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Do coraz większej rzadkości należą dziś wiersze pisane nie 
własnym ego, lecz po prostu „światem”. A ten, który wciąż wy-
maga „rachunku krzywd”, zupełnie już nikogo nie zajmuje. Rudo-
wicz ma w sobie tę czułość Hiobowego płaczu nad tymi, których 
skrzywdziła historia i ludzkie zło. Jak Antygona grzebie swoich 
nieszczęsnych braci w ziemi wiersza – o ileż piękniejszej od tej, 
jaka była im przeznaczona. Poetka, która oglądając się za siebie, 
widzi miazgę historii, ruiny człowieczeństwa, ale wciąż śni o tej 
Farlandii, która jednak możliwa, choć zawsze nie do końca pew-
na. /Leszek  Żuliński o poezji Teresy  Rudowicz/

W jednym z wierszy taki fragment: rilke bez wahania mógł pisać 
„jesteś moją miłością” sto lat później muszę uprawiać seman-
tyczne akrobacje. W tym autotematycznym i nieco autoironicz-
nym zdaniu jest świadomość embarga na „dawny język poezji”. I 
tego Autorka się trzyma, ale nie burzy żadnych klocków, tylko 
wynajduje ich nowe możliwości, kształty, odcienie, z tego buduje 
swój świat, swój lego-logo-land. Całkowicie własny, smutny, pię-
kny, mądry, liryczny, czuły, melancholijny, choć i takiej melancholii 
w żadnych dawnych partyturach nie czytałem. /Leszek Żuliński o 
poezji Izabeli Fietkiewicz-Paszek/
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po spotkaniu odbędzie się recital
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zw ri óe zr cs ez i ws  i doę pz   inam

http://www.rudowcz.net
http://www.alternet.webd.pl
http://www.lesenfieber.manifo.com

	Page 1

