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„Każde słowo jest odsłoną człowieka” 
-  o poezji Marianny Bocian

W dniach 23-24 kwietnia 2005 r. Czemiernickie Towarzystwo regionalne zorga
nizowało II Ogólnopolską Konferencję Literacką poświęconą twórczości Ma

rianny Bocian. Marianna Bocian urodziła się 26 kwietnia 1942 roku w Bełczącu. Ukoń
czyła szkołę podstawową w Czemiernikach, następnie Technikum Młynarskie w 
Krajence oraz studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Studiowała filologię polską i 
filozofię. Debiutowała w 1967 r. wierszem "Obraz z dzieciństwa". W latach 1967-1973 
uczestniczyła w działaniach grupy literackiej „Agora". Wiersze i recenzje publikowała 
w m.in. w „Agorze", „Odrze", „Nadodrzu", „Konfrontacjach" używając także pseu
donimów: Danaid, Janusz Bełczącki. W 1970 r. otrzymała stypendium im. T. Borow
skiego. Od 1973 r. należała do Związku Literatów Polskich. Była laureatką wielu kon
kursów literackich. Prowadziła dział literacki tygodnika „Odrodzenie", była redakto
rem miesięcznika „Nowator". Marianna Bocian należała do czołowych przedstawicie
li tzw. poezji konkretnej nawiązującej typograficzną formą do plastyki. Żyła i tworzy
ła we Wrocławiu, ale duchem zawsze pozostała związana z Ziemią Czemiemicką. 
Ten wątek przewija się w wielu jej utworach. Zmarła 5 kwietnia 2003 r.

Pierwszą część konferencji, odbywającą się w czemiemickim gimnazjum im. 
hm. M.S. Lisowskiego, rozpoczęło ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego im. Marianny Bocian (o statuetkę „Gnomy") oraz konkursu recytator
skiego poezji M. Bocian. Część naukową konferencji otworzył wykład dr Aliny Ko- 
chańczyk z UMCS w Lublinie pt «Łaska przekazywania światła» -  o poezji M. Bocian. Dr 
Kochańczyk twórczość bełcząckiej poetki określiła jako „potwierdzenie cudu istnie
nia, cudu wszelkiego stworzenia". Świat jest ogromny, ale i mały (jak jej rodzinny 
dom w Bełczącu - skąd idzie się dalej). Jej wiersze to afirmacja życia i boskiego po
rządku świata. Poezja daje jedyny możliwy ład - wiarę w życie. Poetka nie wątpi, nie 
rozpacza, akceptuje świat i wierzy w życie. Pisze kolejne strofy tego samego wiersza. 
Wie, że przybliża ją to do śmierci, ale ona także ma sens, jest zmianą, a nie końcem 
istnienia - a istnienie jest świętością. Poetka pisze: „Ze światłości powstałeś i w świa
tłość się obrócisz". Wg niej światłość to znak boskości życia.

Poezja Marianny Bocian wspiera człowieka, dodaje mu siły. Jest w niej rzad
ka wiara, że poezja „ocala całego człowieka" -  podobną wiarę miał Zbigniew Herbert. 
Bocian pisze: „Idź i nie bój się wiecznego dnia w tobie". Jednak w twórczości tej nie 
brakuje gniewu, ukazywania tego, co człowiekowi zagraża. Grzęźniemy w nadmiarze 
przedmiotów i żądz. Zapominamy o wartości ziemi, pracy, własnej godności. Ale 
mimo wszystko -  jest nadzieja. Nie można akceptować nihilizmu, moralnej degrengo
lady - konieczny jest moralny heroizm mimo wszystko. To romantycznej proweniencji 
wiara w poezję, słowo, wiara, że z poezji przyjdzie uzdrowienie człowieka. Zadaniem 
poety jest stać na straży dobra. Ważne miejsce w poezji Marianny Bocian ma jej ro-
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dzinna ziemia. Tu się urodziła i tu umarła. To jej Arkadia i Ikaria, jej „gniazdowisko" 
- ja k  określała.

Drugi wykład wygłosił dr Tadeusz Karabowicz z UMCS. Nosił on tytuł «Pej
zaż Ziemi Rodzinnej w zbiorze wierszy „Ciągła odsłona"» i kontynuował pewne wątki 
poprzedniego wykładu. Tom „Ciągła odsłona" ukazał się we Wrocławiu w 2003 r. 
(już po śmierci poetki). Tom jest wyrazem wrażliwości poetki na piękno ziemi ro
dzinnej, gdzie sama pracowała uciekając od zgiełku miasta. Twierdza domowa pod 
lasem, gospodarstwo Jana - brata poetki -  to właściwy bohater liryczny tego zbioru.

Dr Jerzy Deneka (dyrektor Szkoły Polskiej w Moskwie) wygłosił wykład pt. 
«...tu w Bełczącu, w małej polskiej wiosce...» -  o rodzinnej tradycji w poezji M. Bocian. Twór
czość poetki cechował antyurbanizm. Nie lubiła miasta, choć w nim mieszkała. Była 
wyznawczynią kultu domu rodzinnego, ciężkiej pracy na roli, która niesie radość: 
zwykłą radość „że przecież dziś, dzięki Bogu, sprzątnęli siano".

Referat profesora Stefana Bednarka z Uniwersytetu Wrocławskiego z powo
du nieobecności prelegenta został odczytany. Profesor Bednarek przypomniał, że 
jedna z filii (nr 22 z 67 istniejących) Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu 
nosi imię Marianny Bocian. Zwrócił uwagę na to, że pejzaż wiejski w wierszach Ma
rianny Bocian nie jest ukonkretniony, to zwykły wiejski pejzaż z motywami drzew, 
łanów zbóż. Nie ma w tych wierszach wielkomiejskiej „chłopomanii", bo autorka 
sama była chłopką. Bełcząc nazywa swoim „siedliszczem", „ojcowizną", „gniazdowi- 
skiem".

Zbigniew Kresowaty z Wrocławia w  wykładzie Znów «Przebudzeni do życia» 
mówił o dwutomowej powieści M. Bocian przeznaczonej dla dzieci. Jej pierwszy tom 
ukazał się w roku 1984, drugi jest jeszcze w maszynopisie. Ta alegoryczna baśń ze 
świata zwierząt byłaby znakomitym uzupełnieniem listy lektur szkolnych.

Dr Wiesław Malicki z Uniwersytetu Opolskiego swój krotki wykład zatytu
łował Dywagacje niemarginalne. Zwrócił w  nim uwagę na istotny w twórczości Ma
rianny Bocian wątek pełnej buntu i bezkompromisowości krytyki współczesności. 
Poetka głośno i odważnie mówiła i pisała o upadku kultury w Polsce. Według niej 
wszechobecna polityka uśmierciła humanizm.

Końcowym akcentem konferencji była prezentacja ostatnio wydanych tomów 
Marianny Bocian Scalone z rozkładu i Caritas Discreta dokonana przez krakowskich 
wydawców Eryka Ostrowskiego i Łukasza Mańczyka.

Pierwszy dzień konferencji zakończyło wydarzenie artystyczne -  spektakl 
słowno-muzyczny Słowo jest odsłoną w wykonaniu Wojciecha Konikiewicza, Michała 
Kulentego i Jerzego Zelnika (w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w 
Radzyniu).

Dzień drugi konferencji wypełniała wycieczka jej uczestników po Podlasiu -  
ziemi rodzinnej Marianny Bocian.
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