CHLEB I SÓL

O Troi
1
O Trojo Trojo
archeolog
przez palce twój przesypie popiół
a pożar większy od Iliady
na siedem strun za mało strun
potrzebny chór
lamentów morze
i łoskot gór
kamienny deszcz
- jak wyprowadzić
z ruin ludzi
jak wyprowadzić
z wierszy chór myśli poeta doskonały
jak soli słup
dostojnie niemy
- Pieśń ujdzie cało
Uszła cało
płomiennym skrzydłem
w czyste niebo
Nad ruinami wschodzi księżyc
O Trojo Trojo
Milczy miasto
Poeta walczy z własnym cieniem
Poeta krzyczy jak ptak w pustce
Księżyc powtarza swój krajobraz
łagodny metal w zgorzelisku

2
Szli wąwozami byłych ulic
jak przez czerwone morze zgliszcz
a wiatr podnosił pył czerwony
wiernie malował zachód miasta
Szli wąwozami byłych ulic
chuchali na czczo w zmarzły świt
mówili: przejdą długie lata
zanim tu stanie pierwszy dom
szli wąwozami byłych ulic
myśleli że odnajdą ślad
na harmonijce
gra kaleka
o wierzb warkoczach
o dziewczynie
poeta milczy
pada deszcz
Zbigniew Herbert

OD REDAKCJI

ŚWIĄTECZNY CZAS

Złożyło się tak, że kolejny numer naszego czasopisma wyprzedzi ledwie o tydzień rocznicę
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Tworzyliśmy tę edycję, myśląc o niezwykłości naszych dziejów i o szczególnym charakterze całego tego roku, roku 2018. Nie ma chyba polskiego
serca i polskiego sumienia, które nie zadrżałoby choć raz na myśl o tym, co naprawdę wydarzyło się przed stu laty i w trzech następujących po 1918 roku latach. Każdy, kto używa na co dzień
języka polskiego, powinien odczuwać ulgę, że dzięki milionom często bezimiennych bohaterów
tamtych dni może porozumiewać się w mowie ojczystej. Z żoną, szefem, dziećmi i sąsiadami. I że
to skarb nie do przecenienia! Są jeszcze tacy, co w zalewie obrazkowej nawałnicy w mediach oraz
internecie czytają książki drukowane na papierze. A nawet je piszą. Ci wszyscy - sądzimy – mają
wielkie prawo dostępu do polskiej, ale i światowej spuścizny literackiej. Więcej: mają obowiązek
ochrony i przeniesienia w przyszłość tego wszystkiego, co Polskę stanowi. A język jest tego stanowienia fundamentem.
Że niepodległość jest rzeczą kruchą i wymagającą nieustannych starań, mówią słowa Zbigniewa
Herberta, zmarłego przed dwudziestu dokładnie laty. Że niepodległość to święto i szczęście każdej
chwili w wolności przeżytej, przekazuje wielki wiersz Jana Lechonia, którym kończy się ten wstęp.

(…)
Wielkimi ulicami morze głów urasta
I czujesz, że rozpękną ulice się miasta,
Że Bogu się jak groźba położą pod tronem
I krzykną wielką ciszą... lub głosów milionem.
A teraz tylko czasem kobieta zapłacze -----------------------Aż nagle na katedrze zagrali trębacze!!
Mariackim zrazu cicho śpiewają kurantem,
A później, później bielą, później amarantem,
Później dzielą się bielą i krwią, i szaleństwem,
Wyrzucają z trąb radość i miłość z przekleństwem,
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I dławią się wzruszeniem, i płakać nie mogą,
I nie chrypią, lecz sypią w tłum radosną trwogą
A ranek, mroźny ranek sypie w oczy świtem.
A konie? Konie walą o ziemię kopytem
Konnica ma rabaty pełne galanterii
Lansjery-bohatery! Czołem kawalerii`
Hej, kwiaty na armaty! Żołnierzom do dłoni!
Katedra oszalała! Ze wszystkich sił dzwoni.
Księża idą z katedry w czerwieni i zlocie.
Białe kwiaty padają pod stopy piechocie.
Szeregi za szeregiem` Sztandary` Sztandary`
A On mówić nie może` Mundur na nim szary
Jan Lechoń, Piłsudski
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KS. JERZY SZYMIK

PODRÓŻE PO POLSCE

W Lublinie
coraz młodsze dziewczyny
całują coraz młodszych chłopaków.
To niezwykłe zjawisko,
czym to się skończy –
- nikt właściwie nie wie.
Mówią, że śmiercią.
Ale jak to, czyją?
Lublin, Trybunalska, 17 września 2017 r.
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Różaniec do moich granic
to wszystko,
co w życiu absolutnie najważniejsze,
zawsze weryfikuje krzyż.
Zgoda na to miejsce, ten punkt, tę sytuację,
gdzie syn/córka mówi jedynemu Ojcu:
bądź wola Twoja.
To jest istota
wszelkich dziejów,
historii wszechświata,
każdej historii ludzkiej,
mojej
Pszów-Katowice, 2017-2018 r.
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Ściana Wschodnia
W Siedlcach pada,
w Łukowie leje,
na stacji wagony w kolorze indygo,
z zaciekami rdzy,
z węglem, czarnym złotem
mojej czarnozłotej ojczyzny;
na nich kibolskie szubienice,
wyznania kochanków
i słowo Raus,
które na Podlasiu rozumieją
jedynie niedobitki,
stale oskarżane
o budowanie death polish camps, o widły, ogień i stodoły.
Nie pamiętam bym coś budował za Niemca, nie było
desek i pustaków, bełkoczą z zaśpiewem bezzębnymi ustami
dziennikarzom New Yorkera i Frankfurter Allgemeine.
W czterdziestym drugim chłopcy z Gwardii Ludowej zabrali
mi widły a german stodołę, został mi jeno ogień, mówią.
Faszyzm prowadzi do demencji, podsumowuje
dziennikarka El Pais, Franco też bronił się demencją.
Ależ pada i leje.
Lublin z czarczafem ulewnej mgły
na zwykle zielonej twarzy.
A potem idę ciemnym teraz traktem
Krakowskiego Przedmieścia,
wąwozem kamienic,
które kiedyś
w czerwcu
błyszczały
w słońcu
jak
Andaluzja.
Pamiętam, nie zapomnę.
Stąd język nie przysycha mi do gardła.
Dwadzieścia lat,
jedno pokolenie,
niewielka cząstka wieku.
A jednak żal, co za straszny żal, że minęło i nie wróci
Siedlce, Łuków, Lublin, 17 września 2017 r.
– Pszów, 5 lutego 2018 r.
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Trattoria diGusti, róg Floriańskiej
i Świętego Marka
Słońce, listopad, niedziela.
Zamknij oczy i zobacz. Samą wiarą
i miłością, radzi dominikański
kaznodzieja w kościele Świętej Trójcy.
Nie umiem patrzeć w niskie słońce listopada.
Ukośne promienie padają na stopy,
podświetlają płyty chodnika.
W sam raz by widzieć drogę
na dwa najbliższe kroki.
Reszta w gęstych ciemnościach
jak zwykle
Kraków, 12 listopada 2017 r.
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W intercity
w intercity Białystok-Katowice
czytam Raymonda Carvera
„O czym mówimy kiedy mówimy
o miłości” i odmawiam brewiarz,
potem próbuję dzwonić,
ale nie mam zasięgu,
to znaczy moja miłość,
ta o której teraz mówię,
nie ma takiego zasięgu,
żeby przebić te wszystkie
puste, ciemne, mijane
w pędzie przestrzenie
i tonie w milczeniu,
w mroku, dlatego właśnie
odmawiam brewiarz,
to znaczy sam milczę
w półmroku a mówię
psalmem, kiedy mówię
o miłości.
Właśnie o tym mówię,
kiedy mówię o miłości
Białystok-Katowice, 26 listopada 2017 r.
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Żydowski Lublin
tałes
w biało-czarne pasy
zakrywa twarz anioła,
który gładząc pejsy, muskając
tefilim, kładzie jabłko granatu pod
epitafium Arcybiskupa Życińskiego
w lubelskiej katedrze.
Obaj
zgodnie witają
Rosh Hashana.
Jest Nowy Rok, 5778
od stworzenia świata,
noc jesienna, zimna
i deszczowa nad miastem.
Anioł
trzyma fason chasyda
a także chałkę z miodem i marchew.
Granat symbolizuje dobre uczynki,
marchew – wzrost i rozwój,
chałka – brak nieszczęścia,
a miód – jak i mleko – wszystko.
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Józef,
patron Arcybiskupa,
jest w tej świątyni klezmerem,
trąca strunę i rezonuje pudło
kontrabasu.
Jego narzeczona,
o czarnej, chłopskiej twarzy,
niepodobna do młodych panien
Chagalla, płakała kiedyś w tym kościele.
Teraz płacze nade mną,
nad światem.
Jej Syn
wisi na ścianie straceń.
Właśnie skonał.
Jego krew
na nas
i na dzieci nasze.
Niech ich
obmyje i wybieli
krew Baranka
Lublin, Katedra/Mandragora, 20 września 2017 r.
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Na Nowy Rok
nie jesteś ani pierwszą ani ostatnią
kobietą na tym świecie,
która pokochała mężczyznę,
który się jej nie należy
właśnie o tym mniej więcej
jest szóste przykazanie
wolno ci go kochać
nie wolno ci go mieć
zostaje niewiele, wiem.
Cierpienie, trochę piękna
i dobro
to mało?
co ty wiesz o cierpieniu,
zapytała
niewiele, prawie nic.
Że jest wierniejsze od psa
i że nie obejdzie się bez niego
żadne dobro
Pszów, 1 stycznia 2018 r.
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99 rocznica niepodległości
na krakowskim rynku
		zauważyłam
		 że coś zaczęło błyszczeć
		 coś świeci
		 mówi dziewczyna do chłopaka
		 na krakowskim rynku
		
		
		
		
		
		
		

jest filigranowa,
ze sztucznym futerkiem
na obrzeżach kaptura,
on zakochany po same
odstające uszy.
Jej skóra ma cynamonowy odcień,
idą z bezwarunkową swobodą.

		
		
		
		
		
		

Wydawało się
że to już jak w psalmie, dno klęski:
nawet kapłan i prorok
(czyli, w Polsce: wieszcz, poeta)
będą się błąkali po kraju
niczego nie rozumiejąc

		
		
		
		

a tu nagle
dziewczyny z białoczerwonymi flagami,
chłopcy z opaskami powstańczymi
na rękawach, na dżinsowych kurtkach

		 rozświetlone okna kamienic
		 w ten listopadowy wieczór
		 przed tabernakulami
		 krakowskich kościołów
		 ciągle widać
		 klęczących, skupionych,
		 zapłakanych, szepczących,
		
		wolnych
Kraków, 11 listopada 2017 r.
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KRZYSZTOF KOEHLER

POGADANKA
O GATUNKACH POEZJI
LEKCJA PIERWSZA, NIE OSTATNIA: SIELANKA
- nie wiem jak dla was, szanowni moi odbiorcy, audytorium me, dla mnie wąską ścieżkę wiodącą w stronę sielanki porastały przez lata niezłe pokrzywy i osty idiosynkrazji, niechęci i odrazy
od świata tego usielankowanego, którego długo, na miły Bóg wciąż, mimo starań, nie umiałem
obłaskawić. Czemu? Nie wiem, jak wam z tym idzie, ale ja nie umiałem sobie poradzić z tymi miłośnikami na łonie przyrody; nie rozumiałem po co komu ten arkadyjski teatrzyk, nawet podejrzewałem, że to jakiś rodzaj kultury pop; jak – przepraszam pisarzy sielanek wszystkich czasów
– disco polo: ot kochajmy się na łące i w lesie. W kinie w Lublinie; w Zakopanem… Szczęśliwie,
nieszczęśliwie - kochajmy się. I, jako żywo, nie pomogła mi w owym antysielankowym nastawieniu,
ani wizyta w Petit Trianon w Wersalu (te idylliczne krajobrazy, wystudiowane jak w hollywoodzkim
studio filmowym z lat 30!), ani też fetes galantes (które wszak uwielbiam) różnych kolegów w rodzaju Watteau albo i mistrza od huśtawek Imć Pana Fragonarda. Nie, nie, nie. Nie chcę się bawić
w ten sposób, na łonie przyrody. Nie chcę udawać zaskoczenia, kiedy wejdę do rokokowej chatki
z wyglądu biednej i w pięknych okolicznościach przyrody ustawionej, po to, by trafić w środku na
złote kurki w kranach i inne marmory. Nein!
Tak. W sielance od zawsze wietrzyłem oszustwo!
Choć i siebie nie rozumiałem do
końca jako tego, który nie lubi sielanek.
Kogóż z nas bowiem nie powala duchowo zachód słońca nad morzem, nie
wzrusza pięknie okolona lasem zatoka
polany albo dolina w wysokich górach,
która się pod naszymi stopy otwiera
w nieskończoność. Któż z nas nie marzy o drodze do „wątłej, naddziadów
zagrody”. Swojus optima kątus. Przez
lata prześladował mnie domek mego
dziadka, którego to domku nigdy nie
widziałem, alem się o nim nasłuchał, jak
to tam było, w pińskim powiecie w czasach młodości. Wszędziem, możecie mi
wierzyć, wszędzie go szukałem. Aż mi
przeszło. Ale „odnosiłem wrażenie”, że wiem jak on wyglądał. Zapewne więc szukałem archetypu
zadomowienia, ja, bezdomny mieszkaniec bloków od dzieciństwa.
Tu cię mam!
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Renato Poggioli nazwał, a mówię to z pamięci, sielankę „tęsknotą mieszczucha do zieleni pastwisk”.
No, ale może ja to wszystko źle zaczynam? Może należy zacząć nie od
Fragonarda czy Norblina, ale należy sięgać wcześniej: nie do Karpińskiego się
zwracać, ale do pisarzy tzw. dawnych, staropolskich. Bo wtedy okaże się, że
Poggioli, jeśli go się adresuje do Sarmatów, nie ma racji. Bo jakże w przypadku
ziemiańskiej staro-polski mówić o mieszczuchach? Skoro większość (a wydaje
mi się, że wszyscy) ważni poeci i pisarze szlacheccy byli ziemianami, jak można ich byłoby sobie wyobrazić jako określonych określeniem „mieszczuchów”?
Owszem, znany i cytowany rzymski poeta Horacy, ów nasz ojciec założyciel
(drugim takim ojcem założycielem, nie zapominajmy o tym nigdy, kultury
staropolskiej był sam Cycero!), był jako żywo Rzymianinem, więc sobie mógł
marzyć, podobnie jak ów inny wielki nasz pisarz antyczny Wergiliusz, w końcu
właściwie rzymski ojciec sielanki, owych Bukolik, od których łza się kręci w oku
co bardziej wrażliwych mazgajek.
To pierwsze. Drugie, jak się rzekło, do zieleni pastwisk nie tęsknili mieszkańcy „naddziadów zagrody”, bo mieli je za oknem (o czym trafnie i prosto wali
między oczy Potocki w wierszu Belweder!), pisali raczej poezję ziemiańską, niż
poezję sielską czy sielankową, raczej układaną w jakiś rodzaj opowieści wplątanej
w widzialność wiejskiego trybu życia, niż coś na kształt emocjonalnych wynurzeń
pasterek i pasterzy wyrażających się w scenerii zielonkawej. A jednak sielanka
datuje się od staropolszczyzny: Jan Gawiński, a przede wszystkim Szymonowic
Szymon, a tak samo czyta się braci Zimorowiców, więc się szlacheccy pisarze
„załapali” na sielskość, pewnie w drodze, jak zresztą szczerze wyznaje w swoim
poetyckim wstępie do Sielanek Szymonowic, emulacji, artystycznych zawodów
z Rzymianami i Grekami. Tak albowiem nakazywał obyczaj epoki klasycznej: że
warto było spróbować swych sił w gatunkach, które zostawiła w oryginalnych
językach nasza przeszłość. Ergo mamy „Żeńców” Szymonowica, mamy innych
sporo dziełek, któremi nasyca się nasza skłonność do sielskości. Ale otwórzcie tylko „Żeńców” owych! Pamiętam z lat komuny, kiedy wykładało się ten
wiersz w duchu wcale nie bukolicznym jeno klasowym: że o wyzysku chłopa
pisał nasz Szymonowic, o którym to Szymonowicu zawsze wtedy wspominano z lubieżnością jakąś dziwaczną, że był synem rajcy lwowskiego, trudniącym
się „krawiectwem i handlem” i że szlachectwo uzyskał dopiero w dojrzałym już
wieku! Prawie jak słynny „ syn chłopa” (a zawsze koleżkowie dodawali po nosem złośliwie: „i baby”) nasz kochany i opłakany kolega Janicjusz, co to zmarł
zbyt młodo na wodną puchlinę, gdyż albowiem – jak znowu koleżkowie pod
nosem – kontentował się wodą miast smakować nalewki, czy piwko, czy winko. Ech, życie. Ech ludzka głupota. My staramy się, prawda?, zaradzić owemu
potencjalnego, wodnemu zagrożeniu.
No, zatem poloniści-komuniści mieli się z czego cieszyć! Sielanka to i owszem była, ale klasowa, o wyzysku i okazywała się więc być antysielanką a najgorszy ze wszystkiego ów chłopek wyzysk tam był, który to wyzysk musiały znosić
Oluchna i Pietrucha ze strony wstrętnego ekonoma. Jakby się kto przypatrzył
temu bliżej, widać tak samo, że jakieś wątki sado-maso, a może raczej sado-maso
na podłożu klasowem (a połącznie sobie Marxa i Freuda w miłosnym intelektualnym uścisku i macie „Żeńców” – ale to już raczej owa chora wyobraźnia
koleżków ze szkolnej ławki).

Krzysztof Koehler
Urodzony w 1963 r. w Częstochowie, poeta, krytyk literacki i eseista, wykładowca na
UJ i UKSW w Warszawie, znawca literatury
staropolskiej. Autor wielu tomików wierszy
oraz książki pt. „Palus sarmatica”. Wicedyrektor Instytutu Książki. Mieszka w Krakowie.
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Potem nauczono mnie jednak
inaczej patrzyć nawet na tę sielankę/
antysielankę, zwracając uwagę na kult
solarny (Słoneczko piękne) kontrastowany w sielance z kultem (albo
i anty-kultem) nocnych ciemności, w których przebywa nie dość, że
ekonom, co jeszcze jego lepsza/gorsza połowa, którą zresztą nieźle i po
dziewczyńsku plotkując obie dziewczęta niewinnie pomawiają o kontakty z… Belzebubem. I tak zrodziła
się wielce interesująca wizja filozoficznego rozumienia sielanki. Jako
walki ciemności z jasnością, ładu
z chaosem, świata Bożego i świata
bez Boga… prawie jak „naddziadów
zagrody” w PGR-em.
Ale Bogiem a prawdą niekoniecznie takimi drogami (albo: za
pomocą takich sekatorów) pozbyłem
się owych ostów i pokrzyw w drodze
do polubienia tego ciekawego typu
poezji: wystarczyło, że sobie poczytałem taką sielankę Szymonowica jak
„Czary”, gdzie i owszem, kwestie magii się pojawiają, ale przede wszystkim, powiedziałbym, zaskakująco prawdziwy psychologiczny wizerunek młodej kobiety, która jest na progu (właśnie na
naszych oczach chyba ów próg przekracza) wkroczenia
na złą ścieżkę życia: zapewne wybaczy swemu mężusiowi
kilkudniową nieobecność w domu, pożałuje, przygarnie,
utuli, zapominając o słusznym gniewie. Sielanka, albowiem,
jeszcze przed Franciszkiem Karpińskim, kryje w sobie
wielką prawdę o ludzkiej psychice. To jest naprawdę gatunek psychologiczny. Gdzie no bo indziej w literaturze
ówczesnej (może poza dramatem) jest miejsce na psychologiczny obraz zakochanej bez pamięci w swoim mężu
młodej żony? Jasne, powiecie, przecież Potocki, Wacław
pisał swoje sfeminizowane poematy, nowele wierszem,
ale tu macie żywy portret. Sielanka opowiada o dziwnych
drogach uczuć ludzkich i chociaż czyni to, niejako, w przebraniu, niesie w sobie taką ilość prawdy psychologicznej,
iż zasługuje na najwyższe uznanie, bo żaden inny gatunek poezji (no, może poza fraszką w najlepszych rękach),
w czasach, o których tu rozmawiamy, nie miał w sobie tego
konwencjolnalnie-antykonwencjonalnego otwarcia na tęże prawdę. Stąd czytajcie sielanki, ostrożnie zmagając się z ich pewną, narzucającą się oczywistą powierzchownością. Bądźcie czujni: tam
pod spodem jest groźna głębia, która tylko pozornie wygląda jak prześwietlone słońcem bajoro.
A jak już, czytając sielanki w porządku chronologicznym, wejdziecie w świat Franciszka
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Karpińskiego – polskiego sentymentalisty – zaręczam, zrozumiecie, że sielanka - tak ta konwencjonalna śpiewka miłosna w okolicznościach przyrody – pochwyci was w swoje sidła. Karpiński
bowiem sielanką opowiada ludzkie życie. Doświadczenie zyskania, straty; doświadczenie zazdrości, złudy, doświadczenie miłości w jej pełni. A dołóżcie sobie do tego genialne Roksolanki kolegi
Zimorowica i jego opis totalny doświadczenia miłości jako niekiedy i siły fatalnej. Wynoszącej
i destruującej ludzkie życie.
Sielanka ma moc. A teraz zadanie domowe: proszę powiedzieć, kto dzisiaj sielanki pisze
i dlaczego nie?
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BARBARA GRUSZKA-ZYCH

WIERSZE

***

to jest tak zobaczyć się
może jeden raz
żeby potem tysiące razy widzieć

***

nawet nie wiem
czy cień na twojej twarzy
to smutek czy zarost
zostawiony jak skała
specjalnie do tego portretu
kiedy pochylasz się nade mną
i czułość w ciemnej łódce
wpływa między nas
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***

ulica na zdjęciu jest tylko pretekstem
mocna solidna po której przeszły miliony
i nie wystraszyły się swoich kroków
oglądam ją o poranku kiedy w moim kraju
ciemno a tam pewnie też
opróżniacze śmietników naruszają spokój
śpiących kamieni chciałabym iść
po niej z tobą nie pytając
gdzie i po co byleby razem nawet
bez trzymania się za ręce żeby tylko
wiedziały że fruną obok siebie
jak ptaki do ciepłych krajów
W Neapolu umiera się każdej nocy. Jak napisał Wally Stevens: "Ciało umiera
uroda ciała żyje". Tutaj człowiek wie, po co ma oczy, bo tyle piękna. I po co ma
ciało. Dlatego też wyraźniej czuć jak śmierć kładzie się z tobą spać. Pod postacią
pięknego mężczyzny lub kobiety. Z tatuażem nekrologu na plecach.

***

zawsze kiedy lecę samolotem wydaje mi się
że znowu cię podglądam jak wtedy
kiedy się we mnie zakochałeś
mężczyzna a jak chłopak który dopiero
uczy się miłości i w końcu zamyka oczy
żeby nie widzieć jak ona odchodzi
a jest odwrotnie wszystkie znaki na niebie
za srebrnym oknem za małym
żeby pokazać światu szczęście
mówią dwa słowa - kocham cię których dziewczyna nie powtarza
tylko też zamyka oczy wystraszona
że znaleźli się na takiej wysokości
W samochodzie jest droga. Asfalt na siedzeniach prowadzi w nieznanym kierunku choć jedziemy przeświadczeni, że wiemy dokąd. Na szybach blask, którym
Bóg mówi do nas wielkimi słowami. Jakie to wszystko jasne.
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***

zapytałam czy lubi dotykać kobiety
albo przynajmniej jedną
czy lubi na to tracić czas
czy woli się sam dotykać
nie narażając na dotknięcie
bo przecież wtedy nie trzeba
godzić się na niedogodności związane
z kontaktem z drugim człowiekiem
nie odpowiedział tylko założył
rękawiczki choć było lato
i płatki kwiatów prosiły się
o jeden czuły gest
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U Chandlera znalazłam fragment o nas. - Czy kiedy pan ze mną tańczy nie wyjmuje pan z kieszeni
colta, czy ma go tam pan dlatego, że się panu podobam? - pyta mężczyznę ładna kobieta. Przytulam się do tych słów, jak do ciebie, a potem podnoszę głowę, żeby zobaczyć twoje oczy. Jest w nich
wszystko co potrzebne, żebym mogła uwierzyć, że nie chodzi tylko o strzelanie. Muszę wymyślić
tytuł książki, która zaczyna się od naszego spojrzenia i nigdy się nie kończy.
za włosami
długie włosy dziewczyny
zawsze coś
za nimi ukrywa
jakiś plan
ich ułożenia
jakiś plan
ułożenia komuś życia
Wiersze i krótkie formy z tomiku „Basiu wróciłem”,
który ukaże się w tym roku w Wydawnictwie „Śląsk”.
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KRZYSZTOF LISOWSKI

OŁOMUNIEC
– KONIEC MAJA
Przyjeżdżam z córkami w piątek wczesnym popołudniem
i już na dworcu czujemy ogromną moc słońca Moraw, Hanackiego Kraju. Prawie jak na Bałkanach w środku lata. Teraz
niedługi spacer w kierunku ulicy Komenskeho, gdzie znajduje
się przyjazny dom Burianów.
Zuzana mówi o swym mężu Vašku w czasie przeszłym, ale
chyba częściej w teraźniejszym.„Jesteśmy z sobą tyle i tyle lat”.
Wróciłem tu prawie po czterech latach. Był początek
czerwca 2014 roku, też piękne dni i ciepłe noce pod jasnym
księżycem, który właśnie się dopełniał. Vašek wrócił z Pragi
z uroczystości w polskiej ambasadzie, gdzie został odznaczony Medalem Solidarności za zasługi w zbliżaniu naszych
narodów, za jego aktywność publicystyczną i translatorską.
Przywiózł też ze stołecznej drukarni cały nakład wyboru moich wierszy, które przełożył. Świętowaliśmy potem w kultowej gospodzie „Ponorka” i następnego dnia prowadził mój wieczór autorski
w kawiarni Muzeum Sztuki Współczesnej, dokąd przyszło sporo zainteresowanych, także poloniści
z Uniwersytetu Palackiego, i dwa psy, którym nieobca widać była liryka.
Splot okoliczności, który towarzyszy naszej wyprawie, wskazuje na to, że nie ma rzeczy przypadkowych. Oto przed wyjazdem nastąpiło znów swoiste wzmożenie spraw związanych z Czechami i literaturą. Andrzej Jagodziński publikuje w Pograniczu następną książkę Josefa Škvorecky’ego,
subiektywną, pełną osobistych anegdot, historię czeskiego filmu XX wieku, Wszyscy ci wspaniali
chłopcy i dziewczyny. Aleksander Kaczorowski wydaje biografię naszego ulubionego prozaika: Ota
Pavel. Pod powierzchnią. Biorę ją do podróżnej lektury. Tak się składa, że moja starsza córka Urszula z Janem Stachowskim przełożyli tom opowiadań Pavla Jak tata przemierzał Afrykę, który miał
u nas już dwa wydania. W biogramie Kaczorowskiego czytam, że w 2016 roku został laureatem
Nagrody im. Václava Buriana przyznanej za wkład w dialog środkowoeuropejski.
Poprzednim razem wyjeżdżałem z Ołomuńca umówiony z Vaškiem na promocję naszego
wyboru Nicoto zmiz (Nicości, znikaj) w październiku 2014 w praskiej Cafe Fra. Niestety, mój przyjaciel i tłumacz, umiera nagle w Wiedniu kilka dni wcześniej. Jadę, pierwszy raz w życiu niechętnie,
do Pragi, bo uroczystości nie da się już odwołać. Prowadzi to spotkanie znany poeta Petr Borkovec,
który pisał posłowie do wyboru liryki Buriana Blankyt půlnoci (Brno, 2007).
Teraz chodzimy tymi samymi ulicami, przemierzamy dwa wielkie ołomunieckie rynki, zaglądamy do księgarń i antykwariatów, które odwiedzałem z Vaškiem. Jego obecność jest ciągle
mocna. Wieczorem w dniu przyjazdu spotykamy się na kolacji w knajpce nad brzegiem Morawy
z Tomaszem Tichákiem, najbliższym współpracownikiem i przyjacielem Vaška; razem przez wiele
lat redagowali dwumiesięcznik społeczno-polityczny „Listy”, periodyk przejęty od Jiřego Pelíkana.
Ukazuje się on nadal, redakcja została poszerzona o młodszego współpracownika; teraz jednak
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– mówi wdowa po Burianie – mniej w piśmie jest literatury, więcej eseistyki politycznej, dobrego
dziennikarstwa. Istnieje też nadal wydawnictwo Burian a Tichák, publikujące książki związane
z historią Ołomuńca, relacje, eseistykę. Wcześniej ukazał się tam m. in. wybór poezji Ryszarda
Krynickiego. A Vašek przecież tłumaczył także, a może przede wszystkim Czesława Miłosza,
o którego pięknej wizycie w Ołomuńcu opowiadał mi przed laty, również Karola Wojtyłę, Janusza Tazbira, Adama Michnika. Współpracował też z paroma czasopismami polskimi, publikując
w nich artykuły. Wydał niewielki wybór swoich wierszy w przekładzie Leszka Engelkinga – Czas
szuflad (Miniatura, Kraków 1997).
Łatwo z powyższego wydedukować, że Burian był wielkim przyjacielem Polski, naszej literatury i kultury, często tu bywał, miał przyjaciół, przez jakiś czas studiował w Krakowie, odbywał
tury rowerowe po naszym kraju, a pod jego wierszami można znaleźć lokalizacje powstania utworów - Kraków albo Warszawa.
Nadchodzi noc, wracamy z kolacji brzegiem Morawy. Okazuje się, że trwa właśnie Noc Kościołów, więc koło północy zachodzimy do złotozielonej cerkwi pod wezwaniem św. Gorazda, stojącej u wylotu ulicy Komenskeho, zapalamy brązowe cienkie świeczki.
Następnego ranka znów wędrujemy przez miasto w poszukiwaniu nowości książkowych dla
naszej bohemistki, odwiedzamy Pałac Arcybiskupi, gdzie w 1848 roku koronowany został na cesarza
osiemnastoletni Franciszek Józef I, a wczesnym popołudniem Zuzana zabiera nas samochodem
na cmentarz, gdzie znajduje się – w niewielkim miasteczku parę kilometrów dalej – rodzinny grobowiec Burianów. Cisza i wielka zieleń wokoło. Jest tu też pochowany biały, kudłaty piesek Vaška,
Benik, który przeżył swego pana zaledwie o parę miesięcy.
Jedziemy teraz do wielkiego kościoła usytuowanego na wzgórzu około 300 metrów wyżej,
do sanktuarium maryjnego na Svatý Kopeček. Miejsce to sławne, a widok wspaniały na odległe
miejscowości, zabytki i góry. Tuż obok w niewielkiej uliczce między malowniczymi willami znajduje się dom, który odwiedzał młodo zmarły znakomity czeski poeta Jiři Wolker. Przez chwilę
bawimy się z kotami, które leżą na ścieżce w cieniu. Zaraz musimy wracać do miasta, bo Zuzana
umówiona się wieczorem z winiarzem, który zajrzy do jej niewielkiej winniczki przy domu, który
kupiła w odległej wioseczce.
Zostajemy sami, ale nie marnujemy czasu – znów ruszamy
do zabytkowego centrum (jak mówią przewodniki, Ołomuniec
jest drugim po Pradze miastem czeskim pod względem ilości zabytków). Po drodze park z wysokimi drzewami, kwitną stare lipy
pod murami miejskimi. Jemy kolację w morawskiej gospodzie.
Na rynku trwa festiwal tutejszych win, wybór jest ogromny, ludzie
wspaniale się bawią, słychać przyjacielski gwar, muzykę. Z wolna
to wszystko przygasa, siedzimy długo przy kolacji w ogródku, czyli
zahradce, na niebo wstępuje wielki jasny księżyc. Rynki pustoszeją,
tylko bywalcy dyskotek spieszą na miejsca spotkań.
W niedzielę mamy jeszcze pół dnia dla siebie – ruszamy
z Zuzaną do katedry, potem do Muzeum Sztuki Współczesnej,
gdzie prezentowane są także prace naszych dwudziestowiecznych
awangardzistów. Przed wejściem do muzealnej kawiarni u sufitu
trzy pary poruszających się nóg – to instalacja sławnego Davida
Černého przedstawiająca zwycięski bieg Emila Zatopka. W jednej
z sal praojciec Adam, plastikowy model do składania, inna praca kontrowersyjnego artysty. Przypominamy sobie, że podobna
– Jezus Chrystus, model do składania - pojawiła się na okładce
książki Mariusza Szczygła Zrób sobie raj.
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Wchodzimy na wieżę, skąd widać dachy miasta. To miejsce przeszklone i obudowane drewnem jest teraz gorące jak sauna. Jedna z czasowych tutejszych ekspozycji ukazuje dorobek artystki
rysowniczki Inge Koskovéj. W pomieszczeniu z jej pracami zostawiono stolik i szeroki zwój papieru, także utensylia do rysowania. Siadam i rysuję, jak umiem, pejzaż ze strzelistym budynkiem.
Zuzana uważa, że to majak, czyli latarnia morska. Podpisuję więc moją pracę: „Latarnia morska
w Czechach”. Dlaczego nie zostawić w tej chwili nawet takiego śladu po sobie… A słyszeliśmy
przecież zabawne historie o tęsknocie Czechów za morzem. Wielkim powodzeniem na Morawach
cieszy się makrela z grilla. Ryba morska. Inaczej: skumbria.
Nie możemy pominąć tutejszych specjałów, czyli ołomunieckich twarożków – jest tu specjalna
cukiernia (choć oferowane wyroby nie są wcale słodkie) Bistro U tvarůžku. Próbujemy ciasteczek
„wytrawnych”, babeczek i strudla, o smaku silnie woniejących, dojrzałych serów. I jeszcze jeden
kościół, gotycki, świętego Maurycego, i jego 46-metrowa wieża, na którą z pewnym niepokojem
wdrapujemy się po ponad dwustu schodkach. Widok stąd znów wspaniały, najbardziej rozległy.
Wielki rynek z wysoką kolumną wotywną wydaje się z góry znacznie mniejszy.
I już kończy się ten szczęsny czas, pora zbierać się do pociągu w kierunku Bohumina, gdzie
przesiądziemy się na wygodny autobus do Krakowa. Odwiedzamy jeszcze magazyn wydawnictwa,
zostajemy obdarowani książkami i okolicznościowymi drukami związanymi z Nagrodą im. Buriana. Następna, trzecia edycja, odbędzie się niebawem – 28 września tego roku.
Kiedy już jestem w Krakowie i pijemy z żoną lekkie białe wino morawskie o różanej nucie
(Cháteau Valtíce), i opowiadam jak to przemierzaliśmy morawską ziemię, szukam w bogato ilustrowanym przewodniku po Ołomuńcu, którym w ostatniej chwili obdarowała mnie Zuzana, pewnego
zdjęcia. Otóż jej sąsiad odkrył zupełnie przypadkiem, że widać na nim Vaška z psem. Rzeczywiście – ale trzeba do tego lupy – na 76 stronie całostronicowa kolorowa fotografia XIX-wiecznej
kamienicy Molitorów, przed domem kilka stolików. Przy jednym siedzi z paroma ludźmi Vašek,
Benik przysiadł pod krzesłem. Jest słoneczny, beztroski dzień. Jasny wiosenny błękit. Lekki obłok
przesuwa się nad budynkiem. Wszystko na swoim miejscu. Trwa rozmowa i nikt się nie spieszy.
Kraków, maj 2018
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MAREK RAPNICKI

WOŁANIE PRZEZ MORAWY
pamięci Vaszka Buriana

mówią: nie ma ludzi
niezastąpionych
śmierć to śmierć czas leczy rany
i takie tam banialuki
wielki smutek sunie przeręblami bezludnych ulic
płynie Młyńskim Potokiem
ociera o stare platany wpada do Morawy
i już jest nad Odrą
aby chwycić za gardło
zdławić wołanie
na końcu obciętego
języka
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VÁCLAV BURIAN

BŁĘKIT PÓŁNOCY
(WYBRANE WIERSZE)

Skrajne znużenie
Nadchodzi październik pragnący liści. Z głową
ku kolanom skłonioną oczekuje na pierwszy śnieg.
W ogrodowej altanie zebrał się sztab generalny
nieznanej jeszcze armii.

Czekam
Czekam,
aż kiedyś wróci
wszystko to,
czego nie przeżyłem.
Przecież nie wydarzyło się
nic piękniejszego.

Na koniec
Dopiero kiedy odejdzie i ten ostatni,
powiesz:
Będzie nam was brakowało.
A teraz śnij o szczęśliwej przeszłości!
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Dar
Spróbuję dać ci to,
czego nie mam,
i ukryć wszystko,
co mam.
1987

To przedpołudnie
To przedpołudnie,
ostatnie,
kiedy nikt z nas nie podjął jeszcze decyzji,
było najpiękniejsze.
Poprzedzał je chłodny poranek
zapowiadający skwarny dzień
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***
Beze mnie zasypia tysiąc wsi,
beze mnie gęstwina śpi.
Nie ma mnie w młodniku,
nie ma mnie nigdzie,
gdzie miałbym być.

Wiosną
W porze umilkłych kaznodziejów
i małomównych symboli
nierozwiązanych alegorii
i oddalonych przyjaciół
jeszcze fruwają jaskółki
i bazie opadają cicho z gałązek.
Z czeskiego przełożył Krzysztof Lisowski
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JANUSZ NOWAK
GLOSY, FRAGMENTY, VARIA

Z głębi Tysiąclecia

Deszczowy i chłodny poniedziałek 16 października 1978 r. miał się okazać najważniejszym
dniem w moim życiu. W naszym – wspólnotowym – życiu. Wybór Karola kard. Wojtyły na papieża wywołał w Polsce powszechną radość, sprawiającą, że obezwładniający marazm, w którym
żyliśmy w końcówce dekady lat siedemdziesiątych, rozświetlony został Nadzieją daną nam, nie
mieliśmy co do tego wątpliwości, przez samego Boga.
Chciałoby się tyle powiedzieć o świętym Papieżu z Krakowa, o Jego nauczaniu z mocą i profetyzmie, pielgrzymkach do ojczyzny i do innych krajów, o Jego głębokiej pobożności. Mówił do
nas i za nas. Zostawił nam przebogate dziedzictwo swoich, gruntownie przemodlonych, wezwań,
przemyśleń, proroctw. Czy odwołujemy się do nich? To pytanie, niestety, retoryczne. Gwoli sprawiedliwości trzeba podkreślić, że na szczęście istnieje w Polsce jeden ośrodek, który niemal codziennie przypomina nauczanie św. Jana Pawła II. Jest nim Radio Maryja.
W dniu czterdziestej rocznicy obioru metropolity krakowskiego Karola kard. Wojtyły na
następcę św. Piotra wydobywam z potężnego skarbca Jego wypowiedzi dwa niezwykle aktualne
fragmenty. Pierwszy stanowi zakończenie legendarnej już homilii wygłoszonej na Placu Zwycięstwa (dziś Plac Piłsudskiego) w Warszawie w sobotę 2 czerwca 1979 r.
Jeśli jest rzeczą słuszną, aby dzieje narodu rozumieć poprzez każdego człowieka w tym narodzie - to równocześnie nie sposób zrozumieć człowieka inaczej jak w tej wspólnocie, którą jest jego naród. Wiadomo, że nie jest to
wspólnota jedyna. Jest to jednakże wspólnota szczególna, najbliżej chyba związana z rodziną, najważniejsza dla
dziejów duchowych człowieka. Otóż nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego - tej wielkiej tysiącletniej
wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas - bez Chrystusa.
Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych siebie. Nie sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą,
ale zarazem tak straszliwie trudną - bez Chrystusa.
To wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną jedyną Najświętszą Ofiarę Chrystusa na placu Zwycięstwa. I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam z całej głębi
tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi:
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Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi!
Tej ziemi!

Amen.

Drugi fragment to słowa wypowiedziane przez św. Jana Pawła II na krakowskich Błoniach
10 czerwca 1979 roku, kiedy kończył swoją I Pielgrzymkę do Ojczyzny. Krakowska homilia była
rodzajem testamentu zostawionego przez Papieża rodakom (wszak wszyscy wówczas sądzili, że
następnych podróży Jana Pawła II do kraju już nie będzie).
Nie wolno nam odrzucić tego przejmującego przesłania.
Jeśli my o nim zapomnimy, Ty Boże na niebie zapomnij o nas!
O rodacy! Jakże gorąco dziękuję wspólnie z wami raz jeszcze za to, że zostaliśmy przed tysiącem z górą lat
ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Że zostaliśmy zanurzeni w wodzie, która odbija w sobie obraz
Boga żywego — w wodzie, która jest falą wieczności: „źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu” (J 4,
14). Że zostaliśmy, my ludzie, my Polacy, z których każdy rodzi się jako człowiek „z ciała i krwi” (por. J 3, 6)
swoich rodziców, poczęci i narodzeni z Ducha (por. J 3, 5). Z Ducha Świętego.
Pragnę przeto w dniu dzisiejszym, stojąc tu na tym rozległym krakowskim błoniu i patrząc w stronę Wawelu
i Skałki, gdzie 900 lat temu „poniósł śmierć sławny biskup Stanisław”, dopełnić raz jeszcze tego, co dopełnione
zostało w sakramencie bierzmowania, czyli umocnienia, którego on w naszych dziejach jest symbolem. Pragnę, aby to, co zostało z Ducha Świętego poczęte i narodzone, zostało na nowo w tym samym Duchu Świętym
umocnione za sprawą krzyża i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Pana naszego, w którym nasz rodak, Stanisław ze Szczepanowa, ma swą szczególną cząstkę i udział.
Pozwólcie przeto, że tak jak zawsze przy bierzmowaniu biskup, i ja dzisiaj dokonam owego apostolskiego włożenia rąk na wszystkich tu zgromadzonych, na wszystkich moich rodaków. W tym włożeniu rąk wyraża się
przejęcie i przekazanie Ducha Świętego, którego apostołowie otrzymali od samego Chrystusa, kiedy po zmartwychwstaniu przyszedł do nich „drzwiami zamkniętymi” (por. J 20, 19) i rzekł: „Weźmijcie Ducha Świętego”
(J 20, 22). Tego Ducha: Ducha zbawienia, odkupienia, nawrócenia i świętości, Ducha prawdy, Ducha miłości
i Ducha męstwa — odziedziczonego jako żywą moc po apostołach — przekazywały po tyle razy biskupie dłonie
całym pokoleniom na ziemi polskiej. Tego Ducha pragnę wam dzisiaj przekazać, tak jak przekazywał Go swoim współczesnym biskup rodem ze Szczepanowa. Pragnę wam dziś przekazać tego Ducha, ogarniając sercem
z najgłębszą pokorą to wielkie „bierzmowanie dziejów”, które przeżywacie. […]
Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów.
Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego!
Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, jak to objawił św. Stanisław i błogosławiony
Maksymilian Maria Kolbe. Musicie być mocni miłością, która „cierpliwa jest, łaskawa jest... nie zazdrości, nie
szuka poklasku, nie unosi się pychą... nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz wpółweseli się
z prawdą”. Która „wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma”,
tej miłości, która „nigdy nie ustaje” (1 Kor 13, 4-8). […]
I jest jeszcze: tam w Warszawie, na placu Zwycięstwa, Grób Nieznanego Żołnierza, przy którym rozpoczynałem moją pielgrzymią posługę na ziemi polskiej — i dzisiaj tu, nad Wisłą, pomiędzy Wawelem a Skałką, grób
„nieznanego Biskupa”, po którym pozostała przedziwna relikwia w skarbcu naszych dziejów.
I dlatego pozwólcie — że zanim odejdę — popatrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy
kamień i każda cegła jest mi droga — i popatrzę stąd na Polskę...
I dlatego — zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz
jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością — taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym,
— abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
— abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Proszę was:
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— abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego,
u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
— abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
— abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On „wyzwala” człowieka,
— abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „największa”, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której
życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
Proszę was o to przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Bogarodzicy z Jasnej Góry i wszystkich Jej sanktuariów na ziemi polskiej, przez pamięć św. Wojciecha, który zginął dla Chrystusa nad Bałtykiem, przez pamięć
św. Stanisława, który legł pod mieczem królewskim na Skałce.
Proszę was o to.
Amen.

Tragiczna wolność

Od wielu lat usilnie poszukujemy, jako naród znajdujący się niewątpliwie w burzliwym okresie przemian, których finał jest nieznany, tajemniczy i niepokojący, sposobów wyrażania radości
z powodu obchodów kolejnej rocznicy odzyskania Niepodległości. Obawiam się, że wciąż jesteśmy
dalecy od znalezienia naszego Graala. Setna rocznica tamtego Listopada, wcześniej zapowiadana
przez najważniejsze osoby w Państwie jako sposobność do zrealizowania wyjątkowo bogatego programu obchodów, nakierowanych na odbudowanie wspólnoty rozbitej wskutek doraźnych walk
politycznych, najprawdopodobniej będzie wyglądała podobnie jak w poprzednich latach. Marsze,
akademie, rekonstrukcje historyczne, festyny itp. To bardzo ważne składniki pielęgnowania narodowej pamięci, należy wyrazić wdzięczność wobec wszystkich osób i instytucji, które angażują
się w organizowanie tych niezliczonych uroczystości. Jednak da się odczuć pewien niedosyt, brak,
wątpliwość. Czy my naprawdę rozumiemy, co czcimy 11 Listopada? Czy mamy potrzebną odwagę,
aby wejść w, pełną paradoksów, sprzeczności, dramatów, wielkich i trudnych pytań, cierpień i ran,
rzeczywistość, której na imię POLSKA WOLNOŚĆ? Zawsze mieliśmy problemy z naszą wolnością:
w dobie I Rzeczpospolitej, w okresie zaborów, powstań i, powiedzmy jasno, pogodzenia się z niewolą, również po odzyskaniu Niepodległości, w krótkim dwudziestoletnim antrakcie wolności, jakim
była II RP, podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej, w okresie PRL-u i wreszcie po 1989, kiedy, jak
to genialnie ujął św. Jan Paweł II, „wolność została nam nie tylko dana, ale i zadana”. Nasz Rodak
na Stolicy Piotrowej przybył do nas u progu wolności, w 1991 roku, ażeby z mocą starotestamentowego proroka wołać do nas, byśmy nie dopuścili do zdegenerowania wolności, przekształcenia
jej w destrukcyjną samowolę. Czy posłuchaliśmy świętego Papieża?
Dylematy polskiej wolności sugestywnie przedstawiali poeci. Jedną z najbardziej przejmujących analiz naszego ducha narodowego przedstawił Kazimierz Wierzyński w wierszu Ojczyzna
chochołów z tomu opatrzonego jakże znamiennym tytułem: Wolność tragiczna (1936). Warto,
abyśmy ten utwór potraktowali w listopadzie 2018 roku, w czasie obchodów stulecia odzyskania
Niepodległości, jako rodzaj poetyckiej medytacji nad tragizmem naszego wspólnotowego losu.
Park dziwów starożytnych, wiatr, który szeleści
Wokół śpiących pałaców, grobowców bez treści,
Te lampy i posągi, księżyc gdzie się słania
Geniusz twego narodu, duch zapominania,
Te rany wielkiej dumy, inne wielkie rzeczy,
W których tyle jest prawdy, ile się złorzeczy,
Wszystkie cnoty parszywe - to nas nie przejedna.
To pustką zarażona Polska jeszcze jedna.
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Z czego budujesz ten kraj?
Z czeczoty, z jesionu,
Kruchy antyk i rzewność od wielkiego dzwonu?
Ojczyznę w kolumienkach z widokiem na ule,
Gdzie miód słodyczą swojską zasklepia się czule,
Nad rzeką stoją wierzby, na łąkach bociany,
Słyszysz, Basiu, to nasi biją w tarabany A wyszydzony chochoł, sobowtór symbolu,
Starym się obyczajem kokoszy na polu,
Słoma trzeszczy zapchlona, gzi dziewki w podołku,
Szumy chmielu, alkowa z pałaszem na kołku
I ta krzepa: wieś w malwach, szkorbut, dzieci kopa,
Święta ziemia praojców.
Twój naród - bez chłopa!

Z czego budujesz kraj ten?
Z ludzi, których nie ma,
Znów jeden za miliony, rękami aż dwiema?
Z kim pieniactwo wielkości twoje tu się kłóci,
Gdy wszyscy jedzą dzień swój wolni i rozkuci,
Na wszystko wasza zgoda spływa narodowa
Anhellicznym natchnieniem wypchana, jak sowa.
Duchem są albo diabły albo namaszczeni
Gołębim ochędóstwem astrale z przestrzeni,
Blade twarze w gorączce, biblijni studenci,
Bractwo westchnień, cierpliwcy, wszyscy polscy święci.

Przelicz jeszcze i dodaj czterdzieści i cztery
Sposoby wybawienia od wszelkiego licha,
By wolność jak tabakę zażyć z tabakiery,
Potem zdrowo i głośno na wszystko się kicha I ten rachunek w prawdę sumuj oczywistą,
Niech ci do romantycznej znów uderzy głowy To jest twój sen upiorny, Wielki Realisto:
Państwo w kamieniach młyńskich, naród niegotowy.

Buduj teraz, wydźwigaj nas śród świata, nad dziejów przesmykiem,
Wyjdź pierwszy na piedestał i rozgłoś naokół
Tę wielkość wymuszoną batem albo krzykiem,
Święć przemienienie tłuszczy i chrzcij nowe czasy
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Z kropielnicy, co wyschła i krwią już nie chlusta,
Starym herbem sarmackim w popuszczone pasy
Zatkaj gęby krzyczące i zgłodniałe usta I komu teraz jeszcze otuchy za mało
A przeszłość jesionowa praojców nieśliczna,
Niech stanie pod cokołem i porwany chwałą
Tworzy wolność.
Masz rację.
Jakże jest tragiczna!

Święta sztafeta

Jeden z artykułów Credo (katolickiego wyznania wiary) mówi o „obcowaniu świętych”, które
to wyrażenie można rozumieć jako synonim Kościoła, gdyż jest on przecież „komunią świętych”1.
Wspólnota Kościoła realizuje się na trzech płaszczyznach: z tymi, którzy osiągnęli chwałę Nieba
(„Kościół triumfujący”), z przebywającymi w czyśćcu („Kościół cierpiący”) oraz wreszcie z tymi,
którzy na tym łez padole starają się realizować, lepiej bądź gorzej, wskazania Ewangelii („Kościół
walczący”). Szczególnym przypadkiem „obcowania świętych” są inspiracje czerpane przez osoby
dążące do świętości z pism ich kanonizowanych poprzedników. Jako przykład fascynującej „świętej
sztafety” jawi się związek między św. Pawłem, św. Augustynem, św. Teresą od Jezusa oraz św. Teresą
Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein). W długim i dramatycznym procesie nawracania się Syna św.
Moniki kluczową rolę odegrało niezwykłe wydarzenie, o którym sam Ojciec Kościoła pisze tak:
A skoro dociekliwa myśl zgarnęła z najskrytszych ostępów duszy całą moją nędzę i wyciągnęła ją na powierzchnię, przed oczy mego serca, wtedy się wreszcie zerwała we mnie burza, niosąc deszcz łez rzęsisty. […] I nie
takimi wprawdzie słowami, ale w takiej myśli przemawiałem do Ciebie: „O Panie, czemu zwlekasz? Dokądże,
Panie? Wciąż gniewać się będziesz? Zapomnij o dawnych nieprawościach naszych!” Czułem bowiem, że to one,
te nieprawości, mnie więżą, więc krzyczałem z głębi niedoli: „Jak długo, jak długo jeszcze? Ciągle jutro i jutro?
Dlaczego nie w tej chwili? Dlaczego nie teraz już kres tego, co we mnie wstrętne?” Tak mówiłem i w bezmiernie gorzkiej skrusze serca płakałem. I nagle słyszę dziecięcy głos z sąsiedniego domu, nie wiem, czy chłopca,
czy dziewczyny, jak co chwila powtarza śpiewnie taki refren: „Weź to, czytaj! Weź to, czytaj!” Ocknąłem się i w
wielkim napięciu usiłowałem sobie przypomnieć, czy w jakimkolwiek rodzaju zabawy dzieci śpiewają taką piosenkę. Nie przychodziło mi do głowy, żebym to kiedyś przedtem słyszał. Zdusiwszy w sobie łkanie, podniosłem
się z ziemi, znajdując tylko takie wytłumaczenie, że musi to być nakaz Boży, abym otworzył książkę i czytał ten
rozdział, na który najpierw natrafię. Dowiedziałem się bowiem, że Antoni poprzez lekcję ewangeliczną, którą
przypadkiem usłyszał w kościele, otrzymał tak wyraźne pouczenie, jakby bezpośrednio do niego były zwrócone słowa: „Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; a przyjdź i pójdź
za mną”. I dzięki tej wyroczni od razu nawrócił się ku Tobie. Spiesznie więc wróciłem do tego miejsca, gdzie
Alipiusz przez cały czas siedział. Pamiętałem, że zostawiłem tam, odchodząc, tom pism apostoła. Chwyciłem
książkę, otworzyłem i czytałem w milczeniu słowa, na które najpierw padł mój wzrok: „...nie w ucztach i pijaństwie, nie w rozpuście i rozwiązłości, nie w zwadzie i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa,
a nie ulegajcie staraniom o ciało i jego pożądliwości”. Ani nie chciałem więcej czytać, ani nie było to potrzebne.
Ledwie doczytałem tych słów, stało się tak, jakby do mego serca spłynęło strumieniem światło ufności, przed
którym cała ciemność wątpienia natychmiast się rozproszyła. Zaznaczywszy to miejsce palcem — czy jakimś
innym znakiem, nie pamiętam — zaniknąłem książkę i już ze spokojną twarzą powiedziałem Alipiuszowi, co
się stało. Alipiusz mi z kolei opowiedział, co on odczuwał; ja sobie z tego nie zdawałem sprawy. Chciał też zobaczyć, co przeczytałem w książce. Pokazałem mu, a on odczytał jeszcze dalszy ciąg tekstu. Ja nie wiedziałem,
co tam było dalej. Padały tam słowa: „A słabego w wierze przyjmujcie”2.

1
2

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002, s. 238 [par. 5, pkt. 946]
Św. Augustyn, Wyznania, przeł. M. Bohusz Szyszko, Kraków 2008, s. 290-291.
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Tajemniczy śpiew, zachęcający przyszłego biskupa Hippony do czytania (tolle, lege), sprawia, że
prowadzący rozwiązłe życie Augustyn odnalazł w Pawłowym Liście do Rzymian iluminację, dzięki
której „cała ciemność wątpienia natychmiast się rozproszyła”. Będąca efektem nadprzyrodzonego
impulsu, lektura fragmentu księgi Nowego Testamentu rozpoczęła drogę autora De civitate Dei
wiodącą do pełnego nawrócenia i świętości.
Ze wspaniałej autobiografii św. Teresy od Jezusa (Księga życia) dowiadujemy się, że duże
znaczenie w przemianie wewnętrznej tej mistyczki miała lektura Wyznań św. Augustyna. Teresa odkryła w burzliwych losach Ojca Kościoła podobieństwo do własnej sytuacji. Była mniszką
karmelitańską, która, podobnie jak Jej współsiostry, prowadziła życie w gruncie rzeczy światowe.
Otoczona wianuszkiem adoratorów, uczestniczyła w rozmowach niewiele mających wspólnego
z ascezą. Czuła, że model wspólnoty zakonnej, do której należała, daleki był od ideału monastycyzmu, ale długo nie potrafiła wyzwolić się z tego zafałszowanego moralnie położenia. W Augustynowych Conffesiones odnalazła sposób na generalną zmianę życia – nie tylko osobistego, ale
także wspólnotowego. Rozpoczęła, wraz ze św. Janem od Krzyża, trudne zmagania zmierzające do
zreformowania zakonu karmelitańskiego.
Edyta Stein, genialna intelektualistka, uczennica Edmunda Husserla, przyjaciółka Romana
Ingardena, przeżyła nagłe nawrócenie pod wpływem lektury Księgi życia św. Teresy z Avilla. Ta ateistka (odrzuciła wiarę swoich żydowskich przodków w wieku czternastu lat) przeżyła we wrześniu
1921 r. w domu znajomej, Jadwigi Conrad-Martius w Bergzabern, swoją iluminację, którą zrelacjonowała w zapiskach autobiograficznych:
Sięgnęłam na chybił trafił i wyjęłam książkę sporej objętości. Nosiła tytuł: Życie św. Teresy z Avili spisane przez
nią samą. Zaczęłam czytać, zachwyciłam się natychmiast i nie przerwałam lektury aż do jej ukończenia. Gdy
zamknęłam książkę, powiedziałam sobie: To jest prawda.3

Po trwającej całą noc lekturze Księgi życia św. Teresy, Edyta wcześnie rano udała się do katolickiej księgarni, aby nabyć brewiarz i mszał, a już 1 stycznia roku 1922 przyjęła chrzest w katolickim
kościele w Bergzabern. 14 października 1933 roku wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Kolonii,
przyjmując imię zakonne (zawierające odniesienie do św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża)
- Teresa Benedykta od Krzyża.
9 sierpnia 1942 r. s. Teresa Benedykta została uśmiercona (wraz ze swoją rodzoną siostrą Różą,
która także wstąpiła do Karmelu) w komorze gazowej w Auschwitz-Birkenau.
Święty Jan Paweł II, który doprowadził do kanonizacji s. Teresy Benedykty (w 1998 r.), obwołał Ją także Patronką Europy.

Dar i tajemnica.
Refleksje sprowokowane recepcją pewnego filmu

Prowadzona od dawna przez różne ośrodki niechętne, mówiąc delikatnie, Kościołowi katolickiemu walka z szeroko rozumianym katolicyzmem przyjmuje oczywiście wiele rozmaitych
postaci i realizowana jest przy pomocy najróżniejszych narzędzi. Wśród tych metod niebagatelną
rolę pełni sztuka filmowa, wszak jak mawiał naczelny teoretyk (i praktyk, dodajmy) komunizmu,
tow. Uljanow zwany Leninem, „ze wszystkich sztuk najważniejszy jest dla nas film”. Niektórzy filmowcy współcześni głęboko wzięli sobie do serc tę jedną z wielu „wiecznie żywych” idei wodza
rewolucji, dzięki czemu w XXI wieku w Polsce katolickiej, wydobytej (jak przywykliśmy sądzić)
z kajdan sowieckiego komunizmu, w ojczyźnie św. Jana Pawła II, powstają „dzieła”, sprawiające
wrażenie, że ich twórcy mocno i szczerze się przejęli dawno przezwyciężonymi (jak powszechnie uważamy) zasadami doktryny socrealizmu. Jednym z takich obrazów filmowych jest Kler
3
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w reżyserii „Wojtka” Smarzowskiego (swoją drogą moda na zdrabnianie imion, charakteryzująca
przedstawicieli „postępowych” środowisk, jest dowodem na postępującą infantylizację części sfery celebrycko-artystowskiej). Nie zamierzam podjąć się analizy nagrodzonej w Gdyni produkcji,
pragnę jedynie podzielić się faktem mojego zdumienia (a nawet osłupienia) z powodu masowej
wędrówki do kin naszych rodaków, z których niewątpliwie wielu jeszcze niedawno – w trakcie
kolejnych pielgrzymek Papieża z Krakowa – wołało żarliwie: „Niech żyje Papież!”, albo „Zostań
z nami!”, czy też „Kochamy Ciebie!” Można odnieść wrażenie, że w skali masowej zaniknął przysłowiowy wręcz instynkt polskiego społeczeństwa (sensus catholicus) pozwalający z łatwością oddzielić
plewy kłamliwych propagandowych ataków od ziaren prawdy. Narastające zdziwienie potęgują
jeszcze takie emocjonalne deklaracje, jak wypowiedź szanowanej i lubianej piosenkarki z kręgu
muzyki chrześcijańskiej o wątpliwościach związanych z …bezpieczeństwem dzieci w kościołach
(i nie chodzi bynajmniej o np. prawdopodobieństwo zerwania dachówki pod wpływem wiatru
lub oberwania się stropu, lecz o obawę, że każdy ksiądz może się okazać ponurym i potwornym
dewiantem), sugestia popularnego zakonnika, iż film ten zainspirował go … do nawrócenia (!),
teza czołowej dziennikarki stacji telewizyjnej (głoszącej „całą prawdę całą dobę”), iż dzieło „Wojtka”
Smarzowskiego to „narodowe rekolekcje” (!?), czy też refleksyjne pytanie zadane przez ważną osobą
duchowną: „Co Pan Bóg chce mi przez ten film powiedzieć?” (chociaż wolno przypuszczać, że jeśli
ktokolwiek przez ten filmowy obraz „przemawia”, to zapewne nie Pan Bóg). Na naszych oczach
dzieje się coś, co jeszcze niedawno (nawet rok temu) wydawałoby się zupełnie nieprawdopodobne.
Oto produkt reżysera „Wojtka” Smarzowskiego funkcjonuje jako „katalizator” (czy tylko?!) ostro
manifestowanej przez szerokie kręgi katolickiej Polski (Polonia Semper Fidelis – jak lubił mawiać
św. Jan Paweł II) niechęci do Kościoła. Wydaje się, że w atmosferze nagonki, przypominającej tę,
którą próbował generować swymi nienawistnymi tekstami (m.in. wobec bł. Ks. Jerzego Popiełuszki) osławiony rzecznik stanu wojennego, Jerzy Urban, można sobie wyobrazić ochocze i gremialne
podpisywanie się „oburzonych” rodaków np. pod takim „manifestem” :
Każdego dnia wychodzą na światło dzienne przypadki nadużyć seksualnych, których dopuszczają się członkowie kleru katolickiego. Niestety, nie można już mówić o pojedynczych przypadkach, lecz raczej o zbiorowej
zapaści moralnej, z którą dzieje ludzkości jak dotąd nie miały do czynienia w tak przerażającym i druzgoczącym wymiarze. Wielu kapłanów i zakonników przyznało się do winy. Bez wątpienia owe tysiące przypadków
odkrytych przez wymiar sprawiedliwości stanowią zaledwie wycinek prawdziwych liczb, wziąwszy pod uwagę,
że hierarchia kościelna zdołała ukryć i zatuszować wielu zwyrodnialców. (...)
Dziś przemawiam jako ojciec rodziny z czwórką dzieci. Mój skarb największy, jaki posiadam. Mówię jako ojciec, który doskonale potrafi zrozumieć, jak bardzo zdruzgotani czują się rodzice zranieni w ich miłości duszą
i ciałem do swoich dzieci, i co mogą odczuwać ci rodzice, którzy widzą najdroższy ich skarb rzucony na pastwę
zezwierzęcenia tych, co bezczeszczą młodocianych. Mówię to w imieniu milionów […] ojców.4

Tyle, że nie powstał on w ostatnich tygodniach, lecz został wygłoszony (a nazajutrz opublikowany w we wszystkich gazetach)… 28 maja 1937 roku w czasie gigantycznej „masówki” zorganizowanej w Berlinie w ramach walki z Kościołem po ogłoszeniu przez papieża Piusa XI encykliki „Mit brennender Sorge” („Z palącą troską”), ostrzegającej przed zgubnymi skutkami ideologii
niemieckiego narodowego socjalizmu. Owym „zatroskanym” ojcem, przemawiającym „w imieniu
milionów [?]” rodziców, „zdruzgotanych” bestialstwem „zezwierzęconych członków kleru katolickiego”, był oczywiście arcymistrz propagandy totalitarnej, Joseph Goebbels. Jak widać, „nic nowego pod słońcem”, oskarżanie księży (odhumanizowanych, zgodnie z regułami tego typu akcji)
o masowo uprawianą pedofilię bywa przydatne w realizacji celów propagandowych stawianych
sobie przez wrogów Kościoła.
Smutne jest spostrzeżenie, iż wiele córek i wielu synów Kościoła na złość swojej Matce bezkrytycznie i z zapałem angażuje się w przedsięwzięcia, które sprowadzają się do zohydzenia Jej.
4

G. Musioł, Antykatolicka prowokacja Hitlera, „Nasz Dziennik” z 24.12.2013 r.
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Przyczynianie się przez praktykujących katolików do sukcesu frekwencyjnego „dzieła”, w które
wpisane są intencje jawnie antykatolickie, budzi nie tylko zdumienie, ale prowokuje do zadania
pytania o to, na ile powszechne jest jeszcze przekonanie, że wyświęcony kapłan, sprawujący sakramenty święte (zwłaszcza Najświętszy Sakrament oraz Sakrament Pojednania i Pokuty), jest drugim
Chrystusem (Sacerdos alter Christus). Jest Nim niezależnie od swojej osobistej postawy moralnej.
Wybitny dominikanin, mistyk, wizjoner, duszpasterz akademicki, charyzmatyczny kaznodzieja
i spowiednik, o. Joachim Badeni (1912-2010), tak o tej prawdzie mówił:
Msza święta, nawet jeśli jest odprawiana przez najgorszego na świecie księdza, zachowuje ważność. I ważne
będzie rozgrzeszenie, którego udziela ksiądz dający negatywny przykład. Pan Bóg zagwarantował sobie, niezależnie od stanu moralnego kapłana, ważność przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew swoją i również
ważność rozgrzeszenia. Ksiądz często czuje, że jest większym grzesznikiem od penitenta, ale nie on rozgrzesza,
tylko Chrystus. To jest bardzo ważne, trzeba o tym pamiętać, bo inaczej musieliby istnieć sami święci księża,
a to jest niemożliwe. […] Wyświęcony pedofil tez może dokonać konsekracji. To niesamowite, że taka msza jest
ważna, choć grzech pedofilii jest tak obrzydliwy.5

Kapłaństwo jest czymś niepojętym, ma w sobie składniki hierofanii (czyli objawienia się
świętości). Nawet najbardziej grzeszny kapłan niesie w sobie, w czasie sprawowania sakramentów,
najwyższą świętość, Boga samego. Z kolei nawet najcnotliwszy wierny świecki nie może jako alter
Christus dokonywać Przemienienia oraz odpuszczać grzechy. Pokorny „Sługa sług Bożych”, św.
Jan Paweł II, wielokrotnie podejmował refleksje na temat głębi Sakramentu Kapłaństwa. Papież
z Polski sformułował m.in. te dobitne słowa:
[…] zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzkie słowa nie są w stanie udźwignąć ciężaru tajemnicy, jaką kapłaństwo w sobie niesie.6

Dobrze, że prócz mnóstwa głosów aprobaty dla „przesłania” filmu Smarzowskiego pojawiają się jednoznaczne wypowiedzi podkreślające fałszywość wyłaniającego się zeń obrazu Kościoła
w naszym kraju. Dobrze, że takie opinie wybrzmiewają w środowiskach celebryckich (np. mocne
słowa Grażyny Szapołowskiej), a także w lokalnych mediach (m.in. głosy ks. Jana Szywalskiego
i red. Wojciecha Żołneczki).
*
Z ostatniej chwili: Jak donoszą portale internetowe, kino w naszym pięknym i starym mieście
wydłużyło o tydzień wyświetlanie filmu Kler „Wojtka” Smarzowskiego z powodu rzadko spotykanej
frekwencji. Kino jest oblegane, widzowie walą, jak się to mówi, drzwiami i oknami.
A ja nie mam nawet ochoty na komentowanie tego zjawiska.

5
6
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J. Badeni OP, J. Syrek, Uwierzcie w koniec świata! Współczesne proroctwo o powtórnym przyjściu Chrystusa, Kraków 2010, s.
94-95.
Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków 2005, s. 7.
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JACEK MOLĘDA

WIERSZE
pewnik
butwieją zwoje świętych ksiąg
znikają dane z zabezpieczonych twardych dysków
karty historii niewyrywane wypadają same
rozbite gliniane tabliczki nie składają się w całość
dokumentów na pulpicie nie sposób przywrócić
do dumnego opisu dziejów niepostrzeżenie dopinają się bajki
zostaje węglowy pył
martwe kryształki krzemu
pamięć zdarzeń których nie było
tylko naszym emocjom udaje się przemknąć
one jedne trwale zapisują się w nas
jak na powierzchni czarnej dziury
niezmienione
w całości
na koniec jedynie pewne
i realne
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każ im poszukać gdzie indziej
takiej parze nigdy bym nie wynajął
ona ma termin przed końcem roku
on ciągle w świecie krokwie kładzie
czy to w ogóle będzie jego dziecko
i skąd ta różnica wieku?
a już bym na pewno nie meldował –
zimą płacić przestaną
na śnieg nie wyrzucisz...
z mieszkania zrobią ci stajnię
i jeszcze ci ich trzej znajomi ze Wschodu –
niby z rzeczami dla dziecka –
kto normalny podjeżdża taką drogą furą
tak dobrze pachnie obwieszony złotem?
od razu widać że coś tu nie tak
i niech ci się wreszcie lampka zapali
jak to dziwaczne światełko
co wisi nad twoim blokiem…

właściwy początek festynu
balonik z helem zawisł nad nadgarstkiem
skrajnie wychyliła się huśtawka
kolejka górska na szczycie zastygła
znieruchomiał mim
chłopiec na wózku
uniósł kąciki ust
dał znak
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MAREK RAPNICKI
Z ZIEMI POLSKIEJ DO WŁOSKIEJ

GÓRY MOJE
Nic na to nie poradzę, że przed nami najdłuższe motto nowożytnej Europy. Dlaczego tutaj,
teraz i spod jakiego pióra, opowiem za chwilę. Posłuchajmy!
Z Górnej Wsi potrzeba było godziny, i często, bardzo często, wspinałem się po starej, odwiecznej ścieżce gwarków, by dotrzeć do starodawnej, uświęconej wspomnieniami samotni, przemienionej
obecnie w kapliczkę górników, twór przyrody niemal: wznosi się ona na krańcu sosnowego lasu, otulona jego zielonobrązowym suchym tchnieniem powyżej kamienistej, nasłonecznionej, stromej łąki;
jest to skromna, późnogotycka budowla, poświęcona świętemu Jerzemu, której średniowieczność została w osiemnastym stuleciu otynkowana i zamalowana oraz przystrojona ówczesnymi ozdobami,
dziś zaś powoli niszczeje Za wąskim pasem lasu, także już prztykanym piargami, wyrastają wysokie ściany skały: ścieżka gwarków prowadzi aż do nich, gdyż tam znajduje się zamurowane obecnie
wejście do głównej Sztolni Skrzatów, i owa stroma polana powstała zapewne niegdyś w związku
z dawniejszą kopalnią.
Kaplicę otwiera się tylko raz w roku, w tak zwany „dzień błogosławieństwa kamieni” w czerwcu,
wtedy bowiem odprawia się w niej nabożeństwo; w inne dni kaplica jest zamknięta i trzy spękane,
poprzerastane trawą kamienne stopnie przed furtą służą właściwie już tylko mnie jako miejsce spoczynku, abym na nich mógł usiąść i popatrzeć na dookolne uroczysko: nie ma pory roku ani pory dnia,
w której bym tu nie siadywał, z psem obok siebie, trzymając rękę na jego głowie, i, patrzył na strome
zbocze, na zygzak ścieżki pnącej się w górę, niezmiennie od tysięcy lat, nie patrzył na las, zaczynający
się znowu na dolnym krańcu łąki, przed którym ścieli się prawie nieprzebyty gąszcz malin i ostrężyn,
pełen metrowych ostrych traw i brzęczenia owadów latem; wzrok bujający nad wierzchołkami drzew
szeroko obejmuje dolinę w całej jej falującej dali i nie było jeszcze pory roku ani pory dnia, bym
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nie doznawał wstrząsu wobec niezwykłej wspaniałości widoku, podobny w tym do kochanka,
który nigdy nie ustaje w podziwie dla piękna i nieprzebranych zalet kochanki. I tak jak każda miłość
dzięki wierności pragnie zdobyć trwałość i niezatartą pamięć, tak jak każdy miłujący – choć zdaje
sobie sprawę, że wymaga od swojej wyobraźni rzeczy nadludzkiej – pragnie na zawsze przyswoić
pamięci rysy kochanki ze wszystkimi szczegółami, a nawet rysunkiem każdej poszczególnej rzęsy, tak
też dzieje się z miejscem, które się umiłowało, tak zawsze dzieje się ze mną tutaj: cokolwiek się
tu znajduje, czy to szare dachówki kapliczki, zmurszałe, z łatkami mchu, czy krucha wieżyczka na
niej, czy okna o ostrych łukach z prostacko ciosanymi zaokrągleniami i zgrabnymi kolumienkami
w środku, wokół których u dołu narasta gruba warstwa gruzu osypującego się z muru, czy sosny po
wiecznie zacienionej stronie budynku: mimo największych wysiłków nigdy nie udało się mej pamięci
dokładnie ogarnąć i zachować tych obrazów; nieodmiennie okazywało się przy następnych odwiedzinach kapliczki, jak mało zapamiętałem i jak wiele miałem znów do odkrywania, niespodzianką było
jedno, jak i drugie, niespodzianką oszałamiające bogactwo form, niespodzianką oporna na zmiany
pogody jarzębina sięgająca okna, jej wiosenna biel, jesienna czerwień, mnogość rozgałęzień, i równą
niespodzianką spiczasto zakończone kwadratowe gwoździe, którymi w formie krzyża obite są drzwi,
lecz nie mniejszą niespodziankę stanowi dla mnie skaliste tchnienie lasu wznoszącego się za kapliczką,
jego falujący oddech, albo gdy spojrzę w turnie, zaskoczony ich chłodnym, żywym spokojem a bardziej
jeszcze dziwną bliskością, która wprawdzie przeczy przeświadczeniu o rzeczywistych odległościach,
ale wywodzi się z często tu panującej kryształowej czystości powietrza, kiedy wprost nienaturalnie
ostro rysują się turnie, ich garby i wypukłości – jedna z nich z powodu swej horyzontalnej rozciągłości zwie się Dużym Wężem – oraz najprzeróżniejsze szczeliny, żleby i rysy wraz z przyczepioną
do nich kosówką aż po poszczególne wiechetki szpilek, co jednak bynajmniej nie wpływa na to, żeby
przeogromne bogactwo form uległo uproszczeniu lub stało się bardziej uchwytne i osiągalne; jest to
raczej jakby osobliwa alpejska fatamorgana, wizerunek miłości skazanej na wiekuistą tęsknotę.
Ciii! Boże, jak to się czyta! Jak płynie ta proza, krystaliczną wodą z gór, jednocześnie po zboczach Alp i po naszym karku, ramionach, jak letni deszcz… Jak trwa w eterze, raz kiedyś wypowiedziane, a właściwie – napisane. Hermann Broch, „Kusiciel”. Powieść wydana pośmiertnie w 1953
roku. Autor, syn żydowskiego fabrykanta z Wiednia, u kresu życia został zgłoszony do Nagrody
Nobla, ale jej nie otrzymał. Jak Kafka i Proust, jak Vonnegut, Gombrowicz, Iwaszkiewicz i Herbert!
Znając książkę z lat studenckich, sięgnąłem po nią powtórnie, aby odnaleźć zapamiętany przez
lata klimat gór, gdzie ma miejsce akcja. Uczyniłem tak w poszukiwaniu opisu krajobrazów, w które
wszedłem dopiero niedawno. Nie lekceważąc przesłania dzieła, jego kunsztownej struktury oraz
zajmującej fabuły, pragnąłem tylko zanurzyć się w monologi głównego bohatera, w mowę duszy,
którą Broch, sążnistymi, „Mannowskimi” zdaniami, wypuścił na alpejskie łąki. Szukałem też potwierdzenia wagi książki, która wówczas zrobiła na mnie kolosalne wrażenie; miała moc archetypu
i słodki smak przynależności do wspólnoty dobrych i sprawiedliwych; szukałem i nie zawiodłem
się. Narracja Hermanna Brocha lśniła blaskiem arcydzieła, teraz jak i w przeszłości. W moim odczuciu natychmiast nadawała się na scenariusz filmu.
W takich chwilach człowiek, usiłujący powiązać swoją przeszłość ze swoją teraźniejszością,
uzyskuje twardy punkt oparcia i dowód, że jakkolwiek zmienia się – gdy idzie o physis, zdrowie
i zapatrywania – to jednak stosunek do niektórych spraw pozostaje stały, niewzruszony. Jest wielka proza, jest Bach, jest muzyka Led Zeppelin i Petera Greena, i liryczne zaklęcia kilku dostojnych
szamanów, jest kosmos średniowiecznych dzwonnic, przypominających, dlaczego żegnamy się
znakiem krzyża w szczęściu i chorobie. Niewzruszone kamienie milowe naszej egzystencji.
Po raz pierwszy czytałem „Kusiciela”, zupełnie nie znając gór, a więc nie czując i nie rozumiejąc
ich, teraz zaś mogłem opisy Brocha rzucić na tło własnych wspomnień z kilkunastu dni w Dolomitach. Pisarz od 1935 roku aż do szczęśliwego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych po zajęciu Austrii
przez Hitlera mieszkał w Tyrolu, nad jeziorem Grundlsee. Zapewne tło akcji powieści stanowią
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szczyty i doliny, które widział ze swe pracowni, bądź które spotykał, wędrując. To dość daleko od
włoskich przełęczy, które zdołałem poznać, ale nawet moje skromne doświadczenie górskie pozwala na przekonanie, że istnieje jakaś cudowna wspólnota ludzkich przeżyć w kontakcie z cudami
natury. I właśnie te odczucia udało się pisarzowi zawrzeć w myślach starego doktora; tak starego
jak ja dzisiaj, czytający owe zwierzenia, także z owczarkiem niemieckim przy nodze, pamiętający
swoje bezbrzeżne zdumienie wspaniałością świata na Passo Pordoi, Passo Giau, wokół Tre Cime
i pod Tofaną de Rozes w pobliżu Cortiny d’Ampezzo.
Pora więc na dwa słowa wyjaśnienia, z jakiej przyczyny wzięły się w moim życiorysie Dolomity.
I nie owijając w bawełnę, przyznać muszę, że to przyszło nagle, jak skalne tsunami, nie wiadomo
skąd i dlaczego. W 2017 roku, lokując się nad jeziorem Como, uznałem, że wracać do Polski po
raz kolejny głównymi drogami, nie przecinając wprost narzucającej się na mapie krainy gór, pomiędzy Bolzano i Tolmezzo na wschodzie, będzie sporą bezczelnością, zakrawającą na arogancję
zupełnego geograficznego abnegata, którym w żadnej mierze przecież nigdy się nie czułem. Tak
więc okoliczności – rzec by można - topograficzne sprawiły, iż na mojej drodze, w okresie życia,
kiedy raczej już chadza się po płaskim, stanęły góry. I to od razu Dolomity. Nie miał to być temat
ani mojego życia, ani mojego pisania. Góry omijałem na korzyść Bałtyku, latami, niezmiennie. Chociaż los wyznaczył mi na czterdzieści lat miejsce postoju pomiędzy Sudetami i Karpatami, stoków
ponad Wisłą i Szczyrkiem „używałem” wyłącznie do jazdy na nartach. Wędrówka z Łysej Polany
nad Morskie Oko przydarzyła mi się grubo po pięćdziesiątce, a „zdobycie” kilka lat później, w sierpniowym skwarze, Gęsiej Szyi (1489 n.p.m.) ponad Rusinową Polaną wydawało się największym
osiągnięciem, na jakie mnie stać. Spacerów wokół Białki Tatrzańskiej i po Małem Cichem w ogóle
nie wypada głośno wspominać… Ot, żywot ssaka nizinnego, bez potrzeb i ambicji pięcia się wzwyż.
Kiedy zbliżała się pora urlopu, swoim zwyczajem, tak jak w przypadku Toskanii, potem Rzymu, Pragi czy Lizbony, zacząłem uczyć się Dolomitów, wczytywać się w znakomity przewodnik
Dariusza Tkaczyka, wpatrywać w coraz dokładniejsze mapy, rozpracowywać wielokształtne ciało
tych gór, aby potem – gdy przyjdzie pora – nie zgubić się na pierwszej lepszej hali. Z uwagi na towarzystwo psa, zawsze wybieram noclegi w miejscach zapewniających nam swobodny dostęp do
otwartych przestrzeni, aby łączyć przyjemne z pożytecznym. Tak stało się i tym razem. Mój wybór
padł na Hotel Gonzaga, kamienno-drewniany budynek – jak mi się zdawało – z duszą i przeszłością, usytuowany niemal samotnie kilkaset metrów od jednej z najwyższych dolomickich przełęczy,
Passo Pordoi (2239 m n.p.m.). Możliwości internetu pozwalają dziś obejrzeć na filmie miejsce
i okolice dowolnie wybranego punktu na mapie. Hotel miał obok niewielkie jeziorko, przed sobą
panoramę gór, a za plecami stopniowo wznoszące się w stronę obłego grzbietu hale, skąd rozciągał
się niezrównany widok. Na północ Sella i Sassolungo, na południe – Gran Vernel zapowiadający
pokryty śniegiem masyw Marmolady. Miejsce to nosi nazwę „balkonu Dolomitów”, bowiem daje
możliwość spojrzenia we wszystkich kierunkach na piętrzące się wokół szczyty. W ten sposób niewinny, niezbyt męczący cross pozwolił nam błyskawicznie przejść od książkowej teorii do praktyki, którą wypadało nazwać zaręczynami z tamtą krainą. W pierwszych dniach sierpnia 2018 roku
miałem naocznie uświadomić sobie, że takich „balkonów” Dolomity kryją więcej i że pogląd Le
Corbusiera, podzielany przez syna tych gór, Reinholda Messnera, iż Dolomity stanowią „najpiękniejszą naturalną architekturę świata”, nie jest przesadzony. Właśnie „O życiu” Messnera, książkę
wydaną jakby na moje zamówienie, czytam i widzę, że ambasador Tyrolu potwierdza to, co od razu
i do syta przeżyliśmy wokół Passo Pordoi. (…) Jednym z powodów, dla którego pozostałem w Tyrolu Południowym, jest to, że wszędzie tu można znaleźć doskonałe tereny do chodzenia. Nie mamy
wprawdzie znanych parków miejskich, ale ponad połowę powierzchni naszego kraju stanowią lasy,
góry i hale, a z każdej wioski, z obrzeży każdego miasta wychodzą drogi, ścieżki i szlaki prowadzące
wprost w przyrodę – łatwiejszego dostępu do natury nie ma nigdzie na świecie. Takiej właśnie obfitości doświadczaliśmy, gdziekolwiek zawiodły nas serpentyny, i gdziekolwiek z wybranych miejsc
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postoju ruszyliśmy wzwyż. Z powodu posiadania psa nie było nam dane wędrować dniami i nocami; każda, nawet najbardziej zajmująca łazęga musiała się po sześciu-ośmiu godzinach skończyć,
aby dało się wrócić do naszego starego przyjaciela, Odysa.
Aż do dnia przyjazdu nie miałem jednak pojęcia, że najlepsze czeka nas w apartamencie
103. Okna salonu w tym sporym mieszkanku wychodziły na północny zachód, więc otwierając
je, przed sobą, w odległości nie większej niż trzy kilometry, mieliśmy potężny trójząb Sassolungo,
jedno z najpiękniejszych pasm Dolomitów. Pierwsze wrażenie zawierało więcej niedowierzania
niż radości. Zacząłem robić zdjęcia… Nie trzeba było nawet przypominać sobie Claude’a Monet
i jego katedry w Rouen, malowanej o różnych porach roku i dnia, żeby wybrać „metodę twórczą”.
Przedmiot naszego zachwytu swoją niewzruszoną obecnością narzucał dalsze kroki. Cielsko góry
prezentowało swoją pomarszczoną skórę, bądź skrywało się w idących kilometr poniżej szczytu
chmurach, które potrafiły otulić całe pasmo lisim szalem, by następnie odsłaniać je, turnia po turni, z konsekwencją striptizerki; zasnuwało lekkimi mgłami cały widok, czyniąc go sentymentalnie
nieostrym, innym razem, pod wieczór, zakładało fioletowy woal na powitanie nocy, która w końcu
zapalała na różnych wysokościach światełka trzech widocznych schronisk; od wczesnego poranka,
kiedy najwyższy, prawy szczyt witał się z promieniami wschodzącego słońca aż po zmrok, było
tarczą, na której światło – królowa naszych oczu – wyczyniało cuda niebywałe. Kto by rozchorował
się lub doznał kontuzji, pozostając w pokoju miałby bezpłatne widowisko z górą w roli głównej.
Przez cztery dni mój nikon był w pogotowiu. Z każdym kolejnym spojrzeniem przez wizjer na
skalisty obiekt wydawało mi się, że robię pierwsze zdjęcie. Spektakl trwał!
Fragment większej całości.
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KALINA KOWALSKA

Teresko
Sprawdziłam pogodę. Dziś w Ávili
chłodno, ale słonecznie. U mnie deszcz. Dzisiaj
skłamałam.
Chodziło o piękno. Znudzona? – zapytał.
A ja, że jest pięknie – skłamałam.
Skoro pięknie, dlaczego wychodzisz? – zapytał.
A ja, że źle się poczułam – skłamałam mówiąc prawdę.
W jakimś sensie chodziło o prawdę. O piękno wzniosłe,
które nudzi, z którym nie czuję się dobrze. Skłamałam,
żeby nie ranić. Chodziło o dobro. Mam taki dobry dar.
Obawiać się złudzeń to przecież dar. Sprawdziłam.
U mnie deszcz. W Ávili
chłodno, ale słonecznie. Módl się
za mnie i mój bosy Karmel.
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BEATA GOLACIK

OLIWIA WRACA
DO DOMU
Mądrość. Cóż to takiego? Przecież nie ma tytułów naukowych przyznawanych za mądrość.
Nie ma. W encyklopediach piszą, że mądrość jest umiejętnością podejmowania uzasadnionych
decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty. Albo, że jest to umiejętność
praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy i doświadczenia. Według takiej definicji babcia
była kobietą mądrą, a jednak Oliwia pamięta, że dziadek czasem mruczał pod nosem: głupia baba.
To jak wreszcie jest z tą mądrością?
Ona jest w książkach. O tym mała Oliwka była przekonana. Mądry był dziadek, bo czytał
książki. I na pewno też mądry był Syrach, bo w Biblii jest księga pod tytułem „Mądrość Syracha”.
Oliwka widziała to na własne oczy. Ale czy sama jest mądra, tego nie wiedziała.
„Owocem mądrości jest pokora". Przeczytała zdanie podkreślone wypłowiałą linią znalezione
właśnie w starej książce dziadka i od razu przyszło do niej wspomnienie rozmów z najmądrzejszym
człowiekem jej dzieciństwa. Pamiętaj, żeby się nigdy nie umniejszać – powtarzał często dziadek. Powtarzał to zawsze, gdy widział, że Oliwia nie była pewna, czy Bóg stworzył świat również dla niej.
Pokora to czysta mądrość, która nakazuje przyjąć siebie takim, jakim się jest, „stanąć w prawdzie”.
Poniżają się tak naprawdę ludzie pyszni – mówił. Myślą, że może choć w ten sposób będą wyjątkowi.
Nie pozostaną przeciętni i niezauważeni. Będą najgorsi.
Oliwia wciąż nie wiedziała, czy jest mądra. Umiała wprawdzie szybko czytać i dobrze pisać,
ale bardzo długo nie umiała spojrzeć w lustro i ze spokojem wypowiedzieć: to jestem ja. Dopiero
od niedawna, od kiedy została sama w nowym domu, od kiedy przez dłuższy czas nie słyszała żadnych ludzkich opinii, nie widziała grymasów obcych twarzy, dopiero teraz zaczęła słyszeć i czuć
samą siebie. Zaczęła przeczuwać, czym jest mądrość.
Przyznać się do siebie, do swoich złych i dobrych myśli, trudnych i łatwych emocji, to jak
wejść do własnego domu. Do tej pory Oliwia nie miała domu. Miała mieszkania. Różne miejsca.
Lepiej lub gorzej zorganizowane przestrzenie, ale nie miała dla nich serca. Tajemnica domu tkwi
w sercu. Serce twojego domu bije w domu twojego serca. Zamieszkasz w nim - zrozumiesz. Nigdy
już nie opuścisz.
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NATALIA MYŚLIWY

ZANIM ZŁAPIE NAS
TRZYDZIESTKA
Alpejski plecak kiwał się na boki, kiedy szedł osiedlową ulicą od strony dworca. Czekałam na
niego z nosem wbitym w szybę, a kiedy wchodził do domu, pędziłam do korytarza, żeby otworzyć
mu drzwi. Po chwili siadał przy stole z kubkiem herbaty i pogrążał się w rozmowie z rodzicami,
w tle leciała „Jaka to melodia?”, a ja zaszywałam się w ciemnym pokoju, otwierając z bijącym sercem niebieski kartonik czekoladek „Mleczna kraina”.
Był koniec lat 90., na grzbietach królowały zmechacone, czarne golfy, a chude pośladki tonęły
w przetartych spodniach. I choć każdy miał niewiele, to nie był wystarczający powód, by przestać
się dzielić. Młodzi studenci odwiedzali się w pokojach, przynosili słonecznik i skubiąc, marzyli
o wielkiej przyszłości. Jeździli w góry, grali na gitarze i mieszkali w akademikach.
Czekałam tak co piątek.
I co piątek kryłam się w ciemności, dopóki pudełko nie było puste.

JAKO PIERWSZE PRZYSZŁY ZMARSZCZKI.

Wiele lat później siedziałam w fotelu pokrytym pluszem pośród znajomych twarzy. Wielka
sala w domu kultury wypełniona była po brzegi. Wokół panowała ciepła, świąteczna atmosfera,
a za nami słychać było szept przyjaciół ze studiów.
Nagle na widowni zgasły światła, z desek uniósł się kurz i rozbrzmiała muzyka. Na scenę wychodzili kolejno uczniowie i nauczyciele – wszyscy, których łączyła wspólna misja i talent. Ktoś
grał na skrzypcach, ktoś na pianinie, ktoś na gitarze. Ktoś stał przy mikrofonie i śpiewał coś o wędrówce z cieniem, megafonach i źródle wszelkiego zła.
Minęły lata, nim zrozumiałam teksty tych piosenek, ale już wtedy siedziałam dumna jak paw
– bo ten koncert Kaczmarskiego kosztował go pierwsze cztery zmarszczki.
Ale było warto.

A POTEM SIWE WŁOSY.

Światło małej lampki ocieplało pokój, z balkonu widać było przestrzeń miasta i niebo pełne
gwiazd. Na półkach stały rzędy książek – Nietzsche, Szymborska i "Niemcewicz od przodu i tyłu".
Chodził po pokoju, tuląc do siebie małe, pachnące zawiniątko, z którego wystawała mała, śpiąca
główka i nucił:
– „A gdy będziesz w pierwszym locie, bliżej nieba, dalej ziemi, nie zapomnij tam w przestrzeni,
nie zapomnij tam w błękicie o tym małym skrawku ziemi, gdzie powstało twoje życie...”
Nigdy nie chciał stąd wyjeżdżać.

ALE ON ZAWSZE BYŁ TAKI SAM.

Różni nas osiemnaście lat i dwa pokolenia. Urodziliśmy się w dwóch różnych ustrojach politycznych, wykształciły nas dwa różne systemy edukacji. Dzieliły nas epoki muzyczne, języki obce
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i ulubione sporty. Ale choć czasy się zmieniały, jedno pozostało niezmienne –
wychowaliśmy się na tych samych wartościach.
Przemawiało przez niego zawsze to samo pragnienie. Pragnienie, które nadawało bieg jego życiu, odkąd tylko zaczął świadomie wybierać: marzył o tym,
by świat był trochę lepszy. Nie tylko dla nas - ale też dla tych, co po nas przyjdą. Definiował dobro wartościami istniejącymi od początków świata. I jak ten
świat – tak samo starymi.
Był dla mnie zawsze wielkim wzorem i ogromną inspiracją. Patrzyłam, jak
kończy studia i biega maratony, jak uczy kolejne pokolenia i pomaga biedniejszym od siebie, jak przysięga dozgonną miłość i rodzą mu się dzieci. I jak jego
włosy z miesiąca na miesiąc robią się coraz bardziej siwe.
Znamy się ponad dwadzieścia lat, a on zawsze był taki sam.
A ja zawsze ufałam mu tak samo.

I ZANIM ZŁAPIE NAS TRZYDZIESTKA.

Mijają dni. Z przystanku na przystanek. Od aromatu aż po ostatni łyk kawy.
Mamy cel: skończyć studia, zakochać się aż do szpiku kości, wyruszyć w podróż
dookoła świata. Żyjemy w ciągłym czekaniu na jeszcze jedno zwycięstwo, jeszcze
jeden pocałunek. Na plaży nad rzeką. Na koncercie. I podczas seansu.
Krążymy po ulicach pełnych anonimowych turystów. Biegniemy co sił, by
zdążyć przed dzwonkiem pociągu. Nocą chodzimy po oświetlonym mieście,
wdychamy zapach drzew i mokrych traw. Bywamy w kawiarniach i domach
kultury. Siadamy na ławkach, jeździmy po ścieżkach rowerowych, rzucamy piłki
do kosza. Ktoś sprawia, że krajobraz zmienia się na lepsze.
I chociaż wciąż jeszcze marzymy o locie ze spadochronem, lśniącym lakierze mustanga i przestrzeni Wielkiego Kanionu, a polityka niewiele nas obchodzi
- kiedyś złapie nas trzydziestka. W torebkach będziemy nosić mokre chusteczki
i czyste pieluszki, a książki czytać na placu zabaw.
Codziennie dokonujemy setek wyborów, a na ten jeden wciąż nie zawsze
nas stać.
Dziś jeszcze nie myślimy o przyszłości wartościami.
Ale ktoś może pomyśleć za nas.

Natalia Myśliwy
Urodzona 1995 r. w Raciborzu, absolwentka II LO im. Adama Mickiewicza, obecnie
mieszkanka Krakowa i studentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutowała na Ogólnopolskim
Przeglądzie Twórczości Literackiej DEBIUTY w 2012 r. Autorka tekstów poetyckich
i felietonów publikowanych na portalach
internetowych. Od trzech lat prowadzi bloga Kobieta na konkretach, na którym znalazło się już przeszło 300 artykułów. Mówi, że
wierzy w swoje pokolenie. Amatorka tańca
towarzyskiego i biegania, miłośniczka gór
i języków obcych.
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MAREK RAPNICKI

CHARLES
– Wiesz, że Charles odszedł? (Sekwana ścięta
lodem…)
– To niemożliwe, on był wieczny: mgła, półmrok,
mistral Wschodu!
– Jakie będzie powietrze, dźwięcznych spółgłosek
dotąd pełne?
– I co teraz pocznie Isabelle?
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SUTRA
Z DWIEMA SUKAMI
Kocham cię po prostu
– jak psa.
Jarosław Iwaszkiewicz

Czas: kiedy zima w lato przechodzi, krótki wonny kłus kwietnia, pod
znakiem złocistych wysuszonych trzcin i białej arii tarniny, tam, po
drugiej stronie toni, wśród zarośli, w oczekiwaniu na Corota.
Miejsce akcji: stare żwirownie w zakolu Ulgi, która pamięta przemarsz
na Wschód Wehrmachtu; niewidzialny namiot powietrza wypełniony
ciszą po burzy. Enklawa, eden, oczekiwania strój.
Jesteś silny, jesteś zbawiony, przejdziesz, mimo ran – nie do mnie, do
ciebie mówią pochylone łozy. I wierzę, a duch jest nad raciborskimi
wodami.
Uroczysko jak marzenie. I vice versa. Nie było tu nikogo przed nami.
Co słychać: u nas, Panie, w porządku, wędrujemy bez wytchnienia!
Pędzi nas psia tęsknota. Tylko przelot bażanta, łomot kół z daleka, bo
kolej żelazny wiadukt zatrudnia. I nasze trzy oddechy.
A co widać? Tylko ścieg dzikiej kaczki, dryf rzuconego patyka, tylko żabi
odwrót, nagle, gdy nasz zwiad nadchodzi - Szani, tahitańska
księżniczka i jej wierna przyjaciółka Pola, na końcu ja, woźnica
domorosły.
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Szczęście. Kapsuła, w której zamarły zegary. I słowo krajobrazu rozlega się wokół.
Panie, zapamiętać daj moc!
Zrobimy tutaj przystań naszego sumienia. Tu mieszka kromka światła i
struna z ogromnej melodii, która się w czupryny brzóz wplątała. Taka
wierność, takie szorstkie jęzory.
Uniesiemy ten bagaż, ten przypływ w zmierzch suchego dnia,
schronimy w rudym futrze.
Pejzaż nie bierze jeńców. Pacierz słodkowodnej fali, jeśli przysiadam i
suki puszczam w wodę. A one, napojone, szczęśliwe od nadmiaru
przestrzeni, przywierają do ramion, spierając się o miejsce przy sercu.
- Węch zawieść nie może. Po to jesteśmy psami.
Oniemiały, nie patrzę, ale widzę. Przyszłość się łasi do stóp.
Potem: po psich figlach i pieszczotach, wyznawszy już sobie uczucie,
w rasowej rozmowie owczarków, za moimi plecami: - Ty, głupia, się
tak nie wierć! Musimy go pilnować. Drugiego nie mamy. Innego nie
wybrał nam los.
14-19 kwietnia 2018
Sutra – w hinduizmie termin oznacza mniej więcej aforyzm i odnosi się do mądrości wyrażonej w zwięzły
sposób. (Wikipedia)
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ONDŘEJ HLOŽEK
KUŹNIA PRZEKŁADU

W jesiennej KUŹNI PRZEKŁADU studentów filologii czeskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu znalazły się tłumaczenia, które powstały na zajęciach warsztatowych
i w ramach Programu Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych
(projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Tym razem przybliżamy twórczość poetów z Opawy i Ostrawy, miejsc bliskich, miast
zaprzyjaźnionych od lat z AP.

OPAVA
Však někdo už psal
o špinavé prdeli
s krásným okolím;
po plotech tu skáčou čokli
s nataženou strunou,
třískají jak cimbál.
Srabi a zoufalci
lákají pocestné;
až hospoda všechno
porovná.
A bez začátku hrnou se z ní
bílé síně nekonečného,
rozlomené duby v práchnivění,
bratři rozhádaní kobylou,
skřípot trolejí a třesk
Božích přikázání.
Ta špinavá prdel v sobě zůstává,
se všemi žaludečními šťávami.
Pro dnes, pro zítra.
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OPAWA
Przecież ktoś już pisał
o czarnej dziurze
w pięknej okolicy;
z naciągniętym łańcuchem
kundle skaczą na płoty,
tłuką się jak szalone.
Tchórze i desperaci
mamią wędrowców;
aż gospoda wszystko
zrówna.
Bez końca wyłażą z niej
białe sienie nieskończoności,
pęknięte dęby próchnieją,
bracia walczą o miedzę,
pisk trakcji i trzask
Bożych przykazań.
Ta czarna dziura w sobie zostaje,
z całym kwasem trawiennym.
Dziś, jutro.

Tłumaczyła: Wioleta Pewniak

ONDŘEJ HLOŽEK, rocznik 1986, urodził się w Opawie. Poeta, redaktor
i animator wydarzeń poetyckich. Laureat nagród literackich (Literární
soutěž Františka Halase, Literární cena Vladimíra Vokolka) autor kilku zbiorów poetyckich (m.in. Tížiny 2011, Domů 2013), Ulicí Dolorosa
2017, Teď 2017).
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PETR HRUŠKA
KRESBY
Na židli sedí kdosi bez krku
a volá hoří.
Tady je talíř strachu
a lžíce.
Náklad padá z vlaku
za zběsilé jízdy.
Kresby,
jsou to Adamovy odpolední kresby,
vratké domy tenkou tužkou.
Na stole
narůstají kresby,
než si pro něj přijdou.
Nakonec dlouhá,
až příliš dlouhá čára
nedokončená ruka

TADY NE
Tady nemůžeš spát, Adame.
Zvedej se.
Tady spánek vypadá jako odpadek, slabost, smrt,
ztráta směru.
Tady rušíš smělou architekturu
čistých linií,
prostorové řešení,
hladké odrazy skel.
Vstávej.
Ještě se dostaneš do střetu
s autorskými právy.
Nebyls v projektu.
Nebyls ve stavebním záměru.
Kde jsi celou dobu byl, Adame,
zatímco tady
vznikala tahle prvotřídní architektura?
Vstávej.
A nic si tady nezapomeň.

PETR HRUŠKA, rocznik 1964, urodził się w Ostrawie, jeden najbardziej
znanych i cenionych twórców regionu. Wykładowca uniwersytecki, pracownik naukowy Czeskiej Akademii Nauk, scenarzysta. Autor tekstów
naukowych i poezji, jego wiersze znalazły się w niemal dwudziestu antologiach krajowych i zagranicznych. Został uhonorowany nagrodą JANTARY jako autor roku 2017.
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SZKICE
Na krześle siedzi ktoś bez karku
i krzyczy pali się.
Jest tu talerz strachu
i łyżka.
Ładunek spada z pociągu
podczas szalonej jazdy.
Szkice,
popołudniowe szkice Adama,
koślawe budynki cienką kreską.
Na stole
piętrzą się szkice,
zanim po nie przyjdą.
Na koniec długa,
zbyt długa linia
niedokończona ręka
Tłumaczyła: Wioleta Pewniak

TU NIE
Tu nie możesz spać, Adamie.
Podnieś się.
Tu sen wygląda jak śmieć, niemoc, śmierć,
strata kierunku.
Tu mącisz śmiałą architekturę
czystych linii,
rozwiązań przestrzennych,
gładkie odbicia w szkle.
Wstawaj.
Uważaj, złamiesz jeszcze
prawa autorskie.
Nie byłeś projektantem.
Nie byłeś na placu budowy.
Gdzie byłeś przez cały czas, Adamie,
podczas gdy tu
tworzyła się ta postępowa architektura?
Wstawaj.
I nie zapomnij tu niczego.
Tłumaczyła: Justyna Jaworek
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DAVID BÁTOR

POLSKÝ TĚŠÍN
Dlažba ochozená
drtí mi chodidla,
ze starého okna vane
vůně kůže a mýdla
a také plíseň starých zdí.
Tady se tak milovat!

KARVINSKÉ MOŘE
Voda tmavá jako obličej havíře
a v nebi balvany podivně nasvícené,
na břehu rybář táhne z vody smrt,
svítí siluety labutích milenců.
Karvinské moře je teskné, zachmuřené,
střeží své tajemno a nenapoví,
belhám se řečí větru do vln dole,
belhám se potichu uhelnou krví
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POLSKI CIESZYN
Zniszczona posadzka
rani moje stopy,
ze starego okna czuć
zapach skóry i mydła
i pleśni starych ścian.
Tutaj się kochać!
Tłumaczyła: Justyna Jaworek

MORZE KARWIŃSKIE
Woda ciemna jak twarz górnika
na niebie fale przedziwnie oświetlone,
na brzegu rybak wyciąga z wody śmierć
świecą sylwetki łabędzich kochanków.
Morze Karwińskie tęskne, zachmurzone,
strzeże swych tajemnic i nie podpowiada,
przedzieram się mową wiatru w głąb sztolni
przedzieram się cicho czarną krwią.
Tłumaczył: Grzegorz Stachowiak

DAVID BÁTOR, rocznik 1974, urodził się w Opawie. Poeta, prozaik,
twórca i organizator festiwalu literackiego w Brance koło Opawy (gdzie
mieszka). Wydał kilka zbiorów poetyckich, jego wiersze znalazły się w raciborskiej antologii „Od słowa ke slovu”.
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VLADIMÍR JAROMÍR HORÁK

KOLOTOČ S HOUPACÍM KONĚM
Proti běhu hodinových ručiček
točí se a točí…
kolotoč s houpacím koněm
a s klaunem
který se vůbec nesměje…
… barvy se mísí se světly
chceš ho zastavit,
chceš nasednout,
vztahuješ ruce a svíráš je v pěsti,
ale zastavit ho nejde, pořád se točí
dál a dál…
… klaun si utírá čelo do kapesníku.

NOTOVÝ PART
Vlaštovky cvrlikají na elektrických drátech
jak černé body v zašlém notovém partu
vidíš je z okna
když si utíráš čelo
zaprášené uplynulým dnem…
… vidíš je z okna
jak nepokojně mávají křídly
a pohybují hlavami…
… slyšíš jejich cvrlikání
a přemýšlíš o tom
že se chystají odletět…
… odletět před zimou
někam za teplem
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KARUZELA Z KONIEM NA BIEGUNACH
Wbrew wskazówkom zegara
kręci się i kręci…
karuzela z koniem na biegunach
i z klaunem
który się nie śmieje…
… kolory zmieszane w świetle
chcesz ją zatrzymać
chcesz usiąść
wyciągasz ręce i zaciskasz pięści,
ale zatrzymać jej nie można, wciąż się kręci
dalej i dalej…
… klaun chustką ociera czoło.
Tłumaczyli: Mariola Fandrejewska, Justyna Jaworek
i Grzegorz Stachowiak

NUTY
Jaskółki ćwierkają na elektrycznych drutach
jak czarne punkty starych nut
widzisz je z okna
kiedy ocierasz czoło
zakurzone minionym dniem…
… widzisz je z okna
jak niespokojnie trzepocą skrzydłami
wiercą się…
… słyszysz ich świergot
i myślisz o tym
że chcą odlecieć...
… odlecieć przed zimą
tam gdzie ciepło
Tłumaczyli: Mariola Fandrejewska, Justyna Jaworek
i Grzegorz Stachowiak
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MATKO
Krájíš skývu chleba
vonícího domovem
a pokládáš ji vedle mísy
plné červených jablek
oheň v kamnech lehce praská
kuchyň voní medem a květinami
odkládám školní brašnu
někam do rohu chodby
a utíkám za tebou
abych tě objal
vidím tvůj úsměv
pokládáš na stůl své ustarané ruce…

ODCHÁZENÍ
Někde blízko zaduněla rána
a potom ještě jedna
a zase další…
hraješ kostky s tou, kterou máš nejradši
je u tebe jen na chvíli
jen na pár hodin
chceš zastavit čas
ale nejde to

VLADIMÍR JAROMÍR HORÁK, rocznik 1960, urodził się w Přerovie
i tam był jednym z twórców undergroundu lat osiemdziesiątych. Po emigracji w Niemczech osiadł w Ostawie, gdzie był m.in. wykładowcą uniwersyteckim. Etnolog, socjolog, antropolog kultury, publicysta, fotografik,
sformułował podstawy teoretyczne kierunku artystycznego DeDeArt
Photography. Ale przede wszystkim poeta.
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MATKO
Odkrawasz kromkę chleba
pachnącego domem
i kładziesz ją obok miski
pełnej czerwonych jabłek
ogień w piecu lekko trzeszczy
kuchnia pachnie miodem i kwiatami
rzucam szkolną teczkę
gdzieś w kąt sieni
i biegnę do ciebie
przytulić się
widzę twój uśmiech
kładziesz na stół zmęczone dłonie…
Tłumaczyły: Mariola Fandrejewska, Justyna Jaworek,
Barbara Kopeczek, Justyna Kuschnik, Wioleta Pewniak oraz
Katarzyna Krzysztoń i Natalia Sładkowska

ODCHODZENIE
Gdzieś blisko cios zadano
a potem jeszcze jeden raz
i następny …
grasz w kości z tą, która ci najdroższa
jest u ciebie tylko na chwilę
tylko parę godzin
chcesz zatrzymać czas
ale nie możesz

Tłumaczyły: Mariola Fandrejewska, Justyna Jaworek,
Barbara Kopeczek, Justyna Kuschnik, Wioleta Pewniak oraz
Katarzyna Krzysztoń i Natalia Sładkowska
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MAREK RAPNICKI

TEATR „TETRAEDR”
MA 25 LAT
To znaczy, że od przeszło dwóch dekad w Raciborzu, konsekwentnie, lecz bez wielkiego
rozgłosu, istnieje i działa w Raciborskim Domu Kultury (a od 2001 roku Raciborskim Centrum
Kultury) znakomity i niezwykły teatr. Racibórz jest miastem wyróżnionym, przecież w niewielu
ośrodkach tej wielkości powstają sztuki teatralne na najwyższym poziomie. A raciborski TETRAEDR już dawno został zauważony na festiwalach i dziś należy do elity polskich teatrów niezależnych. O wytrwałej – nie bez przeciwności - pracy artystycznej świadczy imponująca liczba premier. Spektakle, w skupieniu właściwym prawdziwym mistrzom, powstawały bez słów lub według
wielkiej literatury: Tuwim, Gombrowicz, Schulz, Ajar, Grass, Helmut Kajzar… Nigdy, ale to nigdy
nie były błahe, zawsze – dopracowane formalnie i po ludzku przejmujące…
Od początku TETRAEDREM kieruje Grażyna Tabor, aktorka i reżyser, jego twórczyni. Jej
teatr jest z ducha Tadeusza Kantora i Piny Bausch, leży na skrzyżowaniu słowa i milczenia, pantomimy i kontemplacji, tańca oraz maski. Znaczącą rolę odgrywa w nim starannie dobrana muzyka.
Co najbardziej niezwykłe w jej przedstawieniach, wykonawcami niemal zawsze są uczniowie i studenci. Pozostaje tajemnicą kunsztu Grażyny jak opowiedzieć uniwersalną „poważną” rzecz przy
aktorskim udziale młodzieży i trafić do wszystkich. Musi mieć na to swój unikalny patent, bo lista
nagród jest niewiele mniejsza od listy premier! TETRAEDR jest słowem trudnym i zagadkowym,
z greckiego znaczy: czworokąt foremny. Inaczej: bryła idealna. Z racji działalności Grażyny Tabor
to trudne słowo wymawiane jest raz po raz na deskach scen offowych całej Polski.
W rozumieniu Grażyny teatr to prawda i czysta sztuka, ale to także wspólnota, najbardziej
czuły kontakt pomiędzy ludźmi, lekcja pokory i człowieczeństwa. I ciężka wszechstronna praca na
próbach, z ciałem, głosem, tekstem i wrażliwością. Od 1993 roku ową lekcję odebrało kilkanaście
generacji raciborzan, a pani reżyser jest wciąż pełna niespożytej energii i inspirujących pomysłów
na kolejny scenariusz. Sama mówi:
– Teatr to moje życie. Wszystko jest z pasji. Chcę, ale nie muszę! To mnie określa i kształtuje.
Każdą twórczość napędza bunt. Każdy, kto poważnie zajmuje się teatrem, ma w sobie ten bunt,
który nie pozwala zgnuśnieć i zatracić świeżości. A więc – tworząc teatr, robię to także dla siebie.
Grażyna Tabor nie raz mogła wyjechać w świat, ale została u nas, w Raciborzu. TETRAEDR to
perła w koronie naszej instytucji i jedna z najpiękniejszych twarzy naszej nadodrzańskiej prowincji.
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BOLESŁAW STACHOW
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TEATR „TETRAEDR”
„BLASZANY BĘBENEK”
WG GÜNTERA GRASSA
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TEATR „BRAMA”
„THE GHOST DANCE”
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TEATR „TETRAEDR”
„GWOLI JAKIEJŚ TAJEMNICY”
WG WITOLDA GOMBROWICZA
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BOLESŁAW STACHOW

LICENTIA
PHOTOGRAFICA
Literatura zamienia rzeczywistość widzialną
w linearny potok słów i zdań
tworząc swoje poetyckie lub prozatorskie formy.
Literatura jest mową werbalną.
Fotografia pozostaje przy obrazie realnym
tworząc symultaniczną kompozycję obrazów
w postaci serii, cykli, sekwencji, wystaw i albumów.
Fotografia jest mową niewerbalną.
W fotografii podobnie jak w literaturze występuje mniej lub więcej fantazji, kreacji pochodzącej
od twórców, zarówno w formie
jak i w treści. Ta fantazja, odejście od realności od zasad, norm,
to w poezji – LICENTIA POETICA
w fotografii może to być LICENTIA PHOTOGRAFICA.
Fotografia ta wychodzi, w różne strony, poza dokument, realizm.
W stronę estetyzacji, fotomontażu, asocjacji, metamorfozy, metafory lub interpretacji plastycznej.
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MAREK PLEWCZYŃSKI
Z NASZYCH MIEJSC

SPACERKIEM
PO GRANADZIE
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KATARZYNA KWIOTEK

STRASBOURG
– ALZACKI DUCH W DAWNYM
RZYMSKIM MIEŚCIE
Strasbourg, jak wiele innych francuskich miast, pamięta jeszcze czasy antyczne, bowiem to
Rzymianie odpowiedzialni są za wyznaczenie tam głównych osi miejskich – zachowanej do dziś
drogi wschód-zachód oraz północ-południe, w rejonie której wyodrębniono później plac pod budowę katedry. Rzymskie Argentorate czy też Argentoratum powstało na bazie castrum romanum,
a rozbudowane zostało w czasach średniowiecza. O tym interesującym, alzackim mieście na pewno nie można powiedzieć, że to przestrzeń jednorodna czy monochromatyczna. Niektóre zaułki
czy kanały pamiętają czasy średniowieczne - nie tylko katedra, ale i okolice Ponts Couverts czy
parter sąsiadującej z katedrą, urokliwej kamienicy Maison Kammerzell. W Strasbourgu mieszają
się elementy niemieckie i francuskie. Niemieckiego ducha można poczuć zaglądając do winiarni,
aby za chwilę wypić kawę i zjeść tartę w bardzo francuskich, szykownych bistrach czy pattiserie.
Różnorodne kolory miasta tworzą nie tylko rośliny - mnóstwo platanów i kwiatów, głównie surfinie i pelargonie, ale miejski gwar. Na ulicznym targu staroci obok biżuterii, książek, rycin, mebli,
świeczników, można znaleźć modne przedmioty vintage, niczym z tajemniczego gabinetu osobliwości, ale i kiczowate oleodruki z jeleniami. W okolicach katedry tłoczą się sklepiki z pamiątkami,
wciśnięte między kawiarnie i hotele. Jednak wśród tej zawieruchy wprawne, czujne i wrażliwe oko
dostrzeże ukradkiem wyrafinowany detal – klamkę o oryginalnym kształcie, kołatkę, witraż, rzeźbione okiennice, kutą balustradę, ciekawą latarnię, mansardowe okno, sgraffita na fasadach. Taką
perełką jest mieszczący się niedaleko pałacu Rohan malowniczy, zamknięty ogród - kameralna,
zielona przestrzeń w centrum miasta. Na Placu Gutenberga, tuż obok pomnika najsłynniejszego
na świecie drukarza, który przez kilka lat mieszkał w Strasbourgu, wesoło kręci się złoto-różowa
karuzela, niczym rozpływające się w powietrzu frywolne dźwięki fletu w „Rondo Russo” Saveria
Mercadante. Z kolei spacerując czarującymi uliczkami Petite France, wśród malowniczych kanałów, można poczuć się na chwilę jak bohaterowie baśni.
Kiedy miasto w XVII wieku znalazło się na terytorium Francji, wpływy francuskie stawały się
coraz silniejsze, ukierunkowane, aby usunąć w cień naleciałości niemieckie. Jest to widoczne głów-
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nie w reprezentacyjnych pałacach z mansardowymi dachami
i oknami porte-fenêtre. Również przebudowa i rozbudowa
miasta w XIX wieku, której efektem jest między innymi imponujący Plac Republiki, wykazuje wyraźne wpływy paryskich pomysłów barona Haussmanna. Dzięki monumentalnym gmachom instytucji europejskich, zwłaszcza budynku
Parlamentu (przed którym umieszczono interesującą rzeźbę
„Europe a coeur” autorstwa francuskiej artystki Ludmily
Tcheriny, a właściwie Monique Tchemerzine), z jego lśniącymi, odbijającymi refleksy światła elewacjami, ale także Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej, alzackiemu miastu,
którego znakiem rozpoznawczym jest gotycka katedra, udało
się dotrzymać kroku znaczącym europejskim metropoliom.
Katedra Najświętszej Marii Panny, obezwładniająca
wszystko wokół, sprawiająca, że budynki obok rozpływają się
i bledną, jest najsłynniejszym symbolem i zabytkiem miasta.
O sile jej oddziaływania świadczy fakt, że oczarowała nawet
Hansa Arpa, artystę poruszającego się na polu dadaizmu i surrealizmu - uniwersalizm tego dzieła sztuki przemawiał nawet
do awangardowych twórców! Zachodnia fasada, budowana
od 1277 roku, została zwieńczona późnogotycką wieżą w latach 1399-1419. Historyk architektury David Watkin zauważa, że iglica strasburskiej katedry stała się czymś w rodzaju
przezroczystej gotyckiej schodkowej piramidy; maswerk, zwykle stosowany w oknach, konstruuje iglicę, która dzięki temu staje się „ażurową, filigranową pajęczyną z kamienia”. Monumentalne
witraże pokrywają ogromnie połacie przeprutych ścian, a rozwibrowane rozety zdają się wirować
w nieustannym pędzie, bowiem to światło było głównym czynnikiem inspirującym architektów
XII i XIII wieku, emanacją Boga, znakiem
Boskości. Ściana przestaje tu być monolitem,
staje się niczym przezroczysta membrana,
co podkreślał badając diafaniczność katedr
gotyckich Hans Jantzen. Na portalu fasady
zwraca uwagę bogata, poruszająca dekoracja
rzeźbiarska na tympanonie. Przedstawiona
tam scena Sądu Ostatecznego to zachęta do
nawrócenia, skruchy, pokuty. Potępione postacie, a wśród nich królowie czy rycerze,
z przeraźliwym grymasem na twarzy, związane grubym sznurem, popychane są w otchłanie piekielne, skąd nie ma już ucieczki.
Wspomniany Hans Arp jest jednym
z najbardziej znanych, obok Gutenberga,
mieszkańców Strasbourga. Innymi znamienitymi postaciami związanymi z nadreńskim
miastem byli chemik i biolog Louis Pasteur,
zauroczony Alzacją oraz gotykiem Johann
Wolfgang Goethe, który w Strasbourgu studiował, Antoine de St. Exupéry, uczący się tu
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lotnictwa podczas służby wojskowej w 1921 roku, a także laureat Pokojowej Nagrody Nobla, lekarz,
filozof i teolog, Albert Schweitzer. Kolejnym misjonarzem, który urodził się w Strasbourgu w 1858
roku, jest błogosławiony Charles de Foucauld, którego osoba i duchowość wywarła wielki wpływ
na Kościół XX wieku. Podobnie jak żyjąca w tym samym czasie inna francuska święta - Teresa od
Dzieciątka Jezus – de Foulcauld akcentował zwłaszcza miłość, pokorę i ufność.
Strasburskie muzeum sztuk pięknych, mieszczące się w pałacu Rohan, jest niewielkie, jednak
można w nim swobodnie prześledzić dzieje sztuki na podstawie kilkudziesięciu eksponowanych
tam dzieł. Protorenesansowe „Ukrzyżowanie” Giotta di Bondone, jeszcze na złotym tle, z wynurzającymi się aniołami w lamencie, dobrze obrazuje pierwsze próby zróżnicowania ekspresji poszczególnych postaci. Interesujący poliptyk Hansa Memlinga reprezentuje niderlandzkie malarstwo
XV wieku i obrazuje w duchu
średniowiecznego moralizatorstwa Próżność i Odkupienie. Renesansowa płaskorzeźba „Madonny z Dzieciątkiem”,
zwanej „Madonną Pazzich”,
autorstwa Donatella, stanowi
osobliwą trawestację motywu
bizantyjskiej Eleusy i oparta jest
na profilowym, zupełnie nietypowym ujęciu. Renesansowe
malarstwo włoskie reprezentowane jest przez liryczne portrety na tle łagodnego pejzażu,
utrzymane w wyciszonych tonacjach barwnych, autorstwa
kolorystów weneckich, młodzieńczego anioła pędzla Filippina Lippi, „Dziewicę z Dzieciątkiem” Sandro Botticelliego, ukazaną wśród kwiatów i uroczo obciętych aniołów niczym na renesansowym dworze. Manierystyczna
wizja „Judyty z głową Holofernesa” Correggia, który podobnie jak w drezdeńskim obrazie „Święta
noc”, zaskakuje utrzymanymi w duchu barokowej maniery tenebrosa kontrastami światła i cienia,
koresponduje z skierowanym prosto w widza, przeszywającym wzorkiem postaci Marii na płótnie
autorstwa El Greca, zwanego „Portretem Dziewicy” lub „Mater Dolorosa”. Kolejne dzieła barokowe
to obrazy naśladowców Caravaggia, wśród których zwraca uwagę „Św. Piotr i św. Paweł” pochodzącego z Hiszpanii caravaggionisty Jusepe de Ribery. Ogromnym zaskoczeniem jest monochromatyczna, bardzo malarska w sposobie kładzenia pędzla, poetycka „Pieta”, przypisywana znanemu
głównie z ukazujących XVIII-wieczną Wenecję wedut Francesco Guradiemu. Stosunkowo duży
jest zbiór barokowego malarstwa niderlandzkie i flamandzkiego, można zobaczyć między innymi
martwe natury autorstwa Willema Claesza Hedy czy Jana Brueghla Aksamitnego, pejzaże Jana van
Goyena, czy dzieła Petera Paula Rubensa i Antona van Dycka. Nowoczesne malarstwo otwierają
dzieła twórców związanych ze Szkołą z Barbizon. Szczególną uwagę zwracają nasycone refleksami
ciepłego światła, sączącymi się przez rozedrgane korony drzew, poetyckie pejzaże, namalowane
przez Charlesa Daubigny oraz niezrównanego w sposobie uchwycania ulotnej, sensualnej aury,
wybitnego Camille’a Corota.
Strasbourg ma w sobie wiele uroku, co doceniają licznie przybywający tam turyści. I choć wśród
barwnych uliczek można się całkowicie zatracić, to prawdziwego ducha alzackiego miasta można
odnaleźć tylko w jednym miejscu - sercu Strasbourga, którym jest gotycka katedra Notre-Dame.
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BARBARA GRUSZKA-ZYCH
NIE BUJAM

REWOLUCJONIŚCI
Słucham zespołu „4 Non Blondes” i jego piosenki, o tym co sama czuję. Że choć mija czas,
nawet sporo czasu, budzę się rano z głową pełną pomysłów, które nie dają mi spać. Dopiero muszę wyjść na podwórko i nabrać powietrza, żeby się uspokoić, albo – przystąpić do rytuałów, które
wykonują wszyscy. Ale to wbrew mojej naturze, bo tak, jak w słuchanym utworze, lubię wszystko
robić inaczej, dlatego modlę się nieustannie o rewolucję. Oczywiście, gdzie mi tam do prawdziwych
rewolucjonistów, ale blisko mi do nich podczas robienia reportaży i wywiadów dla „Gościa Niedzielnego”, gdzie pracuję. Bardzo często piszę właśnie o rewolucjonistach, którzy zmieniają świat.
Jestem przekonana, że tylko dzięki nim on istnieje.
Właśnie wróciłam z Wilna, gdzie pojechałam bez wahania, już trzeci raz w tym roku. Jak
zawsze odwiedziłam tam hospicjum dorosłych,
przy ulicy Rasu 4 czyli po polsku - Na Rossie
4, pięć minut od Ostrej Bramy. Jego budynek
wznosi się w fenomenalnym miejscu, tuż obok
domu zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.
Gdzieś w okolicy drzwi wejściowych klasztoru
Siostrze Faustynie Kowalskiej ukazał się Pan Jezus
prosząc, by właśnie tu powstało zgromadzenie
zakonne przypominające o Jego miłosierdziu.
Siostra przychodziła tu kilka razy w tygodniu,
żeby sprawdzać czy malarzowi Eugeniuszowi
Kazimirowskiemu, udaje się utrwalić na płótnie
postać Jezusa z jej wizji.
Warto wyobrazić sobie, jak to musiało wyglądać – na parterze przyszła święta widzi Jezusa, na piętrze mieszka przyszły błogosławiony,
a w jednym z pokojów powstaje otoczony dziś
ogromnym kultem obraz. Kazimirowski podczas
malowania dłoni Jezusa poprosił o pozowanie
ks. Michała Sopoćkę, który, warto przypomnieć, doprowadził do powstania obrazu, umawiając
na spotkanie siostrę Faustynę z artystą.
Miejsce, o którym opowiadam jest szczególne, i nieustannie zyskuje jakieś wartości dodane,
przez co udaje mu się wyróżnić nawet w takim mieście, jakim jest mówiące tysiącami szczegółów
Wilno. Pięć lat temu właśnie tutaj przyjechała rewolucjonistka - polska zakonnica siostra Michaela Rak z pięcioma złotymi w kieszeni, ogromną wiarą w duszy, i zbudowała pierwsze na Litwie
hospicjum stacjonarne. Opieką paliatywną są w nim objęci chorzy różnych narodowości – Polacy,
Litwini, Rosjanie, Żydzi, Białorusini. Niedawno ruszyła budowa kolejnego budynku, doklejone-
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go od strony skarpy, w którym będzie się mieścić hospicjum dla dzieci. Siostra otrzymała wsparcie polskiej telekomunikacji i każdy z nas może dołożyć się kilkoma złotówkami do tej budowy
wysyłając z Polski esemsy o treści WILNO pod numer 72405. Ich koszt wynosi 2 zł +VAT =2,46
– Siostra to znakomity dyplomata, który najbardziej wpływa na poprawę stosunków między
mieszkającymi w Wilnie nacjami, a przede wszystkim Polakami i Litwinami – kilka razy powtarzał
mi Józiu Szostakowski podczas śniadania w hospicjum. Nawiasem mówiąc, śniadanie czy inny posiłek jest wpisany w odwiedziny tego miejsca, bo Siostra nie pozwala, by ktokolwiek wyszedł stąd
nie pokrzepiony na duchu i ciele. Józiu Szostakowski, który nieustannie kibicuje inicjatywom hospicjum, jest znakomitym poetą, pisarzem, przez lata był wykładowcą polskiego, i dobrze wie co mówi.
Niedawno zdjęcie wileńskiego hospicjum znalazło się na pierwszych stronach nie tylko litewskich gazet. Papież Franciszek w czasie pielgrzymki na Litwę zatrzymał się przy nim na dłuższą chwilę.
Chorzy żyli tymi odwiedzinami i motywowali się, żeby zebrać siły i spotkać się z Ojcem Świętym.
- Każde prawdziwe spotkanie wyzwala w spotykających się nowe siły – powiedziała mi siostra
Michaela. Żeby pokazać efekty tego niedawnego zaprowadziła nas do leżącego w sali na piętrze
pana Antoniego, chorego na nowotwór. Tuż przed przyjazdem papieża słabł, gorzej wyglądał, nie
miał ochoty z nikim rozmawiać. Po spotkaniu z Nim – zaczął siadać, więcej jeść, po prostu – znowu, jak może, cieszy się życiem.
- Każde prawdziwe spotkanie wyzwala w spotykających się nowe siły – słyszę słowa siostry
Michaeli. Rewolucjonistki, która w Wilnie, do którego pielgrzymują wierni zobaczyć Jezusa Miłosiernego, przewróciła wszystko do góry nogami i pokazała czym jest miłosierdzie.
Stoję w wileńskim hospicjum przy łóżku pana Antoniego i pytam Siostrę czy spotkanie z nami
też je wyzwala. Uśmiecha się i nie odpowiada, chyba sugerując, że takie pytanie każdy z nas powinien zadać sobie sam.
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JACEK MOLĘDA
MADE IN POLAND

OSOBLIWOŚĆ,
CZYLI BAJKI
BOTÓW
Kiedy w latach dziewięćdziesiątych zapytałem jakiegoś ucznia o cokolwiek związanego z najnowszą technologią, od razu zapalał się do rozmowy. Jeżeli szczerym uśmiechem zareagowałem
na błysk w oczach, można było liczyć na wszechstronną pomoc, a z czasem nawet na bezinteresowne wprowadzenie do kolejnego kręgu wtajemniczenia. Biegłość i fachowość były wtedy w cenie, a młody człowiek nieumiejący z samodzielnie dobranych części poskładać całego komputera
należał do pogardzanej mniejszości. W największą panikę wpadali dorośli, a zwłaszcza nauczyciele
informatyki z przypadku – bardzo trudno w było owych czasach mienić się autorytetem w dziedzinie najnowszej technologii, jeśli nie potrafiło się na przykład scrackować gry. Tak samo sprawy
się miały z telefonami komórkowymi, które wielu osobom sprawiały nie lada problem. Komórki
były, co prawda, legendarnych rozmiarów, ale ich niewielki stopień skomplikowania miał się nijak
do wielofunkcyjności współczesnych smartfonów,
Obecnie na co dzień posługujemy się technologią, której działania zupełnie nie rozumiemy.
Jeszcze niedawno, to my decydowaliśmy, czy potrzebujemy danej aktualizacji, czy nie, dziś wszystkie
urządzenia aktualizują się ukradkiem, po nocy i dopóki działają, dopóty nie zdajemy sobie z tego
faktu zupełnie sprawy. „Naprawa” większości z nich ogranicza się do odcięcia zasilania, odczekania kilkudziesięciu sekund i ponownego włączenia do prądu. Jeśli po kilku próbach ta jedyna
przynosząca pożądane efekty procedura nie zadziała, to albo mamy do czynienia z ogólną awarią,
albo to znak, że zepsuty sprzęt należy wymienić w wyznaczony dniu na doniczkową roślinkę i kupić
nowy. Dzisiejszemu młodemu człowiekowi, zajętemu przesyłaniem cudzych zdjęć, memów i filmików, daleko do dziecięcego zadziwienia i dociekliwości typowej dla wcześniejszego pokolenia.
Nowe, wychowane na public relations, pokolenie fachowców od technologii w razie problemów
bardziej niż na umiejętności własne liczy na telefon do centrali firmy i instrukcje stamtąd Zaczynamy posługiwać się technologią, której zupełnie nie pojmujemy i przestajemy się tego wstydzić.
Jesteśmy współczesnymi wyznawcami kolejnej wersji kultu cargo – zawsze liczymy na to, że otworzy się sklep z aplikacjami z nie wiadomo skąd , w którym, jak zwykle, znajdzie się coś dla nas
zupełnie za darmo. Owszem, czasem przejdzie nam przez myśl, że pewnego dnia naszemu życiu
w pełni może zagrozi sztuczna inteligencja, ale wierzymy, że nastąpi to w bliżej nieokreślonej, do
tego wspaniałej rzeczywistości. Póki co, uporaliśmy się właśnie z Netflixem i lodówką na wi-fi, więc
pozornie powodu do obaw nie ma. Naukowcy na YouTubie dopiero zaczynają mówić o nadchodzącej osobliwości, czyli takim etapie rozwoju cywilizacji, na którym postęp technologiczny stanie
się tak szybki, że jutra nie da się przewidzieć, a teraźniejszości zrozumieć. Skoro więc nastąpi to
w nieokreślonej przyszłości, to po co się martwić.
Ja boję się już teraz. Nie chodzi o najnowszą technologię, bo z tą czuję się już dobrze - miło
poprowadzić sobie cyfrowy dialog z pełną lodówką i pół godziny pohulać w wirtualnej rzeczywistości tak, że się nie chce wracać do zwykłej. Ja jeszcze wracam, ale obecne młode pokolenie – niekoniecznie. Zostają na zawsze na swoim Instagramie, Facebooku, Snapchacie, kreując siebie, a w
zasadzie swoje awatary, pod ciągłym, nie pozostawiającym miejsca na indywidualizm nadzorem
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innych. Reagują natychmiast na informacje, filmiki i obrazki, wiecznie oceniają, lajkują, komentują, udają, że zgadzają się z kimś, byleby tylko nie wyrwać się z sieci powiązań, bo to według nich
oznaczałoby niebyt. Nie czują, że poświęcają własną indywidualność na rzecz świadomości zbiorowej. Boję się, że gdyby im to wszystko odebrać, byliby jak samotna mrówka na pustym linoleum
– przerażeni, zdezorientowani i bez celu.
Mnie technologia całkowicie nie pochłonęła – na razie jeszcze potrafię , to prawdziwe szczęście, zachować resztki prywatności. Jest wieczór, czekam na telefon od wnuka, żeby opowiedzieć
mu kolejny odcinek niekończącej się bajki o jaskółeczce. Mam nadzieję, że zapamięta i doceni te
chwile. Inaczej kolejnemu pokoleniu bajki będą opowiadały już tylko boty.
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MAREK RAPNICKI
ZNAD GÓRNEJ PÓŁKI

Z ALBUMU PANI EWY
Ona zapytała: - Czego chcesz ode mnie? I patrząc na jego zamknięte usta
odpowiedziała za niego: - Wszystkiego?! Tak, bywają takie rozmowy i zdarzają się
takie wiersze. W liryce Ewy Lipskiej to nawet proceder częsty, żeby nie powiedzieć
– nagminny. Im krótszy wiersz, tym większe pragnienie ogarnięcia wszystkiego;
nie omówienia, lecz właśnie przedestylowania, syntezy - praw, bezprawia i mechanizmów rządzących jednostką, „ludzkością”, światem całym.
Świat
W którym żyliśmy
Nazywał się Rebus
I gwizdał na nasze pytania.
(Rebus z: Czytnik linii papilarnych)

Otóż to! Ja i świat, my i wieczność, pragnienie i beznadzieja. Ufność na sens oraz
trwałość naszych poczynań zawsze przegrana, ale to do nas – do poety – należy pointa
tej klęski i jej krótki opis; ten krzyk w locie nad przepaścią zamieni wszystko w zwycięstwo, w kolejną wersję rysunków z Altamiry.
Pilnie śledzę literacką drogę autorki, a mimo to ominąłem książkę (książeczkę?)
„Czytnik linii papilarnych”. Dogoniła ją następna, o dwa lata młodsza „Pamięć operacyjna”.
Młodsza, lecz bardziej doświadczona. Precyzyjna, bezlitosna i niezmordowana opowieść
o tym, jak kończą się wszelkie podrygi i aspiracje, jak więdną uczucia i dematerializują się
ciała. Drga tylko kardiogram poetyckiego zapisu. Czuwa. Jest z nami do końca i świadczy,
że było raz głupio, raz pięknie. I że usprawiedliwia nas poszukiwanie bliskości.
(…)
Z przyzwyczajenia
pilnuję Waszych mieszkań.
Domy otynkowano.
Wymieniono okna.
Przy okazji wycięto
Kilka księgarń.
Kamera łapie Wasz
ostatni oddech.
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Migawka wyłącza światło.
Jeszcze ktoś się poruszył
I ostrość spadła do zera.
Wasza miłość
zaczytuje się w sobie.
(Zbiory miłosnych listów z: Pamięć operacyjna)

Czytanie dwóch tomików autorki, jeden po drugim, a potem jednocześnie, ujawnia niezrównaną metodę pisarstwa. Kolokwialne słowa – żargon polityczny, żargon internetowy, naukowe zadęcie
– ukazują pozę (i pozór) naszych zachowań, proponują ocalenie w postaci dystansu do świata oraz
siebie samych. Wiersze Lipskiej to wciąż rozmowa między ludźmi, ale pozbawiona „ach!”,„o Jezu!”,
„no tylko popatrz!”,„ja tego już nie zniosę”. Zniesiesz, zniesiesz i będziesz się jeszcze uśmiechał nad
pamiątkami po swoim szaleństwie i swojej rozpaczy. Wewnętrzny cenzor poetki w największej
opresji i w najwspanialszym uniesieniu podpowiada bowiem: luzik, tylko mi bez histerii!
Ale czasem: Tych dwoje/ pod czułą narkozą nieba. (Zakochanie) „urywa się” prozie i ogłasza
bunt przeciw sztampie i prymatowi rozumu. Ale pogoń jest tuż-tuż! Bo już kilka wersów niżej
(…) zazdrosne życie w żałobie/kręci się koło recepcji jak pies. Jesteśmy osaczeni i naznaczeni przez
znikomość, krótkotrwałość. Więc generalnie: mieszkamy w przeszłości, wszystko, co nas dotyczy,
a ma znamiona piękna, było, a nie – będzie. A wokół – schyłek, zmierzch, lawina niepamięci. Lekarstwem, które serwuje wytrwale Ewa Lipska, są heroiczne powroty, ponad to i pomimo wszystko:
(…)
Wracam do miejsca którego nie ma
ale które słyszę mówisz.
Jest szybsze od dźwięku
który przeszywa moje serce.
Jego nazwę mam na końcu języka.
To miejsce nazywa się miłość mówię.
Nic innego
Nie przychodzi mi do głowy.
(Nigdy tu nie wrócę z: Czytnik linii papilarnych)

To miejsce nazywa się miłość. Nie piękne? Piękne. Jestem wiernym adoratorem takich strof,
więc nie czytamy tutaj recenzji, jeno wyznanie! Zszyć by te małe, w ostatniej dekadzie z okładem
napisane książeczki krakowskiej poetki w tom o dziesięciu (?) rozdziałach! Jak kasztany z ognia,
wybieram wiersze, które dotyczą dwojga, Dwojga! Oto „Latający obiekt” z Pamięci operacyjnej,
oto „Parę słów o tej nocy” albo „Zakochanie” właśnie z Czytnika…. Rodzynki lirycznego keksu,
majstersztyki eliminacji zbędnych słów.
Twarda lekcja pisarskiego rzemiosła, „lajkowanie” rzeczywistości. I pytam sam siebie, jak to
jest, że taka twórczość się nie nudzi i z każdą nową edycją skłania do lektury? Być może jedyna
przyczyna tkwi w namiętnym i programowym „odpoetyzowaniu” tych wierszy, w pozbawieniu
ich koturnu i zbędnych ozdobników, za to z dużą dozą ironii i szczyptą angielskiego humoru. Oto
dzieło skończone, telegram alfabetem Morse’a wysłany z wysuniętej placówki.
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(…)
Niby wszystko było na próbę
ale wchodziło nam w krew.
Na strychu suszyła się
instrukcja obsługi.
Półgłosem wymieniano
Nasze imiona.
(…)
(Życie z: Czytnik linii papilarnych)

I jeszcze jeden wiersz z tomiku „Pamięć operacyjna”, w całości, jako być może najdoskonalsza
kwintesencja twórczości Ewy Lipskiej, świadomej tego, co to jest nieuchronność, i pewnej użytych
środków, aby ją opowiedzieć.
BYLIŚMY
JESZCZE WSZYSCY
Byliśmy jeszcze Wszyscy.
Zabawiał nas wiatraczek czasu.
Szczęście nakręcało się jak budzik.
Nikt nie przypuszczał
że ptak wystrzelony z procy
wróci do nas kamieniem.
Czyli co? Draka na pogrzebie? Turniej garbusów? Plajta? A jednak warto zostać poławiaczem chwil. Pasjonująco jest przeczytać scenariusz, jaki podsunął nam los. I wziąć w nim czynny,
świadomy udział.
Ewa Lipska, Czytnik linii papilarnych,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015 r.
Ewa Lipska, Pamięć operacyjna,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017 r.
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GORZKI HYMN
Na wieczór autorski w Raciborzu przybył „na styk”. Flanelowa koszula, grubo
tkany sweter, dżinsy. Zero pozy. Gdyby nie wiedza o poglądach i życiowej postawie,
wolno byłoby powiedzieć: to ktoś z prowincji Hemingwaya. Mężczyzna. Ktoś. Dlaczego przywołuję ten drobny konkret sprzed kilku lat, trzymając w ręku najnowszy
tomik Jana Polkowskiego? Bo „Pochód duchów” i postać autora, w moim mniemaniu i mojej pamięci, stanowią jedność. Sporo już napisano o wieloletnim milczeniu
poety, ale od tamtego czasu pojawiły się znakomite książki „Cantus”, „Cień” i „Głosy”
i „Gorzka godzina”, a ich autor dawno już wyszedł z… cienia. Jan Polkowski przerywał milczenie zawsze wtedy, gdy miał coś istotnego do powiedzenia. To w polskiej
poezji współczesnej głos, który waży. Na który się czeka.
Nie inaczej jest w „Pochodzie duchów”, który tworzy swego rodzaju hymn pisany pomimo.
Pomimo niedoskonałości słów, pomimo upływu lat, pomimo (a może – właśnie dlatego?!) dojmującej osobności. Od pierwszych wersów pierwszego wiersza „W koronach brzóz” na otwarcie
książki zdajemy sobie sprawę, że czeka nas tu monolog męża wytrwałego i samotnego. Delikatną kreską zarysowane zostaje miejsce akcji na zboczu/ niewielkiej góry przeciętej siedemnastoma
zakrętami/ gminnej drogi, gdzie twarda dyktatura dębów odbiera mi głos. Miejsce akcji, leże, matecznik. A jednak:
Gdy rankiem zanoszę jeleniom owies i siano
oplata mnie pajęcza spowiedź brzóz
i nie wiem jak dalej
milczeć
I powie recenzent: całe szczęście! Bowiem dalej mamy niespieszną opowieść samotnika, który
wie już bardzo dużo, także to, iż słowa nie nadążają za sercem i sumieniem, a mimo to dotrzymuje
placu wyzwaniom świata, pisząc. W tej opowieści krzyżują się opisy przygarniętych psów i świętych
obrazów, pejzaże Podkarpacia z powietrzem nad Orvieto. Wreszcie zapisy kalejdoskopu chwil pod
przemożnym baldachimem przyrody z portretami lat, szczególnych dla autora lat. 1981. 1943. 1953…
Kiedy skończyłem dwa lata
ugrzęzłem w dymach szturmówek
tłumnych błot Nowej Huty
Pewnie dlatego już zawsze
kochałem bezludne bezdroża
i łopot czystych obłoków
(1953.)

Przez pryzmat własnych przeżyć lub rodzinnych wspomnień tka poeta sukno moralitetu o przeklętej – jak zwykle – epoce i o wolności jednostki. Bo tylko tak, poprzez poszczególne,
można wiarygodnie dojść do werdyktu i diagnozy na temat tego, czym był świat. „1981.” Zasmuca. „1953. Rozczula. „1943.” Ścina w żyłach krew. Że sam autor wybrał „łopot czystych obłoków”,
delektujemy się teraz wierszami, które karmią naszą potrzebę sensu, zdrowego buntu i dystansu
do wszelkiej marności.
Dwa są wektory tego pisarstwa. Jeden to bunt, niezgoda. To łatwo powiedzieć: poeta-buntownik, ale słowo artysty uwiarygadnia życiorys i wtedy wierzy się słowom, dopiero wtedy.
Przez całe życie budował mnie
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bunt burzyła żarliwa niezgoda
Zmęczony szukałem innych sposobów
wyzwolenia
Przeszukiwałem bezpańskie losy
koczowałem w porzuconym czasie
(…)
(Wschód)

Drugi to pamięć. Tam jest spuścizna dziejów, kody naszej tożsamości, wierność przodkom.
Esencja.
Być albo kryć się
w opuszczeniu rzeczy
Żyć albo zapominać
niknąć w niemej chwili
Z pamięcią nawet śmierć mnie nie rozłączy
Porzucić można tylko przyszłość
reszta jest powracaniem
(…)
(*** być albo kryć się)

Jan Polkowski nie boi się niczego. W życiu i w liryce. Tu, w „Pochodzie duchów” mowa jego
jest gęsta, mięsista, pełna zwrotów rytmu i zaskoczeń. Płyną kaskady dopełniaczowych metafor,
suną wersy słów rozpoczętych tą samą literą (Parują lasy ciągnie cicho/ ciżba ciężkiego powietrza).
Jakby na przekór, wbrew konwencjom, ryzykownie. I takie ryzyko opłaca się, bowiem powstaje
„produkt” z wyraźnym piętnem osobowości i stylu autora. Bo wszak (Bóg lepi z gliny ogień/ i otwiera w nim ranę/ polskiego języka [*** późny rok upał]).
Śmiem twierdzić, że ta książka nie byłaby tak wyrazista i tak… suwerenna, gdyby nie krajobraz, w której się zrodziła. Jego przestrzeń, kolor, jego milkliwa tożsamość. Poeta ma płuca pełne
swobody i tę wiedzę niesie nam niemal każdy utwór.
(…)
wracamy wyrwą wąwozu
milkną myszołowy
Jeszcze krok i zapłonie
szarzejąca klęska zachodu
Uderzy potop
nieruchomej nocy
(2017.)

Piękne.
Aha, byłbym zapomniał! I ja pielgrzymowałem do Italii, z myślą, że był tu już Miloš Doležal.
I na mnie spojrzała „Brzemienna” na cmentarzu w Monterchi. Tłumów nie było. Ale ktoś musiał
napisać ten wiersz!
Jan Polkowski, Pochód duchów,
Bibloteka „Toposu” T.150, Sopot 2018 r.
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POLSKA WOJCIECHA WENCLA
Czytelnik tygodników „Sieci” i „Gość Niedzielny” zauważył z pewnością, że
Wojciech Wencel raz do roku, z początkiem lata, wybiera się w podróż. I poza jedną
pielgrzymką do Ziemi Świętej wszystkie pozostałe eskapady, jakie pamiętam, były
do pięknych, niedużych, czasami zapomnianych polskich miast. Drohiczyn, Sandomierz, Lublin, Zamość, Przemyśl. W zestawie miejscowości, a potem relacji z podróży,
pobrzmiewa ogromny sentyment i jakiś specjalny szacunek do każdego z nich; łatwo
zaliczyć je można do kategorii mateczników historii i kultury. Wencel wytrwale peregrynuje po Polsce, jakby chciał się utwierdzić w przekonaniu, iż dobrze wybrali jego
przodkowie, przybywając przed kilkuset laty z Niemiec na Kaszuby, a więc do Polski!
Taka Polska, Polska powiatowa, wierna, zaściankowa, go rozczula, koi, buduje.
Musiał więc przyjść ten czas, że kolejny tomik poezji samotnika z Matarni będzie się nazywał „Polonia aeterna”. A zdjęcie autora, zazwyczaj umieszczane w kolejnych książkach, tym razem
przedstawi dwie głowy: Wencla i mosiężną Zbigniewa Herberta na ławeczce w… Tarnowie. Z tej
swojej programowej zasiedziałości, która wygląda na świadomy wybór, a który poeta uczynił
bronią i argumentem swego artystycznego przesłania, bezpretensjonalnie tłumaczy się w wierszu
„Sójki w zimie”:
(…)
jesteśmy jak te dwie sójki które nie chcą
lub nie potrafią włóczyć się po świecie
Gdyby każdy z nas, łowców zamorskich wrażeń, choć raz „odpuścił”, i Maltę albo Chorwację zamienił na Iwonicz Zdrój bądź – na ten przykład - Serpelice nad Bugiem, grono czytelników
poezji autora „Ody do śliwowicy” mogłoby znacznie wzrosnąć. Zobaczyliby bowiem zaczytani
w poezji piechurzy, cykliści oraz wszyscy szperacze niezwykłości, jak wiersz oddaje także ich
wrażenia z kontaktu z polską prowincją, która jest prowincjonalna wyłącznie siłą naszych kompleksów i fałszywego zawstydzenia. A przecież prowincja jest potęgą i esencją, miejscem naszego
zakorzenienia. I można wszak tak jak państwo Wenclowie, w Tykocinie - (…) i siadamy na ławce/
pod pomnikiem hetmana Czarnieckiego// łasi się zmierzch w ogrodach nad Narwią/ otwierają się
kwiaty maciejki (…) – delektować się polskim kwieciem zamiast hibiscusem i kaktusem! Dobry
Boże, któż jeszcze rejestruje woń maciejki, kto w maleńkich miasteczkach dostrzega bieg dziejów
i sedno naszej przynależności? A to tam właśnie, w Tyliczu i Krasiczynie, jest miejsce na nasz los,
naszą deklarację więzi i aprobaty, na literacką n i e o b o j ę t n o ś ć, bo
Jeżeli pisać wiersze to na tyłach świata
w miasteczku osłoniętym kilimami łąk
na rynku taka cisza jakby makiem zasiał
i można się przyglądać okolicznym snom
(…)
(Tylicz)

Cała książka, po poprzedniej „Epigonii”, piorunującej tematem i rozmachem, wydaje się być
łagodniejsza, bardziej intymna, pisana unisono. Jest tu – może to złudzenie – więcej miejsca na
szept, na cichą modlitwę, na miłosne zapatrzenie, gdyż do obowiązków poety należy także celebracja
otoczenia we wszystkich jego przejawach, wszystkiego, co nam dane, i powiązanie tego z duchami
przeszłości. Posiada bowiem Wencel umiejętność - raczej dar – widzenia równoległego wieków,

107

uczestnictwa w święcie naszych dziejów. A w porządku codzienności – tkliwość dla wszystkiego,
co samo nie ma głosu, a jest lub było. „Stara wiśnia”, „W malwach”, „Kolej w Matarni” to przykłady
jak oko artysty łączy czasy i liryzm odnajduje w najprostszym pejzażu. Proste słowa, czyste uczucia. Raczej skowronek niż kruk, przepiórki, a nie krogulec. Kto bowiem powiedział, że poezji ma
nie rozumieć pomoc domowa, gimnazjalista, starzec i profesor?
Wierszem specjalnym, już choćby tytułem nawiązującym do Norwidowskiego arcydzieła,
jest „Fortepian Długosza”. Klejnot, podarunek dla adresata, a jeszcze bardziej czytelnika, wiersz
o dwóch outsiderach, przechadzających się po ziemi jałowej w wersji z pawim piórem! I niechże
mi autor potwierdzi, że w finale zabrzmiała nieśmiertelna „Pieśń Orfeusza” Luisa Bonfy, a nauczę
się wiersza na pamięć! Drugim zaś prezentem nadzwyczajnym, który każdy czytelnik nieodpłatnie może zanieść swojej wybrance, jest „Wiersz nad wierszami”, zakończony frazą, która trafi do
antologii liryki miłosnej, bo mówi o bliskości i o zobowiązaniu:
(…)
jesteś wierszem pisanym przez Boga w moim
sercu: twój oddech zbudowany jak rytmiczna
strofa żeński rym twoich oczu oświetla mi drogę
zmarszczka na twoim czole nadaje tej poezji
metafizyczny sens
Teraz już wiemy, skąd poeta czerpie siły i moc i spokój do wciąż jednak dość samotnej walki,
która jest najprawdziwszą, najlepiej pojętą uprawą polskiej kultury i śródziemnomorskiego słowa.
Powiedziane jest: „Gdy trzeba dzwonić na trwogę, dzwoń, choćbyś nie był na etacie dzwonnika”.
Mam przekonanie, że Wojciech Wencel, uznawszy, iż talenty człowiekowi dane są zawsze w jakimś
celu, pokornie przyjął „etat dzwonnika”, profesję niechcianą w Polsce i wręcz pogardzaną. Przyjął,
bo on ma pewność, że złudzeniem tych, co „wybrali przyszłość”, jest mit o wielkim szczęściu pozbawionym reguł i powinności, a może przede wszystkim - tradycji. A po co poecie takie obowiązki?
Los, karma. I dług, spłacany wierszami wspólnocie!
Najważniejsze, moim zdaniem, przesłanie tomu „Polonia aeterna” skrywa się skromnie
w ostatniej zwrotce niemal sielskiego wiersza „Tylicz”. Oprócz talentu, trzeba mieć odwagę, by tak
wołać. I tyle!
(…)
a potem niech spod ziemi gdzie według legendy
zapadła się Onawa zabrzmi dźwiękiem czystym
potężny dzwon królewski silniejszy od śmierci
i niech od tego dzwonu zbudzimy się wszyscy
Wojciech Wencel, Polonia aeterna, ARCANA, Kraków 2018 r.
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CZTERY ŻYWIOŁY POETY
Zauważyłem ostatnio, że coraz częściej zdarza się tak: im książeczka cieńsza
i skromniejsza, tym jej ranga większa i większe promieniowanie. Kolejny dowód
mojej tezy trzymam w ręku.„Jak daleko” Szymona Babuchowskiego ma wagę uczniowskiego zeszytu w kratkę i doniosłość wyznania dojrzałego mężczyzny. Wygięte
srogim wiatrem brzozy na tle burzowego nieba z obrazu Ferdynanda Ruszczyca
już na okładce zapowiadają, że autor nie będzie tu sobie pobłażał i kokietował
czytelnika sielankową liryką. A jak jest w środku?
Książka jest podzielona na cztery części, a kończy się rodzajem epilogu,
złożonego z pięciu wierszy. Czytać to delektować się słowem, wybierać ulubione
frazy, ale to także rozpoznawać zamysł poety, zaplanowaną wcześniej architekturę
jego dzieła. Zatem – do lektury! Już od pierwszej „Piosenki po południu” daje się odczuć, że autor
prowadzi zespół i śpiewa własne teksty. Stachurowa fraza, słowa rzeźbione kozikiem wędrowca.
Nie wszędzie, ale tutaj tak. To się czyta, ale sądzę, że jeszcze lepiej się śpiewa. Taka tych wersów
pieśniarska uroda, pozwalająca przyjąć i polubić ich nośność szlagwortu. …kto nas napisze na
nowo (?) - autor jest wytrwałym poszukiwaczem odpowiedzi na zadane przez siebie pytanie, która
pojawi się w ostatnim, bezkompromisowym wierszu. Ale nie uprzedzajmy faktów (literackich)!
Szymon Babuchowski prowadzi nas przez ogień i jest to ogień miłości, nowego życia, żar bliskości, kiedy Bóg zepsuł nam telewizor/ żebyśmy mogli rozmawiać *** (Bóg zepsuł nam telewizor).
A kiedy poprzez ziemię – to wiedzie nas przez Śląsk swojej dorosłości i swego dzieciństwa. Nostalgiczne impresje, w których pamięć czepia się resztek wspomnień (*** to miasto jest tu jeszcze ale
jakby inne, Kartofle kartofle) ożywia nieodległym pobytem na Trafalgar Square w Londynie (London Calling), gdzie turysta wypada z National Gallery wprost w objęcia wielojęzycznego gwaru.
(…) ktoś tu był kto to taki ilu ktosiów takich
w jeden głos jedno ciało splata się na placu
W rozdziale „Przez wiatr” wyznania poety nabierają większej temperatury. W „Piosence
pod wieczór” (znów śpiewamy!) padają bezpretensjonalne słowa z Miłosza rodem: (…) spróbuj
coś ocalić/ nim będzie za późno. Tak, bo przecież przynajmniej od Homera wiadomo, że kto jeśli
nie poeta! Zawadiacka retoryczność zwrotek to pozór, albo metoda; jednak w tle, pomiędzy wersami, czai się uświadomione brzemię ludzkich wyborów, dramat grzesznika, fiasko poszukiwacza
pozornych sensów. Tak, to chyba najlepsza, a może najważniejsza część książki. Wiersz „Jak daleko” brzmi jak manifest wszystkich zbłąkanych tego świata. Zaczyna się niczym autorska rozmowa z samym sobą ( jak daleko odszedłeś od tamtego chłopca), ale już w drugiej zwrotce czytelnik
orientuje się, że to Bóg mówi zarosłeś w tych zaroślach sługo zły i gnuśny i cały tekst aż do końca
jest skargą i prośbą Stwórcy. Poeta – niebieski herold - prosi w imieniu Najwyższego poetę-nieudacznika, który jak mało kto zna (przeczuwa) marność naszego bytowania, o powrót w koleiny
wiary, a zatem i życiowego sensu.
(…)
czy nie wiesz że wyszedłeś i powrócisz nagi
zobacz: to moja ręka gdzie jesteś Adamie
którego w łonie ziemi jak gobelin tkałem
Poeta najwyraźniej posiada łaskę ufności, która jest zaczątkiem odnowy i oddając głos Bogu
karci się niejako w imieniu wszystkich tych, co przywdziali te maski te brudne łachmany. Och, na-
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pisać taki wiersz, to już nie są przelewki!
Wiersz następny (*** tej nocy miałem nasłuchiwać) ni mniej ni więcej czyni z każdego z naszych dni noc w Ogrójcu, kiedy uczniowie mieli czuwać, a smacznie zasnęli. To dalszy ciąg ekspiacji
głosem Piotra sennego, w którego ślady wszyscy raz po raz idziemy:
(…)
Tej nocy miałem nasłuchiwać
Ale zasnąłem snem kamienia
Więc nie wiem teraz czy już wstałeś
I czemu tak dygocze ziemia
Ostatni, czwarty rozdzialik „Jak daleko” jest Przez wodę. To wiersze urocze, rozluźnione,
„oddychające”, teksty po kulminacji. „Miasto w lustrze”, a zwłaszcza „Thassos” tchną niekłamaną
radością istnienia, celebruje „to, co widzialne”, nadając mu formę pełną splendoru, a jednocześnie
prostoty. Ale Szymon nie byłby sobą, gdyby nie wplótł wątku dramatycznego, przypadku imigranckiego topielca, którego zdjęcia stały się pożywką mediów
I wreszcie – epilog. Wiersz o rodzinie, wiersz o świetle, wiersz o podróży tam gdzie kończy się
świat , wiersz o dziecku, które łopatką/ przesypuje piasek/ odmierza nam/ czas. I zupełnie na koniec
wyznanie chrześcijanina, świadectwo, do którego wiernych powołuje Pan zastępów. To wszystko.
MODLITWA
niech ostatnim
moim słowem
będzie
Bóg
Gęba się recenzentowi uśmiecha na myśl, że to kolejna dobra książka, której debiut nastąpił
niedawno w „Almanachu Prowincjonalnym”.
Szymon Babuchowski, Jak daleko, ARCANA, Kraków 2018 r.

110

O NORWIDZIE. PORTRET
Z OKRUCHÓW
Nie to, że rzecz tyczy jednego z największych polskich poetów,
nawet nie to, że książkę otrzymałem prosto z wydawnictwa. Trzymam
w dłoniach arcydzieło sztuki edytorskiej i nieśmiało zaglądam do
środka. Komu potrzebny dziś taki klejnot, taki ciężki skarb? Twarda
okładka, druk na przyjemnej półkredzie, w związku z tym cudowne
reprodukcje zdjęć, rysunków artysty, listów oraz Norwidowych rękopisów. Ponadto cytaty wyróżnione sepiowaną czcionką… Cymes!
„Gladiator prawdy. Norwid – poeta naszych czasów” Stanisława
Falkowskiego nie jest książką do czytania przed snem, nie jest to także biografia w rozumieniu klasycznym. To dzieło pasjonata i znawcy,
w którym portret bohatera narracji utkany został z drobniutkich cząstek; czytelnik sam musi ułożyć
je w całość. Sam musi zanurzyć się w tym kufrze pełnym lingwistycznych i krytycznoliterackich
analiz, cytatów, fragmentów listów i wypowiedzi
wieszcza, aby zbudować wiarygodny wizerunek.
To rodzaj patchworku, gdzie każdy kwadracik –
wiersz, list, myśl – stanowi pretekst do intensywnego skupienia się na poruszanej przez poetę kwestii.
Do wyobraźni laika najbardziej przemawiają te
fragmenty, w których omówiony przez Stanisława
Falkowskiego wiersz Norwida czytamy w całości,
a za chwilę, niczym w muzeum, naszym oczom
ukazuje się oryginał i słowa nieszczęśliwego geniusza niemal dotykają nas z pożółkłego papieru.
Taka pieczołowitość redakcyjna daje znakomite
efekty dydaktyczne, ale też – estetyczne. Jeśli literatura jest domeną wyobraźni, możliwość czytania
jej z sepiowanego facsimile uruchamia wszystkie
zmysły czytającego, zamieniając go niepostrzeżenie
w dziecko. Przesadzam? Bynajmniej. Poszczególne
rozdziały i rozdzialiki przykuwają naszą uwagę do
poszczególnych tekstów oraz wybranych epizodów
życiorysu i w ten sposób oddają s pr aw i e d l i wo ś ć myślom i losowi poety. Oto „Pielgrzym”,
oto list do Zygmunta Sarneckiego, oto fragmenty
„Czarnych kwiatów”!
Mnie specjalnie wzruszył fragment poświęcony wierszowi Cypriana Kamila Norwida pt.„Na
pomnik grobowy św. Stanisława Kostki”. Tekst ów,
podarowany w 1857 roku kuzynce, umieszczono
na marmurowej tablicy w klasztorze przy bazylice Sant’Andrea na Kwirynale, który jest miejscem
spoczynku polskiego świętego. Byłem, widziałem,
dwukrotnie padałem na kolana, a także radowałem
oko kształtem ukończonego w 1671 roku dzieła
Berniniego! W swej pysze sądziłem, że o wierszu
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umieszczonym w komnatach św. Stanisława wie Jarosław Mikołajewski oraz ja. Myliłem się, jest
nas trzech!
Stanisław Falkowski obudowuje narrację swojego dzieła didaskaliami epoki, odwołując się
często do naszej wiedzy humanistycznej. Jeśli Paryż to z obrazem Camille’a Pissarro, jeśli Rzym –
to zdjęcie kamiennego amfiteatru, jeśli opowieść o krzyżu, z użyciem wiersza „Dziecko i krzyż” tekst okraszony jest „Drzewem życia” – XII -wieczną mozaiką z rzymskiego San Clemente. Norwid
w przekazie Falkowskiego, także dzięki cudownym reprodukcjom rysunków artysty, jawi się jako
wszechstronny człowiek renesansu, którego kreski nie powstydziłby się niejeden mistrz plastycznego Parnasu. Niewątpliwie ta książka uraduje przedstawicieli wymierającego plemienia erudytów
i smakoszy piękna oraz prawdy. Z kart „Gladiatora prawdy” mówi do nas jeden z najtęższych umysłów (i sumień) w całych dziejach kultury polskiej, a jego komentator, jak strażnik pieczęci, dba,
aby czytelnik otrzymał reprezentatywną dawkę talentów wieszcza. Jego piękna, fascynująca twarz,
przypominająca szlachetnością oblicze Wyspiańskiego patrzy na nas wyniośle. Oto mamy – jako
się rzekło – w rozsypanych fragmentach portret krytyka epoki i surowego recenzenta ludzkich
ułomności, który dzisiaj znalazłby, wydaje się, dużo większe pole do gorzkich sentencji.
Pisze Falkowski: Norwid twierdził (…): wszystko, co człowiek „w tym życiu” przeżył, czego doznał i co uczynił, istnieje obiektywnie i na zawsze, oparte na fundamencie absolutnie odpornym na
nietrwałość wspomnień, fałsz ocen i marność doczesnego świata. Tym fundamentem jest istnienie
wieczności, a wszystko, co zniknęło sprzed naszych ludzkich oczu, trwa przed oczami samego Boga,
„obejmującego wzrokiem – jak to sformułuje Miłosz – wszystkie momenty czasu rozłożone przed nim
jak otwarte karty – bo równoczesne, poza jakimkolwiek <było, jest, będzie>”. Wysiłek autora książki,
literaturoznawcy i pedagoga, stanowi niejako pośredni dowód na prawdziwość przekonań Norwida.
Stanisław Falkowski, Gladiator prawdy. Norwid – poeta naszych czasów,
Oficyna Wydawnicza Volumen, 2018
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JANUSZ NOWAK
Życie w przerwach. O nowym tomiku Jacka Molędy
Spojrzenie na zaprojektowaną przez Marię Kuczarę okładkę najnowszego tomu poezji Jacka
Molędy, autora związanego z „Almanachem Prowincjonalnym” od wydania wiosną 2005 roku
pierwszego numeru raciborskiego półrocznika, pozwala na dostrzeżenie najgłębszej bodaj warstwy
semantycznej, będącej szkieletem struktury książki autora Małych światów. Poddana destrukcji
przestrzeń jakiegoś pomieszczenia (strychu?), natura (gałęzie wdzierające się do pozbawionego
szyby okna) triumfująca nad kulturą (na podobieństwo sugestywnego obrazu z sonetu Adama
Mickiewicza Bakczysaraj: <Skróś okien różnofarbnych powoju roślina,/Wdzierając się na głuche
ściany i sklepienia,/Zajmuje dzieło ludzi w imię przyrodzenia/I pisze Balsazara głoskami „RUINA”>), zdeformowana przeszłość, uderzająca jak kulka z „kołyski Newtona” w kruche segmenty
teraźniejszości. Dawne sytuacje oraz dawniej spotykane osoby, które nijak nie przystają do dzisiejszego konstruktu rzeczywistości:
nic nie wraca na miejsce
niewykorzystany przed laty bilet nie wchodzi do kasownika
niby znajomy tramwaj nagle się zapętla
drzwi prawie te same prowadzą do nowego wyjścia
(Wrocław)

Odwiedzane miejsca, zastygłe w pamięci osoby mówiącej, niby są takie jak dawniej, a jednak
powodują dyskomfort emocjonalny, ponieważ nie poddają się łatwo procesowi rozpoznania, jawią
się jako pozbawione tych cech, które niegdyś pozwoliły na ich „oswojenie”:
w tym miejscu jest już inne miejsce
tam gdzie studnia na trzy kręgi
postawiono piaskownicę
tam gdzie dzikie wino
przyklejono izolacyjne płyty
[…]
nawet przestrzeń otwiera się inaczej
tam gdzie skrzypienie żelaznej furtki –
w przód i w tył
szum silniczka i szuranie prowadnicy
z lewej do prawej
prościej wjechać
ale trudniej wejść
(sprzed domu)

Próby odnalezienia „czasu utraconego” po ludzku sądząc skazane są na niepowodzenie i nie
mogą przynieść radosnego spełnienia, jednak paradoksalnie każda z nich generuje mistyczne
chwile objawienia jasności (kiedy się „widzi jasno w zachwyceniu”), iluminacje, odsłaniające Sens,
chociaż jego poznanie ma gorzki smak:
te miejsca –
one chyba nie rozumiały –
szlaban przy przejeździe z dzieciństwa
nie kiwnął nawet na pożegnanie
przed dawną szkołą parking-służbista
nie ustąpił miejsca
znajomy restauracyjny stolik
nie podsunął krzesła
a może inaczej
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może to one właśnie pierwsze pojęły
że czasu niewiele
a ty żeby go domknąć
musisz odwiedzić je wszystkie
[…]
ale z tej podróży nie przywiozłem prawie nic
co z tego że jej sens pojąłem na pewno
(przedostatnia podróż)

Nieustanne wdzieranie się wspomnień i ech z przeszłości do rozchwianej teraźniejszości sprawia, że świadomość „bycia” w „Teraz” staje się chybotliwa, wytrącana jest z równowagi, pozbawiana
stabilności, jak kulki w przyrządzie zwanym „kołyską Newtona”:
te wszystkie chwile kiedyś prawdziwe
w tę i we w tę drążone
nanizane na sznur czasu
uderzają w siebie
raz po raz wybijając z równowagi teraźniejszość
ta wraca tylko na moment przed kolejnym wstrząsem
- staram się żyć w miarę normalnie
w tych właśnie przerwach
(kołyska Newtona)

„Teraźniejszość wybijana z równowagi”, wstrząsana uderzeniami „chwil dawniej prawdziwych”, staje się domeną niszczącej, wampirycznej entropii, procesu stopniowo unicestwiającego
osobę, wysysającego z niej siły witalne:
dopiszcie mnie do listy bezludnych wysp –
wiem jak to jest
co rano wymywają mnie fale
czasem ktoś mnie obchodzi
zostawia wtedy ślady
pozwalam na chwilę wzniecić ogień
by potem latami skrzętnie skrywać kości
dopiszcie
nim mnie pochłonie ocean
zanim odpływ przeliczy
wszystkie ziarna piasku
zanim zrozumiem
że to skończona liczba
(geografia stosowana)

Bohater wierszy Jacka Molędy nie potrafi wyzbyć się paraliżującego go odczucia, że świat, tak
dobry i przyjazny w oczach dziecka, wraz z zanurzaniem się w wiek dojrzały jawi się jako strefa
obca. Ludzie, odgrodzeni od siebie widzialnymi i niewidzialnymi zasiekami, przyjmują formę samotnych, zamkniętych w sobie Leibnizowskich monad:
za dnia odgrodzeni na wysokość wzroku
żeby cudze nie kłuło w oczy
odcinamy gałęzie co przeszły do sąsiada
jak ręce wyciągnięte na zgodę
na linii płotu zamiast min wkopujemy cmentarne tuje
tu jest granica –
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odwzajemniamy warkot psów i kosiarek
dymiące na siebie grille
(Finkenweg 2017)

Mijające się, niechcące wchodzić w bliższe relacje osoby, nie podejmują wysiłku wzajemnego
zrozumienia, zapominają o eschatologicznej wspólnocie losu:
stara kobieta wkłada do niedzielnej torebki
modlitewnik i różaniec
młoda dziewczyna upycha w kopertówce
smartfon i smycz z pendriv’em
jedna krzyżem naznaczyła tę chwilę
druga ohasztagowała fotkę
[…]
- milczą
nie mieszają niepotrzebnie
sobie niezrozumiałych słów i pojęć
z dwóch stron spoglądają
we wspólne lustro czasu
(zjazd rodzinny)

Życie w cieniu zburzonej wieży Babel, związane z pojawiającymi się na każdym kroku zakłóceniami w komunikacji, powoduje tragiczne konflikty w skali niekoniecznie odpowiadającej
Ajschylosowi, jednak równie przykre, jeśli chodzi o konsekwencje. Znakomitym przykładem tego
zjawiska jest narracyjny wiersz un chat noir, relacjonujący dramatyczne skutki drobnego, banalnego wydarzenia na osiedlowym parkingu.
Kusząca fałszywymi wartościami i żenująco powierzchowna kultura popularna (której Jacek
Molęda jest wnikliwym analitykiem i krytykiem) nie jest w stanie przezwyciężyć dojmującego poczucia samotności, na które skazuje człowieka współczesnego wyprana z odniesień transcendentnych rzeczywistość. Pojawiającą się w kilku wierszach refleksję na temat „współczesnej” samotności, która „bywa nieprzyzwoita”, uzupełniają wszakże teksty, eksponujące ożywczą siłę tkwiącą
w elementarnych relacjach rodzinnych. Zwłaszcza dziecko jest w utworach Jacka Molędy miarą
Prawdy i wszelkich innych wartości, zgodnie z Chrystusowym napomnieniem („Jeśli nie staniecie
się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego” – Mt 18, 1-5). Skłonny do delikatnej ironii,
a bywa że i do sarkazmu, autor Kołyski Newtona przyjmuje ton powagi, kiedy mówi o dziecku. Obce
są mu groteskowe i prześmiewcze rozważania Gombrowicza o dziecięcej „pupie”. Osoba mówiąca
w utworach Molędy niejednokrotnie wypowiada się o dorosłości jako formie zdrady dzieciństwa
i dziecka, a nade wszystko dziecka w sobie. Szczególnie dobitnie i wnikliwie destrukcyjne skutki
odwracania się doroślejącego człowieka od swej pierwotnej, dziecięcej natury (nakierowanej m.in.
na ciągłe zadawanie pytań płynących z nieokiełznanej ciekawości) przedstawione zostały w gorzkim wierszu zatytułowanym wychów (w oczywisty sposób kojarzącym się ze sprzężonym z tym
rzeczownikiem w jednym wyrażeniu przymiotnikiem „zimny”):
może lepiej wydorośleć –
wychować w sobie to dziecko
garścią cytatów zatkać rozdziawioną buzię
żeby nie pytało: dlaczego?
symbolami przykryć źrenice
żeby ciekawość więcej ich nie rozwarła
i jeszcze w słuszną stronę pociągnąć za rączkę
by nie dotknęło rzeczywistości do żywego
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[…]
Dorosłość oraz starość mogą być wartościowe pod warunkiem odrzucenia masek, kostiumów,
wszelkiej sztuczności, która nie dopuszcza do głosu prawdy. Zatem negatywny proces odcinania
się od dziecięcości posiada swój pozytywny awers: dorosłość to rzeczywiście wyrastanie z tego,
co infantylne, jednak celem jest osiągnięcie stanu wewnętrznej czystości, cechującego dziecko
właśnie. W nawiązującym do znanego motywu baśniowego wierszu nowe szaty raciborski poeta
dokonał przekonującej egzemplifikacji paradoksalnych zdań Jezusa o konieczności ponownych
narodzin i ponownego stania się dzieckiem (J 3, 1-21), skierowanych do faryzeusza Nikodema,
który przybył do Mistrza nocą z obawy przed swoimi towarzyszami. Nowe narodziny to rezygnacja ze wszystkiego, co nie jest prawdą, to „odarcie z szat” i odważne dostrzeżenie „nagiej” prawdy
oraz „spojrzenie jej w oczy” – jak w znanym utworze Stanisława Barańczaka:
może ubrałby ją jakiś ksiądz-poeta
w myśli czyste
jak biała egzaminacyjna bluzka
słowa skromne jak
granatowa spódnica za kolana
i w puenty dojrzałe
jak czerwone majtki maturzystki
lecz gdy i z tego wreszcie się wyrośnie
to pociąga już tylko
kompletnie rozebrana
prawda
Dojmująca samotność, prezentowana w wielu utworach Jacka Molędy jako rudymentarne
doświadczenie człowieka, znajduje swoje przezwyciężenie (albo raczej szlachetne wzbogacenie)
w wierszach poświęconych sile relacji małżeńskich. Samotność w rozumieniu metafizycznym przeżywana we dwoje pozostaje przykrym doznaniem, ale małżeńska solidarność pozwala na odważne
podjęcie wyzwania, które niesie niszczący czas, a wraz z nim nieuchronna śmierć:
słońce - stary paparazzo – ostatkiem sił
wychyla się zza horyzontu
strzela fleszem
próbuje zrobić zdjęcie
przeczuwa że lada chwila
wspólnie
zajdziemy
(stare małżeństwo na plaży)

Istotę tajemnicy małżeńskiego, sakramentalnego związku, a tym samym istotę tajemnicy rodziny szczególnie intensywnie wyraża według Jacka Molędy przeżywanie świąt Bożego Narodzenia,
któremu poeta poświęcił kilka wzruszających tekstów. Wśród nich znalazł się wiersz zatytułowany
wędrowiec, będący w moim odczuciu najważniejszą wypowiedzią poetycką w omawianym tomie.
Hołdujący na ogół zasadom wiersza wolnego autor poszedł tutaj w stronę regularnego metrum
(dziewięciozgłoskowiec ze średniówką po piątej sylabie, z rymami dokładnymi lub asonansami
i konsonansami). Ten utwór, nawiązujący do najwartościowszych tradycji polskiej poezji metafizycznej (szczególnie mocno pobrzmiewa w nim echo lozańskiego wiersza Mickiewicza Gdy tu
mój trup…, ale nie jest wolny także od asocjacji z Leśmianem), wyraża brutalną, „nagą” prawdę
o nieuchronności śmierci. Owa prawda jest obecnie na rozliczne sposoby tabuizowana, przykrywana dywanem eufemizmów, trzeba jednak ją wyrazić w całej jaskrawości (i to dzieje się w tekście Jacka Molędy), aby możliwe było oczyszczenie duszy, aby święta Bożego Narodzenia odkryły
swoją eschatologiczną głębię:
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kiedy już będę zimnokrwisty
wtedy przy pustym miejscu siądę
gdy sen się zjawi jawa przyśni
a koniec będzie mieć początek
[…]
na stole zadrży świecy płomień
i obrus sianem zaszeleści
i puste miejsce będzie domem
w te noc grudniową tak jak wcześniej
tylko opłatek pozostanie
nieprzełamany moją ręką
niestety będzie tak kochanie
byle nie teraz i nieprędko
(wędrowiec)

Książkę poetycką Jacka Molędy kończy wiersz zatytułowany pytanie i korespondujący (na
zasadzie kompozycji ramowej) z problemem pytań dziecięcych, neutralizowanych przez „wychów”,
„zabijający” dziecko w dorosłym. Finalne „pytanie” odnosi się do twórczości poetyckiej (wiersz
pod tym tytułem należy do grupy kilku bardzo ciekawych utworów metapoetyckich), której sens
został przez osobę mówiącą pozornie podważony. Ironia posłużyła tutaj jako narzędzie apologii
(w duchu Horacjańskiego exegi monumentum) tworzenia poezji:
po kiego licha pisać wiersz –
inteligentniej wysłać go na You Tube przerobiony na piosenkę
z której jakiś emo-małolat zrobi sobie dzwonek na komórkę
wtedy będzie zawsze budził emocje
[…]
po kiego licha zawsze na przekór –
sensowniej byłoby naprawić drzwi posprzątać w piwnicy
i zrobić cos naprawdę –
dla siebie!
Poezji nie tworzy się dla siebie. Ma służyć i pomagać innym. Tom Jacka Molędy przypomina
szczęsny „czas, kiedy czytano tylko mądre książki//Pomagające znosić ból oraz nieszczęście” (Miłosz).
Jacek Molęda, Kołyska Newtona, Poznań 2018, ss. 48.
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