Florilegium czyli – od Miasta
po Kosmos Literatów
Krystyna Konecka
Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy zetknęłam się z nazwiskiem Danuty Błaszak,
nie miałam wyobrażenia o dorobku literackim i animatorskim tej poetki i edytorki.
Dzisiaj wiem, że od wielu lat współtworzy ona – absolwentka Wydziału
Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego (sic!) historię literatury polskiej
daleko od ojczyzny – polszczyzny, w Orlando na Florydzie. Jak się okazało – ocean
nie stanowi żadnej bariery, jeżeli wyborem życiowym staje się pragnienie
integrowania środowisk literackich oraz docierania do odbiorców poezji i prozy na
różne kontynenty poprzez pasję edytorską. Ostatnim przykładem (chociaż w
przygotowaniu są już kolejne projekty) stała się antologia (nazwijmy ją
tradycyjnie, bo tego warta chociażby z przyczyn aksjologicznych, więc –
florilegium) zatytułowana „Kosmos literatów”, a przygotowana wspólnie z Anną
Marią Mickiewicz z Londynu. Ale – ab ovo…

Integralną i niezbywalną częścią polskojęzycznego, ponad 300-stronicowego tomu
wydanego przez Dreammee Little City Publisher w Orlando w 2018 r. jest
przedmowa Danuty Błaszak, objaśniająca czytelnikowi ponad dwudziestoletnią (!)
historię różnorodnych koncepcji twórczych, łączących literacki świat wirtualny z
tradycyjnym.
Książka „Kosmos literatów” jest nadbudową portalu literackiego „Miasto
literatów 2000++”, redagowanego przeze mnie i mojego męża Lecha – pisze
współautorka antologii. – „Miasto literatów” powstało kilka lat przed rokiem
2000 – stąd numer w nazwie, który oznaczać miał otwarcie na nowe tysiąclecie
(…). Portal (…) miał zawierać podstawową informację o polskich środowiskach
literackich (…). Myśleliśmy z Lechem o aktualizacji indywidualnych prezentacji
pisarzy polskich i o dodaniu gości bez polskich korzeni. Konsekwencją tego
pomysłu było wydanie książki aktualizującej te informacje.

W wielkim skrócie zacytowane fragmenty przedmowy niech będą zachętą dla
potencjalnych czytelników, do których trafi „Kosmos literatów” zarówno w kraju
nad Wisłą jak i w środowiskach polonijnych, gdziekolwiek funkcjonują literacko.
Ot, chociażby do działającej w Nowym Jorku twórczej grupy „Telimena”,
zainicjowanej przed laty przez wywodzącą się z Białegostoku poetkę Irenę Sidz,
czy szczycących się niekwestionowanym dorobkiem środowisk skupionych wokół
Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie. Albo do bliskich mi sympatyków
mowy wiązanej w Bristolu, działających w Anglo Polish Society of The West of
England i wydających „Anglo Polish News”, gdzie sama miałam okazję zaistnieć
nie raz z tematyką Mickiewiczowską czy Szekspirowską, i wielu innych.
Mnóstwo ciepłych słów pod adresem Danuty Błaszak przeczytamy w refleksjach
emigracyjnego naukowca i znawcy poezji, Włodzimierza Holsztyńskiego, a także –
Anny Marii Mickiewicz, która m.in. wspominając o tradycyjnych publikacjach
portalu „Miasto literatów”, przywołuje serię wydawniczą związaną z polską
twórczością, ale dla czytelnika anglojęzycznego – wychodzącą od 2005 r.
”Contemporary Writers of Poland”. To interesująca seria, w pięknym opracowaniu
graficznym Agnieszki Herman (także poetki), wydana – jak wszystko co robi
Danuta Błaszak i partnerujące jej osoby – za własne środki, bez oglądania się na
nieosiągalny sponsoring. Oto tom szósty, który mam na półce – „The Other Side of
the Screen”, przygotowany wespół z poetką i edytorką z Polski, Alicją Kuberską –
z unikatową twórczością wielonarodową. Oto tom siódmy, pt. „Legendary”,
dwudzielny, bo część pierwsza zawiera propozycje współcześnie piszących z
różnych krajów, część druga stanowi prezentację dorobku tych, którzy tworzyli po
II wojnie światowej, m.in. Leszka Szymańskiego, legendarnego założyciela
„Współczesności”, któremu dedykowana jest książka. Tom ósmy, tymczasem –
ostatni, pt. „On Life’s Path” Danuta Błaszak przygotowała wspólnie z Anną Marią
Mickiewicz, poetką, animatorką życia literackiego w Londynie, twórczynią
łączącego wirtualnie literatów dwujęzycznego portalu Fale Literackie / Literary
Waves. To, że jest wieloletnią członkinią Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie,
uhonorowaną Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” niech będzie zachętą do
poznawania twórczości i działań Anny Marii Mickiewicz oraz gwarancją, że druga
z autorek „Kosmosu literatów” patronuje książce profesjonalizmem, podobnie jak
Danuta Błaszak.
Czy – w dobie kultury obrazkowej, wirtualnej – warto sięgać jeszcze po książkę
papierową? Wszak w księgarniach stoją na regałach setki coraz to nowych

tytułów. A jednak – jeden z najbardziej znanych włoskich edytorów i pisarzy
Roberto Calasso, mimo iż wydaje także e-booki, uważa tę działalność za
drugorzędną, a o tradycyjnych tomach mówi tak:
Wydawało mi się, że mamy szansę na pewną ciągłość, przejście z papieru na
ekran (…) że najważniejsze jest po prostu czytanie, bez względu na to, na czym
się czyta. Ale jednak tak nie jest. Papierowej książki nic nie zastąpi.
Oto „Kosmos literatów”. Kosmiczny mrok okładki rozjaśniają intrygujące
meduzowate obiekty latające według koncepcji Agnieszki Herman. Wewnątrz –
ponad 300 stron tekstu. Blisko 90 nazwisk usytuowanych w trzech częściach
książki, który to układ został objaśniony na wstępie, tworząc wielobarwne
florilegium, jak to na łące, gdzie obecność każdej z odmiennych roślin ma swoje
uzasadnienie.
Nie ta prezentacja jest lepsza, która jest dłuższa – czytamy w przedmowie. –
Czasami jeden krótki wiersz budził emocje, „zatrzymywał” czytanie i już nic nie
można było do tego dodać. Życiorysy niestandardowe napisane są równie
twórczo jak prezentacja utworów. Niektórzy przedstawieni są tylko poprzez
notę biograficzną (…). Każdy z przedstawionych tutaj pisarzy jest osobą
niezwykłą, indywidualną galaktyką pełną gwiazd i mlecznych dróg, z których
mogliśmy złożyć nasz KOSMOS.
Nie można zapomnieć o tym, że w części pierwszej występuje liczne grono
autorów, prezentujących środowiska oraz inicjatywy literackie w kraju (Lublin,
Łódź, Poznań) czy wielowymiarową działalność miesięcznika „Poezja dzisiaj”,
redagowanego przez Aleksandra Nawrockiego, który od dwudziestu lat nie tylko
wydaje serie książek, ale też animuje wokół swojego tytułu tak ważne
międzynarodowe imprezy jak Światowy Dzień Poezji UNESCO czy Festiwal Poezji
Słowiańskiej.
W dalszych częściach „Kosmosu literatów” nie znajdziemy alfabetycznego wykazu
autorów według nazwisk. Zasadą, kontynuowaną we wszystkich książkach
Dreammee Little City jest alfabet imion. Dlatego już na początku znajdziemy
poezję Adama Lizakowskiego, twórcy głęboko osadzonego w środowisku
polonijnym USA, Agnieszki Herman, o której twórczości pisze znakomity krytyk
Leszek Żuliński czy Agnieszki Jarzębowskiej, której zbiór ”Fraszkomat”

eseistycznie omawia krakowski twórca Jacek Sojan. Szczęśliwi alfabetycznie Anna
Maria Musz – znakomita poetka i krytyk (krytyczka, ach, te feminizacje…) oraz
imiennicy Bohdan Urbankowski (poeta, esista, dramaturg, filozof i patriota) i
Bohdan Wrocławski (pisarz, niezmordowany twórca i strażnik literackiej strony
internetowej Pisarze.pl) także są w pierwszym zestawie tej twórczej oferty,
wyprzedzając Leszka Szymańskiego (zaprezentowanego przez Danutę Błaszak
emigracyjnego pisarza, autora gorącej książki „Wspomnienia bez mundurka” z lat
stalinowskich).
Część ostatnią inicjuje fragment opowiadania pisarki, blogerki i dziennikarki
Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, na co dzień prezesującej Oddziałowi
Warszawskiemu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Ale w bliskim sąsiedztwie jest
poetycki tryptyk Marty Berowskiej – autorki baśni, legend o nienachalnej nucie
patriotycznej i licznych słuchowisk. Potem następuje prezentacja emigracyjnej
poetki Renaty Cygan z Anglii, i dobrze, że wiemy, iż autorka mieszka nad Tamizą.
Bo jednak sam wiersz Romualda Mieczkowskiego zmusza czytającego do
sięgnięcia po jakiekolwiek informacje o tym szczególnym poecie rodem z
Wileńszczyzny, mieszkającym od lat w Warszawie edytorze periodyku „Znad
Wilii”. Dobrze jednak, że można skojarzyć autora z tytułem tomu „Na litewskim
paszporcie”, z którego pochodzi ten wstrząsający wiersz.
Trudno w krótkim tekście o omówienie kolejnych, niezwykle interesujących
propozycji twórczych, jakie pracowicie, w benedyktyńskim trudzie zgromadziły
autorki „Kosmosu literatów”. Każda warta jest uważnej lektury, każda zostawia
miejsce na własną interpretację, chociaż dla niektórych, z pozoru, ten zbiór
mógłby stanowić rodzaj „artystycznej rupieciarni”. Ale po to są materiały wstępne,
objaśniające zasady doboru nazwisk i tekstów. Tak więc „Kosmos literatów”
Danuty Błaszak i Anny Marii Mickiewicz to forma zaproszenia do wspólnego
lirycznego stołu reprezentantów różnych poetyk, różnych sfer intymności
artystycznej, a do ich przygarnięcia i odczytania – nas wszystkich.
_____________
Danuta Błaszak, Anna Maria Mickiewicz, „Kosmos literatów”, Dreammee Little
City, Orlando 2018 r.
W antologii na stronach 186-188 znalazły sie informacje na temat polskoamerykańskiego poety Johna Guzlowskiego zaczerpnięte z magazynu

„Culture Avenue”:
http://www.cultureave.com/john-guzlowski-bog-fal-i-inne-wiersze/
Florilegium – w średniowiecznej łacinie określenie na zbiór cytatów
pochodzących z dzieł najwybitniejszych autorytetów, najczęściej z dziedziny
teologii lub filozofii. Słowo pochodzi z połączenia łacińskich słów flos
oznaczającego „kwiat” i legere w znaczeniu „zbierać”, „zbiór”, czyli dosłownie
„zbiór kwiatów” – analogiczny do greckiego słowa – antologia (przyp. red. na
podst. wikipedii).
W 2019 r. ukazała się kolejna publikacja Danuty Blaszak i Anny Marii
Mickiewicz.

