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Szept i przestrzeń

Katarzyna Nazaruk książką „Szept i przestrzeń” 
zaprasza do współczesnego świata mężczyzny 
i kobiety. To bardzo intymna strefa. Rzeczywi-
stość, emocje i nastroje zostały opisane z per-
spektywy wrażliwości kobiety. Jest w tym trochę 
ekshibicjonizmu duszy. Można powiedzieć, że 
to poezja wpisująca się w nurt poezji kobiecej. 
Nadeszły jednak czasy, kiedy uważa się, że głos 
kobiety to jakiś zupełnie inny głos i należy go wy-
słuchać ze szczególnym zrozumieniem. Z tej per-
spektywy podróż do świata żeńskiego podmiotu 
lirycznego nabiera nowego znaczenia. Podobno 
kobiety zrozumieć nie podobna. Jednak warto, 
dlatego powinno to stanowić dodatkową zachętę 
do przeczytania wierszy Katarzyny Nazaruk.

Juliusz E. Bolek

Tytuł tomiku „Szept i przestrzeń” dobrze oddaje jego istotę, treść i formę. Wersy 
tworzące wiersze, które go wypełniają, przypominają bowiem jako żywo szepty. Krót-
kie, zwięzłe, poufne, acz wielce treściwe i nasycone ową tajemniczą magią, która tak 
pięknie sprawdza się w poezji uczuć. Ale co najbardziej w nich ważne, to właśnie owa 
przestrzeń, którą przy pomocy niewielu słów Autorka potrafi rozpościerać doprawdy 
szeroko. To zaś jeden z najcenniejszych przymiotów poetyckich: umiejętność wydo-
bywania bogatych, barwnych i żyznych dla wyobraźni krajobrazów myśli z oszczęd-
nych i nieprzekombinowanych słów. Nie trzeba bowiem sięgać wysoko w językowe 
nieboskłony, by wypowiedzieć wierszem wiele, by powiedzieć to ciekawie i dopraw-
dy pięknie. I to udaje się Katarzynie Nazaruk najzupełniej. A to także dlatego, że 
nie brakuje tu kapitalnych pomysłów, w jakich oddaje swe błyskotliwe spostrzeżenia 
i dalekie od pospolitości obrazy świata, przepuszczonego przez pryzmat sprawnej 
imaginacji. I wypuszczonego na papier ostrym piórem, za którym stoi mocny warsz-
tat językowy. A jest to świat zarówno uczuć duchowych, jak i doznań empirycznych 
budzonych bliskością między dwoma, a nawet więcej niż dwoma osobami. Połączo-
nymi fizycznie i metafizycznie. A trzeba wiedzieć, że trudno jest oryginalnie opisywać 
uczucia i odczucia w dobie, kiedy tak wiele o nich dotąd napisano, pisze się i będzie 
się pisać. Tymczasem w „Szeptach i przestrzeniach” nawet solidna szczypta pieprzu 
podbarwiająca smak tomiku bywa świetnie wyszukana, wysmakowana i odmierzona 
w ciekawych proporcjach. Nic, tylko się tym sycić i spojrzeć dzięki tej książeczce na 
świat na nowo. Życzę smacznego!
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