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Najnowszy zbiór wierszy „Obrazy
w szybie” (Polihymnia, Lublin 2015) Ja
dwigi Jaśkowiak, potwierdza talent au
torki, jej wrażliwość na piękno słowa,
wrażliwość na realia otaczającego nas
świata i Człowieka.

Problemy egzystencjalne, z którymi
boryka się homo, jego wewnętrzny świat,
świat psychicznego mikrokosmosu uka
zuje poetka w sposób zaskakująco trafny.

Operując zręcznie metaforą – obra
zem – wszak jest również malarką, koń
czy utwór pointą będącą rekapitulacją
narracji wiersza:

„Gniewna myśl zmienia koloryt nieba

szarobure chmury
przyciągają podobne do siebie

emocje wżarte w formę płodzą
coraz głośniejsze myśli których
zagłodzić się nie da

można je tylko pokochać”

Żywioły
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Obrazy
w szybie

Poezja, jak w soczewce mikroskopu,
ukazuje świat niewidoczny dla naszego
zmysłowego postrzegania – ale również
kreuje ten świat. W poezji Jadwigi Jaś
kowiak splatają się wątki filozoficzne, eg
zystencjalne, metafizyczne tworząc nowy
wykreowany surrealistyczny obraz pełen
odcieni i barw.

„Kiedy powszednieje księżyc
w moich snach
pojawiają się ptaki

płyną po niebie jak jesienne liście
niewrażliwe na pomruki nieba
co nagania nad mój dom chmury

Krążę wokół ich melodii
jak kameleon zmieniam
postrzeganie świata”

Kameleon

Najnowszy tomik „Obrazy w szybie”
jest – według mnie – dopełnieniem i re
kapitulacją ścieżki twórczej poetkima
larki z Lublina.

Alicja PateyGrabowska



„Obrazy w szybie to kolejna książka poetycka Jadwigi Jaśkowiak, w której au
torka używa jasnych, prostych słów do obrazowania egzystencji współczesnego czło
wieka, pozwala obserwować myśli, emocje i uczucia podmiotu lirycznego z pewne
go dystansu. Niemal każdy wiersz kończy wyraźna, nierzadko wręcz zaskakująca
puenta, która ujawnia prawdziwą przyczynę reakcji na ograniczenia, jakie dzisiej
szy świat narzuca człowiekowi. Skłania również czytelnika do własnych przemyśleń
i refleksji.”

Wydawnictwo POLIHYMNIA 2015

Jadwiga Jaśkowiak (z domu Mitura) pisze poezję i utwo
ry prozatorskie, maluje portrety, pejzaże, abstrakcje. Pisze Iko
ny. Prowadzi Salon Literacko Artystyczny przy Domu Kultury
LSM w Lublinie. W swojej pracowni plastycznej organizuje
warsztaty twórcze dla dzieci, dla dorosłych  warsztaty malar
stwa intuicyjnego Vedic Art.

Dotychczas wydała: album poezji i malarstwa Wypełnio
ne światłem, zbiór opowiadań To zdarzało się w piątek (2012 r.),
opowiadanie IT WOULD HAPPEN ON FRIDAY Crane’s Dre
am – A Flaing Course oraz poemat Kosmogonia miłości, wy
różniony nagrodą literacką Świętokrzyskiego GUSTAWA 2013
w kategorii poezja. W 2015 r. ukazał się tom wierszy Obrazy
w szybie, nakładem Wydawnictwa Muzycznego POLIHYMNIA
w Lublinie.
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„Nie widzimy rzeczy takimi, jakimi są. Widzimy je takimi,
jakimi my jesteśmy” Anais Nin

Czym jest tomik poetycki pochodzącej z Lubelszczyzny malarki, pisarki
i poetki Jadwigi Jaśkowiak? Tytuł „Obrazy w szybie” sugeruje
prawdopodobieństwo ujrzenia szeregu odbić jej stanów ducha, obserwacji
i przemyśleń.

[…]
Odbicia w szybie dość często są szare i niezbyt wyraźne. Jedynie światło

potrafi sprawić, że pojawia się porażający blask albo nagły rozbłysk feerii barw.
Doskonale to potwierdzają ilustrujące tomik artystyczne, pięknie dobrane
i wyeksponowane, a wykonane osobiście przez samą autorkę, fotografie. Są
one dowodem wielkiej wrażliwości, wyobraźni i wyczucia estetycznego artystki.
Już pierwszy rzut oka na okładkę powoduje zachwyt, zachęca do zajrzenia
i zgłębienia treści.

[…]
Tomik wierszy Jadwigi Jaśkowiak nie przynosi recepty na szczęście. Nie

rozstrzyga też, co kieruje naszym postępowaniem, zmusza jednak do myślenia,
dając przy tym okazję do podziwu przystępności języka, a jednocześnie jego
trafności podkreślonej użyciem odpowiednich środków stylistycznych. Nie
widzimy wyraźnie, gdyż nasze spojrzenie odbite w szybie subiektywizmu
„wydyma wargi/ wykrzywia twarz świata” ( „Obrazy w szybie”). Jesteśmy zbyt
skomplikowani i zmienni. Miotamy się pomiędzy rozumem, pragnieniami
i uczuciami, co dość często uniemożliwia nam odczuwanie satysfakcji i spełnienia.
A jednak kochamy to nasze życie dogłębnie, ze wszystkim, co nam przynosi
i chwytamy się go do końca nie tracąc nadziei.

Wanda NowikPala
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Obrazy w szybie




