
Wystawa  obrazów Jana Kaji Człowiek jest jak trawa i spotkanie poetyckie z Maciejem

Krzyżanem 

W Galerii Autorskiej Jana Kaji i Jacka Solińskiego w Bydgoszczy 7 grudnia 2017 roku została otwarta

wystawa  obrazów Jana Kaji Człowiek jest jak trawa oraz odbyło się spotkanie poetyckie z Maciejem

Krzyżanem i promocja wyboru wierszy Tęsknota.  Spotkanie prowadził - Jarosław Jakubowski, czytał

teksty Mieczysław Franaszek.

Maciej Krzyżan  (1965) – poeta.  Absolwent filologii polskiej UAM w Poznaniu. Na co dzień zajmuje

się archiwizacją programów telewizyjnych  w Archiwum Programowym TVP w Poznaniu. Mieszka w

Gnieźnie. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Pojedyncze teksty  prezentuje rzadko, głównie w

sopockim Toposie. Opublikował pięć zbiory wierszy: Okruchy (2008), Tymczasem wracam do swoich

(2011), In tempus praesens (2013), Rekolekcje, czyli zapiski z trzeciego piętra (2013) oraz Poezja

(nie)hermetyczna i podobne rytmy, czyli idąc dalej (2015).

Maciej Krzyżan – mąż, ojciec, syn, brat, polonista, pracownik Telewizji Poznań, znawca dobrej prozy

i dobrej muzyki, a przede wszystkim poeta. Poznaliśmy się w czasach, kiedy Galeria Autorska i Grupa

Poetycka DRZEWO, otoczone, a nawet infiltrowane przez ludzi Mordoru, miały za sobą pierwsze

udane potyczki z realiami gnijącego socjalizmu oraz pierwsze wspólne działania artystyczne i

literackie. Maciej był wówczas młodym człowiekiem przed maturą, miłośnikiem Norwida i Herberta,

wrażliwym czeladnikiem słowa, dla którego system wartości wyniesiony z rodzinnego domu był

drogowskazem i azymutem. Po latach wspólnych doświadczeń – kiedy to starsi wspierali młodszych,

a młodsi zadziwiali talentem starszych, kiedy koleżeństwo i przyjaźń pieczętowano nie tylko

flaszkami wspólnie wypitego wina – okazało się, że dzisiejszy dojrzały twórca, trzyma w szufladzie

nadgryziony zębem czasu maszynopis swojej pierwszej książki, pierwszego zbioru wierszy, którego

lektura po wielokroć stawała się gwoździem wieczoru podczas kolejnych spotkań w gronie bliskich

znajomych i własnej już rodziny. Któregoś dnia w roku 2007 lub 2008 doszło między mną i Maciejem

do męskiej rozmowy, podczas której zapadła decyzja o skierowaniu tego maszynopisu na ścieżkę

druku wydawniczego. Minęło dziesięć lat od tamtej rozmowy, dziesięć lat w przypadku Macieja

wypełnionych pracą, trudem niełatwej codzienności, obowiązkami rodzinnymi i niespiesznym

układaniem wierszy. Przypadek Macieja Krzyżana jest, moim skromnym zdaniem, rodzajem

literackiego fenomenu, bo oto dobrze zapowiadający się młody poeta z literackiej prowincji, jakich

dziesiątki tuła się po manowcach warsztatów, konkursów i pseudofestiwali artystycznych tego kraju,

po dwudziestu bodaj latach milczenia, niemal z dnia na dzień stał się gotowym do działań literackich

Autorem. Przez te dziesięć lat ofiarował nam nie tylko pięć wartościowych książek, ale także coś na

kształt summy, czyli imponujący wybór wierszy okraszony rewelacyjnym posłowiem Jarka

Jakubowskiego (Szacun, Panie Jarku!). Jeżeli kogoś dziwi, że  poeta z Gniezna, idąc przez życie



własną drogą, trafił w końcu do gościnnej bydgoskiej piwnicy Chocimska 5, czyli pod skrzydła Galerii

Autorskiej, to pozwolę sobie zauważyć, że nie ma w tym nic dziwnego i nie jest to żaden przypadek.

Pewni ludzie, a Maciej do takich należy, po prostu posiadają wyraziste poglądy i wyznają wyraziste

wartości, dlatego też albo odnajdują się w środowisku takim jak redakcja Toposu czy Galeria

Autorska, albo nigdy nie zwiążą swoich literackich losów z jakimkolwiek środowiskiem

hochsztaplerów i cynicznych manipulatorów. A środowiska te, przypomnijmy, niejednokrotnie

ustanawiają fałszywe hierarchie, zaś młodych twórców mamią wizją sukcesu budowanego na kruchym

lodzie lansu i ruchomych piaskach beztalencia. Macieju, w imieniu własnym oraz przyjaciół z Grupy

Poetyckiej DRZEWO (Krzysztofa Kuczkowskiego i Krzysztofa Grzechowiaka) dziękuję Ci za twoje

wiersze, za twoje koleżeństwo, za twój talent. AVE!

Krzysztof  Szymoniak 

*     *     *

Maciej Krzyżan wszedł do poezji polskiej stosunkowo późno, debiutował tomem wierszy w wieku 43

lat, kiedy znakomita większość poetów ma za sobą co najmniej kilka tomów i właśnie wchodzi w

okres pierwszych podsumowań. Gnieźnianin swoją twórczość postanowił spiąć klamrą wyboru niemal

dekadę po książkowym debiucie i czyni to z perspektywy człowieka mającego pokaźny bagaż

doświadczeń. Wydaje się, że to idealny moment na przegląd swojego poetyckiego gospodarstwa.

Moment, w którym wykrystalizowały się główne (i poboczne) wątki tej twórczości, ale też – moment,

w którym możemy zapytać o jej miejsce na tle naszego krajobrazu literackiego. (…)

Są poeci, którzy bawią się słowem, bawią się jak dzieci, czytaj: radują się nim, i bawią jak dorośli,

czytaj: czerpią z niego intelektualną rozrywkę albo po prostu zagadują nudę. Do tych pierwszych

zaliczylibyśmy choćby poetów spod znaku Skamandra, byli takimi „dziećmi” K. I. Gałczyński i M.

Białoszewski. Druga grupa jest znacznie większa, a przynależność do niej stawia dziś sobie za punkt

honoru wielu młodych wierszokletów. Są wszak i poeci, dla których słowo nie jest przedmiotem gry i

zabawy, jakkolwiek by ich nie rozumieć. Poeci, którzy piszą wiersze nie po to, żeby zgłosić akces do

towarzyskiego klubu wtajemniczonych, ale którzy odpowiadają na imperatyw: powiedz wprost / co

ważne. Te słowa zaczerpnąłem z wiersza sztuka (nie)kontekstualna  zamieszczonego na początku

wyboru Tęsknota Macieja Krzyżana. Można uznać je za jego pisarskie credo.

Co jest ważne dla gnieźnieńskiego poety? Mówiąc „wprost” – rzeczywistość, to co jest, to co istnieje.

Nie zajmuje się Krzyżan bytami abstrakcyjnymi, nie dla niego intelektualne zabawki. Co nie znaczy,

że jest to poezja wyłącznie „czucia i wiary”. Jest to poezja głębokiego namysłu nad rzeczywistością,

poezja medytacyjna. „Pisząca ręka”, kategoria znana choćby z poezji wybitnego bydgoskiego poety

Kazimierza Hoffmana, kieruje nas w stronę metafizyki. Poeta jest – przekonuje autor wyboru –

medium, które pochwytuje rozproszone cząsteczki rzeczywistości, głosy, obrazy, myśli – po to, by

ująć je w karby skondensowanego zapisu. (…)



Ważną kategorią w poezjowaniu Macieja Krzyżana jest prawda. W jego ujęciu prawdą jest to, co

postrzegamy zmysłami, ale również to, co dzieje się bez naszego udziału. Bez darowanej tobie/

obecności – powie poeta w wierszu prawda. Widzimy zatem, że tak zwana prawda obiektywna tylko

momentami, jako „dar” objawia się człowiekowi. W pozostałych przypadkach skazany jest on na

domysły i wiarę. (…)

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt pisarstwa Macieja Krzyżana. Chodzi o spotkanie

z Innym. W dedykowanym „poetom Toposu” wierszu poeta wobec Innego znajdujemy zdanie: Inny/

przybywa/ do mnie/ stając się/ w cudzie/ po trosze/ mną/ i nie-mną/ jednocześnie. Spotykając się z

Innym, oddajemy mu cząstkę siebie, biorąc w zamian cząstkę jego. W kontekście wcześniej

wspomnianej hermetyczności współczesnej poezji to wyznanie zadaje kłam obiegowej opinii, że

twórczość poetycka jest domeną samotności. To znaczy, owszem, sam akt pisania jest czynnością

raczej „odludną”, natomiast nastawioną na spotkanie, wiersz jest wołaniem o bycie z drugim

człowiekiem. Pisze zresztą Krzyżan o sprawach, które dotyczą większości z nas, jeśli nie wszystkich,

galopujących w nerwowym rytmie codzienności. To, co nam daje, to namysł nad nią, dar zapatrzenia i

zamyślenia. Nawet jeśli „niczego nie rozwiązuje”, to jednak stwarza perspektywę poznania

rzeczywistości innej niż ta, która pozornie zdaje się pułapką bez wyjścia. (…)

Jarosław Jakubowski

Obrazy Jana Kaji 

(…) W malarskich wizjach Kaji unicestwione zostaje tradycyjnie pojęte „piękno”, a w tym pustym po

nim miejscu, uświęconym w wielkim malarstwie Zachodu, pojawia się nowa jakość, którą konstytuują

naturalizm pomieszany z symbolizmem, realizm z surrealizmem. Tym światem malarskim rządzi

deformacja. Nie uwodzi on już pięknością, która zatrwożenia może być początkiem. Ten stan już jest i

trwa. (…)

Wiele spośród obrazów Jana Kaji, np. Poruszenie, Połów, Ograniczone wnętrze, W kierunku słońca,

Dzwonnik, Drugie tchnienie, Wieczorny koncert przedstawia postaci samotnych mężczyzn zastygłych

w pozach sugerujących czynności, których są sprawcami. Utrwalają reakcje na coś, co przychodzi z

zewnątrz, utrwalają stany przeobrażania się istoty ludzkiej w odmienny byt, urzeczowienie,  np.

Człowiek jest jak trawa – usycha, Wieczór. Są uwięzieni, ograniczeni, zamknięci w przestrzeniach

wyznaczonych przez konstrukcje zbite z desek z wyrazistymi słojami, sękami, otworami, za którymi

znajduje się świat niewidoczny dla oczu. Drewno staje się tu obsesją. Przestrzenie są zamknięte,

klaustrofobiczne. Ciało bohatera jest muskularne, głowa najczęściej opuszczona, twarz niewidoczna,

czasem wykrzywiona z wysiłku, z tego powodu zdeformowana. To agonalne zapasy. Deski kołysek,

łóżek, stołów, krzeseł, bram, drzwi, trumien i okien. Czytelna jest tu symbolika śmierci. Materia

krzyża wędruje w różnych wcieleniach, a uwięziony bohater wydaje się z nią tożsamy. Tak jakby



malarz rozpisał na głosy motywy chrystologiczne w horyzoncie ludzkich spraw. Postaci rozświetla

światło, może dalekie echo Zmartwychwstania, objawiające się w różnych egzystencjalnych

konfiguracjach. 

Kobiety zamknięte w podobnych przestrzeniach są wolne od uwikłania w tę materię: Świerszcz w

pułapce, Zapatrzenie, Przedwczesne pukanie. Odwrócona, z obnażonym ramieniem, długim

warkoczem młoda kobieta wpatruje się przed siebie, a ściana z desek, przed którą stoi, przeobraża się

u dołu w zieloną łąkę. Kobieta unosi rękę, a dłoń puka, jak sugeruje tytuł „przedwcześnie”, w tę

płaszczyznę – ścianę, drzwi, „szybę” okienną. W przeciwieństwie do malarskich światów mężczyzn te

kobiece cechuje lekkość. Nie ma w nich przytłaczającej ciężkości, uwięzienia. „Anioł bramy”, jako

substancja czysta, nieskażona materią, roztapia się w powierzchni z desek. 

 Nagi chłopiec stoi w jakimś wnętrzu (Prześwit), drzwi są uchylone, przez szparę wpada światło.

Kobiety i dzieci trwają w oczekiwaniu na coś, zawsze będzie to sytuacja bardziej lub mniej

wyrazistego otwarcia, nie zamknięcia czy też potrzasku. Dominuje tu symbolizm pomieszany z

onirycznymi wizjami. Kolorystyka jest niespokojna, tak jak w niepokojącym kolorowym śnie.

Przenikają się ze sobą różne płaszczyzny, a postaci z tłem.

Obrazy wykonane są w różnych technikach, przede wszystkim akryl na płótnie, ale i olej, także pastel

na kartonie. Akryl sprawia, że malarskie przedstawienia są wyraziste, napastliwe, drapieżne. Ma się

wrażenie ich przestrzenności. Obrazy, które powstały w 2011 roku to już odmienna kolorystyka. Mrok

z wcześniejszych ustępuje łagodnej niebieskiej tonacji. Świat zostaje światłem rozjaśniony. Sceny są

realistyczne – matka z dzieckiem, starsza kobieta na ławce, może z wnukiem, ojciec z synem w

piaskownicy, ale i także niepokojące kobiety: Przy oknie, Policzeni, Przestrzeń, Poczekalnia,

Naczynia. 

Tajemniczość chroni te figuratywne przedstawienia przed oczywistością i jednocześnie sprawia, że

pozostają rozpoznawalne.  

Grzegorz Kalinowski


