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Tak było w zeszłym roku
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Stały progres, który charakteryzuje działania 
Fundacji Promocji Kultury „Urwany Film”, ma 
odzwierciedlenie również w realizacji kolejnej, 
piątej edycji festiwalu Trakl-Tat i Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego im. Georga Trakla, które 
organizujemy wspólnie z Konsulatem Generalnym 
Austrii w Krakowie. 

Nasze niezawodne jury w składzie: prof. Marek 
Karwala (przewodniczący), Marcin Baran i Wojciech 
Bonowicz oceniło w tym roku rekordową liczbę 
189 przesłanych zestawów wierszy. Decyzją jury 
w gronie laureatów znaleźli się: Marek Jurgoński, 
Marta Jurkowska (po raz drugi z rzędu), Miłek Kierc, 
Piotr Macierzyński oraz Katarzyna Justyna Zychla. 
Szczegóły poznamy podczas gali finałowej, która 
odbędzie się z Żydowskim Muzeum Galicja, przy 
ul. Dajwór 18 w piątek, 16 listopada o godz. 18. 
Po gali zapraszamy na widowisko słowno-muzyczne 
Krzysztofa Trebubi-Tutki i kapeli Śleboda.

“
Wcześniej zobaczymy się we wtorek, 13 listopada 
o godz. 18 w Artetece WBP w Krakowie, przy ul. 
Rajskiej 12, gdzie odbędzie się panel dyskusyjny 
związany z wydaniem książki naukowej „Topografie 
poezji Georga Trakla”.

Natomiast w środę, 14 listopada o godz. 
19 w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, przy 
ul. Lipowej 4 zostanie zaprezentowany spektakl 
teatralny w reżyserii Pawła Bitki-Zapendowskiego 
„Trakl Nieskończony” (Trakl Unendlich).

Dodajmy, że w tym roku remont ogrodzenia 
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
przy ul. Wrocławskiej uniemożliwił nam złożenie 
kwiatów pod tablicą Georga Trakla, co czyniliśmy 
3 listopada w dniu śmierci poety.

Piątą edycję literacko-artystycznego festiwalu 
Trakl-Tat uważamy za otwartą!

Andrzej Tombiński
Konsulat Generalny Austrii w Krakowie

Krzysztof Maćkowski 
Janusz Mika

Fundacja Promocji Kultury „Urwany Film

PO RAZ PIĄTY, NIEOSTATNI...



Zadra w Siadle 

Jackowi

Po Cześku kask mi został i szczerbaty grzebień
(Smrodek wody brzozowej, tanich petów, potu).
Fifka stłukła się kiedy - krzyknąwszy „zajebię
Skurwiela!” - cisnął we mnie i dostałem – o tu.

Poszło niby o drobiazg: parę słów piosenki,
Wcale nie o czesaniu, absurd go rozśmieszył,
Zabolała sugestia, że to przez panienki
Został błędnym tułaczem, mało tego: pieszym.

„Nie po to – charczał – kogoś kiedyś się kochało…”
Wątek zawisł, słów brakło, zamilkł tajemniczo.
Rak mu krtań wkrótce zeżarł, potem całe ciało

Zniknął jak punkt - z motorem, z koszem, za granicą
Błędu statystycznego. Wszystko, co zostało
To kask, grzebień i zapach. Ciut więcej niż nicość.

WIERSZE LAUREATÓW

MIŁEK KIERC 
godło: KERANKA

Tegoroczny konkurs poetycki - któremu patro-
nuje Georg Trakl - rośnie w siłę, o czym może 
świadczyć zwiększająca się z każdą kolejną 
edycją liczba uczestników… To wersja opty-
misty. Pesymista (czytaj: malkontent) mógłby 
natomiast powiedzieć, że konkurs jedynie 
pęcznieje… I tu znów trzeba odwołać się do  
starego, ale jakże prawdziwego banału, że 
prawda - jak zwykle – leży pośrodku. Owszem, 
nadesłano wiele tekstów interesujących, do-
brze napisanych, jednak nie zmienia to faktu, 

iż w dalszym ciągu czekamy (organizatorzy i ju-
rorzy) na autentyczne odkrycie, na kogoś dla 
kogo konkurs otworzyłby drzwi do prawdziwej 
literackiej kariery (nie znajduję lepszego okre-
ślenia, choć wiem, że słowo „kariera” w odnie-
sieniu do sztuki, a szczególnie do sztuki słowa 
nie jest najwłaściwsze). Dlatego właśnie nie 
przyznaliśmy pierwszej nagrody, chcąc tym sa-
mym zmobilizować tegorocznych uczestników 
do jeszcze większej mobilizacji, a nowych za-
chęcić, aby zechcieli stanąć w szranki podczas 
kolejnych edycji.

Nadesłane wiersze okazały się dla mnie w tym 
roku pewnym zaskoczeniem. Dlaczego? Otóż 
regułą jest, że na konkursy poetyckie przysy-
łane są utwory realizujące bardzo szeroki wa-
chlarz tematów (patriotyczne, religijne, miłosne, 
okolicznościowe, filozoficzne, nawiązujące do 
innych sztuk, nostalgicznie przywołujące prze-
szłość etc.). W poprzednich edycjach konkursu 
nie było inaczej, natomiast obecny objawił się 
w tej mierze jako bardziej… ascetyczny, bar-
dziej jednorodny tematycznie. Nie znaczy to 
bynajmniej, że taka problematyka w ogóle nie 
zaistniała; owszem, była ona realizowana, ale 
należała do mniejszości, by nie rzec, że sięgała 
granicy wyjątków. Jaki zatem obszar wysunął 
się na pierwszy plan? Najwięcej wierszy zmie-
ściło się w przestrzeni tzw. refleksji osobistej, 
dla której pożywką są własne przeżycia ubiera-
ne w kostium poezji. Zaowocowało to wieloma 
tekstami godnymi uwagi, niemniej zrodziło też 
pewne niebezpieczeństwo, jako że niektórzy 
spośród autorów zapomnieli, iż wiersze pisze 
się nie tyle dla siebie, ile dla czytelnika. Specy- PROF. MAREK KARWALA, PRZEWODNICZĄCY JURY

OCENY JURORÓW

Blues w Dołujach

Julii

Dzisiaj, siostrzyczko, data ciut nie tego,
By wiersze pisać, dzień pod czarnym kotem.
Już  taka karma – przewrotnie ciemnotę
Próbuję wcisnąć w piątek, trzynastego.

Ale nie wchodzi. Pesel ani regon,
NIP, raz dwa osiem… Dokończę w sobotę.
Albo we środę. Środa dniem odlotów,
Ślubów, miłości do zabliźnionego

Po kameralnym samosądzie ego.
Widzę Cię z ganku: dajesz karmę kotu
I się uśmiechasz, bo niby dlaczego

Nie? Ta tu jawa nie ma nic z brzydoty
Tamtej czeluści, śnionej gdzieś na brzegu
Rozpoznawania. No i co ja plotę?

Apokryf w Jurczycach

Bogusiowi

Tu krzyżują się miedze. Między gałęziami
Buka Bóg-człowiek z blachy na krzyżu, spowity
W błękit lichej opaski. A tu – czyż ten samy?
Krok dalej też krucyfiks z figurką Semity

Odlanego z żeliwa, na stalowych belkach.
U stóp drzewa kapliczka, a w niej dwie Madonny
Jedna drobna i bliska, nad nią druga, wielka.
Bosa na ziemskim globie. Człowiek byłby skłonny

Sądzić, że każdy Jezus ma osobną Matkę.
Zwierciadło zamiast ściany za plecami Panien,
A w nim moje odbicie: łotrzyka z przypadku.
Pokręcona Golgota. Klarowne wezwanie.

Gwiazdka: w trosce o dobro wyżej opisanych
Do świeckich personaliów wprowadzono zmiany.

Miara

co warte jest moje pisanie
skoro nikt mi nie zazdrości
nawet tyci tyci
żeby choć na jedno świństwo starczyło
w środowisku literackim
jestem niczym
kelnerka lub inne popychadło 
ma lepiej 
bo chociaż przez chwilę przyciąga uwagę

jak tylko się odezwę 
wszyscy uciekają
raz nagrodę mi dali
z jurorami nie poszłam do łóżka
bo nie chcieli
to chyba wiersze musiały się im podobać

tata zawsze mi radził
jak nie weźmiesz się za siebie
to po tobie ślad zaginie
ściągaj od Miłosza
tego i tak nikt nie czyta

PIOTR MACIERZYŃSKI, 
Godło: MAKARON

niepełnosprawnemu poecie zawsze jest pod górkę
silimy się na dobre słowo
albo przemilczenia 
eufemizmy ogólniki
żeby nie urazić
jaki zdolny
trzeba rozwijać talent
a myślimy 
jak na kalekę to całkiem nieźle
niech pisze
niczego więcej z życia nie ma

w dzieciństwie miałam unikalną chorobę
znalazłam się w pierwszej setce dziwnych 
przypadków
na ciele rany
na szyi wybroczyny
jakbym z wisielcami się zadawała
jako szesnastolatka trafiłam do pani doktor
– a ty wiesz że tak tyjesz od tych leków
trzeba ćwiczyć 
na spacery chodzić
i na koszykówkę
bo jak taka gruba będziesz
to nigdy chłopaka nie znajdziesz
i do kopulacji nie dojdzie
dzieci nie chcesz mieć
to nawet chętnie brałam te tabletki
cycki mi od nich urosły
aż staniki nowe trzeba było kupować
a to spory wydatek 
szczególnie na wsi
gdy każdy grosz idzie na nawozy 

postanawiam sobie że w nowym roku to będę się 
podlizywać
ale nic z tego nie wychodzi
zawsze coś głupiego chlapnę
dlatego jestem biedna

myślę że mój kot Wasyl
jest ode mnie mądrzejszy

WOJCIECH BONOWICZ, JUROR

Nie myślałem, że kiedykolwiek będę miał 
udział w przyznaniu nagrody za sonet. Ale sta-
ło się… Autor zestawu „Keranka” (po otwarciu 
koperty okazało się, że to pan Miłek Kierc) za-
skoczył nas wszystkich. W końcu sonet to for-
ma, która bezlitośnie obnaża wszelkie warsz-
tatowe niedostatki. Tymczasem otrzymaliśmy 
zestaw, który wśród nadesłanych propozycji 
był rzeczywiście najciekawszy, najrówniejszy, 
no może nie na złoty medal, ale na srebro za-
służył jak najbardziej. 

Trzecie miejsce przypadło zestawowi pod-
pisanemu „Makaron”; pod tym godłem ukrył 
się pan Piotr Macierzyński, autor ze sporym 
dorobkiem konkursowym i książkowym. Ze-
staw, który nadesłał, ujął nas przede wszystkim 
umiejętnym wykorzystaniem figury prostaczka, 
naturszczyka, kogoś usytuowanego z dala od 
literackiego mainstreamu. Ta osobność, niepo-
radność jest zgrabnie fingowana, a intencja, jaka 
temu przyświeca, jest daleka od jednoznaczno-
ści. Pan Piotr Macierzyński już w przeszłości się-
gał chętnie – i z powodzeniem – po lirykę roli. 
Co ciekawe, dwa spośród trzech nadesłanych 
wierszy przemawiają głosem kobiecym. 

Nie są też nowicjuszkami ani Katarzyna Zy-
chla, ani Marta Jurkowska; również Marek Jur-

PROF. MAREK KARWALA, PRZEWODNICZĄCY JURY

ficzne asocjacje słów oraz nadmierna enigma-
tyczność zrodziły utwory nazbyt hermetyczne, 
czytelne(?) chyba tylko dla samych twórców, dla 
czytelnika zaś jawiące się jako sztuczne, pozba-
wione życia, niekiedy koturnowe.

By jednak oddać uczestnikom konkursu to, co 
im się należy, trzeba stwierdzić, że ogólny po-
ziom zaprezentowanych tekstów poetyckich 
był stosunkowo wysoki. Gdyby zastosować 
szkolną skalę ocen, wówczas okazałoby się, że 
najwięcej zestawów oscylowało wokół czwór-
ki, nieco mniej zmieściłoby się w granicach 
trójki, dwójki byłyby nieliczne, a jedynki zupeł-
nie sporadyczne. Szkoda, że niewiele było pią-
tek, nie wspominając już o szóstkach. Niemniej 
nagrodzone prace mogłyby być ozdobą wielu 
innych konkursów literackich, a wśród tych, dla 
których nagród zabrakło są także zasługujące 
na szacunek. Wypada na koniec wyrazić żal, 
że nie wszystkie wiersze w zestawach zosta-
ły napisane na zbliżonym poziomie, bo wcale 
nierzadko wierszowi całkiem udanemu towa-
rzyszyły teksty znacznie słabsze, które cały ze-
staw zepchnęły w niższe rejony rankingu.

WOJCIECH BONOWICZ, JUROR

goński nie jest debiutantem. Po rozszyfrowa-
niu godeł okazało się, że wyróżnienia trafią do 
osób, które mają już pewien dorobek. Nie ma 
w tym nic dziwnego. „Trakl” to zapewne kolejny 
etap na ich poetyckiej drodze, kolejny spraw-
dzian posiadanych umiejętności. We wszystkich 
zestawach zwraca uwagę odwołanie się do po-
wszedniości i zwyczajności, poszukiwanie pro-
stoty – także prostoty języka – a zarazem świa-
domość, że niełatwo ją osiągnąć, że w wierszu 
prędzej „wszystko się haczy, sprzeciwia, marsz-
czy”, niż wygładza i harmonizuje.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym ser-
decznie gratuluję. Wszystkim, którzy piszą wier-
sze i zechcieli się z nami nimi podzielić – nisko 
się kłaniam.
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WIERSZE LAUREATÓW

Studium dłoni

Małe brązowe plamki obsiadły niczym muchy owocówki
zewnętrzną stronę dłoni. One także mają swoją historię.
Pamiętają więcej niż zniesie pamięć. Wiedzą jak obejmować
głowę w rozpaczy i jak pocierać oziminę kilkudniowego zarostu,
albo jak osłaniać oczy przed słońcem. W końcu wiedzą także
jak dotykać rany, wyznaczać na mapach punkty docelowe.

Marszczą się, podobnie jak twarz, szyja i reszta ciała.
Niepewnie układają się na kolanach. Drżą. Dopiero, gdy dużo
młodsze, przed którymi dopiero całe życie, obejmują palec
po palcu i na każdym zostawiają dziecięcy pocałunek wdzięczności,
wtedy starcze dłonie odfruwają jak ćmy, bezszelestnie.
Konają w zmęczeniu, w modlitwie szukając

Tego, który jest początkiem i końcem. I którego
dłonie znają rdzę gwoździ i pocałunek oszusta.

KATARZYNA ZYCHLA 
godło: BARDZIEJ BYĆ

Face to face

Rozbierz mnie z tych wszystkich kreskówek,
selfi, promocji last minut. Jestem
krawędzią przepaści i strumieniem. Czasem
bywam szelestem deszczu, gęstością gliny.
Uprawiam wewnętrzne spokoje, nastroje,
modlitwy. Czuję się jak robak czasu,

jak wirus burzący porządek pikseli.
Potrzebuję jak tlenu zwyczajnych słów
o umieraniu, miłości, terapiach zastępczych.
Nim to, co jest w środku zmarnieje.
Nie wyda plonu. Odpłynie jak śmieć

w dół czarnej i milczącej rzeki.

Zawieszenie

Te dni, gdy pragnienie śmierci błyszczy jak pierwsza gwiazdka.
Niepokoi jak drapanie w gardle. Brzęk łyżeczki płoszy kota.
W wierszu wszystko się haczy, sprzeciwia, marszczy
niczym toń jeziora. Z drugiej strony, pralka przeżuwa drugą
turę ubrań. Klimatyzacja mruczy spokojnie. Na dnie kubka
zasycha ostatnia kropla arabiki.

Mimo wszystko człowiek wstaje, by nakarmić kota, siebie.
Czeka aż masło zmięknie i podda się bez najmniejszego oporu.
Później sięga po bochenek pokrojony na równe odstępy głodu.
Jest w tym jakiś sens. W tych okruchach na stole, drobinkach masła.
Pomiaukiwaniu kota. Życie czepia się jak rzep psiego ogona.

Wzrok błądzi z coraz większą świadomością przynależności
do miejsca, zapachu, faktury codziennego rytuału przejścia
ze snu do dnia w pełnym słońcu. Śmierć wciąż leży gdzieś
w kącie, przysypana stertą czasopism. W jakimś wierszu
o ostatnich modlitwach liści, kruszeniu glinianych naczyń,
pełnych łaski i światła.

MARTA JURKOWSKA, 
godło: AKWARIUM

Przejścia

W nocy ktoś przejechał jeża,
na przejściu dla pieszych leżały jego zwłoki.

Pętle autostrad zaciskają się wokół miasta, 
robi się gorąco. Czarne stada much
zlatują się na pogrzeb.

Wszystkie przejścia odciskają piętno,
zostawiają pod czaszką jakiś ślad, kołtun
którego nie da się rozsupłać.

Jeszcze mnie pozszywają,
napełnią ciałem puste kości.

Jeszcze mnie nauczą chodzić,
odstawić ten ciężki głaz - 
zmartwychwstać.

Hipochondria

Jedna mrówka dzisiaj nie wróci 
do mrowiska przyniosłam ją z targu
razem z warzywami.

Mnie też zabrali z innego 
miejsca i posadzili w mieście
gdzie szerzy się ślepota i gangrena.

Panie doktorze mój syn jest rybą
nic mi nie mówi gdy wychodzi 
nabiera tylko wody w usta.
Boję się żeby nie skończył w rynsztoku.

Noszę w brzuchu słone morze,
czaszkę meduzy i gorączkę. To miasto nas trawi, 
rzygam czarną krwią, pluję kwaśnym deszczem.

Później się o tym dowiem, 
że sprzedali mnie ziemi,
potajemnie jak mrówkę.

Prześwietlenie

noc czarno-niebieska,
księżyc prześwietla okolicę;
góry wątroby, przełęcze dwunastnicy,
śliskie nerkowe kamienie -
poszukuje miejsc gdzie wyje.
w wyższych partiach płuc
morowe powietrze. tu wszystko jest chore.

w moim wełnianym swetrze
jest przejście do innego świata 
(mówi o tym ostatni fragment biblii),
uciekam tam czasami
myślą, mową i uczynkiem.

OCENY JURORÓW

Czwarty już rok z rzędu czytam jako juror zestawy wierszy nadsyłane na Trakl-Tat. Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki im. Georga Trakla. Ale nie tylko czytam, bo trochę też przy tej lekturze wyrywam 
sobie włosów z głowy. Nie ma co ukrywać – spora część ze zestawów nadesłanych w tym roku 
„na Trakla” układa się w coś w rodzaju mimowolnego antyporadnika pisania wierszy. Zatem – dla 
korzyści przyszłych uczestników konkursu i mojej własnej, jako osoby piszącej od czasu do czasu 
wiersze – kilka wskazań, jak nie pisać wierszy (nie tylko na konkurs, ale i w ogóle).

1. Nie stosuj pochopnie podniosłego stylu, bo rzadko przystaje on do używanych przez Ciebie 
słów.

2. Unikaj boleśnie taniego a oczywistego symbolizowania i schematycznie powielanych 
stereotypów myślowych.

3. Wykreślaj wciskające się zewsząd do wierszy zużyte frazeologizmy, papierową 
publicystyczność i pustą dyskursywność.

4. Unikaj płytkich a zgrzytliwych deklaracji i moralistycznych napomnień.

5. Próbuj omijać definicje życia, przemijania i upływającego czasu.

6. Wiersz nie jest jedynym ani najlepszym sposobem wyrażenia Twoich uczuć związanych ze 
zmarłymi.

7. Wiersz nie ukoi Twoich żalów i obaw związanych z wyrodnymi dziećmi.

8. Słabo do wiersza pasuje moralistyczne grożenie palcem światu nieumiejącemu uczyć się na 
błędach przeszłości.

9.  Trzeba się na coś zdecydować – proroków albo się wyszydza, albo wygląda z utęsknieniem.

10. Jeśli pisanie wierszy sprawia Ci trudność – co akurat jest cennym i częstym doświadczeniem 
– nie musisz od razu pisać wiersza o trudnościach w ujmowaniu życia w słowa. Wystarczy jeśli 
wiersza nie napiszesz.

11. Pisanie wiersza o samobójcy lub o chorych psychicznie nie zapewnia wierszowi 
automatycznie statusu wiersza interesującego.

9. Potrzebę bliskości i przytulania lepiej spróbować zrealizować niż opisywać.

10. Bądź szczególnie ostrożny i wstrzemięźliwy przy pisaniu wierszy, jeśli masz ochotę opisania 
kosmosu jako ciała, siebie jako Alicji w Krainie Czarów, a ogrodu jako metafory życia, miłości, 
drugiego człowieka i w ogóle wszystkiego.

12. Nie sil się w wierszu nazbyt pochopnie na sarkastyczną wyższość jako osoba wrażliwa, 
wiedząca więcej i rozumiejąca głębiej niż inni.

13. Nie należy prostodusznie wierzyć, że na bazie swojego „zwykłego” życia stworzy się istotny 
wiersz-przypowieść objaśniający i definiujący świat od A do Z. Zresztą jest wiele ważniejszych 
powodów, by żyć, niż pisanie wierszy.

14. Wiersze, które w tym roku wyróżniliśmy i nagrodziliśmy, szczęśliwie napisane zostały 
jakby ich autorzy zawczasu zapoznali się z powyższym poradnikiem i wyciągnęli z tej lektury 
konstruktywne wnioski.

MARCIN BARAN, JUROR
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MAREK JURGOŃSKI
godło: ARNAK

ODWOŁANIE

Przysyłasz mi coraz wyższe rachunki
za zużyte życie

[Jak czule wychwyciłeś że termin przeżyte
w korespondencji biznesowej się przeżył!]

Rozumiem że jak wszystko
moje zbawienie drożeje

Rozumiem powody tej wciąż gorszej jakości
świadczonych mi przez Ciebie lat

Te zanieczyszczenia nocy
ściekami z Kierkegaarda i Sartre’a

Nawet to że w mych myślach
zagnieździły się Myśli Pascala

Lecz jednak mijasz się z prawdą
wpisując w rubryce do zapłaty

Tę wyssaną z mojej młodości liczbę
jednostek mijalności czasu

[Jak grubo jak nieruchomo
ciosane są godziny i daty]

Wiem dobrze że to odwołanie
podzieli los moich wniosków
[niektórzy mówią modlitw]

Że do mnie nie przyślesz swojego
montera o imieniu Gabriel

[Nieszczelność w zaworach jawy
i kolankach snów]

Wiem że nic nie zależy od tego
czy odkręcam czy zakręcam kurek

Nie czekam na fakturę korygującą
nie musisz się wycofywać z niczego

[Widzę jak Ci ciężko przychodzi
wskrzeszenie współczesnego Łazarza]

Pozwól mi tylko
napisać jeszcze choć kilka

Pięknych lub jeśli to możliwe piękniejszych
prostych lub jeśli da się prostszych

Niż Ojcze Nasz
odwołań od Twojego
nieodwołalnego wyroku

DOM JANA SEBASTIANA BACHA

Przez drzwi uchylone wpadają
dziecięce w forte rozgwary

Podłogi w nieustającym
szybkim staccato racic

Nad falami partytur
w chmurze peruki twarz boga

A peruka codzienna
nie srebrna nie uroczysta

Świątynia sztuki ze świętości
wymieciona do czysta

Mały Johann Christian na skrzypcach
imituje wrzask kury

Dziewka kurze na rosół
wyskubuje pióra

Palce boga krótkie i grube
umazane ciastem na toccatę i fugę

Tak potężne że katedrę
na włoskach organowych piszczałek
porwą i uniosą w górę

Noc i twarz pochylona nad blatem
jak księżyc nad miastem cichym

Spod bieli papieru nuty
strzelają jak czarne przebiśniegi

Ogród rozkwitającej kantaty
jakby z peruki się sypał

Rano przez uchylone okna
wpadną promyki targowego gwaru

Kompost na grządki z Mszą h-moll
na jej pożywny nawóz

SZCZĘŚĆ BOŻE 

Wyginął wróbelek
tego pozdrowienia 

Pola mojej ojczyzny
nie potrafiły go wyżywić

Niebo mojej ojczyzny
nie potrafiło go napoić

Obywatele mojej ojczyzny
wstydzili się go ocalić

Był zbyt polny
był zbyt polski

Zgubił go ten prowincjonalny
trzepot skrzydełek w nazwie

Zdradzający pochodzenie
wprost spod strzechy języka

Gdy idę powoli brzegiem
milczącego łanu wiem

Musiał zginąć
pod traktorami ciszy
ten maleńki ptaszek

Wijący swoje ciepłe gniazdka
na dawno ściętych
prostych drzewach ludzi

Gdy przepasuję się pielgrzymim
sznurem widnokręgu wiem

Że ta cisza dokoła
wysunie ostrze i zetnie

Biały świerk Akropolu
w moich bezradnie
rozszerzonych oczach 

TOPOGRAFIE POEZJI GEORGA TRAKLA

We wtorek, 13 listopada o godz. 18 w Artetece WBP w Krakowie, przy 
ul. Rajskiej 12 odbędzie się panel dyskusyjny związany z wydaniem książki 
naukowej „Topografie poezji Georga Trakla”, będącej zbiorem referatów, 
które zaprezentowano podczas sesji naukowej pod tym samym tytułem. 
Odbyła się ona w auli Biblioteki Jagiellońskiej, w listopadzie 2017, 
w ramach IV festiwalu TRAKl-TAT. 
W dyskusji wezmą udział: prof. Jadwiga Kita-Huber (Uniwersytet 
Jagielloński), redaktorka książki i organizatorka sesji naukowej, prof. 
Renata Dampc-Jarosz (Uniwersytet Śląski), prof. Joanna Godlewicz-
Adamiec (Uniwersytet Warszawski) oraz prof. Marek Karwala (Uniwersytet 
Pedagogiczny w Krakowie). 
Wiersze Trakla będzie recytował aktor Krzysztof Stanio, który – w ramach 
ubiegłorocznego Trakl-Tatu – wcielił się w rolę austriackiego poety, występując 
w spektaklu „Noc Trakla” w reżyserii Pawła Bitki-Zapendowskiego. 

„Topografie poezji Georga Trakla” podzielono na trzy rozdziały: 

Miejsca, rozumiane w sensie geograficznym, są wpisane w topograficzną strukturę świata Georga Trakla, stanowiąc nader 
istotny wymiar jego poezji. Świadczy o tym choćby tytuł słynnego wiersza Grodek (…) oraz wyczuwalna w jego poezji i dająca 
się zidentyfikować lokalna atmosfera miejsc, z którymi był związany.
Wieloznaczne i szerokie pojęcie „topografii” otwiera wiele kierunków i możliwości interpretacyjnych poezji Trakla – 
począwszy od pytania o poetyckie pejzaże, mniej lub bardziej umocowane w lokalnej geografii, poprzez konkretne motywy 
i ich przetworzenia w topografii jego poezji jako całości, a skończywszy na powiązaniach z innymi myślicielami, których 
obecność wyznaczają różne punkty na mapie Europy i świata, czy to w porządku epistolograficznym czy egzystencjalnym, 
przy czym wymiar przestrzenny zostaje tu uzupełniony o wymiar historyczny.

Ze wstępu do książki 
autorstwa prof. Jadwigi Kity-Huber

Jestem przekonany, że te wnikliwe, erudycyjne, ale zarazem napisane przystępnym językiem studia spotkają się z żywym, 
autentycznym zainteresowaniem czytelników.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Piotra Borka

I.  
Marek Karwala - Refleksje 
egzystencjalne czynione na tle 
pejzażu we wczesnych wierszach 
Georga Trakla

Joanna Godlewicz-Adamiec - 
Średniowieczne topografie Georga 
Trakla

Agnieszka Sowa - Motyw anioła 
w poezji Georga Trakla 

II.
Renata Dampc-Jarosz - Georg Trakl 
i jego korespondencja 

Józef Bremer SJ - „Nie rozumiem 
ich, lecz ich ton mnie uszczęśliwia”. 
Ludwig Wittgenstein o wierszach 
Georga Trakla 

Maria Kłańska - „Kochałam Trakla, 
a nie pisałam jak Trakl”. Marie Luise 
Kaschnitz o Georgu Traklu 

 III. 
Grzegorz Klag, Krajobraz realny 
- krajobraz mentalny w późnych 
wierszach Georga Trakla

Paweł Moskała - Topos pokuty na 
przykładzie wiersza Georga Trakla 
„Pieśń nocna” 

Krzysztof Maćkowski i Janusz 
Mika - „Wybrańcy bogów umierają 
młodo”. Georg Trakl a poeci rocka

WIERSZE LAUREATÓW
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We środę, 14 listopada o godz. 19 w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, 
przy ul. Lipowej 4 zostanie zaprezentowany spektakl teatralny w reżyserii 

Pawła Bitki-Zapendowskiego „Trakl Nieskończony” (Trakl Unendlich).

Jest jesień 1914, początek 
Wielkiej Wojny. Malarz Alojz 
szuka natchnienia. Dowiaduje się 
o poecie-dezerterze Georgu Traklu 
przywiezionym z frontu do Krakowa 
na oddział psychicznie i nerwowo 
chorych. Artysta chce rysować 
Trakla. Później maluje trzy obrazy pod 
wpływem opowieści poety. Alojzowi - 
rówieśnikowi Gustava Klimta, Franza 
von Stucka i Włodzimierza Tetmajera 
- najbliżej jest do symbolizmu. 
W Europie ogarniętej wojną jest 
prekursorem kierunku jaki pojawi się 
w latach 20. „Nowej rzeczowości” 
(niem. Neue Sachlichkeit), surrealizmu 
i realizmu magicznego. Sztuka 
teatralna opowiada o miesięcznym 
pobycie Trakla w krakowskim szpitalu 
i niecodziennej przyjaźni z polskim 
malarzem. Przywodzi na myśl 
wstrząsającą grafikę Goi: „Gdy rozum 
śpi budzą się demony”.

Paweł Bitka-Zapendowski

TRAKL NIESKOŃCZONY (Trakl Unendlich)
spektakl Pawła Zapendowskiego o poecie Georgu Traklu na podst. sztuki „Trakl Nieskończony”. 
Tekst, reżyseria, live music, scenografia - Paweł Zapendowski. 
Obsada: Marek Jędrzejczyk, Magdalena Żurawska, Wojciech Gałziński, Luna Sawka, Michał 
Stadnicki, Greg Kokor (głos).
Muzyka: Krzysztof Kostrzewa – „Magnificat” (2007/08) fragmenty.

TRAKL NIESKOŃCZONY

W piątek, 16 listopada o godz. 18 w Żydowskim 
Muzeum Galicja, przy ul. Dajwór 18 rozpocznie się 
gala finałowa V Literacko-Artystycznego Festiwalu 
TRAKL-TAT Głównym jej punktem będzie rozdanie 
nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego im. Georga Trakla. 

Jury w składzie: prof. Marek Karwala 
(przewodniczący), Marcin Baran i Wojciech 
Bonowicz wyłoniło grono laureatów. Wśród 
nagrodzonych znaleźli się: Marek Jurgoński, Marta 
Jurkowska (po raz drugi z rzędu), Miłek Kierc, Piotr 
Macierzyński oraz Katarzyna Justyna Zychla.

GALA FINAŁOWA

W części artystycznej publiczność gali finałowej TRAKL-TATu. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Georga 
Trakla będzie miała okazję usłyszeć na żywo wspaniałą muzykę w wykonaniu kapeli Śleboda okraszoną góralską 
gawędą ich lidera – Krzysztofa Trebuni-Tutki. 
Szczególnie w tym kontekście, wieczór zapowiada się interesująco, stanowi bowiem swoiste dopełnienie obecnej 
podczas festiwalu TRAKL-TAT tematyki określającej zależności i relacje sąsiedzkie społeczności Galicji.

MUZYKA ŁUKU KARPACKIEGO

Krzysztof Trebunia-Tutka to założyciel i lider zespołu 
Trebunie-Tutki oraz kapeli Śleboda. Absolwent 
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz 
instruktor l kl. o specjalności: muzyka, taniec i śpiew 
podhalański. Jako muzyk i kompozytor współpracuje 
z różnymi artystami (m.in. Twinkle Brothers z Jamajki, 
Ordo Sakhna z Kirgizji, Włodzimierz Kiniorski, Michał 
Kulenty, Krzysztof Ścierański, Katarzyna Gärtner, 
Sławomir Wierzcholski, Wojciech Waglewski, Quintet 
Urmuli z Gruzji, Ryszard „Tymon” Tymański). 

Góralska kapela Śleboda wystąpi w składzie: Krzysztof 
Trebunia-Tutka - skrzypce, śpiew, róg, trombita, fujary, 
piszczałka, dwojnica, koza podhalańska; Anna Trebunia-
Tutka - altówka, śpiew; Marcin Trebunia-Tutka - basy 
podhalańskie; Jasiek Trebunia-Tutka - skrzypce, śpiew, 
koza podhalańska; Katarzyna Kluska - skrzypce, śpiew 
oraz gościnnie: Miroslav Rajt (Słowacja)- cymbały 
węgierskie.
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PROJEKT JEST REALIZOWANY 
PRZY WSPARCIU FINANSOWYM 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PARTNERZY:

PROJEKT JEST 
WSPÓŁFINANSOWANY 
ZE ŚRODKÓW GMINY 
MIEJSKIEJ KRAKÓW

PATRONAT MEDIALNY:

13
-1

6 
LI

ST
OP

AD
A 

20
18

V FESTIWAL LITERACKO-ARTYSTYCZNY TRAKL-TAT
13 listopada (wtorek) 
Arteteka WBP w Krakowie, ul. Rajskiej 12 (wejście od ul. 
Szujskiego), godz. 18.00

Panel dyskusyjny związany z wydaniem 
książki naukowej „Topografie poezji Georga 
Trakla”, będącej zbiorem referatów, które 
zaprezentowano w ubiegłym roku podczas sesji 
naukowej pod tym samym tytułem. W dyskusji 
wezmą udział m.in: prof. Jadwiga Kita-Huber 
(Uniwersytet Jagielloński), prof. Renata Dampc-
Jarosz (Uniwersytet Śląski), prof. Joanna 
Godlewicz-Adamiec (Uniwersytet Warszawski) 
oraz prof. Marek Karwala (Uniwersytet 
Pedagogiczny w Krakowie). 
Wiersze Trakla będzie recytował aktor Krzysztof 
Stanio.
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14 listopada (środa)
Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, ul. Lipowa 4, godz. 19.00

Spektakl teatralny w reżyserii Pawła Bitki-
Zapendowskiego „Trakl Nieskończony”. 
W spektaklu o poecie opowiadają osoby, które 
znały go dobrze lub poznały go przelotnie: 
ordynans Mathias Roth, pacjent z sali szpitalnej 
- porucznik dragonów, Alojz - krakowski artysta 
malarz, Greta - siostra poety oraz skrzypek 
z opery wiedeńskiej. W rolach głównych: 
Marek Jędrzejczyk, Magdalena Żurawska, 
Wojciech Gałziński.

16 listopada (piątek) 
ŻydowskiE Muzeum Galicja przy ul. Dajwór 18, godz. 18.00

Gala Trakl-Tatu. Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego im. Georga Trakla. Jury w składzie: 
prof. Marek Karwala (przewodniczący) oraz 
Marcin Baran i Wojciech Bonowicz przyzna 
nagrody najlepszym poetom.

W części artystycznej, w programie „Muzyka 
Łuku Karpackiego” wystąpi Krzysztof Trebunia-
Tutka (muzyk, architekt, znawca etno-kultury 
ziem górskich) i jego kapela góralska „Śleboda”. 
W atrakcyjnej konwencji słowno-muzycznej 
zostanie przedstawiona kultura narodów 
współtworzących niegdysiejsza c.k.monarchię.


