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Zofia Korzeńska 
Gorejące drzewo 

 
Kilkanaście lat temu zobaczyłam w „Civitas Christiana” w Kielcach wystawę malarstwa 

Ottona Grynkiewicza. Wywarła na mnie niezapomniane wrażenie. Kiedy teraz po latach 
otrzymałam od tegoż Autora trzy tomy jego wierszy, ilustrowanych jego obrazami, a także 
folderki z wystaw jego obrazów, natychmiast wynurzyły mi się z pamięci tamte wrażenia. 
Również obecnie te ekspresywne obrazy przykuwają moją uwagę i zadziwiają. Są osobliwie 
piękne i wyzwalają jakieś ludzkie ciepło, budzą po prostu bratnią miłość do człowieka, choć 
równocześnie i smutek wynikający z przeżyć, z okrucieństwa doznanych cierpień, ale też 
nadzieję. Pokazują prawdę człowieczeństwa i ludzką dolę. Dolę ludzi biednych, spracowanych, 
dotkniętych przez tragiczne wydarzenia historyczne.  

 Takie też wrażenie wywarła na mnie poezja Grynkiewicza. Są to wiersze ciepłe, głęboko 
ludzkie, wyzwalające wzruszenie, piękne stylistycznie, wyrażone bogatym językiem, 
równocześnie cechujące się umiarem, naturalną, nie udziwnioną metaforyką.  

Można je podzielić na następujące działy tematyczne:   
1) wiersze ukazujące przeżycia z dzieciństwa i wieku dorastania – o skrajnie sprzecznych 

doznaniach, bo: a) doznaniach szczęścia dzieciństwa i b) doznaniach tragedii życia 
spowodowanej zsyłką na Sybir w wieku 11 lat.  

2) wiersze o doświadczeniach z okresu dojrzałego i jesieni życia – też mające różnorodną 
skalę przeżyć. 

Sam Autor klasyfikuje swoją twórczość również według kryterium czasowego. Pierwszy 
tom tych liryków nosi znamienny tytuł: „Przypomnienia dalekie i bliskie” (2004), a tytuły 
dwóch następnych także dowodzą znaczenia czasu: „Łatanie porwanego czasu” (2011) oraz 
„Po drodze zbierane – wiersze i malarstwo” (2014). Po drodze życia, czyli w czasie.  

A więc liryki poświęcone dzieciństwu to albo przywoływanie wspomnień z czasu 
rodzinnego szczęścia u dziadków w Kozłowikach, w zubożałym zaścianku szlacheckim na 
Podlasiu; albo – druga grupa wierszy, liczniejsza, jakby bolesne przeciwstawienie tamtych 
pierwszych – to wspomnienia okresu zsyłki na Sybir i katorżniczej pracy podmiotu lirycznego 
tych utworów. Jest nim niewątpliwie sam Autor, który na początku zsyłki miał zaledwie 11, a 
pod jej koniec 15 lat. W swej twórczości malarskiej i poetyckiej rozpamiętuje tamte 
przeżycia. Ten chłopiec pracował przez 4 lata ponad siły w syberyjskim klimacie przy 
wyrębie drzew w tajdze i wraz z matką i siostrą znosił głód, mrozy, dokuczliwość insektów. 
Oprócz biedy i wstrząsająco ciężkich warunków bytowych cierpieli oni tęsknotę za 
rodzinnym krajem, za wolnością, trawiła ich rozpacz z powodu losu ojca, uwięzionego przez 
NKWD.  

Jest też liczna grupa wierszy, w których Poeta przywołuje z nostalgią wspomnienia dawnej 
wsi wraz z jej wyglądem, z kulturą ludową, obyczajami, z zachowaniami wynikłymi z 
sytuacji materialnej chłopów. Są to utwory poetyckie o tematyce kulturowej, niejako 
etnograficznej.  

Wiersze związane z okresem późniejszym mają różną tematykę, bardziej współczesną, 
dotyczą spraw narodowych (np. patriotyzmu), życia społecznego, kulturalnego, rodzinnego 
(np. liryki odnoszące się do żony, córki, wnuczki). Sporo ciekawych wierszy z tego działu 
tematycznego Autor poświęca sztuce, tzn. własnej poezji i malarstwu. Te liryki można 
nazwać autotematycznymi, bo to jest poeta dużej samoświadomości twórczej. Szerzej o tym 
jednak za chwilę.  

Chciałabym spojrzeć na tę poezję z bliska i zaprezentować Czytelnikom, zwłaszcza tym 
którzy jej nie znają lub nie pamiętają, trochę przykładów wierszy (lub ich znaczących 
fragmentów), bo trudno oceniać poezję jak gdyby w próżni. Ale takie ilustrowanie i choćby 
pobieżne omówienia wymagają niestety większej objętości tekstu. 
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Przyjrzyjmy się bliżej pierwszej grupie tematycznej tej poezji, poczynając od tomu 1, 
Przypomnienia dalekie i bliskie, niejako debiutanckiego, choć Autor publikował swoje 
wiersze znacznie wcześniej w prasie ogólnokrajowej i regionalnej. Znany poeta Wiktor 
Woroszylski, krajan Grynkiewicza, też spod Grodna, „nawrócony” z komunizmu już po 
„wydarzeniach węgierskich” w 1956 r., zachęcał go jeszcze w latach 60. XX w. do twórczości 
poetyckiej, widząc u niego zadatki talentu. Ale Grynkiewicz długo się wahał, zanim podjął tę 
dziedzinę twórczości. Najwidoczniej stawiał sobie duże wymagania w tym zakresie i zdawał 
sobie sprawę z odpowiedzialności za słowo poetyckie.  

Do pierwszej grupy zaliczymy wspomniane wiersze o dzieciństwie podmiotu lirycznego, o 
środowisku, w którym żył. Poeta w całej twórczości często rozmyśla nad okresem 
dzieciństwa, którego istota tak silnie jest zakodowana w każdym człowieku, że i w starości się 
w nas odzywa. Poeta pisze: wiem | przeszły lata zielone – | różowe też mam za sobą... | W 
jakim kolorze | kupić lody | dla starego dziecka („Dzień dziecka”).  

Już od pierwszego wiersza, „Gorejące drzewo”, z tomu 1. spostrzegamy, że jest to poezja 
niebanalna, że Autor ma wiele do przekazania i że potrafi sprostać wymaganiom sztuki 
poetyckiej. Nie tylko zadziwia dużym bogactwem treściowym, niezwykłą inwencją twórczą, 
ale też wyczuciem smaku, dużą znajomością środków poetyckich, sprawnością języka, 
jednym słowem, wykazuje się wielką dojrzałością poetycką.  

W wierszu tym czytamy: Gorejące drzewo | zatliło się od szczapki smolnej | [...] Na 
ścianach kuchni | chybotały cienie | rycerzy wojowników | pięknych księżniczek – | szli do 
ataku kosynierzy | cwałowała husaria | szumiały skrzydła białych orłów. | W kuchni 
dziadkowego domu | łopotały zwycięskie sztandary. | Od szczapki smolnej | zatliło się drzewo 
– nadal gorejące”.  

Jak widzimy, jest to wiersz biały (bezrymowy), na pozór prosty, a jednak obraz całości 
zdumiewa poetyckością, bo zawiera cały szereg ruchomych wymyślonych figur i 
wyobrażonych obrazów. Jest to artystyczna relacja z zapamiętanej z dzieciństwa wizji 
palącego się łuczywa w domu dziadków. Podmiot liryczny – dziecko – widzi w swej 
wyobraźni to niezwykłe zjawisko gorejącego drzewa jako serię szybko rozwijających się 
scen. Wszystkie elementy są w ruchu – niesłychany dynamizm. I tak je po latach jako poeta 
przedstawia. Dla niego był to widok fascynujący. Kształty płomieni przypominały mu znane 
postacie z baśni lub zdarzenia historyczne. Już wtedy ujawnia się bujna fantazja przyszłego 
malarza i poety. Autor wykorzystuje tu symbol Mojżeszowego gorejącego drzewa i podkreśla 
w puencie, że ono jest w nim – nadal gorejące. Co oznacza? Czy tylko jest symbolem trwale 
palącej się w nim wyobraźni, czy też jeszcze czegoś ponadto – wiary, tradycji kulturowej, a 
może gorliwości życiowej, która podsyca w nim chęć tworzenia? Struktura tego wiersza jest 
klamrowa. Zapis owej klamry, czyli początku i końca wiersza niby ten sam, ale kolejność 
słów w finale – odwrócona i mocno nacechowana znaczeniowo. 

Warto jeszcze przyjrzeć się pięknemu wierszowi „Tam”: 
 

Tam pachnie niebem i słońcem przaśnym  
 
W zakolu cienia kamień kruszeje.  
Zmurszałe belki leżą omszałe  
w zieleni chwastów.  
A trupioszara strzecha  
zgarbiona 
w łachach żebraczych 
okienko-oko – słomą przykrywa. 
Kawałkiem szyby w mroku sepleni 
skargą-nieskargą 
Tak dogorywa, 
[...] 
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Mamy zazwyczaj jakieś drogie nam miejsce, przeważnie są to rodzinne strony, rodzinny 
dom, rodzinny krajobraz – jakieś magiczne „tam”, czyli miejsce, do którego kierujemy nasze 
wspomnienia, nasze odniesienia całego życia. Wiersz Grynkiewicza ma ciekawie 
zastosowaną personifikację. Bohaterką wiersza jest umierająca chata – jako staruszka-
żebraczka. Budzi ona współczucie niczym człowiek, ale przede wszystkim czujemy żal, że ją 
tracimy, i pragniemy ją zatrzymać. Jest to chęć naturalna w sytuacji odchodzenia kogoś 
bliskiego: I ciągle żywe moje nadzieje | że to nieprawda | że moja chata ciągle przytulna | 
ciągle istnieje | i pachnie mlekiem | oraz przaśnym chlebem. Wiersz wyzwala żal, że odchodzi 
jakaś epoka. Literacko to jakby tren, lamentacja.     

Utwór ów rozbudza ponadto w naszej świadomości jakiś mit: chatę-mit, przeszłość-mit, 
dzieciństwo-mit, pamięć-mit. I tu się nasuwa na myśl: „pamięć i tożsamość”, dzieciństwo-
tożsamość, i cała głębia filozofii Jana Pawła II. Czy wiersz Grynkiewicza ukazuje tylko 
tożsamość podmiotu lirycznego, czyli osobistą twórcy? Chyba zgodnie z zasadą skojarzeń ma 
wymowę znacznie szerszą, ogólniejszą. Wszyscy skądś pochodzimy, z czegoś wyrośliśmy: z 
jakiejś ziemi, z jakiejś epoki, z jakiejś kultury, tradycji. Każdy ma taką swoją chatę-mit, 
gniazdo-mit. Tym symbolem może być też piętro kamienicy, ulica, podwórko miejskie, a 
może dwór albo pałac... Nieważny status społeczny, bo bieg do wieczności kończymy 
wszyscy na tych samych prawach. I wyraziste wspomnienia dzieciństwa jako mitu też 
ogarniają każdego z nas, mają moc zawładnąć każdym. Wiersz bez przesadnego 
sentymentalizmu rozbudza w nas drzemiącą jakąś tęsknotę za swoimi korzeniami. Jest ona 
silniejsza od nas. Każdy chyba jej ulega, nawet tak silny człowiek, jak Jan Paweł II 
wielokrotnie wracał myślą i uczuciem do swojej małej ojczyzny. (Możemy o tym szerzej 
przeczytać w referacie ks. Mariana Dudy pt. Miłość do „małej ojczyzny” w myśli i przykładzie 
życia Jana Pawła II, wygłoszonym na sympozjum w Wadowicach 19 maja 2009 r. – 
www.biblioteka-wadowice.pl).  

Wiersz Grynkiewicza pisany jest nie tylko z formalnej perspektywy czasu, lecz z tęsknoty 
za minionym szczęśliwym światem, nie tylko światem osobistym, ale też za epoką, która 
odchodzi, za aurą kulturową, która się zmienia, za tradycją. Zamieszczony obok wiersza 
obraz Grynkiewicza „Ogród rzeźb”, przedstawiający szereg figur ludowych, czy raczej 
stylizowanych na ludowe (świątki ludowe i wieśniacy: chłop z kosą, kobiety z maselnicą i z 
miotłami), wzmaga jego wymowę. Wiersz wraz z obrazem przywołują z nostalgią ten wiejski 
klimat ciepła i szczęścia.  

Porównywalnych merytorycznie wierszy u Grynkiewicza jest we wszystkich trzech 
tomach wiele. Podobnym duchem tchnie liryk „Pod strzechą”. Marzy się w nim Poecie:  

[...]  
Żeby wiatr szumiał, a woda spływała:  
nad strychem czarów i skarbów baśniowych,  
nad majerankiem, szałwią i dziewanną,  
nad kwiatem lipy i miętą pieprzową, 
nad cząbrem wonnym i innymi zioły, 
co w noc Kupały tajemnie zerwano, 
a w Boże Ciało wodą poświęcono. 
[...] 
Pod strzechą chaty szumy i zapachy  
snują się, ścielą – ścielą się i snują. 
 
Tam pamięć tęskni – losem naznaczona –  
na strychu, w kącie, w kopce siana leży  
przez lata długie, w szumy i zapachy  
dzieciństwa mego trwale zanurzona.  
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Znowu jest tu coś z mitu i baśni. Mit dawnej wsi. Jest to piękny wiersz: nostalgiczny, ale i 
refleksyjny, przeniknięty myślą egzystencjalną, filozofią: Tam pamięć tęskni – losem 
naznaczona.  

Pod względem formy w wierszu „Pod strzechą” następuje zmiana stylistyki. W 
przeciwieństwie do paru pierwszych wierszy, raczej nowoczesnych, ten utwór jawi się nam 
niemal w starym stylu. Z taką treścią tylko taka poetyka harmonizuje. Tradycyjna. 
Rytmiczny: regularny 11-zgłoskowiec, ze stałą średniówką. Rymy zachowane śladowo – nie 
natrętnie ścisłe, raczej nowoczesne. Tradycyjnie natomiast zastosowane są melodyjne, 
retoryczne powtórzenia wyrazów i zwrotów oraz wyliczenia, np. nad strychem czarów; nad 
majerankiem, szałwią i dziewanną; nad kwiatem lipy i miętą pieprzową; nad cząbrem... 

W liryku „Takie święto” również pojawiają się e l e m e n t y  m i t u  i  b aś n i , jednak 
użyte w innym sensie. Wiersz poświęcony jest wywodzącemu się z pogaństwa obrzędowi, 
tzw. nocy Kupały, czyli obrzędowi sobótki, w chrześcijaństwie przekształconemu w noc 
świętojańską (z 23 na 24 czerwca). Poetów zawsze fascynowały te dziwne obrzędowości 
folkloru pogańskiego, połączone ze zwyczajami opartymi na chrześcijaństwie, bogate w różne 
formy (żywe jeszcze w XX w. takie obrzędy i zabawy, jak wianki, sobótki, wróżby itp.). 
Pamiętamy zwłaszcza „Noc świętojańską o Sobótce” Kochanowskiego. Grynkiewicz w 
swoim liryku też malowniczo je przedstawia, ale wprowadza nowy rys: [...] Jest takie święto, 
prawie zapomniane, | [...] A jego święci | w noc przesilenia palą ogniska z kwiatów paproci | 
nad brzegiem wody. | Wianków szukają w krzakach jałowca | i jako żertwy ofiarne kładą na 
toń głęboką. | [...] A potem święci | w stosie ofiarnym z kwiatów paproci | w płomieniach 
tańczą, by się odrodzić | i, z nową mocą wziąć we władanie wszystko-nie wszystko || Jest takie 
święto, prawie zapomniane. Te wersy kojarzą się nam nie tylko z t ań c e m  z a b a w y , ale 
też z t ań c e m  śm i e r c i  i z całą m a r t y r o l o g ią  p o l s ką przywoływaną raz po raz 
przez Grynkiewicza w jego obrazach i wierszach (żertwy ofiarne, w stosie ofiarnym, w 
płomieniach tańczą).   

Autor posługuje się tu rymami nietradycyjnymi, nieścisłymi i niepełnymi, niebanalnymi. 
Te „zgrzyty” rymów podkreślają bolesny wydźwięk utworu. Nie jest to wiersz ściśle 
metryczny, tzn. oparty na systemie powtarzających się równomiernie elementów (akcenty, 
sylaby), ale ma swoistą rytmikę zdaniową. Kompozycja refrenowa: strofy wiersza zaczynają 
się frazą: „Jest takie święto, prawie zapomniane”, utwór również kończy się tym zwrotem. 
Zbliżony jest zatem do pieśni, być może celowo, aby oddać hołd wielkiemu poecie, Janowi 
Kochanowskiemu. Jego wymowa jednak w dzisiejszych czasach jest inna niż była w dawnych 
wiekach, bo doświadczenia poetów są inne. To też rodzaj elegii czy trenu, ale nie żegnającego 
jedną osobę, lecz męczeńskie pokolenie.  

Oprócz wierszy baśniowo-mitycznych uwagę przyciąga inna problematyka w poezji 
Grynkiewicza. Niebanalne w naszych czasach wydają się jego liryki o tradycyjnej tematyce, 
niemal nostalgicznie przywołujące przeszłość: jej obyczaje, obrzędy, kulturę materialną i 
duchową, nastroje, upodobania. To one są tak miłe sercu starszych ludzi, a u młodzieży budzą 
zaciekawienie tudzież zadziwienie przeszłością. Nazwałam je umownie – e t n o g r a f i c z n ymi, 
dotyczącymi kultury wsi. Dla zobrazowania przybliżmy parę z nich. Będą to wiersze 
przywołujące wspomnienie dzieciństwa Autora, spędzanego głównie u dziadków w 
środowisku wiejskim. Będzie to chata dziadków, jej wygląd, i wiejskie realia z nią związane, 
„gdzie moje dzieciństwo ugrzęzło” – stwierdza Poeta. Tego typu wierszy jest sporo, np. liryk 
„Babci” z t. Przypomnienia dalekie i bliskie. Jest to obraz alegoryczny. Warto mu się 
przyjrzeć w całości:  

Miałaś uprawnienia  
do błogosławienia chleba.  
Krzyżem znaczyłaś duże bochny,  
Kładłaś na pachnącym tataraku  
w piecu rozżarzonym. 
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Płynął aromat pola zżętego 
i sitowia nad sadzawką, 
gdzie skrzek, kijanki, 
i karaski złociste, 
gdzie słońce błyskało  
srebrnymi łuskami, 
gdzie moje dzieciństwo 
w starym domu ugrzęzło. 
 
Jednak w dzieży na dnie, 
trochę ciasta zostało.  
 
Na nowy zaczyn Panie 

Twórca przywołuje tu czynność, a właściwie ceremonię pieczenia chleba. Chleb to 
podstawa naszego bytu. Na wsi podchodziło się do niego jak do świętości. Zresztą nie bez 
powodu w wierze Chrystusowej chleb staje się bytem mistycznym, „chlebem życia”, czyli 
obietnicą zbawienia (KKK 103; 1333n i in.). Ale wiersz oprócz nawiązania do sakralnych 
znaczeń, których jest alegorią, oprócz błogosławienia chleba i chlebem, zawiera wiele 
ciekawych elementów z kultury wsi, dotyczących czynności pieczenia chleba i narzędzi oraz 
składników do tego potrzebnych, jak, dzieża, zaczyn, tataraki, piec rozżarzony i inne 
rekwizyty, inne obyczaje. Są to elementy charakterystyczne, nieodrodne od dawnej wsi. To 
jest typowy folklor przedwojennej wsi, a ściśle – wsi kresowej. Z tym obrzędem pieczenia 
chleba wiąże się ogólna atmosfera wiersza. Środkowa jego część: piękny obraz pól i wsi to 
chęć utrwalenia takiego krajobrazu, takiego piękna i nastroju z niego płynącego, takiego 
przeżycia szczęścia.  

Pod względem stylistyczno-wersyfikacyjnym całą uwagę Poeta koncentruje na wyobrażeniach 
poetyckich i głębokiej symbolice. Puenta wraca do myśli inicjalnej. Zaskakuje np. epitet 
‘przaśny’, który odnosi się raz do chleba, drugi raz do słońca. Jest to wiersz wolny (nie oparty na 
stałych elementach sylabo-akcentowych) i biały, czyli bezrymowy, jak wiele innych jego 
wierszy z tego okresu. Utwór również ma strukturę klamrową. Zaczyna się i kończy 
motywem pieczenia chleba. Klamrą tutaj jest myśl, a nie formuła słowna (klamra 
semantyczna). 

 Piękną ekspozycją autentycznego folkloru jest omawiany wiersz „Pod strzechą”:  Łan żyta 
zżęto, młócono cepami”, „Pod kalenicą strzechy starej | chaty | pęczki ziół polnych w 
aromatach wiszą, | od złego chronią, domowników leczą | z chorób wszelakich oraz 
przypadłości. | Pod kalenicą: w koszyku z wikliny | suchy ser biały żółte zęby łamie, | I słony 
okorek, jak wisielec dynda, | gniazdo jaskółki, to zaczarowany..  

A jak wyglądał folklor wiejskich zabaw dziecięcych? Jak się bawiły dzieci na wsi? To tym 
ciekawsze, że rzadko opisywane w literaturze. Oto poetycka jego wizja – barwna, 
metaforyczna i psychologicznie pogłębiona, według wiersza „Sposób na zabawę”: Szukałem 
sposobu na dobrą zabawę. | Patrzyłem w słońce – przemykało bokiem, | ale mrugało 
zachęcająco. | [...] Zaglądałem do studni głębokiej; | rozmawiała ze mną dudniącym echem | 
podziemnego świata. | Właziłem w łopuchy, jak w uszy słonia | obwisłe rosą na moich 
ramionach || [...] Tak, tak... było to dawno temu.  

Z tomu 2. takim etnograficznym obrazkiem jest wiersz „Miastowe buty dziadka”, który 
przypomina nam wynikły z biedy chłopski obyczaj chodzenia boso i noszenia butów na 
ramieniu, a zakładania ich tuż przed kościołem lub miastem. Jeszcze do lat pięćdziesiątych 
XX w., a może gdzieniegdzie i dłużej, to był powszechny zwyczaj na wsi. A że wiersz jest po 
prostu ładny, więc go przeczytajmy:  

Po kościelnej drodze szedłeś,  
po miedzach w polu,  
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na skróty. 
Żarliwie wdeptywałeś swoje stopy 
w błoto, piasek. 
Podwinięte nogawki portek... 
Na ramieniu buty, 
co od święta tylko, 
na niedzielę, 
miastowe, z innego świata. 
 
Przed kościołem 
wciskałeś te brudne nogi, 
– grzeszne od trudu trwania –  
i sztywno stąpałeś, 
zamaskowany 
juchtem i glancem, 
przed oblicze Pana 

 
Kolejny wiersz o tematyce też etnograficznej to „Łapcie dziadka”: Na lipie rosną łapcie – | 

lipowe. | Wystarczy tylko sięgnąć, | zedrzeć korę, | wymoczyć, | w słońcu łyko | na równe 
paseczki wysuszyć. || Wzór masz od pradziadów – | z noskiem zadartym. | I plecionkę znasz od 
wieków: | zwartą, miękką, | do stopy przyległą. | Onucka biała, na krzyż opleciona... | Już 
możesz iść... || Zedrą się na pewno, | ale na lipie są nowe. || Dawniej chodzono tak | do końca 
świata. | Twojego świata.  

Pewien szczegół życia duchowego utrwala wiersz „Komoda prababci”: W komodzie 
prababci leży liścik | z kwiatem rozmarynu – niezwykle wymowny | rekwizyt epoki. Ta 
romantyczna nutka dowodzi wrażliwości Poety, który jeszcze zwraca uwagę na takie niuanse.  

Inny wiersz to „Siewcy”. Jego tematyka i obrazowanie jakże są nam znane z tradycji 
literackiej: Chłop sieje zboże w ziemię zaoraną. | Trójgestem ręki trud swój błogosławi, | gdy 
dłonią twardą pot z czoła ociera | i z płachty lnianej rzuca w rolę ziarno. | Idzie dostojnie po 
spieczonej grudzie, | miarowym krokiem stawia bose stopy. || Tak siały dziady i ojce, tak w 
trudzie | i znoju siały nasze, polskie chłopy. || Siali przez wieki siewcy Pana Boga, | On im 
dzierżawił, i ziarno, i pola, | i dzierżawiona była życia droga... | i dola. Trudno tu nie 
wspomnieć się o obrazie tegoż Autora – Siewca, który się sam nasuwa na myśl. 

Sporo jest u Grynkiewicza wierszy utrwalających polską tradycję, polskie obyczaje, tak 
bliskie naszemu sercu, bo ktoś słusznie powiedział, że wszyscy jesteśmy ze wsi, bo jeśli 
nawet ktoś dosłownie nie jest z niej z urodzenia, to z doświadczenia zna wieś i uczuciowo jest 
z nią związany przez przyrodę, przez krajobraz, no i – literaturę. Nasza kultura literacka 
ukształtowała się na wsi. Kochanowski, Rej, Potocki, Mickiewicz, Norwid itd. itd. A bliżej 
nam czasowo wyróżnia się znaczący w kraju i na świecie nurt polskiej literatury chłopskiej – 
Morton, Nowak, Myśliwski, Kawalec, Redliński i in. To ważna kontynuacja polskiej tradycji 
literackiej. Grynkiewicz ze swoją liryką rzeczowo przylega do tej wielkiej tradycji epickiej.   

Ze wspomnieniami nieco późniejszego okresu dzieciństwa wiąże się główny cykl 
twórczości Grynkiewicza, tzn. cykl tematyki s y b i r a c k i e j. Jednym z pierwszych wierszy 
tego bloku poetyckiego jest liryk „Tak było” z t. Przypomnienia dalekie i bliskie. To wiersz o 
wywózce na Sybir.  

 
Był czterdziesty pierwszy.  
Lato. 
W nocy przyszli, 
od wschodu z dziadkowego sadu.  
Sztyki wynurzały się wachlarzem  
i osaczyły dom. 
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Wycięli nas do korzeni [...] 

Wyraźną cechą wiersza jest skrajna prostota. Bo przy tak bolesnej treści, przy takiej 
tematyce, wyrosłej z osobistych przeżyć, raziłby styl ozdobny, z bogactwem metaforyki. 
Mamy tu więc: lakoniczną relację, prostotę, skróty myślowe.  

Wierszowi towarzyszy malarskie dzieło tego Twórcy, przejmujący obraz „Na Sybir”, który 
swoją czerwienią „wykrzycza” ból, nie mówiąc już o przerażającej wymowie wyglądu ludzi i 
ich postaw. Szczególną uwagę zwraca symbolicznie wielka postać żołdaka stojącego z bronią 
nad tą zbitą masą umniejszonych, bo poniżonych, styranizowanych zesłańców.  

Często, jak np. w pięknym i jakże głębokim wierszu „Miś” z tomu 2, Łatanie porwanego 
czasu, wątek szczęśliwości dzieciństwa splata się silnie z wątkiem martyrologii: Kiedyś 
miałem pluszowego misia | przytulał się do mnie i zasypiał [...] potem rzucono go przy | 
transsyberyjskiej drodze | [...] Leżał nieborak wśród traw wysokich | Na pewno znalazła go 
niedźwiedzica | i przyjęła jak swego. W cudowny klimat udanego dzieciństwa wkracza 
brutalna rzeczywistość zsyłki tego dziecka na Sybir, gdzie będzie miał nie radosne sny przy 
misiu, lecz głodowe sny o chlebie. W wierszu „Sen o chlebie” przejmująco pisze: [...] Dziś 
miałem dobry sen | Z dużego bochenka | wątłymi palcami | kęs chleba wyrwałem | i jadłem do 
syta. | Do syta.” Po wielu latach od chwili cierpień stać już Autora na artystyczny dystans w 
tym liryku i malarskie ujęcie realiów. Jest to poetycki obraz o walorach malarskich: Stół z 
desek sosnowych | na nim leżą ręce drobne | wątłe piąstki ściśnięte | w oczekiwaniu. Jakaż 
głęboka wymowa tego utworu.  

W kolejnych wierszach mamy obraz tej groźnej a pięknej krainy i osobliwy opis życia w 
niej bohatera. Poeta wielokrotnie wykazuje sprzeczności tych syberyjskich doznań. Np. w 
wierszu „W stepie szerokim” w finałowych wersach pisze: Chłopiec, co nie był o nic 
oskarżony, | gonił myślami pędzące burzany, | cieszył się śpiewał wolnością natchniony | w 
stepie szerokim | w stepie uwięziony. Ból, tragizm a równocześnie zachwyt i piękno tego 
terytorium Północy wciąż wracają we wspomnieniach podmiotu lirycznego, a właściwie na 
stałe tkwią w jego świadomości. Stałeś na brzegu | strachem-zachwytem | obezwładniony – 
wspomina w wierszu „Ob”. – Co zobaczyłeś? | rzekę Sybiru | jak toczy wody | mułem 
skłębione, | jak Niemnów sto, | lub Wiseł ojczystych | złączonych w jedno. Podmiot ma 
świadomość swej obsesyjności tych syberyjskich wspomnień: Przez wszystkie lata, | mułem 
skłębiony | Ob, będzie toczyć | obraz Sybiru.  

Ten Sybir i jego rzeka Ob toczą się przez całe życie podmiotu-Poety. Jeszcze boleśniejsze 
wspomnienie jest w wierszu „Pamiętam”: Widzę tylko ich szare twarze | okolone wiankiem 
szronu | [...] Tylko twarze. | W rozkołysanej czarnej przestrzeni – z oczami co patrzą szalonym 
zdumieniem, | z ustami w niemym bezgłośnym krzyku | twarze dzieci, kobiet i starców || na 
zewnątrz wycie wiatru, | rytmiczne dudnienie kół || i chrapliwy głos parowozu | [...]. Pragnie 
się tych wspomnień, tej obsesji pozbyć, co wyraża w wierszu „Obrazek przy łuczywie”: O 
Panie Niebieski – wiem – zapomnieć trzeba, | i zapewniam Ciebie, że się bardzo staram. Ale 
równocześnie Poeta zdaje sobie sprawę, że to niemożliwe; ta obsesja: do końca życia. | W 
snach będzie męczyć, | jawą władnie...” („Ob”). Wiersze Grynkiewicza dzięki szczerości 
doznań, prostocie poetyckiej relacji podmiotu nie są sentymentalne i ckliwe. Są wstrząsające i 
równocześnie rzewne, dlatego nas dogłębnie wzruszają. Przeczytajmy jeszcze w całości 
„Pamięć Sybiru”:  

Cieniem się kładziesz na moich oczach,  
bruzdę wyryłeś na moim czole –  
Jesteś udręką na myśli roztoczach 
i ostrym cierniem, co kłuje boli. 
W czasach chłopięcych wziąłeś mnie w ramiona  
i ciągle trzymasz... aż życia dokonam.  
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Z krajobrazem i z syberyjskim klimatem (chodzi o osobliwości atmosferyczne) zawsze już 
będą się temu Twórcy kojarzyć pewne widoki i zjawiska przyrody, które z natury są piękne, 
ale dla duszy bolesne, np. „[...] Patrz ąc na biel śniegu w ogrodzie | przypominam śnieg 
niegdysiejszy – | tropami zwierząt znaczony: | zająca bielaka, siwej popielicy | białej 
kuropatwy, polarnego lisa | cichym lotem syberyjskiej sowy | białej jak duch ośnieżonej tajgi. 
| I wtedy, na śniegu w ogrodzie | kładą się szare cienie, które nie podlegają topnieniu” 
(„Patrząc na śnieg”). 

Na uwagę zasługuje wiersz „Golgota”, stylizowany na pieśń, o trochę innej tematyce, bo 
już nie jest to doświadczenie osobiste podmiotu lirycznego, ale hołd złożony nienazwanym z 
imienia ofiarom zbrodni totalitaryzmu, których jest Legion. Ten metaforyczny Legion 
zamordowanych Poeta porównuje z ofiarą krzyżową Chrystusa.  

[...] 
Legionie tych, co nieśli krzyż  
z ofiarą krwawą, tak jak On  
w apelu stań,  
bo mogił twych 
bez liku jest, 
co kryje śnieg,  
osłania las – 
nie znamy ich.  
W pamięci trwaj. 
 
Nadejdzie zmar – 
twych-wstania czas. 

Martyrologia polskiego narodu u Grynkiewicza jest dominującą tematyką nie tylko w jego 
malarstwie, ale i w poezji. Jeśli nie liczbowo przeważa ten cykl utworów u tego Autora, to na 
pewno ciężarem znaczeniowym, rangą siły wyrazu.  

Znamienny i wyrazisty pod względem wymowy wydaje się wiersz z późniejszego okresu 
twórczości z t. Po drodze zbierane „Procesje”. To wiersz-alegoria, parada symboli o bogatym 
znaczeniu. Święty pochód ziół i kwiatków, przyrównany do sakralnych procesji, np. Bożego 
Ciała: Na kołkach w płocie płyną feretrony | złocistych dzbanków, saganków, ładyszek, dołem 
kobierzec: wszędobylski mniszek w słoneczne plamki i puch umajony. | Sunie procesja po 
steczce wiośnianej, | co szlak wyznacza świętego pochodu,| a w niej najświętsze, to, w głębi 
ogrodu | pod baldachimem strzechy słomianej – | chata na zrąb, w sosnowym ornacie | 
okienkiem błyska, niczym monstracyją. W ten święty pochód szczęścia wkracza Zło (wojna to 
symbol wszelkiego Zła): [...] Przyszła Złowroga też steczką żwirową | [...] przeszła krokiem 
kata | depcąc co święte – procesyją nową; | butem stalowym wschodniego sołdata. Ten obraz: 
świętego pochodu szczęścia obsesyjnie się powtarza w całej twórczości, wkracza w każdą 
chwilę życia Autora – także w starości. 

 „Przypominanie – zapominanie” (z t. 1) to wiersz jakby samooceniający te liryki 
wspomnieniowe. Wobec dużej roli tak tematycznej, jak i artystycznej tych utworów w całej 
poezji Grynkiewicza – przytoczmy go w obszernym fragmencie:  

 [...] 
Szukam konkretnych punktów zaczepienia.  
Nie ma ich we mnie tylko poza mną  
i trzeba wielkiego wysiłku aby je pozbierać   
i scalić w karty z czytelnymi znakami.  
Ruszam w pogoń za tym co nie ucieka  
tylko jest półprzeźroczyste niedookreślone.  
W dalekich przypomnieniach szukam  
sensu zapomnienia 
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  – – – – – – – – –  
Bywa czasem 
że smużka światła przetnie mrok zamkniętego czasu  
jakby ostrzem diamentowym  
wtedy w dalekim przypomnieniu znajduję  
dobroć zapominania. 

 
W dalekich przypomnieniach szukam | sensu zapomnienia. To ciekawe psychologicznie 

uzasadnienie twórczości. Autor nie chce utrwalić tych przeżyć, chce o nich zapomnieć, chce 
się wyzbyć ich ciężaru. W rozmowie telefonicznej (1 III 2015) powiedział do mnie, że nie 
pamięta szczegółów swoich przeżyć, pisze „wrażeniami przeżyć”. Ale w naszym, 
czytelniczym, odbiorze te „wrażenia” dają poczucie pewnej całości przeżyć. Wynikają one z 
autentyzmu i szczerości. Te fragmenty składają się na taki obraz przeżyć bohatera lirycznego, 
który syntetyzuje się w potężną i wstrząsającą odsłonę martyrologii narodu. Kiedy się czyta 
wiersze tego Poety, ma się wrażenie, że się czyta opowieść o jego życiu. Każdy z tych 
wierszy jest mocny i bogaty w treść, każdy wnosi jakieś wspomnienie – wzruszenie, a czasem 
koszmar, jakiś nowy element przeżyć. To, co podmiot liryczny wyraża, jest tak realistyczne, 
tak wiarygodne, prawdziwe, że suma tych wyznań stanowi potężny akt cierpień i tworzy 
niezwykły literacki pamiętnik – pamiętnik poetycki. Składają się na niego, nazwijmy je,  
m a r t y r o - l i r y k i , których treść w swej prostocie i szczerości przeżyć nie tylko dorównuje 
zapisom pamiętnika (jako gatunku literackiego), ale je pod pewnym względem przewyższa 
dzięki swej zwartości, dzięki metaforyce, dzięki wyrazistości ukazywanych przeżyć. 
Czytelnik z tych wyrywków przeżyć, z tych poetyckich migawek ukazujących cierpienia 
podmiotu autorskiego – niekiedy też innych podmiotów cierpiących – tworzy sobie bolesny 
realny obraz całości. Jego wiersze to dzieje człowieka XX i XXI wieku, los człowieczy 
potomka Adama i Ewy. Ta malarsko-poetycka autobiografia jest multibiografią Polaków. 
(Kiedy oglądałam w Tv film Syberiada polska z 2013 r., miałam wrażenie, że jego twórcy 
korzystali w dużej mierze z obrazowania poezji Grynkiewicza – ona bowiem wcześniej była 
opublikowana).  

Poza cyklem wierszy o tej węzłowej wymowie, dotyczących martyrologii osobistej i 
narodowej – dwubiegunowych wspomnień syberyjskich, bardzo bolesnych, ale też często i 
nostalgicznych – jedną z ważniejszych grup tematycznych stanowią utwory o wymowie 
społecznej, a zwłaszcza p a t r i o t y c z n e j.  

Wiersz „Guzik szczerozłoty”, utrzymany w konwencji gawędy, przesączony jest nutą 
gorzkiej ironii. Jest tu pewnego rodzaju sąd nad czasami Poety, i równocześnie nawiązanie do 
tradycji literackiej. Tytułowy epitet ‘szczerozłoty’ przywodzi na myśl znany wiersz 
Lenartowicza „Kubek szczerozłoty”. Po motyw złotego kubka, traktowanego jako symbol 
czegoś wymarzonego, szczęśliwego, ale nierealnego, sięgali tacy poeci, jak Konopnicka, 
Pawlikowska-Jasnorzewska, ks. Jan Twardowski. Wszyscy ci poeci wyrażali żal za czymś, 
ból, gorycz losu. Ironia w wierszu Grynkiewicza odnosi się do historii Polski, a konkretnie do 
lat 30. XX w. Przypomina chełpliwe hasła ówczesnego rządu polskiego, który zakładał, że 
armia nasza w razie napadu wroga nie odda ani guzika. Rzeczywistość aliści okazała się 
boleśnie inna.  

Patrząc jednakże z dalszej perspektywy czasowej, dostrzegamy głębszy sens tych bojowych i 
patriotycznych haseł, może i buńczucznych, z okresu dwudziestolecia, a właściwie sięgających 
czasów powstań w XVIII czy XIX wieku. Dzięki takim założeniom, dzięki takiemu nastawieniu 
przetrwała idea i chęć walki o niepodległość i niezależność Polski do naszych dni. A wydawało się, że 
zmasowana siła zła już ją na zawsze uśmierci, Polacy zostaną całkiem zindoktrynowani i pogodzą się 
z sytuacją. Jednak jest inaczej. W czasie II wojny światowej, mimo klęski wrześniowej 1939 r. i mimo 
dalszych niepomyślnych losów Polski, żołnierze polscy bohatersko walczyli na całym świecie, 
wierząc, że to za Polskę, że ją odzyskają, „odbiją”. I choć nas zdradzili rzekomi sprzymierzeńcy, choć 
Polaków wykorzystywano, lekceważono, choć dokonano podboju pod pozorem wyzwolenia, to jednak 
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idea wolnej Polski przetrwała dziesiątki lat, przynajmniej u dużej części Polaków, jak u tej biblijnej 
„Reszty”, która zawsze stawała się zaczynem działalności w kierunku dobra wspólnego, narodowego, 
w kierunku niezależności czy to politycznej, ekonomicznej, czy kulturowej lub innej. Niewątpliwie 
przyczyniła się do tego uchwalona przed uśmierceniem polskiego państwa Konstytucja 3 Maja. Ale 
niełatwo jest trwać w nadziei wbrew nadziei. Siłą rzeczy wszyscy okresami ulegamy złym nastrojom, 
wynikającym z coraz gorszej rzeczywistości, także ideowej i moralnej w kraju. Wielu z nas z goryczą, 
często wyrażaną poprzez ironię, podchodzi do tych bolesnych doświadczeń. Zwłaszcza wrażliwość 
artystów wychwytuje te bolesne tony.  

Okazuje się, że Grynkiewicz nie tylko w poezji wyrażał swoje refleksje patriotyczne. Jak 
pisze prof. Janusz Gajda z UMCS w Obliczach patriotyzmu, tj. w komentarzu do katalogu z 
2004 r., wydanym w Puławach przez Galerię Sztuki JAG – nasz Twórca podejmował tematy 
patriotyzmu najpierw w malarstwie. Oprócz takich zagadnień, jak symbole narodowe, 
martyrologia narodu, umiłowanie krajobrazu polskiego, w tym architektury swojego regionu 
(patriotyzm lokalny w najlepszym znaczeniu), w swoich obrazach wyrażał również ironię i 
pokpiwanie „z przywar narodowych, w tym naiwnie manifestowanego i pojmowanego 
patriotyzmu” (np. płótna „Różdżkarz” i „Szarża”). Z wiersza „Guzik szczerozłoty” 
Grynkiewicza można wyczytać oprócz gorzkiej ironii także żal za żołnierskimi ideałami: „W 
czas jesiennej słoty, | gdy płaczą deszcze i płaczą wspomnienia: | żołnierza września guzik 
opromienia – żołnierski honor – | ten skarb szczerozłoty”. Z wierszem koresponduje 
umieszczony na sąsiedniej stronie obraz „Szarża”, wymieniony przez prof. Gajdę wśród 
płócien o ironicznym zabarwieniu. 

W wierszu „Opowiadanie trzech mędrców” z t. 2, Łatanie porwanego czasu, Poeta 
podsumowuje te bolesne doświadczenia polskiego żołnierza i uchodźcy-tułacza, losy Polaków 
w świecie, następująco: „Nasze nogi grzęzły w pyłach pobojowisk, | potykaliśmy się o miecze, 
zardzewiałe bagnety, | o roztrzaskane płyty Dekalogu. | Rwaliśmy szaty o druty kolczaste | 
obozów i łagrów, | o rumowiska miast | i spalonych wiosek”.  

Wierszy patriotycznych u Grynkiewicza jest sporo. Uwagę zwraca wiersz szczególny liryk, 
bo poświęcony ojcu – Ojcu Poety, ale też ojcom wielu z jego pokolenia. „Ballada o ojcu 
żołnierzu” (t. 2): [...] W trzech wojnach z juchtu buty | z honorem Bogu i Ojczyźnie | darł w 
bolszewickiej, o Zaolzie | i w tej na krwawych wrzosowiskach. || Nam swoim dzieciom się nie 
zwierzał | na zapytania machał ręką [...]. 

Trudno tu pominąć przejmujący prawdą faktów wiersz z t. 3, Po drodze zbierane, | 
„Kochany dziadunio (Opowiadanie wnuczka wierszem napisane)”, w którym m.in. czytamy: 
Mój dobry dziadunio... || Był dobrym rolnikiem | [...] Mój wierny dziadunio... | kochał kraj 
rodzinny | mówił „po prostemu” | zaśpiewem kresowym. | Wielbił Piłsudskiego. | Nad 
Niemnem w dwudziestym | gonił bolszewików; | tam otrzymał medal | za honor i męstwo. 
|Więc oni | w czterdziestym | jego | rozstrzelali.  

Swoją żywą miłość do ojczyzny wyraża również w wierszu „Defilada pamięci – w 1920” z 
t. 3: Na czele | On na Kasztance | Za nim jego szwadrony | Na sztandarach | Bóg Honor 
Ojczyzna | Na proporcach | Krew z pól bitewnych | Radzymina i Niemna. || Jadą chłopcy 
malowani | Do Panteonu Sławy | Z Dziadkiem na Kasztance | W defiladzie zwycięstwa | W 
defiladzie pamięci. Trudno, żeby Autor nie był zafascynowany tradycją i legendą 
Piłsudskiego, skoro ten narodowy bohater był idolem patriotycznym jego ojca i dziadka. 

W tomie 1. jest też wiersz „W moim kraju”, w którym Autor porusza bardzo bolesną 
aktualną sytuację społeczno-gospodarczą kraju: W wielu domach mojego kraju | zapadają się 
podłogi, | chwieją się stoły na chudych nogach – | ściany nie mają siły | utrzymać świętych 
obrazków [...] | Na wielu podwórkach, w kubłach | ludzie wygrzebują przeżycie; [...] i służą 
za śmieszny temat | w rysunkach sytych satyryków. [...] | Po ulicach miast i wiosek | snują się 
cienie proletariatu | i dwudziestu jeden marzeń | W moim kraju powoli umiera | etos wielkiego 
zwycięstwa” . 
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 Równie bolesną sytuację społeczną rysuje wiersz „Monolog Kloszarda” (z t. 2). Bohater 
wiersza, bezdomny, przemawia do drugiego bezdomnego śpiącego pod murem na ulicy: 
Wiem, że szukasz więzi – wśród mienia na wózku, | między butelkami napoju nadziei | widzę 
grzbiety książek kilku filozofów. | Jesteś wykształcony – szukasz odpowiedzi | na proste 
pytania naszej egzystencji. | Czy znajdziesz?, wątpię ... życzę powodzenia... 

To są wstrząsające obrazy, i niestety oglądane na co dzień w naszej rzeczywistości. Te 
wiersze świadczą o dużej wrażliwości Poety na ludzki los, na sprawy bytowe kraju. A troska 
o dobro ludzi to jedno z oblicz patriotyzmu, który nasz Autor szeroko pojmuje i głęboko 
przeżywa. Dlatego jego twórczość tak malarska, jak i poetycka ma duże znaczenie, wysoką 
rangę. Porusza sprawy wielkie, ważne: narodowe, społeczne, egzystencjalne w szerokim 
znaczeniu. Na odwrotnej stronie wiersza „W moim kraju” jest obraz Grynkiewicza 
zatytułowany Taniec z chochołem. Wydaje się, że Poeta świadomie nawiązuje do 
problematyki narodowo-społecznej Wesela Wyspiańskiego, podkreślając, że tamte trudne 
sprawy nadal są nie rozwiązane i złośliwy chochoł nimi nadal kręci, usypiając, a może 
odwodząc od nich ludzi, którym się powierza odpowiedzialność za ich naprawę. Trzeba 
zwrócić też uwagę na to, że samo sięganie po tę samą tematykę, co czołowi nasi pisarze, 
świadczy o randze tej twórczości, o wrażliwości społecznej i narodowej Poety. O jego 
patriotyzmie, co jest obecnie ważne, bo w dzisiejszych czasach wielu przyjęło lansowaną 
przez wysokich funkcjonariuszy państwowych zasadę, że „polskość to nienormalność”. Tylko 
człowiek niezależny wewnętrznie potrafi się zdobyć na samodzielne myślenie i rozumowanie 
oparte na własnych doświadczeniach i faktach dziejących się dokoła. Grynkiewicz jako 
twórca żywo tkwi w sprawach bytowych, ludzkich, ma oczy otwarte na wszystko, co się 
wokół niego dzieje. Sam zresztą o tym mówi w alegorycznym wierszu „Sen” (z t. 1), który 
obrazuje jego życiową postawę: Chodziłem po polach | po miedzach byliną porosłych || [...] 
Latałem nad wodą od nieba do nieba | [...] Siadałem na dachu słomianym, co kłuła | [...] 
Zaglądałem w oczodoły okienek pod strzecha [...] – w ciemność zapomnianą. || Szukałem, 
szukałem... Czego ja szukałem?” Metaforyczny sens tego wiersza jest dość wyraźny: że 
poetycki bohater-bocian, a literacki podmiot, szukał w swoim życiu człowieka, prawdy i 
samego siebie w tym wszystkim.  

W różnorodnej tematyce twórczości Grynkiewicza ważne miejsce zajmują w i e r s z e  
r e l i g i j n e, a jest ich sporo, zwłaszcza w t. 3, Po drodze zbierane. Są rozważania, modlitwy, 
a z czasem też coraz częściej się będą pojawiać w tej poezji motywy eschatologiczne – 
wieczności. Chodzą po strofach wierszy słowa | w ciągłym trudzie poszukiwania Boga – pisze 
w wierszu „Anioł poezji” o liryce ks. Twarowskiego, ale zapewne i z myślą o sobie. Wiersz 
„Anioły” jest modlitwą poetycką, w której wprost wyznaje: Tak życie człeka zaanielone | 
życzeniem Twoim Ojcze nasz i Panie, | tak serca nasze w pokorze wierne, | pod Twoim są 
potężnym władaniem. W wierszu „Ikona” pisze: [...] To tylko tempera | na kawałku deski. 
Tylko? Wymowna jest ta puenta. Bardzo piękny liryk „W ciszy kościoła” (t. 2) to refleksyjna 
rozmowa podmiotu z Chrystusem. W zakończeniu czytamy: Ciszą przemawiasz Panie | 
Lotnym pyłkiem westchnieniem | Cieniem świateł co zgasły | I mam nadzieję – szeptem | Mojej 
cichej modlitwy.  

W liryku „Do Tam” (z t. 3) rozważa sens i cel ludzkiego życia: Jestem pasażerem | w 
zadanym czasie | i trasą wytyczoną | do przesiadki w Tam. A w „Przyzwoleniu” (z t. 3) 
przekonuje, jak nienazwany przez niego Bóg w nas działa: Człowieku... | wystarczy czujna 
świadomość | i przyzwolenie. | Wtedy | przeniknie przez barierę | obojętności | i egoizmu | i 
pychy niewzruszonych zasad | [...] Takie są Jego przymioty.  

Niekiedy tematyka religijna łączy się ściśle z doświadczeniami sybirskimi, z martyrologią. 
W wierszu „Źrebak” m. in. czytamy: [...] Prawosławny Bóg | wypędzony z cerkwi | błąkał się 
po okolicy | krył się po katach | w ikonostasach ubogich chałup || Miał baczenie na chłopca.  

Grynkiewicz staje przed Bogiem też jako twórca. Wiersz bez tytułu: Artysta jest łasy na 
uznanie (inic.) kończy się modlitwą: Mój Boże, | Ty widzisz jego zmagania | nawet o krótką 
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chwilę zaistnienia w stadzie. | Bądź pobłażliwy dla swoich niesfornych, | kolorowych 
owieczek. Głębokie wzruszenie budzi wiersz relacja-spowiedź „ Ja jestem drogą i prawdą i 
życiem” (t. 3). Podobne treścią są wiersze: „Wyznanie”, „O łaskę wiary”, „O wiarę czystą”. 
Jest w nich rozmowa z Bogiem, spowiedź, ukorzenie się... W wierszu-modlitwie „Wybacz mi 
Panie” podmiot oskarża siebie: byłem zadufany swoim oczytaniem, | byłem wojowniczy wśród 
ludu | [...] I napełniony pychą. | Wybacz mi Panie. | Może teraz zobaczę twoje | jaśniejące 
miłością oblicze [...]. W „Pragnieniu” (t. 3) wyraża odwieczne dumania wielu ludzi: [...]  
Pragnę zrozumieć cel wędrówki | z przepustką, jaką otrzymałem – między ziemskimi 
niebytami. || Pragnę niezmiernie dziwność świata | i los | i przemijanie nasze, | choć w części 
pojąć dobry Stwórco. | A przecież wiem,| że z pobłażaniem patrzysz | na uporczywe 
dociekania, | przed progiem wielkiej tajemnicy.  

Warto zatrzymać się też nad grupą wierszy o tematyce f i l o z o f i c z n o - k u l t u r o w o -
m o r a l n e j, np. nad wierszem „Nadzieja” (t. 2), w którym Grynkiewicz podejmuje poetycki 
dialog z Czesławem Miłoszem w sprawie jego tomiku „TO”. Obaj poeci zastanawiają się nad 
ludzką nieokreśloną potencjalnością, nad zjawiskiem duchowym, jakąś osobliwością 
świadomości, której się nie da pojąć ani zdefiniować. Miłoszowi na jego: Ponieważ TO 
oznacza natknięcie się na kamienny mur, | i zrozumienie, że ten mur nie ustąpi żadnym 
naszym błaganiom – Grynkiewicz odpowiada: TO jest w nas. Mamy nadzieję, | że cały cud 
świata, | murem odgrodzony | jest do poznania. | Tylko jak ? | Może, jak się stopimy w jedno? 
Stopimy się w jedno – myślimy – ale z kim? Chyba ze Stwórcą. Bo tylko wtedy będziemy 
mogli pojąć tajemnicę świata i siebie samych. Przez fakt, że Grynkiewicz ten filozoficzny 
dialog podjął, wpisał się w szereg poetów poszukujących głębi duchowej i intelektualnej. A 
nie jest to rzecz powszechna w świecie poezji.  

Wiersz „Opowiadanie trzech mędrców”, oprócz tego, że jest w nim wiele aluzji do losu 
Polaków w czasie II wojny światowej, to jest też alegorią naszej współczesnej cywilizacji, 
naszej sytuacji egzystencjalno-moralnej – walki Dobra ze Złem. Puenta wiersza świadczy, że 
nasz Poeta wierzy w zwycięstwo Dobra: My, trzej mędrcy | – znawcy Dobra i Zła | wędrujemy 
do stajenki, już | przeszło dwa | tysiące lat! Składamy hołd | Zwycięzcy. | Bo wiemy... 

Tematy moralne podejmuje Twórca w licznych wierszach, czasem podchodzi do tych spraw 
satyrycznie, np. w wierszu „Stragan z uczuciami” (t. 2). Ironia i gorycz z powodu ludzkich wad, 
ułomności, podłości itp. – to główne wrażenie podczas lektury tego typu wierszy.  

Naszą uwagę ciągle przyciąga niezwykła samoświadomość poczynań artystycznych i 
poszukująca postawa Twórcy. Autor pragnie zrozumieć głębszy sens sztuki i twórczości, ma 
wyraźną potrzebę obserwowania tego egzystencjalnego zjawiska i wypowiadania się na ten 
temat. Najwyraźniej szuka własnego sposobu uprawiania malarstwa i poezji. Widać to 
dobitnie w cyklu wierszy tzw. autotematycznych. Przykładem jest utwór „Piękny obrazek z 
malarskiego pleneru – Włodkowi B.”, w którym pokazuje, niemal warsztatowo, jak powstaje 
obraz: Podmiot idzie w plener, patrzy okiem malarza i już „widzi” obraz, zanim go namaluje: 
kadrujesz obrazy – pisze – Stawiasz sztalugi. | Obraz jest już w tobie. Oto: Wierzba rozsnuła 
szarosiwe włosy, | zamiata nimi pół nieba, pół łąki. | Nad płotem strzecha chaty | w ugrach i 
brązach itd. To równocześnie obraz malarski i poetycki, niby realistyczny, ale wydaje się 
jakby wyrastał ponad ten styl, bo cały jest metaforą, ma szerszą wymowę niż dosłowny widok 
elementów namalowanych, przenika go rozumowa penetracja i samowiedza twórcza Autora. 
Jest to patrzenie jakby z boku na rzeczywistość i transponowanie wrażeń. Świadomość 
ludzkiej zdolności widzenia i tworzenia piękna i zdumiewanie się tym zjawiskiem.  

Już w 1. tomie jest kilka tego typu utworów. Odnoszą się one nie tylko do poezji, ale i do 
malarstwa. Świadczą o dużej wiedzy teoretycznej z tych dziedzin sztuki, ale i o jego 
przemyśleniach osobistych. Twórca świadomie chce wystąpić jako poeta-malarz. Doskonale 
zdaje sobie sprawę, że malarstwo i poezja się uzupełniają, ale też są do siebie pod pewnym 
względem podobne, mają wspólny cel i wspólne założenia, ten sam sens tworzenia: wyrazić 
siebie, wyrażać piękno i prawdę życia, prawdę o człowieku. Tej prawdy o człowieku, jak 
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widzimy, Grynkiewicz się doszukuje wszędzie. Jego autoanaliza twórczości jest bardzo 
klarowna, prosta, ale równocześnie głęboka. Np. 

 
Jak namalować wiersz  
akwareli słowem,  
co piękny, 
barwny obraz zastąpi. 
W suche, czy mokre uderzyć kolorem 
słowa –  
z palety słów, 
co w jedno stopi 
poezję wiersza z akwareli plamą,  
rysunku kreską  
i świetlistą gamą. 

Bo piękno wiersza jest akwarelowe,  
gdy napisany –  

wielobarwnym słowem  
(Jak akwarelę) 

Jeszcze częściej na temat swej twórczości wypowiada się nasz Autor w 2. tomie swojej 
poezji, w Łataniu porwanego czasu. Już pierwsze cztery utwory są autotematyczne. Jest w 
nich jednakże sporo głębokiej refleksji i na inne tematy. Np. w wierszu „Dziwne” Poeta 
stwierdza: Nie mieliśmy czasu, ani chęci, | do zbierania danych, | o sobie samych. | 
Płynęliśmy | a wiatry z różnych stron | wytyczały jeden kierunek. | Tylko przez sekundę, | 
najwyżej dwie | zdawało nam się, że coś wiemy. | Nadal patrzymy, jak się przesuwamy | 
między ziemią a niebem. Jest tu zatem zaduma i nad historią oraz losami pokolenia, i nad 
przemijaniem. Nad tym egzystencjalnym problemem zamyśla się Autor wielokrotnie. W 
wierszu „Pragnę” (t. 2) zauważa: Płynę łódeczką o wątłych żaglach | ... a czas przynagla. | 
Kolejne zwrotki kończą się tym samym stwierdzeniem, powtarzanym jako refren, ale nieco 
zmodyfikowany: ...bo czas popędza; ...a czas pogania; ...bo czas ucieka. W tym samym 
wierszu wyznaje: Pragnę zaśpiewać ptaków śpiewaniem, | pozdrawiać życie zorzą co płonie 
itd. Równie gorące pragnienie wyraża w wierszu „ Zwykłe słowa”: „Gdy w słowa zwykłe, 
pospolite, | zaklęcia duszy tęsknej włożyć, | by w wierszu były złotolite [...] || To cud się stanie 
dobry Boże – | pieśnią zakwitnie szary dzień [...] || O takim cudzie Panie | marzę skrycie. O 
takim cudzie marzyli zawsze wszyscy poeci, a Słowacki uwiecznił to marzenie w słowach: 
aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. Grynkiewiczowi dzięki tej 
samoświadomości twórczej i czujności nad słowem udaje się powiedzieć bardzo wiele.  

W tomie 2. kilkakrotnie jeszcze pojawią się wiersze odnoszące się do poezji i malarstwa, 
czyli autotematyczne, np.: „Widok z okna”, „Anioł Poezji”  (poświęcony ks. Twarowskiemu), 
„Byłem – jestem”, w którym podmiot liryczny mówi: „Mogłem tam być ptakiem śpiewającym 
| z piórami do notowania wersów | [...]. I baśń też była w lotnej wyobraźni, a w zakończeniu 
stwierdza: Teraz jestem wiatrem z zachodu; | przesiewam zgliszcza | w poszukiwaniu wersów | 
niespełnionych. Wymowne.  

A w wierszu „Jesteś we mnie...” (inic.) czytamy: Jesteś we mnie i w Sobie cały. | Jestem w 
sobie i w Tobie mały. [...] Wypraszam Panie Twoje łaski, | Byś mnie wystroił w kolor, w 
blaski, | W meandry sztuki, zawiłości | Zachwytów twórczych i mądrości. | Chcę głosić 
ludziom: pędzlem, wierszem, | Zauroczenia me najszczersze. || Szczęściem być, kroplą, dobry 
Panie | w Twojej miłości oceanie. W liryku „Wiosenny deszcz” powiada: Moja myśl łukiem 
tęczy | sięga za kilka horyzontów, | które przekroczyłem wędrując | drogami zadanego losu.  

Rolą krytyka zatem jest tu tylko zebranie tych myśli Poety i przytoczenie ich. One same za 
siebie mówią, o co Autorowi chodzi, i są dowodem jego świadomości twórczej, jego 
przemyślanego celu tworzenia.  
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A więc spójrzmy jeszcze na parę przykładów. W trzecim tomie, Po drodze zbierane. Wiersze 
i malarstwo, Poeta jeszcze częściej wypowiada się na temat swojego stosunku do twórczości 
artystycznej i jej roli w życiu człowieka. Widzimy, że pod wpływem presji poczucia 
odpowiedzialności za dar życia i talentu pragnie intensywnie spłacać społeczeństwu niejako 
„dług” i chce służyć swoją sztuką. W liryku „Autoportret” wyznaje: Będą osądzać, | jakie 
dałeś świadectwo | swojego życia. Wierszy autotematycznych w 3. tomie jest kilkanaście, w 
tym parę poświęca wybitnym twórcom: J. M. Rymkiewiczowi „Czad” ([...] Tlenek węgla i 
tlenek poezji czyli czad | Podobnie mroczy człeka – poeta na to wpadł || Poeta wiersza 
czadem tumani człowieka | Nakaże miauknąć – miauknie, zaszczekać – zaszczeka [...] I tak 
poezją mistrza człowiek skołowany | Nie wie czy już zwariował czy jest zakochany | [...] Ma 
ubaw stary pisarz sprawca zamroczenia | Prestidigitator słowa w opisach istnienia); 
Bolesławowi Leśmianowi w. „Do leśnego Leśmiana” ([...] Więc wszedł w te wrota, gdzie 
zwidy bezdenne | gdzie szał rozkwitów i jagody plenne; | zamrocz zieleni otoczyła głowę, | a 
duchy leśne nastroiły mowę | w wyrazy nowe, treściwe, pojemne. || Przeto już mogłeś 
natchniony Leśmianie | zanurzyć słowa w poezyjne granie: | opisać dziewkę, szkapinę i wołka, 
| chłopa Bajdałę, pokrakę Dusiołka | i innych – leśnym, pięknym wierszowaniem); Ks. Janowi 
Twardowskiemu w. „W nawiązaniu” (Księże Janie, Poeto | nasycasz wiersze poezją miłości | 
do wszystkiego co boskie i ludzkie | [...] Przemawiasz do nas: | przez szarość dębu, 
srebrzystość brzozy, | przez krzaki ciernistej tarniny | i głos przepiórki co «pora żąć» woła. | 
Stułą księdza poety | wiążesz naszą wrażliwość | z boskim sacrum | danego nam świata” ); 
Konstantemu I. Gałczyńskiemu, wiersz: *** Zielonooki Konstanty (Zielonooki Konstanty | z 
zieloną czupryną | w zielonym surducie | z gwiazdą w butonierce | po zielonym niebie | w 
zaczarowanej dorożce. | Dokąd pędzisz | Ildefonsie?). Jak widzimy z fragmentów wierszy, 
Grynkiewicz znakomicie uchwycił charakterystyczne cechy tych mistrzów poetyckiego 
słowa, pastiszując ich styl. Natomiast w liryku „Są takie wiersze” chyba nie miał na myśli 
kogoś jednego:  
 

Poeto zbratany z aniołami, 
sięgasz w głąb swojej duszy, 
do kopalni uczuć i tajemnych pragnień, 
do pokładów szlachetnego kruszcu. 
 
Jak w biedaszybie  
drążysz chodniki bez zabezpieczeń,  
pragniesz tąpnięcia górotworu,  
by w osypisku podświadomości  
odsłonił się diament bez skazy. 

Jak się odsłoni 
(przecież czasem się odsłania)  
oszlifujesz go w wielu płaszczyznach 
i oprawisz wierszem.  
Szlachetnym blaskiem  
tęczowych barw zaświeci  
i stanie się brylantem. 

Są takie wiersze  
o bezcennym blasku. 

Jest to zapewne jego uogólnione pojmowanie wielkiej poezji, ale na podstawie własnego 
doświadczenia twórczego.  

Podsumowując, zauważam, że można by tak analizować tę twórczość wiersz po wierszu, 
wątek po wątku, mniej czy bardziej dokładnie. W każdym utworze jest coś szczególnego, są 
jakieś zaskakujące elementy prawdy i piękna. Tematyka Grynkiewicza jest znacznie bogatsza 
niż zdążyłam ją tu zaprezentować. Ale szczegółowe wnikanie w nią to już rola samych 
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czytelników, z których każdy może na co innego zwrócić uwagę, czym innym się zachwycić 
lub co innego go wstrząśnie, chociaż są momenty w tej niezwykłej liryce, które wszystkich 
nas poruszają.  

 Nie można tu abstrahować od malarstwa Grynkiewicza. Jego obrazy są poetyckie, tak jak 
poezja jest malarska. W jego malarstwie jest dużo metafory. Czy nie więcej niż w poezji? 
Obrazy nie są abstrakcyjne, są figuratywne, „opowiadają” w sposób swoisty, niepowtarzalny o 
ludzkim losie i sprawach wewnętrznych ludzi, o ich stanie ducha, ich przeżyciach. Są 
uogólnieniem ludzkiego losu czasów Artysty. Równocześnie wyrażają i stanowią piękno samo 
w sobie. Ich podstawowym kryterium jest właśnie piękno, dlatego są niezwykłymi dziełami 
sztuki. A w szczegółach to piękno czego? – pytamy siebie. Piękno myśli, piękno wyrażanego 
sensu, ale i piękno kompozycji elementów malarskich i wykorzystanie ich funkcji 
artystycznych. Piękno duchowe i estetyczne duszy. W poezji biegłość posługiwania się słowem, 
wykorzystywanie bogactwa jego możliwości. O poezji mówimy też, że słowa odpowiednio 
skomponowane „dziwią się sobie”, w malarstwie dziwią się sobie światło, kolory, kształty, ich 
rozmieszczenie – kompozycja. A w sumie – wyraz, czyli ton, sens i po prostu ... piękno. 

Postacie w malarstwie Grynkiewicza mają niezwykłą siłę wyrazu. Malarz wykorzystał 
nawet proporcje ciała ludzkiego do ich ekspresji. Te nietypowe figury ludzkie, pochylone, 
utrudzone, często przymałe wzrostem, krępe, o wydatnych stopach i dłoniach są niezwykle 
ekspresywne. Postacie o nadzwyczajnej sile wyrazu. Rzucają się w oczy ich bose wielkie 
stopy, ich masywne ręce. One mówią o ich losie, ich pracy, ich biedzie. Nawet kiedy te 
postacie leżą, są wyraziste, np. „Muzy’, „Hypnos i Tanatos”, „Sen” (wyraz oczu). Często to 
są postacie jakby z mitów. Tak jak i w jego poezji. Tworzy postacie-symbole, np. postać 
siewcy, dobosza, grajków itp. 

O twórczości Grynkiewicza pisała ciepło w 2010 r. Agnieszka Dziarmaga1.   

Trudno było ująć w jednym eseju wszystko, co zawiera poezja Ottona Grynkiewicza: 
określić wszystkie problemy, ukazać wszystkie jego możliwości artystyczne, przywołać 
wszystkie choćby tylko najważniejsze i najpiękniejsze wiersze. Dokonałam zaledwie zarysu 
charakterystyki tej poezji. Samej tematyce sybirackiej, której Grynkiewicz poświęca tak wiele 
wierszy, należy się osobny esej. Mam nadzieję, że tego zadania podejmą się wkrótce młodzi 
adepci krytyki literackiej. Ja pragnęłam tu tylko zwrócić uwagę na kilka spraw, które mnie w 
poezji Grynkiewicza szczególnie poruszyły: na jej wartości moralne i historyczne oraz 
estetyczne. Na jej piękno duchowe i niezwykły urok artystyczny.    

W przedstawionym tekście starałam się ukazać obraz poezji (a migawkowo także 
malarstwa) Ottona Grynkiewicza. Pragnęłam pokazać najważniejsze problemy, które 
nurtowały i nurtują Poetę. Wiele z nich jest bolączką powszechną naszych współczesnych 
pokoleń. Dlatego ta poezja – a jest to dobra poezja – ma takie znaczenie.      

Te wiersze chwytają za serce swoją zawartością treściową, swoją niezwykłą tematyką i 
czasem rzewną nutą, nostalgią, nie mówiąc o krzyku bolesnych uczuć, które wybrzmiewają z 
niektórych obrazów i wierszy. Ich uczuciowa nuta może się wydać w naszych czasach nieco 
staroświecka, lecz nie przekracza ona granicy w kierunku sentymentalnej ckliwości; ten ton z 
lekka uczuciowy przydaje wierszom wyjątkowej wartości. W naszej dobie bowiem staliśmy 
się raczej oschli, nawet drętwi uczuciowo, brak nam jest na szerszą skalę właśnie głębszej 
uczuciowości i wrażliwości. Nie chodzi o neurotyczną emocjonalność, która niestety 
zastępuje głębię prawdziwej miłości: miłości siebie, bliźniego, Boga, Ojczyzny. Wpajano 
nam od lat dystans uczuciowy, co przerodziło się w oziębłość, a często w nieczułość, 
obojętność na problemy drugiego człowieka, także na jego cierpienie. Tak jak w każdej 
sprawie najlepszy jest umiar, złoty środek, a tego trzeba się uczyć. Okazywanie swoich uczuć 
oraz odczytywanie uczuć innych i reakcja na nie to – jak się okazuje – także sprawa kultury 
literackiej czy kultury sztuk plastycznych, muzycznych, to sprawa nawet całych nurtów, 

                                                 
1 „Niedziela” Edycja kielecka, 2010 nr 52, s.    
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nastawień i mody w tych dziedzinach, bo sztuka wiąże się ściśle z życiem. Jej prądy i 
kierunki świadczą o postawach etycznych, o egzystencjalnej atmosferze epoki i w 
konsekwencji o losie ludzi.  

Nasze życie wewnętrzne decyduje o relacjach wzajemnych z ludźmi i o zachowaniach w 
stosunku do drugiego człowieka. I to jest domena twórczości Grynkiewicza. Oprócz wprost 
rewelacyjnych wierszy, dotyczących zsyłki na Syberię, prezentuje on całe bogactwo tematów 
z życia ludzi współczesnych: miłość do Ojczyzny, do najbliższych, do przyrody, żywe 
zainteresowanie sprawami społecznymi i warunkami życia ludzi wokół siebie. Wiersze 
ukazują z jednej strony świat piękny, szczęśliwy, a z drugiej strony groźny i bolesny, choć też 
przecież piękny. Wskazują na szlachetne wartości i oryginalności, których w gruncie rzeczy 
człowiek zawsze pragnie. 

Chcę tu mocno podkreślić, że jego wiersze dowodzą nie tylko talentu, ale też dużego 
wyrobienia poetyckiego, dużej znajomości starej i nowej poezji, dużej sprawności językowej. 
Nawet tak pobieżna analiza tych wierszy wykazuje, że Grynkiewicz to poeta w pełni dojrzały 
artystycznie. Jego liryki są ciekawe i bogate stylistycznie, zaskakują różnorodnością formy, 
bogactwem środków literackich. Poeta posługuje się sprawnie różnymi sposobami dykcji 
poetyckiej. Stylistykę poszczególnych wierszy Grynkiewicz, jak każdy dobry twórca, 
dostosowuje do treści utworów. Jak bardzo Autor wyczuwa i wie, kiedy i jaką zastosować 
formę, jaki język, widzieliśmy choćby w cytowanym utworze „Tak było”, wierszu o wywózce 
na Sybir, o skrajnie ascetycznym wyrazie.   

Widzimy też elastyczność Autora na polu stosowania się do modeli poezji. Wprawdzie w 
wywiadzie przeprowadzonym z nim przez Agnieszkę Sadowską2 stwierdza, że preferuje starą, 
melodyjną wersyfikację (mówi: Używam starych nutek), ale widzimy, że już od początku 1. 
tomu swoich wierszy z łatwością posługuje się wierszem białym, nie opartym na stałym rytmie 
i rymie, wierszem niemelodyjnym, a więc nowoczesnym. Nie ma jednak u niego żadnej 
ekstrawagancji w tych wierszach, żadnych udziwnień; nie ma wymyślnych metafor, bo te, które 
są, czasem bardzo ciekawe, w sposób naturalny wypływają z treści. Raczej  nie ma tam gier 
językowych, żadnej lingwozabawy. Autor dba o jasność przekazu, o prostotę. Podobnie jest w 
jego wierszach „tradycyjnych”. Do obydwóch modeli poezji podchodzi z dystansem i umiarem. 
Kiedy czasami tworzy wiersze rymowane i stosuje formy rytmiczne, to nie powtarza epigońsko 
przestarzałej i oklepanej wersyfikacji, lecz stara się ją modyfikować, wnosić coś własnego, coś 
nowego. Zawsze pisze własnym językiem, włada własną dykcją poetycką.   

Ta poezja nas urzeka, tak jak i jego malarstwo, nie tylko dlatego, że jest piękna 
estetycznie, ale jest głęboko ludzka. Ukazuje prawdę ludzkiego losu w czasie, kiedy przyszło 
żyć Poecie, ale ukazuje też prawdę ogólnoludzką wszechczasów – prawdę ludzkich uczuć: 
szczęścia i bólu. Poezja, zwłaszcza liryczna, jest z natury bardziej autentyczna niż proza 
(oprócz pamiętnikarskiej) nie tylko dlatego, że podmiot liryczny występuje w 1. osobie 
gramatycznej, wnosząc tym wiarygodność, ale też dlatego że liryka siłą swego działania 
psychicznego wyzwala szczerość. Ona tchnie szczerością, a więc wyraża wewnętrzną prawdę 
przeżyć, poglądów, uczuć, a często i faktów. Grynkiewicz w obydwu dziedzinach sztuki 
prezentuje własny styl, ale przede wszystkim własne widzenie świata.  

W dodatku ta poezja ilustrowana obrazami Autora, wielkiego artysty-malarza, wybitnego 
kreatora swoistego świata mityczno-baśniowego, nabiera wartości spotęgowanej. Wiemy, że 
mity i baśnie to odwieczne źródła ludzkiej siły duchowej i moralnej, ludzkich nie tylko 
natchnień twórczych, ale pobudek do rozwoju osobowego. Wszak baśń to gatunek, w którym 
mimo zagrażającego strasznego Zła w świecie – zwycięża zawsze Dobro. A baśń poetycka i 
malarska dane czytelnikowi razem to dla niego samo szczęście z delektowania się pięknem.   

Kielce, 22 V 2015 

                                                 
2 Używam starych nutek, „MAGAZYN Słowa Ludu” 2005, nr 2373/K, s. 10.  


