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BKR ODSŁONA SPECJALNA

Specjalne wydanie Fiszki jest tylko dla ludzi o
stalowych nerwach. Grupą docelową są tylko
najtwardsi, najwytrawniejsi i najbardziej otwarci
Czytelnicy. Na kolejnych kartach nie znajdziecie
miękiszonów literatury, co to to nie. Będzie jazda po
bandzie, hardkor, prawdziwe literackie mięso. 
To tyle, jeśli idzie o żarty. Całkiem na poważnie, z
okazji Światowego Dnia Poezji, chcemy pokazać,
że to rodzaj literacki dla każdego. Za Norwidem
uważamy, że: "Z rzeczy świata tego zostaną tylko
dwie,/ Dwie tylko: poezja i dobroć… i więcej nic…".
Zostawiamy za sobą przykre szkolne wspomnienia,
nie przepytujemy z analizy i interpretacji, nie
wymagamy znajomości środków stylistycznych. Nic z
tych rzeczy. Jeśli macie ochotę poczytać i poszukać
kontekstów, zachęcamy, ale nie jest to konieczne.
Chcemy, by sięganie po poezję odbywało się na
zasadzie przyjemnej lektury wiersza, wybrania dla
siebie jakiegoś cytatu, poczucia atmosfery, refleksji.
Nie trzeba wszystkiego od razu rozumieć. Poezję
lepiej poczuć i się z nią zaprzyjaźnić. 
BKR (w częściowym składzie) znajduje w poezji
odtrutkę na trudności, smutki, lęki. Uspokojenie w
złe dni. 



Może dam szansę, ale poezja jest mi obca

Wszyscy słyszeli kiedyś o poezji śpiewanej, ale
bardziej kojarzy się ona z bardami dźwięcznie
chwalącymi bohaterskie czyny wybitnych jednostek i
śpiewającymi: "grosza daj Wiedźminowi, sakiewką
potrząśnij". Cóż, my polecamy nieco inne wydanie
poezji śpiewanej, bo takie, które stworzyli muzycy-
poeci. 
Jego "Hallelujah" czy "Take me to the end of love"
słyszał każdy. Jeden z najsłynniejszych wokalistów
świata to nie tylko muzyk, ale i poeta.  "Księga
tęsknot" nie nastręczy Wam trudności w czytaniu.
Utwory są przejrzyste, część z nich jest naprawdę
krótka. To prosta poezja pełna zmysłowości,
znanych spraw, miłości, obserwacji świata, refleksji
nad wydarzeniami. Dopełnieniem

są ciekawe grafiki oraz krótkie
formy prozatorskie. Całość tomu
tworzy niepowtarzalny klimat i
pozwala na swobodną lekturę
bez względu na wiedzę
dotyczącą poezji. Utwory można
czytać przy akompaniamencie
muzyki Leonarda Cohena.



Historia z Literacką
Nagrodą Nobla tego pana
odbiła się szerokim
echem i była nie tylko
głośno, ale i emocjonalnie
komentowana. Jedni byli
na tak, bo przecież mu się
należało. Inni przecierali
oczy ze zdumienia, bo jak
to, on ma w ogóle coś
wspólnego z literaturą?

Były głosy za, bo to klasyk i wiele zrobił dla poezji,
były przeciw, bo to teksty proste, które tracą bez
muzyki i w żaden sposób nie są wybitne. Nie nam
oceniać decyzję komitetu. Warto wyrobić sobie
zdanie samemu, sięgając choćby po "Duszny kraj".
To tom głęboko osadzony w amerykańskich
realiach. Poezja Dylana jest bardzo muzyczna i to
właśnie wysuwa się na pierwszy plan. To długie,
często proste teksty, głęboko zakorzenione w
rodzimej kulturze poety. Być może to właśnie inny
krąg kulturowy, być może fakt, że poezję najtrudniej
przełożyć, czy nie ta wrażliwość, ale BKR nie do
końca rozumie fenomen tych tekstów. Zawsze
jednak warto poczytać. 



"Z nim będziesz szczęśliwsza",
"Opadły mgły", "Jest już za
późno". Większość doskonale
zna te piosenki. Stare Dobre
Małżeństwo zasłużyło się w
popularyzacji utworów
Edwarda Stachury. Liryczne,
głębokie, nostalgiczne,
niepozbawione smutku.
Jesienne - tak byśmy je 

określili. To trafiona diagnoza społeczeństwa, ale i
samego siebie. Czy tylko okresu PRL-u, gdy
powstawały? BKR uważa, że wydają się tak samo
aktualne dzisiaj, jak i wówczas. 
Do poezji Stachury namawia gorąco. Zacząć można
właśnie od aranżacji Starego Dobrego Małżeństwa,
a potem przejść do tekstów i w końcu do poezji.
Mimo tragicznego życia, poezja Stachury ma w sobie
jakąś magię, która przyciąga, choć ubolewamy, że
nie jest wznawiana i na półkach królują stare
wydania. Część twórczości, zarówno poetyckiej jak i
prozatorskiej, zgromadzono w publikacji "Cała
jaskrawość i inne utwory" wydanym przez Iskry. W
naszej nieskrywanej sympatii i słabości do Steda,
polecamy. 



Poezja mi niestraszna, chcę coś klasycznego.

BKR przyznaje się bez bicia, to jest jego numer 1
wśród poetów. Nikt tak jak Roman Brandstaetter
nie potrafi uchwycić sedna życia i franociszkańsko-
stoickiej filozofii. Wiele z fragmentów poezji nadal
są żywe w pamięci BKR. 
Od razu uprzedzamy: to twórczość, która czerpie z
dwóch płaszczyzn. Jedną jest tradycja antyczna -
zarowno w formie poetyckiej, prozatorskiej jak i
dramatycznej poety, znajdziecie wiele odwołań do
kultury starożytnej. Druga płaszczyzna to religia
chrześcijańska. Wiele utworów to teksty stricte
religijne, nie brak zatem modlitw, hymnów, wierszy
odwołujących się do Biblii, z której autor czerpał 
całymi garściami. 
Zapewniamy, że twórczość
Brandstaettera jest
przejmująca, poruszająca i
niezwykle refleksyjna. To
stałe odczytywanie tego, co
niby już znamy, ale zaledwie
powierzchownie. 



Podróż przez świat. Prosta,
gościnna jurta na spokojnym
stepie, wędrówka do
ogarniętego konfliktem
Wietnamu, wizyta w
klasztorze w Junanie. 
Spojrzenie na gromadzone
rzeczy, to czego pragniemy
mieć i to, co daje nam status
bogatych. Stale jesteśmy
rozpięci pomiędzy potrzebą 

a chęcią posiadania. Podmiot liryczny utworów
Andrzeja Strumiłły zna to doskonale. Nieustannie
poszukuje celu i sensu życia, wewnętrznego
spokoju.  Rewiduje całą przeszłość, zastanawia się
nad szczęściem, zadaje najważniejsze pytania. 
"Powidoki" to zbiór wierszy, których głównym
tematem jest przemijanie, śmierć, dostrzeganie
najistotniejszych wartości. Poeta proponuje
nostalgiczną wędrówkę, pragnąc uchwycić dobro i
zło, zaledwie dostrzegalne momenty, które dopiero
z perspektywy lat nabierają znaczenia. To ważny
głos w polskiej poezji i refleksji nad przeżywaniem
danego nam czasu. 



Na koniec creme de la creme numeru. Jeśli macie
alergię na poezję i traumatyczne doświadczenia ze
szkoły, "Nowe wiersze sławnych poetów" są
zdecydowanie dla Was. 
Wyobraźcie sobie status na Facebooku Wisławy
Szymborskiej, Jacka Kaczmarskiego opisującego "Grę o
tron", Pana Cogito pragnącego zamieścić w internecie
śmieszny film z kotami. Dowiedzcie się, co Mickiewicz
obecnie sądziłby o kobietach i przekonajcie, że nie ma
jednej słusznej drogi do odczytania utworu. Doskonale
widać to na przykładzie wiersza "Opluty (44)" Marcina
Świetlickiego w wydaniu innych poetów. W gratisie
dostaniecie fragment "Władcy Pierścieni" w stylu
Tokarczuk, Masłowskiej, Twardocha i Musierowicz. A
wyjątkowo poszkodowanym w szkole polecamy roast
na Adama Mickiewicza 😎😏. 
Grzegorz Uzdański niezwykle
sprawnie i humorystycznie
pokazuje, jak dziś wyglądałaby
twórczość znanych poetów.
Współczesne tematy i  klasyczny
styl autorów tworzą
niezapomnianą, ironiczną oraz
inteligentną mieszankę i raz na
zawsze odczarowują poezję.
Polecamy gorąco!!!


