jedną z najbardziej delikatnych wierszowanych opowieści o historiach z Podlaskiego,
jest wiersz bez wątpienia inspirowany historią proroka Ilji
z Grzybowszczyzny. „Wzrósł las
pełen krzyży/ale zmiotła go
pustka/Fruną liście jak kartki/rozsypała się Biblia”. Tylko
tyle, i dla tych, którym nieobca
jest historia tych ziem, aż tyle.
A przecież autor przyjeżdża
w te strony z Torunia. Po co, od-

tem – nic dziwnego zatem, że szybko stał się
obiektem mojego silnego zainteresowania.
Był tylko jeden mały szkopuł – jego kompozycje nie doczekały się zbyt wielu wydawnictw
współczesnych, a te, które mnie interesowały,
dostępne były głównie w manuskryptach,
które nie nadają się do celów wykonawczych.
I tu nastąpiła rzecz cudowna – nagle w konstelacji różnych znajomych odnalazł się link łączący nas z szefem czołowego czeskiego zespołu barokowego Collegium 1704 – Vaclavem
Luxem, który okazał nam wielkie zaufanie
przesyłając na wyłączność zrekonstruowane
nuty do oratorium „Gesu al Calvario”. Dzięki
niemu wykonanie doszło do skutku, zaś białostoccy melomani mogli wysłuchać tego dzieła
jako drudzy w Polsce, który to fakt odnotował
Program Drugi Polskiego Radia. Podobnie
zresztą jak i pierwsze polskie wykonanie
„Psalmów Nieszpornych” Zelenki (w ramach
Festiwalu „Imieniny Izabeli Branickiej”), z których część, jako, że połowa wciąż pozostaje
niewydana, udostępnił nam na wyłączność
inny czeski zespół „Ensemble Inégal”. To był
magiczny wieczór – soliści, chór i orkiestra wykonujący utwory Zelenki, zestawieni ze śpiewem chorałowym, który łączył poszczególne
psalmy, tworząc rekonstrukcję nabożeństwa

powiada w tytułowym wierszu. Według niego jego wschód
północny jest „powłóczysty”,
przyjeżdża „w pejzaż wciąż niczyj/gdzie ludzie jeszcze”. Dla
niego cudem są łąki na które
spływa mleczna mgła, a on
sam... kocha się w niewiedzy,
bo „są mądrzejsi niech wiedzą
jak jesion na miedzy”. Wiele
z tych wierszy nawiązuje do poezji Leopolda Staffa, romantyzmu, młodopolskiej nastrojowości.
Mamy w Toruniu prawdziwego ambasadora Podlaskiego.
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sprzed blisko trzystu lat. Brzmi strasznie historycznie, ale oddziałuje bardzo współcześnie wprowadza nas w bowiem w niemal hipnotyczne, muzyczne continuum.
Przez ostatnie lata nieśmiało marzyłam jeszcze o jednym projekcie, ale że rzecz to trudna
organizacyjnie i nie da się ukryć - kosztowna,
nie wierzyłam w jego powodzenie. Mijający
rok okazał się jednakże nad wyraz łaskawy
i po raz pierwszy w Białymstoku zabrzmiało
„Oratorium na Boże Narodzenie” J.S. Bacha.
Najwyraźniej nie tylko ja czekałam na ten koncert. W Auli Magna pół godziny przed występem zabrakło miejsc siedzących, a około setki
stojących słuchaczy dotrwało z nami do końca
półtoragodzinnego dzieła, zgotowując nam czy raczej Bachowi - długą owację na stojąco.
Drodzy Państwo! Marzmy zatem, tylko…
ostrożnie, bo nasze życzenia, jak widać, zawsze mogą się spełnić. Wymarzonego, szczęśliwego Nowego Roku!a Ą
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