Podróż nie tylko po słowa. O łódzkim katamaranie
poetyckim z Izabelą Fietkiewicz-Paszek i Teresą Rudowicz
Moja podróż na spotkanie poetyckie Izabeli Fietkiewicz-Paszek i na pokładzie.
Teresy Rudowicz do Ośrodka Inicjatyw Twórczych w Łodzi to nie była
tylko podróż po słowa. To była również podróż sentymentalna. Łódź –
to moja ziemia obiecana z pierwszych wierszy (Magdalena
Krytkowska, Był dom). Mieszkałam w Łodzi w dzieciństwie i dlatego
została ona nie zatartym wspomnieniem. Tym razem odwiedziłam
miasto rodzinne przy okazji wyprawy na spotkanie dwóch kaliskich
poetek. Wieczór autorski poprzedził spacer po Piotrkowskiej, znów
rozkopanej, ale ruchliwej, tętniącej mieszaniną tradycji, historii i
kultury, o której przypominają pomniki: ławeczka Tuwima, Stolik
fabrykantów, pomniki Jaracza, Schillera, Latarnika, Lampiarza,
Chłopca, Dziewczynki, a także Kufra Władysława Reymonta.
Ten spacer to był czas na wspomnienia i obserwacje. Czas na wejście
w nastrój tego, co miało się zdarzyć na spotkaniu Zapowiedź przeżyć
intymnych, bo takie one są, kiedy słucha się wierszy Izy i Teresy.
Wierszy pięknych, a nie pozbawionych mocnego przesłania. Wierszy
prowadzących literackimi i historycznymi tropami. Nie obyło się bez
niespodzianki. Na tym spotkaniu po raz pierwszy usłyszałam trzy
opowiadań Izabeli Fietkiewicz-Paszek, opowiadań, dla których
określenie krótka forma jest jak znalazł. Tak, krótkie i pełne treści,
odwołujące się do najgłębiej skrywanych uczuć. Do sumień i pamięci.
To nimi chce zapewne autorka ocalić od zapomnienia kilka istnień
ludzkich w okrutny sposób wyeliminowanych spośród żywych. A
myślę, ze zawierających głębsze przesłanie – krzyk o pamięć, o
tolerancję, o demokrację wreszcie, skierowany do człowieka.
Jedno ze swoich opowiadań przedstawiła również Teresa Rudowicz,
to z kolei wskazuje na los ludzi innych, samotnych, odrzuconych,
nieakceptowanych, ludzi, którzy zaznali traumy.
Zarówno w poezji jak i w prozie obie autorki uzupełniały się w
doskonały sposób, Dostarczyły uczestnikom spotkania powodów do
refleksji i rozważań nad nieuchronnością losu.
Moja podróż nie tylko po słowa zakończyła się właśnie nimi, podanymi
nie w nadmiarze, ale takimi, które zatrzymują i zapadają głęboko.
Magdalena Krytkowska

