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Mnie, który jestem okropnie polski i okropnie
przeciw Polsce zbuntowany, zawsze drażnił
polski światek dziecinny, wtórny, uładzony
i pobożny. Polską nieuchronność w historii temu
przypisywałem. Polską impotencję w kulturze – gdyż
nas Bóg prowadził za rączkę. To grzeczne
polskie dzieciństwo przeciwstawiałem dorosłej
samodzielności innych kultur. Ten naród bez
filozofii, bez świadomej historii, intelektualnie
miękki, duchowo nieśmiały, naród, który zdobył się
tylko na sztukę „poczciwą” i „zacną”, rozlazły naród
lirycznych wierszopisów, folkloru, pianistów,
aktorów, w którym nawet Żydzi się rozpuszczali
i tracili jad.
Wiedza i prawda od dawna już przestały być naczelną
troską intelektualisty – zastąpiła je troska o to po
prostu, żeby się nie dowiedziano, że on nie wie.
Intelektualista, rozsadzany treściami, których sobie
nie przyswoił, kluczy jak może, byle nie dać się
przyłapać. Jakie są jego środki ostrożności?
Formułować chytrze, żeby nie złapano za słówko.
Nie wychylać nosa poza to, co jako tako się
opanowało. Używać pojęć skrótowo, niby że to one
są już wszystkim doskonale znane, a w gruncie
rzeczy, aby nie zdradzić się z ignorancją. Dawać do
zrozumienia, że się wie.
Witold Gombrowicz, Dziennik 1953 – 1969
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MICHAIŁ LERMONTOW

Śmierć poety
Poeta padł! Honoru sługa –
Zginął kłamstwami nakarmiony,
Z ołowiem w sercu, z zemsty długiem,
Zwiesiwszy głowę padł raniony!...
Drobnych pomówień pajęczyny
Nie zniosła jego dumna dusza,
Wystąpił sam przeciwko światu,
Jak zawsze sam do walki ruszył.
Zabity! Na cóż teraz płacze,
Po co fałszywych pochwał chór,
Usprawiedliwień bez pokrycia?
Los się wypełnił pod ich wtór!
Gdzie są, co wcześniej go dręczyli,
Komu nie w smak był jego dar,
Co dla zabawy rozniecili
Pożaru, który tlił się żar?
Radujcie się – nie umiał geniusz
Cierpienia znieść ostatnich mąk:
I jak kaganek zgasło serce,
Laur zwiędły wypadł z martwych rąk.
Jego zabójca strzela pewnie,
Puls bije równo, silna dłoń:
Ratunku nie ma i broń nie drgnie,
Strzał wyprowadził z zimną krwią.
On przecież tak jak innych wielu
Kariery pragnął, szczęścia czekał
I przybył do nas…, cóż powiedzieć –
Fatum przygnało go z daleka.
Za nic miał język nasz i wiersze,
Z tradycji szydził, gardził ludem,
W krwawej godzinie nie pojmował
Pierwszemu z nas przynosząc zgubę,
Na kogo podniósł swoją rękę!…
I już zabity, już w mogile,
Jak śpiewak ów nieznany, ale miły,
Który ofiarą głupiej był zazdrości,
On go opiewał z taką siłą
I padł jak on zabity bez litości.
Czemu porzucił czas przyjaźni prostodusznej
I wstąpił w tamten świat zawistny i tak duszny,
Że serca gaśnie żar i płomień namiętności?
Dlaczego swoją dłoń oszczercom podał lżywym,
Dlaczego wiarę dał pochlebstwom ich fałszywym,
On, który dusze ludzkie odczytał już w młodości?…
I zdjąwszy wianek, wieniec włożyli nań cierniowy,
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Laurami opleciony, co cierni kolce skryły,
Lecz igły ostre wciąż od nowa
Boleśnie czoło mu raniły;
Ostatnie chwile życia zatrute oszczerstwami,
Jad nienawiści sączył zjadliwych szeptów śmiech.
Nie żyje już złudnymi zwiedziony nadziejami,
Na próżno zemsty szukał, na łożu śmierci legł.
Umilkły słodkiej pieśni dźwięki,
W domu śpiewaka noc bezduszna.
Nigdy go więcej nie usłyszysz,
Bo pieczęć śmierci ma na ustach.
Wy ojców potomkowie pyszni,
Podłością niezwyczajną słynnych wśród narodu,
Wyście służalczą stopą deptać przyszli
Szczątki, co ocalały z dawnych rodów!
Wy chciwym tłumem cisnący się u tronu,
Wolności, Piękna i Talentu kaci!
Pod skrzydłem prawa skryci i salonu,
Czeka was sąd i prawda – milczą teraz,
Ale jest boski sąd, on nie wybaczy!
Jest straszny sąd: on jeszcze czeka,
Nie można go przekupić złotem,
Zna wasze myśli i uczynki, zwleka,
Lecz wszystkie podłe kłamstwa zważy potem:
One wam nie pomogą w sądu dni
I nie zmyjecie wszystką waszą czarną krwią
Poety świętej krwi!
Przeł. Anna Bednarczyk
Michaił Jurjewicz Lermontow (1814 – 1841) – poeta, prozaik, dramaturg, malarz. Przedstawiciel
romantyzmu, buntownik i kontestator systemu carskiego. Wiersz Śmierć poety z 1837 roku jest
oskarżeniem kół politycznych Rosji o śmierć Puszkina.
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Tomasz Gabiś
FRIEDRICH GEORG JÜNGER – „FASZYSTOWSKI REWOLUCJONISTA”,
KTÓRY ZOSTAŁ POETĄ1

F

riedrich Georg Jünger, młodszy brat Ernsta Jüngera urodził się 1 września 1898 roku
w Hanowerze, zmarł 20 lipca 1977 roku w Überlingen nad Jeziorem Bodeńskim. Jako uczeń
uczestniczył w młodzieżowym ruchu „Wędrowny Ptak” (Wandervogel). Po maturze w gimnazjum
humanistycznym w Detmold przeszedł jako ochotnik szkolenie oficerskie. W trakcie ataku na
Langemarck został ciężko ranny. Opuścił Reichswehrę w 1920 roku w randze porucznika i zaczął
studiować prawo w Lipsku i Heidelbergu. W 1924 roku został doktorem nauk prawnych, a cztery
lata później złożył egzamin asesorski w Dreźnie. Po krótkim pobycie w Monachium przeniósł się
do Berlina, poświęcając się pracy literackiej i publicystycznej.
Swoje teksty zamieszczał w antologiach redagowanych przez brata Niezapomniani (1928),
Wojna i wojownicy (1930). W 1926 roku ogłosił narodowo-rewolucyjny manifest Koncentracja
nacjonalizmu. W 1931 roku wydał wraz z fotografem Edmundem Schultze album Oblicze
demokracji2. Pisał płomienne polityczne eseje i artykuły na łamach prawicowych pism i pisemek,
najdłużej, bo od 1929 do 1934 roku, współpracował z miesięcznikiem „Widerstand” (Opór)
wydawanym przez Ernsta Niekischa – ideologa tzw. narodowych bolszewików, którzy tworzyli
lewe skrzydło narodowych rewolucjonistów. Jünger jako publicysta i polityczny aktywista
reprezentował w sposób egzemplaryczny „nowy typ rewolucyjny” zrodzony w okresie wojny
i następującej po niej wojnie domowej.
Młodzi kombatanci wielkiej wojny, członkowie freikorpsów walczący na granicach Rzeszy – na
Górnym Śląsku, na Łotwie i w Estonii, członkowie paramilitarnych bojówek ścierający się
z separatystami i komunistami, uczestnicy akcji sabotażowych przeciwko siłom okupacyjnym,
członkowie tzw. związków bojowych, nielegalnych organizacji i konspiracyjnych kółek,
ekstremiści, „chaoci” i awanturnicy marzący o odbudowaniu Wielkiej Rzeszy, outsiderzy nie
mogący sobie znaleźć miejsca w normalnym życiu, romantyczni rebelianci z „Jugendbewegung”
odrzucający normy mieszczańskiego świata, prawicowi desperados zbuntowani przeciw
wszystkiemu i wszystkim: z takich ludzi rekrutowali się narodowi rewolucjoniści okresu
Republiki Weimarskiej.
To do nich można odnieść słowa Hugo von Hofmannstahla o młodych ludziach
„poszukujących ostatecznej więzi stojącej ponad wszelkimi regułami i będącej równocześnie
geometrycznym miejscem wszystkich możliwych reguł”, miejscem, z którego można wyważyć
świat z zawiasów. Jeden z nich, Harro Schulze-Boysen, stracony potem w 1942 roku jako
komunistyczny agent z „Czerwonej Orkiestry”, stwierdził: „Europa była zegarem świata. Ten zegar
stoi”. Narodowi rewolucjoniści pragnęli naciągnąć sprężynę europejskiego zegara, nie bacząc na
ryzyko, że może ona pęknąć ostatecznie. Byli rewolucjonistami, którzy mówili: „chcemy chaosu,
ponieważ chcemy go okiełznać”. Szukali spełnienia w tym, co egzotyczne, rewolucyjne,
chaotyczne, ale równocześnie szukali formy, kształtu i klasyczności.
O narodowo-rewolucyjnym typie bojownika tak pisał badacz ideowo-politycznych prądów
tamtych lat Armin Mohler: „Z jednej strony jest on anarchiczny, ponieważ stary, spetryfikowany
porządek rozpada się, i dlatego afirmuje on zniszczenie jako jedyną drogę do nowego wzrostu (…)
ale drugą stroną medalu jest »pruski« porządek, szukający więzi i domagający się formy, gdyż
zniszczenie nie może być celem samym w sobie”.
Byli więc narodowi rewolucjoniści – wśród nich zarówno polityczni mistycy, aktywiścimarzyciele, wizjonerscy romantycy jak i kondotierzy i polityczni gracze – bojownikami rewolty
w imię ładu, niszczycielami „starego” w imię nowych więzi, anarchistami w imię służby,
posłuszeństwa i ofiarności, rebeliantami w imię autorytetu i nowych hierarchii. Przepełniała
ich gorąca nienawiść do wszelkich wartości i zasad mieszczańskiego świata zachodniego – Ernst
Niekisch pisał o nocy św. Bartłomieja, którą należy sprawić wszystkiemu, co zachodnie
i mieszczańskie w Niemczech. Zapewne chętnie powtórzyliby za Saint-Exupérym: „Nienawidzę
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swojej epoki z całej duszy. Człowiek umiera w niej z pragnienia”. Oni nie chcieli umierać
z pragnienia.
Propagowali cnoty wojskowe, ascetyczne i heroiczne, które przeciwstawiali „kramarskim”
wartościowaniom mieszczaństwa. Naśladować pragnęli średniowiecznych mnichów lub
krzyżowców, tak samo jak oni chcieli być pełni żarliwości, bojowego ducha i niezłomnej woli
realizowania swoich ideałów w epoce nowego, technicznego średniowiecza. Rościli sobie pretensje
do reprezentowania świata bohaterów przeciwko światu handlarzy, pragnęli utopić materializm,
utylitaryzm, racjonalizm w „ciemnym nurcie krwi i losu”, rzucić „zapalającą pochodnię w świat
zachodni”, bo dławiła ich, jak pisał Ernst von Salomon, „atmosfera duchowej i moralnej
stęchlizny”. Narodowa rewolucja miała położyć kres panowaniu „sytych, którzy zawsze zrezygnują
ze światopoglądu, ale nigdy z politycznego geszeftu”.
Pozbawieni bazy społecznej, nieuleczalnie rozbici na grupy i grupki zaadaptowali dla własnych
celów koncepcję rewolucyjnego przewrotu dokonanego przez garstkę zdeterminowanych
i gotowych na każde ryzyko zawodowych rewolucjonistów, którzy walczą nie tylko przeciw
rządzącemu establishmentowi politycznemu, ale także „przeciw apatii bezbronnego, zwyciężonego
narodu, jego niewolniczym instynktom i skłonności, by oddawać się przyjemnościom
samoponiżania”. Gotowi byli nawet własny naród potępić za to, że nie dorasta do wielkich
ideałów: „Ten naród handlarzy kapustą nie jest zdolny do zrobienia przyzwoitej rewolucji” (Ernst
von Salomon). Mieli wyraźne nastawienie socjalrewolucyjne, co zbliżało ich do lewicy. Poszukiwali
„Czwartej Drogi” pomiędzy zachodnim marksizmem, „azjatyckim” bolszewizmem i mieszczańskim
kapitalizmem. Chcieli „unarodowienia” proletariatu, podziwianego przez nich za rewolucyjny
heroizm, aby w ten sposób zdobyć bazę społeczną dla swojej polityki. Byli rewolucyjnymi
wrogami idei rewolucji francuskiej, a zarazem odrzucali wszelkie „reakcyjne” koncepcje:
zarówno restaurację monarchii i społeczeństwa stanowego, jak i mieszczański, demokratycznoliberalny kapitalizm.
W tej sytuacji nie ma – jak pisał F. G. Jünger – innej drogi jak tylko „przebić się w przód”
i „zniszczyć wszystkie polityczne formy liberalizmu”. Uważał on, że po 1918 roku i zwycięstwie
demokratyczno-liberalnej republiki Niemcy znalazły się w historycznej próżni, rządząca krajem
elita polityczna niezdolna jest do podjęcia jakichkolwiek istotnych decyzji i tonie we własnych
frazesach: „Widzieliśmy ludzi Listopada strojących się w wytarte piórka, widzieliśmy wycieńczony
do cna liberalizm pchający się przez otwarte drzwi, po raz setny słuchaliśmy proklamacji praw
człowieka. Otwarto lamus pełen kurzu. Wyciągnięto z niego prawa, wolności, tolerancje,
parlamenty, prawa wyborcze, reprezentantów ludu. Baczono starannie, aby o niczym nie
zapomnieć i wszystko nanizać na odpowiedni sznurek. W końcu napisano liberalną powieść –
konstytucję Rzeszy Niemieckiej. Ale było to ciało, w którego żyłach nie płynęła krew. Nic poza
frazesami nie można było o tym powiedzieć. Nigdy jeszcze tylu frazesów w kraju nie wypowiadano.
Nigdy nie było tu większych frazesowiczów. Nigdzie nie dało się uciec przed tymi linoskoczkami
pojęć; ostatni niemiecki płot, ostatnią niemiecką ścianę obkleili swoją paplaniną”.
Odrzucał demokratyczne reguły gry, jedynie nienawiść i najwyższą pogardę rezerwując dla
parlamentaryzmu, dla partii i ich „kreciej roboty” dla parlamentów („masowe zbiorowiska
przeciętności”), dla powszechnego prawa wyborczego, wynoszącego do władzy „ruchliwych
agitatorów i żarliwych głupców”. Nawet dla niemieckich anarchistów nie miał dobrego słowa –
w opublikowanym na łamach „Widerstand” artykule o Chaplinie tak pisał: „Chaplin jest jednym
z niewielu anarchistów dużego formatu wśród masy tych, którzy dzisiaj wykonują swoją robotę.
Poważny anarchista musi przede wszystkim być jednym: indywidualistą czystej wody. Nie wolno
mu tworzyć żadnej wspólnoty, gdyż każda wspólnota go dyskredytuje. Musi być samotnikiem
chadzającym własnymi drogami, odłączonym od struktury praw i obowiązków, w którą włączony
został w chwili narodzin. Dopiero taki krok go wyzwala, nadaję mu siłę wybuchu. Prawdziwy
anarchista najpierw sam siebie wysadza w powietrze; to działa na otoczenie jak dynamit, także
innych rozrywa na kawałki. Anarchizm jest jedyną, ostateczną konsekwencją liberalizmu:
anarchista to eksplodujący mieszczanin. W tym sensie Chaplin pozostaje mieszczaninem,
niezależnie od wrogości wobec mieszczaństwa, która jest jego rewersem. Chaplin nie odkrywa
przestrzeni, gdzie nie ma już mieszczan, niedostępne jest mu to co niemieszczańskie. Nic bardziej
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niemożliwego dlań niż takie odkrycie, gdyż jest ono odkryciem przestrzeni heroicznej. Ale jako
anarchista ma swoją rangę. Wystarczy pomyśleć, w czyich rękach znajduje się dziś oficjalny
anarchizm, jaka hołota zebrała się pod czarnymi sztandarami. Tworzy konwentykle, zakłada
stowarzyszenia, byłaby zdolna do tego, aby reprezentować anarchizm w parlamencie; jeśli tylko
dałoby się wyhandlować odpowiednią ilość głosów potrzebną do zdobycia mandatu. Dobry Boże!
I tych ludzi uważa się za niebezpiecznych, tych protestowiczów wiszących na ogonie
komunistycznych demonstracji – cóż za brak instynktu, gdyż to właśnie jest miejsce, gdzie nigdy
nie wolno im się pojawić. Komunizm i anarchizm to ogień i woda. Anarchista prędzej może być
konserwatywny niż komunistyczny”.
Wyznającą abstrakcyjne, bytujące gdzieś poza konkretnym czasem i przestrzenią idee, złożoną
z „płaskich gadułów” „oświeceniowo-liberalną” inteligencję, która samą siebie traktuje jako
kwintesencję humanitaryzmu, oskarżał o to, że reprezentuje osłabienie woli życia, prowadzące aż
do stanu, w którym człowiek odnajduje rozkosz w wyznawaniu win i przeżywaniu żalu i skruchy
(„Liberalny mieszczuch oklaskuje nawet swą własną zagładę”). Tymczasem „każdy dzień jest
dniem walki”, każdego dnia na nowo trzeba utrzymać pozycje, każda rezygnacja wobec życia
oznacza, że życie z nas rezygnuje; kto nie chce kierować, ten będzie kierowany, kto nie chce
rządzić, ten będzie rządzony.
Dyskusja o winie za wywołanie wojny była, jego zdaniem, dyskusją całkowicie jałową: „Jedyną
winą było to, że przy całej naszej twardości, nie byliśmy dość twardzi. Nasza jedyna wina polega na
tym, że przegraliśmy wojnę”. Nawoływał Niemców, aby z dumą nosili miano „Hunów”, jakim
aliancka propaganda ochrzciła żołnierzy niemieckich, a dla pacyfistów, uznanych za „wrogów
narodu”, przeznaczał tylko jedno miejsce: więzienie.
Był zwolennikiem „pruskiego socjalizmu”, przepojonego duchem arystokratycznym,
heroicznym i żołnierskim. Ideologia, jaką wówczas wyznawał, była najbardziej ekstremalnym
przejawem faustycznego witalizmu i imperialnego woluntaryzmu. Odwoływał się do sorelowskiego
anarchosyndykalizmu, włoskiego futuryzmu i rewolucyjnego faszyzmu. Podziwiał rewolucyjny
aktywizm włoskich faszystów, za wzór udanej akcji politycznej uważał „marsz na Rzym”,
niezłomnie bronił niemieckiej „odrębnej drogi” (Sonderweg) która nie wiedzie ani na Wschód, ani
Zachód, ale tam, gdzie spełnia się niemieckie przeznaczenie. Żądał nowego, bojowego
nacjonalizmu, nowego poczucia wspólnoty i organicznych więzi, ruchu, który przeciwstawiłby się
„rozkładowym ekscesom niszczącego wszystko sceptycyzmu”, będącego skutkiem „ducha
spuszczonego z uwięzi”, co tak wielu uważa się za postęp. Pisał: „Nacjonalizm nie może być dzisiaj
ani monarchistyczny, ani republikański, ani reakcyjny, ani liberalny. Musi być nacjonalistyczny
w pełnym znaczeniu tego słowa, które oznacza w coraz większym stopniu wolę nowego, swoistego
państwa. Ruch nacjonalistyczny ma inne zadania niż przywrócenie do władzy gromady
zdetronizowanych książąt lub obrona ideologicznej konstytucji. Jego pierwszym zadaniem jest
całkowicie zniszczyć panujący system liberalizmu i zastąpić państwo mechaniczne państwem
organicznym”. I w innym miejscu: „Nacjonalizm nie wie co to współpraca z panującym systemem,
nie wie co to prawica i co to lewica, nie wie, co to monarchistyczne sympatie i kompromisy. Jest
on na wskroś rewolucyjnym aktywizmem, jest republikański i dyktatorski. Reprezentuje ideę
absolutnego państwa i odrzuca plutokratyczne państwo listopadowe, w którego działaniach
i hasłach nie ma żadnego udziału, ponieważ nie chce być współodpowiedzialny za to, co w nim
się dzieje”.
Nowy nacjonalizm, oznajmiał Jünger, jest wolą, aby „czcić i kochać ojczyznę jako
najpotężniejszą wspólnotę losu, ofiarować jej dobra materialne i życie, i zapewnić jej takie
instrumenty władzy, jakich potrzebuje”. Wszystkie przeszkody stojące na drodze do osiągnięcia
tego celu muszą zostać usunięte w zdecydowanej walce politycznej prowadzonej przez
narodowych rewolucjonistów. Jünger propagował „czysty”, „absolutny” nacjonalizm, wzywał do
„nacjonalistycznej rewolucji czynu”, której celem winno być obalenie systemu liberalnej
demokracji i ustanowienie dyktatury, bo tylko dyktatura mogła, jego zdaniem, zakończyć
permanentną wojnę domową i przywrócić Niemcom pełną suwerenność.
F.G. Jünger, ów – jak złośliwie napisał o nim jeden z krytycznych badaczy jego twórczości –
„esteta przemocy pozbawiony woli czynu”, „rewolucjonista zza biurka”, potrafiący nawet brata
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Ernsta przelicytować w radykalizmie sformułowań, w artykułach, których retoryczna agresywność
skierowana przeciwko rządzącym dochodziła do temperatury rozżarzonego żelaza, bezlitośnie
piętnował „skorumpowanych łajdaków plutokratycznego państwa”: „Rozpad idei demokratycznej
obejmuje całość demokratycznych organizacji i jest dziś zauważalny wszędzie. Wyraża się on
w postępującym rozkładzie, w rozprzestrzeniającej się anarchii będącej córą liberalizmu. Epoka
demokratyczna zbliża się do końca. Nic silniej nie potwierdza tego faktu niż duchowa postawa
tych, którzy umiarkowanie lub z radykalnym patosem epokę tę reprezentują. Niesłychana
katastrofa przygotowuje się w śmietance republiki. Zgnilizna rozszerza się gwałtownie; wydobywa
się z samej świątyni i wypełnia życie publiczne ciągle na nowo wyziewami korupcji, które zawsze
można wyczuć tam, gdzie następuje rozkład. Nie trzeba być prorokiem, aby przewidzieć na pewno,
że trwanie przy obecnych formach politycznych przyniesie nowe, niesłychane skandale
korupcyjne, które zniszczą ową resztkę zaufania zachowaną dotychczas przez tych, którzy niczego
nie potrafią się nauczyć. Jest to nieuniknione, gdyż rozpad idei demokratycznej wyraża się nie na
sposób abstrakcyjny, ale poprzez ludzi ją reprezentujących. Idee proklamowane z ogniem
i rewolucyjnym patosem w 1789 roku, i które, choć w sposób sloganowy, głoszono z żarliwością
i obywatelskim patosem w 1848 roku w Niemczech, są dziś niczym innym jak płaszczykiem dla
korupcji, pięknego kłamstwa i szybko narastającego brudu”.
W polityce zagranicznej za podstawowy cel uznawał wyzwolenie spod „dyktatu wersalskiego”,
pozbawiającego Niemcy suwerenności, narzucającego im „duchową francuzczyznę” i „wysadzenie
w powietrze europejskiego związku dla pokojowej eksploatacji Niemiec”. Żądał rewizji granic na
wschodzie i zachodzie, przyłączenia Austrii, likwidacji Ligi Narodów, taktycznego sojuszu ze
Związkiem Sowieckim, aby stworzyć narzędzie dla rozsadzenia systemu powersalskiego. Związek
Sowiecki miał być taranem dla rozbicia „zachodniego imperializmu”, w którego kleszczach
znalazły się również Niemcy. Nowy, zdecydowany nacjonalizm powinien podkreślać wartość takiej
konstelacji siły, która potrafiłaby zapobiec skutkom polityki Ligi Narodów i osłabić znaczenie
układu wersalskiego. Możliwość takiej polityki, twierdził, jak najbardziej istnieje, ale jest nie do
pomyślenia bez Rosji. Między Rosją i Niemcami nie ma żadnej zasadniczej sprzeczności interesów
i nic nie stoi na drodze ich ścisłej współpracy, przeciwnie, jest ona „pożądana ze względu na
wspólnotę ich egzystencjalnych interesów, ze względu na rzadko spotykaną jedność celów
politycznych”. Niemcy, Związek Sowiecki wraz z ludami Azji i Afryki winny stworzyć wspólny front
przeciw „zachodniemu kolonializmowi” i „imperializmowi”, ponieważ są ich ofiarami i ich
zniszczenie leży w ich wspólnym interesie.
Przyjazny stosunek do Związku Sowieckiego wypływał przede wszystkim z taktycznych
kalkulacji politycznych, choć, po części, był także przejawem typowego dla narodowych
rewolucjonistów zafascynowania Wschodem i zainteresowania światem słowiańskim.
Przewidywali, że kiedy sojusz z Sowietami zostanie „skonsumowany”, dojdzie do konfliktów
i napięć takich jak pomiędzy Niemcami i Francją. Ernst Niekisch pisał profetycznie: „Wisła będzie
Renem Wschodu, Warszawa Strasburgiem, Polska nasiąkniętą krwią Burgundią, sporną Alzacją”.
Jünger, podobnie jak inni narodowi rewolucjoniści, podziwiał polityczny, ascetyczny fanatyzm
bolszewików, ich wolę władzy, ich sukcesy w walce przeciw mocarstwom kapitalistycznym
i ideologiczną spójność marksistowskiego światopoglądu. Charakterystyczną dla narodowych
rewolucjonistów ocenę rewolucji bolszewickiej zawiera wypowiedź jednego z bohaterów powieści
Ernsta von Salomona Potępieni: „Oni mówią rewolucja światowa i myślą Rosja. Naród dociera tak
daleko jak daleko sięga jego siła, i tak daleko sięga również jego idea”.
Jünger sprzeciwiał się „zastępowaniu polityki przez system humanitarystycznej cywilizacji”,
będący jedynie maską mocarstwowych interesów, obrzydzeniem napawała go polityka „frazesów
i banałów” uprawiana przez demokratyczno-liberalnych polityków będąca wyrazem „duchowej
postawy drobnomieszczan, łaknących pojednania i wzruszających gestów, choćby były obłudne”.
W miejsce ckliwych i zakłamanych scen „przyjaźni i pojednania” proponował nieco inne formy
aktywności politycznej: „Wysadzimy Europę w powietrze, Scytów nazwiemy przyjaciółmi
i z Tatarami wypijemy bruderszaft. Będziemy tańczyć na bożku porządku, bezczelnie z niego
szydząc a jego kapłanów Baala zaszlachtujemy nożem Daniela. Duch ojczyzny burczy nam
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w brzuchach; stworzy on sobie głos, który niczym puzony przejdzie wokół Jerycha europejskiego
braterstwa zwalając jego mury”.
W wydanej w 1926 roku Koncentracji nacjonalizmu przepowiadał , że drogę torują już sobie
siły szykujące się do nowej walki, ostatecznej walki imperializmu o władzę nad całą planetą. Nie
gdzie indziej, ale właśnie w przestrzeni Rzeszy Niemieckiej zbiegają się, według niego, linie
światowej polityki, tutaj leży punkt ciężkości Europy i świata. Pozycja Niemiec to równocześnie
pozycja światowej rewolucji: rozstrzygnięcia tutaj zapadające są politycznymi aktami
rewolucjonizującymi świat. Rok 1945 przyznał rację jego prognozie z 1930 roku: „Być może
będziemy walczyć sami, ale pewne jest, że nie upadniemy sami, i że nowa klęska wielu innych
ciśnie w przepaść”.
Prorokował, że Republika Weimarska wzięta w kleszcze masowych ruchów: narodowosocjalistycznego i komunistycznego nie będzie miała żadnych szans na przetrwanie. Demokracja
niemiecka, ta żałosna, imitatorska demokracja, istnieje tylko dzięki naciskowi z zewnątrz; jeśli ten
nacisk zostanie zneutralizowany, natychmiast się rozpadnie. Nie zdołają temu przeciwdziałać
żadne ustawy o ochronie republiki, żadne reformy ordynacji wyborczej, żadne większości
parlamentarne, żadne partyjne koalicje. Demokratyczna maszyneria jest już całkowicie
zardzewiała. Wymyślona za biurkiem „listopadowa republika” sama doprowadza się do absurdu
i popełnia harakiri.
Dostrzegał jasno, że tradycjonalistyczne, „konserwatywne” oblicze narodowego socjalizmu to
tylko jedna z twarzy ruchu, druga to twarz nowoczesności, kultu techniki, umasowienia
i uniformizacji. W jego opinii dynamikę nowemu reżimowi nadają wykorzenione masy „ślepe,
słabe, wrogie łagodnemu światłu”.
W artykule O równości („Widerstand”, kwiecień 1934) chwalił ironicznie demokratyczny styl
narodowych socjalistów, których uważał za element liberalno-demokratycznego system
partyjnego i za kontynuatorów liberalnej dekadencji: „Popularność jest echem równości, miarą
osiągnięć przywódców. Popularność nie jest tym, co napotyka na nieufność i podejrzenia, gdyż
w głośnym okrzyku aklamacji, jaki wydaje lud, objawia się vox dei. (…) Nie wolno fałszywie
interpretować entuzjazmu, którego wysokie fale z szybkością burzy przewalają się przez kraj. Ten
entuzjazm to polityczna akcja demokracji”.
W artykule Rzeczywistość i prawda. Spojrzenie wstecz na rozpad mieszczańskiego świata
(„Widerstand”, maj 1934) demaskował (nie wprost) kłamstwa, fobie i fantazmaty
narodowosocjalistycznej propagandy: „Widzimy, że każdy rodzaj panowania i autorytetu staje się
podejrzany. To jest możliwe tylko tam, gdzie forma panowania nie jest już nienaruszona, tam,
gdzie aktor staje się reprezentantem władzy. Gdzie on występuje i staje się przedmiotem kultu ze
strony mas, które go potrzebują, tam dekompozycja rzeczywistości znajduje się w pełnym toku.
Wszystkie poglądy utraciły swoją świeżość, cała budowlę przesyca woń lakieru, farby i szminki,
charakterystyczna dla wielkich atrap. Znaczenia nabierają efekty sceniczne. Aktor odgrywa
rzeczywistość, której sam jest pozbawiony. Jego repertuar jest niezmiernie szeroki, gdyż nie ma
roli której nie potrafiłby zagrać. Jest postacią, na której można studiować symptomatykę rozkładu
we wszystkich jej oznakach. Kiedy porusza się na koturnach, oszukany widz, rozwiera szeroko oczy
i usta, wierząc, że widzi Boga lub giganta. Ale to tylko nędzny kuglarz gestykuluje przed nim,
a jego sztuczki szybko się kończą. Oczywiście jest czymś dobrym, że koniec przychodzi tak szybko,
bo lepiej, żeby człowiek zginął, niżby trwał w fałszywej egzystencji”.
W opublikowanym w 1934 roku tomie Wiersze zamieścił elegijny poemat Mak, zawierający
niedwuznaczną krytykę nowego reżimu ( wiersz z podziwem odnotował w swoich dziennikach
Tomasz Mann). Pisał w nim o zgiełku, który boleśnie dźwięczy w uszach, o wstręcie, jakim napawa
go nastrój upojenia, głośny wrzask, co sam siebie nazywa entuzjazmem. Trybun odgrywający
koturnową rolę, co „w chwale własnej się pławi”, obejmuje władzę; uciekają Muzy, ucieka
Koriolan, zostaje „gromada pyskaczy wielbionych przez motłoch”.
Narodowosocjalistyczna „akcja demokracji” rozproszyła, porwała, pochłonęła również
narodowych rewolucjonistów; wraz z upadkiem Republiki Weimarskiej i zwycięstwem „Wielkiego
Aktora”, zakończyła się ich krótka historia, w dziejowym wirze przepadło na zawsze jedno
z ciekawszych zjawisk europejskiej prawicy pierwszej połowy XX wieku. Narodowi rewolucjoniści,
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do których zaliczał się Jünger, nazywani niekiedy „lewicowymi ludźmi z prawicy”, byli
politycznymi absolutystami (jak Winston Churchill miał określić T. E. Lawrence’a), zadziwiającą
mieszanką ducha pruskiego i ducha rebelii, „wędrownymi ptakami” z mauzerem za pazuchą
błądzącymi pośród wypalonych ruin starego świata w poszukiwaniu idealnej Rzeszy,
buntownikami trawionymi głodem prawdziwej służby i prawdziwego posłuszeństwa, straconym
legionem nacjonalistycznej rewolty, kochającym „zdobywanie łupów na polu bitewnym
nieskończonych możliwości” (Ernst Jünger). Pragnęli, by posłużyć się słowami Eichendorffa,
„szturmować bramy niebios”. Dla jednych ów szturm zakończył się służbą u nowych panów, dla
innych emigracją lub „emigracją wewnętrzną”, dla jeszcze innych więzieniem, śmiercią na froncie
lub w konspiracji przeciw reżimowi narodowosocjalistycznemu i, w konsekwencji, pod toporem
katowskim. Narodowa rewolucja pozostała niespełnionym marzeniem. Lub też, jak powiedzą inni,
urzeczywistniona została przez narodowych socjalistów, czyli niewłaściwych ludzi i nie tak, jak to
sobie wymarzyli. Po raz nie wiadomo który rewolucja pożarła własnych ojców.
Friedrich Georg Jünger wybrał „wewnętrzną emigrację”, całkowicie wycofał się z życia
publicznego, wyjechał z Berlina i po pewnym czasie przeniósł się na najdalszy południowy kraniec
Niemiec do Überlingen – liczącego wówczas pięć tysięcy mieszkańców miasteczka nad Jeziorem
Bodeńskim, gdzie mieszkał do końca życia. Z politycznego publicysty i aktywisty zamienił się
w poetę – Goethe, George, Klopstock, Hölderlin, Trakl byli dlań wzorami – autora opowiadań,
aforyzmów, esejów filozoficznych, powieściopisarza, tłumacza. Już wcześniej, na przełomie lat 20.
i 30. zaczął odwracać się stopniowo od bezpośredniego zaangażowania politycznego, co widać
również w jego publicystyce, w której coraz mniej było odniesień do aktualnych kwestii
ideologiczno-politycznych a coraz więcej refleksji nad kulturą.
Ogłosił znakomite tomy wierszy: Wiersze (1934), Wojna (1936), Taurus (1937), Missouri
(1940), relacje z podróży: Listy z Mondello (1943), Wędrówki na Rodos (1943), książki
eseistyczne: O komizmie (1936), Greccy bogowie (1943), Tytani (1944). Wiersze i eseje
publikował na łamach niepolitycznych czasopism jak „Corona”, „Neue Rundschau”, „Die
Literatur”. Nie należał do Izby Piśmiennictwa Rzeszy.
Podczas gdy w okresie Republiki Weimarskiej widział w technice instrument, którego naród
musi użyć dla odzyskania suwerenności i dla panowania, to teraz porzuca narodowo-rewolucyjna
technofilię i w 1939 roku kończy pisać swój słynny traktat przeciwko dominacji techniki
i technicznego myślenia Perfekcja techniki (wydane w 1946 roku), uzupełniony później przez
Maszynę i własność (1949). Kontynuuje pracę literacką publikując kolejne tomy wierszy:
Zachodni wiatr (1946), Pustelnia srebrzystego ostu (1947), Winnica (1947), Sznur pereł (1947),
Irys na wietrze (1952), Krąg lat (1954), Czarna rzeka i wietrzno-biały las (1955), Stuka do drzwi
(1968). Wydaje zbiory esejów: Mity greckie (1947), Wschód i Zachód (1948), Nietzsche (1949),
Rytm i język w wierszu niemieckim (1952), Język i kalkulacja (1953), Mity greckie (1957),
Pamięć i wspomnienie (1957), Słowo i znak (1959), Ogrody na Zachodzie i na Wschodzie (1960),
Język i myślenie (1962), Wschód i Zachód (1968). Wydał powieści Pierwszy krok (1954), Dwie
siostry (1966) i zbiory opowiadań: Dalmatyńska noc (1950), Pawie i inne opowiadania (1952),
Rozstaje (1961), Powrót (1965). Przełożył Odyseję. Swoją młodość oraz lata spędzone w Lipsku
i Berlinie opisał w książkach autobiograficzno-wspomnieniowych Zielone gałęzie (1951)
i Zwierciadło lat (1958). Publikował również w takich czasopismach jak „Merkur”, „Antaios”,
„Akzente”, „Jahresring”.
Jego zainteresowanie nauką i techniką znalazło swój wyraz w książce Doskonałe stworzenie
(1969), w której poddał krytyce dogmatyzm nauk przyrodniczych i propagowane przez nie
widzenie natury, nie uwzględniające faktu, iż nie potrafimy do końca pojąć „planu i budowy
świata”. W 1971 roku wraz z Maxem Himmelheberem zakłada pismo „Scheidewege” –
reprezentujący najwyższy poziom intelektualny „kwartalnik na rzecz myślenia sceptycznego”
stanowiący forum dyskusji o problemach filozofii przyrody, techniki, nauki i ekologii.
Dla duchowej postawy i dla twórczości Jüngera charakterystyczne jest odrzucenie wszelkich
form subiektywności rozumianej jako permanentne rozgrzebywanie „prywatnych poruszeń
duszy”. Nie znajdziemy u niego ani moralistyczno-humanitarystycznych kryteriów przykładanych
do historii i losu człowieka, ani letniego śluzowatego sentymentalizmu, w którym rozpływa się
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każda forma i każdy kształt („Dobroć jest klejnotem zdobiącym najtwardszych. Przyjmij ode mnie
to słowo: nie ufaj miękkim”). Poszukuje trzeciej drogi, tak samo oddalonej od pustki tego, co
ogólne i abstrakcyjne, jak i od błahości i banalności tego, co prywatne i „indywidualne”. Przedrzeć
się chce przez zasłonę powszechnego gadulstwa, aby dotknąć rzeczywistości, która odsłania się
wówczas, gdy pewien szczególny, odrębny jej fragment wskazuje jednocześnie poza siebie, ku
temu, co „typowe”, powtarzalne niezmienne, nie rozmywając się jednak w blada alegorię, nie tracą
żadnego wymiary, żadnej barwy swej samoistnej egzystencji i zachowując ostre wyraziste kontury.
Odwołując się do greckich mitów, do Apolla i Dionizosa, dąży do tego, aby wyjść poza utartą
alternatywę „appoliński spokój” – „dionizyjska ekstaza”, poszukuje innej, „trzeciej pozycji”,
połączenia „chłodu”, „małomówności”, opanowania, dyscypliny, wyrazistości tonu i rytmu
z radosnym, uniesieniem w obliczu bujności bytu, namiętną fascynacją chaosem, który jest
warunkiem życia i płodności („Płodność jest chaotyczna, chaos straszliwą płodnością. Sterylność
to urok pustyni”). Pisał, że najdoskonalszą zabawką jest kalejdoskop, ponieważ tworzy symetrię,
aby w następnej chwili ją zniszczyć, a w następnej znowu odbudować. Gdyby nie było tworzenia,
niszczenie natychmiast by ustało, a wraz z nim życie samo. To są dwie nierozłączne strony życia,
stanowiące zarówno o jego pięknie jak i okrucieństwie – dziecięcy kalejdoskop jest tego
najprostszym, najlepszym symbolem.
Jünger poszukuje ładu mieszczącego się poza systemem, abstrakcyjnym schematem i metodą,
które „kanalizują rzekę życia”, i odnajduje go w rytmie: „Gdy rytm zamiera, zaczyna się nuda. Dążę
ku żywiołom, ku fali, ku ogniowi. Zawierzam ufnie najstarszym powtórzeniem, prawom powrotu.
Nie docieram przy tym dalej niż zaprowadzi mnie rytm. Gdyby mnie opuścił, słoneczny rydwan
zrzuciłby mnie w dół, rumaki i woźnicę opanowałoby szaleństwo”.
Rytm pozwala opanować chaos bez utraty jego płodnej mocy, utrzymuje ruch życia, ale oddala
niebezpieczeństwo, że pochłonie go bezładna, bezkierunkowa, destruktywna dynamika; rytm
umożliwia osiągnięcie spokoju i ładu, które są przeciwieństwem martwego bezruchu
i rozleniwionego trwania. Mityczne prasiły, żywioły wody i ognia, odwieczny rytm świata, czyli
rytm „wiecznego powrotu” („Przychodzę i odchodzę znowu, i przychodzę raz jeszcze, gdyż słodką
jest rzeczą obracać się w tańcu”), ujęte w poetyckie słowo przekształcają się w „boską grę” – cały
„świat staje się tańcem i śpiewem” – obserwowaną i przeżywaną w radosnym spokoju ducha,
intensywnie, ale z dystansem płynącym z pragnienia, aby na zimno cyzelować formę.
Spokój, opanowanie i dystans („Gdzie brak dystansu, tam wszystko staje się demoniczne”)
dają szansą na „ostrzenie słuchu tak długo, aż od dołu da się rozpoznać wyraźne bicie pulsu”, są
składnikami życia intensywnego, pełnego i skoncentrowanego, któremu duchową gęstość nadaje
świadomość jego przemijalności i śmiertelności. Pojawia się w nim „delikatna, srebrna
namiętność” i „złota wichura nadmiernych mocy”, człowiek potrafi „usłyszeć harmonię
nieskończonego nawet w skrajnych dysonansach, usłyszeć jak wielki kryształowy krąg drga
i zaczyna śpiewać”, poczuć w sobie „wibracją” bytu. „Odczarowany” świat na nowo staje się pełen
cudownych niespodzianek.
F.G. Jünger był człowiekiem konserwatywnym, podobnie jak jego brat Ernst „heroicznym
realistą” uprawiającym winorośl na stoku wulkanu, „pogodnym radykałem, co „tańczy
z przeznaczeniem” i zachowuje spokój w obliczu katastrof. Oddalony od rozgwaru tzw. życia
literackiego rozmyślał i tworzył, kultywując wzór poety i filozofa należącego do tak rzadkiego
w naszych czasach gatunku „wolnych duchów”. Radość istnienia („Pogoda ducha jest zawsze
oznaką wolności”) i głęboka melancholia pozostają u niego w nierozerwalnym związku,
a „arystokratycznej” wyniosłej pogardzie dla mas i ich politycznych organizacji towarzyszy pokora
wobec zagadki i wielkości losu każdego choćby najmniej znaczącego, najmniejszego, pojedynczego
człowieka („Pozwólcie nam kochać także tych, którzy niczego nie dokonują”).
Był reprezentantem jedynej dziś możliwej prawdziwej elity – „elity postrzegania”, która
przekazuje „szlachetnym wybrańcom” zapisy z kolejnych aktów „deszyfrowania kodu ludzkiej
egzystencji”. Dla „elity postrzegania” zasadniczym celem jest zachowanie umiejętności czynienia
dystynkcji, rozróżniania, różnicowania, dostrzegania wszystkich odcieni, półtonów i niuansów,
ćwiczenie i pielęgnowanie zdolności do wydobywania spod abstrakcyjnych schematów,
ideologicznych symplifikacji i massmedialnego szlamu tego, co jednostkowe, żywe, chaotyczne,
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konkretne i odrębne, a równocześnie odkrywanie wielkich rytmów, zasadniczych linii, zawsze
takich samych powtarzalnych wzorów – w kosmosie, w naturze, w historii, w losach cywilizacji,
państw i narodów, zgodnie z rozpoznaniem, że „prawda jest udziałem własnego w powszechnym,
powszechnego we własnym”.
Kto wie, być może jedyną ambicją człowieka konserwatywnego winno być dziś wejście do
„elity postrzegania”, którego nie gwarantuje ani pochodzenie, ani koneksje, ani bogactwo, ani
popularność wśród wyborców. A jedynie kształcenie umysłu. Pisał Jünger: „Istnieją umysły, które
są ciemne, w których nie ma światła. Oraz takie, które są tak jasne od sztucznego światła, że już
nic nie widzą”. Do „elity postrzegania” należą ci, których umysły rozświetlone są łagodnym,
naturalnym światłem.
Przypisy
1

„Faszystowskim rewolucjonistą” nazwał F.G. Jüngera Tomasz Mann, którego tenże z pasją atakował
w latach 20., oskarżając go, że „każdy metal przemienia w konfekcję”.

2

Zob. F.G. Jünger Oblicze demokracji, przeł. T. Gabiś oraz Koncentracja nacjonalizmu, przeł.
W. Kunicki [w:] Rewolucja Konserwatywna w Niemczech 1918-1933, wybór i opracowanie W. Kunicki,
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999.

Pieter Bruegel (starszy), Pszczelarze i złodziej ptasich gniazd, pióro, tusz, ok. 1568 r.,
Kupferstichkabinett, Berlin
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JÓZEF BARAN

Nie pytając mnie o zgodę
– białe jest czarne
stwierdził polityk
głównej partii
– krzywe jest proste
odparł na to
polityk partii przeciwnej
– kraj chyli się ku upadkowi
– wcale nie
to przecież
kosmiczny wzrost!
…i gdy tak przekrzykiwali się
w obcych sobie
językach polskich
spojrzałem w okno
lecz nie zauważyłem zmiany:
kraj stał jak jak zawsze stoi
moja niepartyjna stopa życiowa
ani rosła
ani malała
białe było białe
a krzywe – krzywe
może należaloby przyswoić sobie
język kurdyjski
i w nim się dogadywać
skoro w naszym idzie nam
jak gęsi z prosięciem
(jak tym tam
na ekranie telewizora
którzy właśnie
wzięli się za czupryny
i nie pytając mnie o zgodę
turlają się
wokół mównicy
walcząc
o zagrożone prawa
i moją swobodę)
luty 2017
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Poezjobójcy
coraz więcej współczesnych poetów
radosnych wyznawców onana
podnieca się awangardowo
wydając dzikie okrzyki
bez udziału czytelnika
albo w najlepszym razie
przypominając faceta
którzy w trakcie tej rozkosznej robótki
osiąga kogucią satysfakcję
wcale nie zauważając
czy partnerka – czytaj publiczność –
coś z tego dla siebie ma

Reportaż z końca świata
zajezdnia
popsutych
mechanizmów
do których czas zgubił
instrukcję
składowisko wycofywanych z obiegu
głuchych uszu
niedowidzących oczu
rozkręconych sprężyn
wyżytych losów
do niedawna tak mocno zżytych
z innymi losami
czasy przeszłe dokonane
ze zwieszonymi głowami
Leszek niby żywy
lecz też wypchany ptak
ze szklanym okiem
w którym zastygł świat
głowy coś mamroczą
gulgoczą
śnią na jawie
jakby za mgłą
odłączają się
odlatują w nieznane
światy daty
a oni nieważcy
jak na początku istnienia
wypełnieni tylko
przez chwilę
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chwilą
żeby było lżej
podróżować w Nicość
na wózkach inwalidzkich
ostatnich
środkach lokomocji
które
dowiozły ich na końcowy przystanek
gdzie
ważą się
nad
otchłanią
Głogoczów, Dom Opieki Społecznej, czerwiec 2015

Fraszka na ważniaka
ubierasz nicość
we wszechwiedzące słowa
stroisz niebotyczne miny
balonie nadęty
wygarniturowany prochu którym
za chwilę się staniesz
z szarzą wstęgą tytułem biretem
kaprala senatora kardynała króla
profesora zwyczajnego
albo innego
głupca utytułowanego
jakim wszyscy tu jesteśmy
pod słońcem i gwiazdami
robisz wszystko żeby być Kimś
ale jak już jesteś Kimś
mogłbyś wreszcie
być przez moment sobą

Dialog w Neapolu
– to źli ludzie!
to straszni ludzie!
boję się ich
pokazuje wnuczka Nina
zarośniętych kloszardów neapolskich
moszczących się
w tekturowych pudłach
pod arkadami
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– wiesz co
to wcale nie muszą być
źli ludzie
choć na pewno
to są
biedni ludzi
złych możesz spotkać
nawet w ładnych domach
tłumaczę
ale na razie
nie mieści się to
w jej dziecięcej główce

Nauczycielka gry na fortepianie
profesorowi Bolesławowi Faronowi

Stoi z pękiem kluczy wiolinowych
nad głową
mojego wnuka
ministranta Szopena i Mozarta
służącego im do mszy
choć ma o wiele większą ochotę
biegać po boisku za piłką
więc skręca go
gdy mu pani każe
powtarzać pasaże
co chwilę gubi puls muzyczny
i tempo
Stoi nad nim
cicha nieustępliwa skrupulatna
wychwytująca
każde uchybienie
strażniczka czystości tonu
w tivi straszą
zbliżającą się na podobieństwo komety Halleya
III wojną światową
lecz ona z niewzruszoną miną pilotuje
niezgrabne jak kraby palce uczniów
usiłując przemienić je w zwinne łasiczki
przemykające po klawiaturze
w rytmie
allegro non troppo
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jakby ta nieproporcjonalnie wielka
komiczno-kosmiczna
troska
o nutkę „c” była jednym z warunków
by
człowieka pisano przez duże „C”
i rzeczy trwały cudownie
na wyznaczonych miejscach
choć Ziemia dostaje
szalonego kręćka

Wiara
– jestem katolikiem
nie wstydzę się swojej wiary
wierzę że Pan Bóg się mną opiekuje
Powiedział w TV (czym mi zaimponował)
genialny snajper Robert Lewadowski
tak szybko prosto i jasno
jakby strzelał
pięć bramek
w dziewięć minut
na meczu Wolsburg – Bayern
co do mnie
nigdy nie miałem tej pewności
ale jedno wydaje mi się niepodoważalne:
skoro każdy detal drobiazg istniątko
w wodzie powietrzu
w ziemi i na ziemi
jest celowe i potrzebne
(wystarczy przerwać jedno ogniwo
żeby łańcuch ekologiczny zazgrzytał)
to
na miłość boską
powiedzcie mi jak
sprawcą wszystkiego
mógł być Ślepy Traf
Ślepy Traf który wyewoluował
w sensowną i logiczną Całość?
nie
to byłaby sprzeczność sama w sobie
contradictio in subiecto
po latach zastanawiania się
dodam jeszcze
jakby na przekór powyższemu
iż wierzę
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że możliwe jest –
nawet najbardziej niemożliwe
a więc i to że Pan Bóg dogląda mnie
i Lewandowskiego osobiście
co pozornie zdaje się
absolutnie nierealne
Józef Baran (ur. w 1947 r. w Borzęcinie) – poeta, pisarz, dziennikarz. Absolwent technikum górniczego
w Wałbrzychu i filologii polskiej w WSP w Krakowie. Autor kilkudziesięciu zbiorów wierszy oraz
dzienników, wywiadów, reportaży; w 2014 r. została opublikowana jego korespondencja ze Sławomirem
Mrożkiem Scenopis od wieczności. Twórczością poetycką J. Barana zajmowali się m.in. Artur Sandauer,
Bolesław Faron, Julian Kornhauser; jego wiersze interpretowali artyści piosenki, m.in. Elżbieta Adamiak,
Stare Dobre Małżeństwo, Hanna Banaszak.

Georges-Pierre Seurat, studium do Kąpiących się w Asnières,
rysunek kredką, 1883 r., Scottish National Gallery, Edynburg
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Andriej Bazilewskij
ODPRYSKI TĘCZY. WSPÓŁCZESNA POEZJA ROSYJSKA (IV)
Diana Kan urodziła się w 1953 r. w mieście Termez (dawn. Uzbecka Socjalistyczna Republika
Radziecka). Poetka. Ze strony ojca – etniczna Koreanka, ze strony matki – uralska Kozaczka.
Ukończyła wydział dziennikarstwa Uniwersytetu Moskiewskiego. Zdeklarowana „poddana
rosyjskich głuchych kątów”, mieszka w Nowokujbyszewsku pod Samarą. Ścisłymi sztrychami,
w wersach dyszących jaskrawymi rytmami, Kan notuje epokę nieskończonej i przewrotnej
„przestępnej wiosny”, która spadła na kraj. Zapisuje opowieść o marnym świecie, gdzie dla żywej
duszy w jej wędrówce nie ma łatwych rozwiązań i prostych dróg, zaś prawda jest tylko
w uświadomionej pasji życia zgodnie z losem – „gwiazdy wołając”, nie sprzeniewierzając się
własnej naturze. Bohaterka jej wierszy, obdarzona ostrym słuchem, zdolnością do wybaczenia
i skruchy, mocno stoi na rodzinnej ziemi.

DIANA KAN
***
Wróciłeś tu, a ja się przeraziłam:
Nie z Tobą się w życiu rozminęłam,
Nie Ciebie w sercu tyle lat nosiłam
Nie Ciebie w tamten wieczór przeklęłam.
I nie ty na mnie z portretu spozierasz,
I głos, co w uszach rozbrzmiewa, nie twój,
Lecz wróciłeś i też to mi odbierasz,
Dlaczego, powiedz, burzysz spokój mój...
W domu mym cichym dawno nikt nie gościł,
Tu deszcz dzwoni. I ostygł samowar.
Herbaty jak przebaczenia poprosisz,
I szepniesz mi: „byłem nieopodal”.

***
Od ludzi bezdomnych i domów bezludnych,
od miejskich latarni w księżycu skąpanych,
od miłości i skruchy tak bardzo złudnych
odchodzę dziś, tonąc w piaskach rozśpiewanych.
„Wróć!” – w każdym ziarenku czyjaś rada skryta,
lecz nie słyszę, szybując raz w górę, raz w dół,
Do dawnej rzeki wyschniętego koryta
wchodzę, stając polarnej gwieździe na przekór.
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Grobowce drzemią. Barchany odpływają,
tu bym została, lecz tu się nie zostaje,
tu bym się zrodziła, lecz stąd uciekają,
by umrzeć, smutku, bólu tu ponad miarę.

***
Wydaje mi się, że gdzieś Cię widziałam,
Chyba tam, gdzie wszystko się zaczynało,
Gdzieś tam, gdzie usta pachną miętą,
Gdzie nasza niewinność jeszcze nietknięta.
Wydaje mi się, że już Cię kochałam,
Gdzie i kiedy to było – zapomniałam.
Wydaje mi się, że już Cię straciłam,
Że sama jedna Ci nie wystarczyłam.
Gdy wtedy wyszedłeś, trzasnąwszy drzwiami,
Nie przeklęłam Cię, nie łkałam nocami.
Wydaje mi się, że Ci wybaczyłam…
Może zbyt wiele w życiu doświadczyłam.
Przeł. Elżbieta Buczyńska

***
Pijany grabarz, przywykłszy już ryć
Doły dla bratnich swych dusz,
„Już ja nauczę was, jak wolność czcić!”
Tak wykrzykiwał co rusz.
Nie zwalczy ani krzyż, ani stępor
Tej nikczemnej nauki.
Sto lat niech żyją nam – rydel i łom.
Z nawiązką są ich zasługi!
Bardzośmy Tobie potrzebni, Boże.
Ruski naród widać jest w cenie,
Skoro nawet pokój nie może
Ustrzec nas przed zgładzeniem.
Czyż nie potknęłaś się, moja droga
O świeżej swej mogiłki skraj?
Kiedy przed Tobą rajskie wrota,
Pamiętaj, nie rozlewaj.
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***
A ja – pola nieobsiana połać.
Kwitnę, ze wszystkich kpiąc.
Jak mi się to mogło udać?
Niejasne dla mnie wciąż.
Zostałam, nie rozpiłam się
Nie skurwiłam – Boże broń!
Gdy lśniące ścierwo dzień za dniem
Ciemiężyło mój dom.
Przeł. Marta Gaszak

Michaił J. Lermontow, Bitwa nad rzeką Valerik, akwarela, 1840 r.,
Państwowe Muzeum Rosyjskie, Sankt Petersburg
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Konstantin Nikolskij urodził się w 1951 r. w Moskwie. Poeta, wokalista, muzyk i operator
dźwięku. Mistrz rosyjskiego rocka, w latach 60. i 80. ub. wieku członek legendarnych grup, m.in.
Atlanty, Cwiety, Woskriesienije. Autor dramatycznych pieśni-rozmyślań, w których panuje
atmosfera egzystencjalnej nostalgii, jasny smutek zrozumienia prostych życiowych prawd:
nieuchronności strat, rozczarowań i wzlotów, rzadkości i bezcenności prawdziwego kontaktu dusz.
W aforystycznej poezji Nikolskiego, nie roszczącej sobie pretensji do zewnętrznego nowatorstwa,
językiem klasycznego wiersza wyrażone są wieczne paradoksy bytu, odwracalność każdych
okoliczności, możliwość przemian nie do pomyślenia. Jego gitara, według słów poety, „dopowiada
to, co chciał powiedzieć autor, ale nie potrafił”.

KONSTANTIN NIKOLSKIJ
Ja jeden z tych
Ja jeden z tych, co skryli się za drzwiami
Co stoją wciąż, choć mogli dalej iść
Co milczą wciąż, nie dając prawdzie żyć
Co stracili sens i żyją już bez wiary
A dusza ma bezgłośnie roni łzy
Przemogłem się, lecz pieśń ma nie wybrzmiała
Opadłem z sił, ta próba nic nie dała
Nowy życia bieg – poza zasięgiem mym
Ja ten, którego myśl w przeszłości tkwi
Ja ten, którego głos nie mocny dość
By pod chmury się wzbić, zbyt cicho brzmi
Ja jestem dobry, lecz czy zaznał tego ktoś?
Ja niczym słaby ptak, trudno mi się wznieść
Ja ten, co, gasnąc, grzęźnie w ciszy
Choć to niełatwe, pieśń tę chciałbym nieść
Ja nie ustaję więc, ktoś przecież ją usłyszy

Naucz mnie żyć
Proszę, naucz mnie żyć, proszę, naucz mnie robić cokolwiek
Policzone me noce i dni ulotne niczym sny
A to, co kocha przez sen, w imieniu ciała tlen puszcza w obieg
To jedynie cień na brzegu rzeki, co leniwie się skrzy
Proszę, naucz mnie, jak wybrać mam między czarnym i białym
Nie rozdzielać na pół dobra, co nie nasze miało być
Daj mi ostrze dla myśli, by umieścić je między częścią i całym
I proszę, wskaż mi nadrzędny cel, proszę, naucz mnie żyć
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I z papieru przymocuj mi skrzydła – wolność, sumienie
Pomóż wtedy, gdy flauta i ocal mnie, gdy burzy czas
Za to, co było i będzie, i w czym odnajdę wyciszenie
Daj mi duszę – w dłoniach z wodą odbity gwiazdy blask
A to, czym się żyło, kim było – proch, wcale nie żal mi tego
Co w kłamstwie umierało, nie żal, co rodziło wciąż łzy
Naucz mnie więc jeszcze raz, ja nie potrafię niczego
A wszystko, co mam, to cień na brzegu rzeki, co leniwie się skrzy

Miałem sen
Miałem sen, nagle zaczął w nim padać śnieg
Cisza okryła świat i nastała biel
Pokój, światła blask, cisza i biały śnieg
Szkoda, że to było tylko we śnie
Miałem sen, nad uśpionym już miastem
Jaśniejący obłok płynie niespiesznie
Obłok pokoju w białym mieście
Szkoda, że to było tylko we śnie
Życia brzeg, śmierci brzeg, pomiędzy gdzieś teraz tkwię
Uratować ciszę staram się
Lecz przychodzi już dzień zwariowany, dobrze wiem
Nie mam szans, on w siebie wchłonie mnie
Miałem sen, w nim szczęście dotknęło mnie
Wreszcie je poczułem, przyszło w moim śnie
Blask dało życiu, co jak szalone mknie
Szkoda, że to było tylko we śnie
Miałem sen: wszystkie smutki już kończą się
Ludzie osamotnieni znajdują się
Milczą, a później już uśmiechają się
Szkoda, że to było tylko we śnie

Grajek
Na krzesła oparciu powiesił grajek surdut swój
Poprawił czarną muchę i powietrza nabrał łyk
Żeby lepiej słyszeć chodź już, tak daleko nie stój
Jeśli pijany nie jesteś zbyt
O szczęśliwych, nieszczęśliwych, co dobre, co złe
I straszną nienawiść, i miłości żar
Co już było i co będzie na planecie twej
W tej znajdziesz muzyce, tylko porzuć gwar
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Bez żadnych przerw, wciąż morze spraw. Mijają lata twe
Czy wciąż pamiętasz życia cel i czymże jest twój byt?
Dźwięki skrzypiec zbudzą w tobie, to co śpiące i półmartwe
Jeśli pijany nie jesteś zbyt
O szczęśliwych, nieszczęśliwych, co dobre, co złe
I straszną nienawiść, i miłości żar
Co już było i co będzie na planecie twej
W tej znajdziesz muzyce, tylko porzuć gwar
Zamilkły skrzypce, kogo nie pogrążył ból i strach?
I zamilkł grajek, chlapnął wina, goryczy poczuł smak
Zapomniał o futerale niemym i bez słowa znikł
Jakby był grajek pijany zbyt
Lecz melodia pozostała, z wiatrem gania się
Tylko czy ją usłyszysz w nieustannym gwarze?
O szczęśliwych, nieszczęśliwych, co dobre, co złe
I straszną nienawiść, i miłości żar

Zdarzyło się coś
A w moim mieście zdarzyło się coś
Bulwary się otwarły niczym skrzydła
Deszcz nudę zmył. Czy pomyślałby ktoś
Że nuda ta jedynie pyłem była
I zrozumiałem, że też mego życia tory
To tego część, co niesie los dla dnia
I że nie jestem sam, nie jestem chory
Zmieszanie minie i zostanę ja
Że ja zostanę, ale zdążę jeszcze
Pójść w dal, nie odwracając się już w tył
Nie mam odwagi, by się zdobyć wreszcie
Innym powiedzieć, że brakuje sił
A świat wymaga chyba większych zmian
Spróbujmy dobrzy być i staromodni
I kochać tak, by wcielać serca plan
To sprawi, że staniemy się znów wolni
Zdarzyło się coś wtedy, gdy spadł deszcz
Ostygły rozpłomienione pustynie
I ludzie znowu śmieją się do łez
Od pyłu wolni, wyrwani rutynie
Przeł. Monika Krajewska
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Arkadiusz Frania
O PISANIU, CZYLI PSIANIU

G

dy już człowiek żyje i pozna alfabet oraz myśli co nieco o świecie (choć przecież im dłużej żuje
życie, tym mniej wie, tym ta guma jest bardziej bezmiętowa), może albo pisać, albo nie pisać.
Nie pisać jest lepiej i mniej ryzykownie, bo alternatywą dla niepisania jest pisanie, czyli zmiana
wiążąca się z przybraniem energii. Jeżeli jednak homo sapiens pisze, sytuacja się komplikuje,
skoro z pisania może wpaść w niepisanie, będące niczym innym jak wysychaniem. Pisanie to
odwaga, która ustępuje rozczarowaniu. Mimo wszystko wybrałem pisanie, choć dławi mnie ono,
pęta, plecie ze mnie pustkowie i nerwidół.
Postronne osoby raczej uważają ludzi pióra za ekscentryków, no bo jak nazwać kogoś, kto
marnuje wolny czas na tworzenie, zamiast pójść gdzieś i wrócić skądś, zjeść coś i być czymś
najedzonym. Pisanie jest potrzebą, inaczej bym się za nie nie brał. Poświęcam mu mózg i ścięgna
palców, w zamian otrzymując chwilową satysfakcję. Są takie dwa momenty uchwycenia zachwytu
za pięty: gdy wpada pomysł i zaczynam go ubierać w słowo oraz gdy stawiam kropkę na końcu
ostatniego zdania-zdychania. Poza tym, przed tym i po tym – tylko udręka nasilająca się z każdym
napisanym tekstem. W skrajnych przypadkach próbuję nie pisać, ale wolność ducha nie trwa
dłużej niż ziewnięcie, panoszy się za to poczucie nie tyle marnotrawienia na niepisaniu czasu, ile
przedsmak porażki. Być pokonanym przez słowo nie jest powodem do wstydu, ale uświadomienie
sobie, że poddało się bez walki do ostatniego oddechu, do ostatniej litery, to źródło braku
szacunku do siebie samego pokonanego.
Pisanie to psianie – nieraz przy szybkim naciskaniu klawiszy litery nie idą po kolei. Po
pewnym zastanowieniu muszę uznać prawdę tej przestawki; błąd przemienia się w quasi-błąd,
a na ostatek w dogmat. Czyż pisarz nie ma wiele z psiarczyka? Czyż nie opiekuje się słowamipsami służącemu nie jemu samemu? Talent przecież to nie osobista własność, lecz dzierżawa na
nieokreślony czas. Jak szybko pojawia się umiejętność mnożenia w pamięci, tak szybko może
wyblaknąć. Jeżeli zatem Stwórca wynajął nas do korzystania z potencji talentu, podziękujmy mu,
klękając na łokciach, i piszmy dopóki starczy atramentu w długopisie. Niepisanie byłoby więc
sprzedaniem się siłom obcym Darczyńcy.
Pisanie jest też bezowocną walką z niepisaniem, albowiem cokolwiek nie napiszę i tak
zwycięży czysta, biała kartka; zostaje tyle wolnego miejsca: między literami, wyrazami, zdaniami,
na marginesie, w nagłówku i stopce. Czyżby literatura była trwonieniem drzew?
Wszystko w gruncie rzeczy występuje przeciw pisaniu. I czas działa na korzyść bieli. Tusz
z każdym rokiem wysycha, ulatnia się mikrowarstwami z rowków wyrytych w kartce. Gdy tylko
wystawisz rękopis na działanie słońca, proces zniszczenia ulegnie przyspieszeniu. Zostaną puste
rowy, opróżnione z trupów, z sylab, ze wspomnień, z istnienia. Czyli pisanie właściwie niewiele
różni się od niepisania. Była mowa o bieli, która zazwyczaj symbolizuje czystość. W omawianym
kontekście śnieżna barwa zdaje się mieć więcej krwawych poświat niż przecięty łuk brwiowy.
Trwożę się swoim życiem, a jednak dalej żyję. Stracham się o swoje pisanie, a jednak dalej piszę.
By ostatecznie spocząć w milczeniu?
Kiedy zaczynałem próbować „czegoś” w literaturze, a było to na początku lat 90. ubiegłego
wieku, naiwnie wierzyłem w słowo. Myślałem, że rewolucje wywołują poeci, że za ich głosem, za
echem ich wierszy pociągną tłumy. Ruszą z odezwami na pałace czterech pór roku – zimowy,
wiosenny, letni i jesienny. Ufałem i pisałem. Sterty zeszytów, wypisków z głupoty. Ryszard
Milczewski-Bruno w liście do Kazimierza Grefkowicza z 11 lipca 1958 roku użalał się: „W pociągu
miałem trochę tego, co natchnieniem zwą. Dziś byłem nad Wisłą, tak samo. Byłem bardzo zły,
ponieważ ołówka nie miałem przy sobie. Och! łajałem siebie” (cytuję za: Ryszard MilczewskiBruno, Listy, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 1989, s. 5).
Po dwudziestu kilku latach dojrzałem, dlatego muszę pisać coraz mniej, coraz rzadziej,
a jednocześnie coraz gęściej, żeby w dniu sądu literatury zlać się z bielą kartki. Och, chciałoby się
spalić te kajety beznadziei i rozczarowania razem z martwym ciałem. Do pieca. Potem niech
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przestygnie. Na parapecie pragnęłoby się osiadać przy tęskniących za słońcem i wodą kwiatkach.
I usypać się w urnie. Usnąć w urnie. Albo użyć (się) jak w dawnych czasach do posypywania
świeżego tuszu, by się nie rozmazywało, by słowa nie właziły sobie na głowy i końcówki.
Kiedy przygotowywałem się do promocji wyboru wierszy Zbieracze lawendy (2016), miałem
mocne postanowienie podsumowania swojego poezjo-tykania (tykania – od „do-tykać” i „tik-tak”)
i dyskretnego przymknięcia tej dziedziny wylewów z trzewi. W ogóle nosiłem się z zamiarem
uszczelnienia ciszy na kilka lat, na wytchnienie od „tfu”-„tfu” (wszystko, co napisane jest do
mniejszego lub większego niczego, ale skoro nie ma perspektywy najlepszego niczego, niech
będzie, jak było). Dość tego rozczarowania, dość tego łypania na papier, dość tego mocnego „ego”
w „ja”, które każe brnąć przez noc jak przez śnieżycę do laptopa, bo za jego pokrywą-ekranem leży
notatnik (ostatnio wykorzystuję reklamowe egzemplarze notesów z ekologicznego papieru
dołączane do rachunków z UPC – telewizja, telefon, Internet). Mam jeszcze i tę dziwadełkowatą
przypadłość, że: proza i esej idzie wprost z życia przez łeb i stukanie palców (dzięciołuję, czyli
używam w zasadzie tylko 2 placów wskazujących; nie potrafię pisać Chopinem płynącym
wszystkimi palcami rąk po bieli i czerni klawiszy) do folderu, ale wiersz najpierw w kajet,
w drewno. Tak już mam, a jak już mam, to niech będzie, jak mam. Czyli jednak podświadomie
traktuję poezję w kategoriach sztuki wyższej. Szkoda, że nie nauczyłem się kaligrafować, więc
bazgrzę jak skóra pod pazura. Z musu głębokiego pragnienia wyobrażam sobie zajęcia szkolne ze
stalówką maczaną w atramencie – ubrudzone palce, kołnierzyki. Istna euforia.
Wielu boleje nad ulotnością życia. Że takie krótkie, w dodatku przebogate w niechciane
sytuacje. Że nim się obejrzysz, już jesteś obejrzanym. Upływ czasu uważam za zaletę istnienia
i kolejny dar Boga, dowód na Jego miłosierdzie. Im zatem jestem starszy, tym bardziej cieszę się
ze znikomości i nie walczę tak zaciekle o unieśmiertelnienie się. Bez żenady przyznaję, że piszę, bo
niczego innego nie umiem robić lepiej, co nie znaczy, iż swoje wy-pisywanie uważam za wysokie.
Po prostu ufam Bogu i trzymam się pióra, a momenty wątpienia w siebie odnotowuję w kolumnie
z nagłówkiem „źródła rozwoju”.
Kilka miesięcy wstecz miałem mocne postanowienie rozpoczęcia ćwiczeń na siłowni, ażeby do
pracy duszy dodać wysiłek ciała. Niestety, trzy dni przed pójściem do rzeźbiarni sylwetek i dobrego
samopoczucia złamałem kość strzałkową prawą w dwóch miejscach: dwa miesiące w ortezie,
a potem kilkumiesięczna spokojna rehabilitacja i o przeciążeniach nie ma mowy. Chyba jednak nie
powinno się planować i zamiarować. Trzeba tylko żyć z oddechu na oddech, co nie znaczy
głupkowato, z ptasim móżdżkiem. Czego można życzyć pióro-człekowi? Na pewno nie wenery –
takie życzenia z ust zachwyconego wieczorem autorskim widza otrzymał jeden z częstochowskich
poetów. Oczywiście, chodziło o wenę, ale ten lapsus lique traktuję metaforycznie; istotnie pisanie
wymaga wchodzenia w tak intymne i głębokie, niemal seksualne relacje ze słowami i wyłącznie bez
zabezpieczeń, że nietrudno o złapanie metafizycznego trypra.
Chcąc odnaleźć wspomnienia przed ciut podsumowującym moje wierszorobieniespotkaniem
autorskim, przeszukałem „archiwum” (pudło piwniczne) i odnalazłem kilka skarbów, mało
ważnych dla czasoprzestrzeni wszechświatowej, ale galaktycznych dla mojej prywatnej cywilizacji.
Oto „Dziennik Częstochowski. 24 Godziny” z moim debiutanckim wierszem (8 kwietnia 1993
roku). W środowisku literackim tamtej częstochowskiej ery prezentacja liryku w tzw. „Okienku
z wierszem” była nobilitacją, zwłaszcza że prowadził ją ukrywający się za literą „y” – Tadeusz
Gierymski, z rodu, które wydało malarzy: Aleksandra i Maksymiliana. Tadek to świetny
klasycystyczny poeta (o sobie zwykł mawiać, że jest eklektyczny, wiruje mi w umyśle wiele cytatów
z jego tekstów, szczególnie na wylot właśnie klasycystyczna fraza „cóż my bez miocenu?”), żyjący
w cieniu światła otulającego go jako odkrywcę talentu Haliny Poświatowskiej. Tadeusz nie do
końca spełnił się na niwie literackiej, tej twórczości poświęciłem studium „Solidne niefarbowane
retro”. O poezji Tadeusza Gierymskiego (wydane jako osobna książeczka w 2004 roku). Tadek
lubił kobiety i alkohol, zalecał się do kobiet i alkoholu. W końcowym okresie życia nie odpuszczała
mu depresja. Pamiętam, jak pewnego majowego dnia spotkałem go w kawiarni, był razem
z małżonką. Wymieniliśmy uprzejmości, zapytałem o plany literackie. Był rozradowany od
pierwszych słów, ale nagle oznajmił mi, że właśnie wyszedł ze szpitala po kolejnej nieudanej
próbie samobójczej. W wielkiej szufladzie, ciągle w stanie przed sprzątaniem, odnalazłem jedyny
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list, jaki otrzymałem od Tadka Gierymskiego. Na kopercie data ze stemplem pocztowym:
1 czerwca 2005 roku. Pismo poety jest rwane, litery o nierównych wysokościach, tu i ówdzie mniej
czytelne, na końcu dopisek: „Przepraszam za kaligrafię. Ale to wina depresji”. List zawiera
i „skazę”, będącą najszczerszym przejawem poezji życia: w dolnej części północno-wschodniej
ćwiartki pierwszej stronicy znajdują się dwie odpapierosowe plamy: jedno małe nadpalenie
i drugie większe z dziurką. Wyobrażam sobie, jak Tadek siedział nad papierem, trzęsącą się ręką
rzeźbił długopisem literki, co kilka chwil zaciągał się, ale chyba nastąpił moment nieuwagi, gdy
niestrzepnięty popiół spadł, sygnując list pieczęcią poety. Moja mała relikwia. Po śmierci
autora Rosy i rdzy, w dwumiesięczniku kulturalnym Częstochowy „Aleje 3” (nr 76, 2005) jego
redaktor naczelny i pisarz Marian P. Rawinis opublikował wspomnienie o Tadku: „Koniec lat
siedemdziesiątych. Kazimierz Dolny nad Wisłą, mekka polskich artystów. Wiosenna noc, po
niedawnym, ciepłym deszczu upojnie pachną bzy. Przez malownicze uliczki, pomiędzy bajkowymi
domkami, płotkami i kwietnymi ogródkami, idzie Tadeusz Gierymski. Krok ma lekki, poezja szumi
w nim jak wino i jak życie. Idzie na przełaj, przed siebie, z głową zadartą ku rozgwieżdżonemu
niebu. Nie przejmuje się kałużami, w których odbija się księżyc, a w które co i raz wstępuje.
Rozwiane poły kurtki, rozwiane włosy. Tadeusz Gierymski wdeptuje w wodę i zostawia ślad”.
Poezja to nie sentymentalne wycie do księżyca, jeśli już ma coś wspólnego z księżycem, to
łypanie na tę stalowobiałą tarczę. Bo poezją nie jest także wzdychanie do kochania, lecz branie
kochania z kośćmi i krwią. Prawdziwą poezją jest szczegół codziennego życia, trochę
nieuświadomiony, więc wyzbyty kanonu, prawideł, rytuału. Na przykład biedronka odpoczywająca
na dłoni przed odlotem czy palce sczerniałe od skubania słonecznika przemawiają poezją
pierwotną, pierwszą, nieskalaną, niewymagającą definiowania. Tylko jak to piękno przenieść
w wiersz albo prozę. Poezję bowiem traktuję jako jakość, stan gęstości, poziom nasycenia ducha,
który może wejść w różne ciała.
Z piwnicznego pudła wygrzebałem jeszcze jeden rarytas. Druk ulotny (kartka A4 złożona na
trzy, co dawało w sumie sześć ministronic) wydany (powielany na ksero) na okoliczność mojego
pierwszego spotkania autorskiego. Wydarzenie pt. otwierają się drzwi na głos (cytat z mojego
wiersza) odbyło się 2 grudnia 1993 roku w ramach „Częstochowskich Czwartków Literackich”,
o godzinie 18.00, w „Galerii na Mirowskiej 4”. Jedna strona A4 katalożku mieściła informacje
ogólne (w tym dane organizatorów, którymi – oprócz Galerii – byli: Oficyna „Galeria” napędzana
animuszem Władka Piekarskiego i Wydawnictwo Mikołaja prowadzone przez śp. Jacka „Mikołaja”
Olszewskiego; był też wydrukowany kalendarz „Czwartków”), odwrót kartki oddano autorowi:
zdjęcie, notka autobiograficzna i cztery wiersze (bez tytułu, zaczynające się kolejno od słów:
„wszystkie smutki schowałem”, „szaleństwo”, „nie wyobrażam sobie życia”, „stoję przed lustrem”,
wszystkie weszły do mojej prymicji książkowej „na przykład mnie nie ma”). Co pamiętam?
Urzekające zimowe powietrze, zapach zmarzniętego grudnia (ostatnio taki oddech odczułem
31 grudnia 2015 roku, gdy wracałem z pracy do domu), wielość osób, mimo że byłem tylko po
druku 1 utworu w „Okienku z wierszem”. Prawie wszystko było prawie pierwsze. I radość, że to, co
dobre, jeszcze przede mną. Że pisanie, że książki, że literatura, że jakość w tym będę sobą.
Spotkanie trwało krótko, ponieważ dość szybko przeczytałem krótkie wiersze, niektóre, na
życzenie odbiorców, po dwa razy. Tadek Gierymski powiedział, że teksty dobre, choć coś mało ich
zaprezentowałem, ale rozumie, iż to dopiero początek wszystkiego. Jako człek skory do
rozdziewiczania słów i fraz, pomyślałem w duchu, żeby nie okazało się
„iż to już koniec niczego”,
„iż to już koniec wszystkiego”,
„iż to już początek niczego”,
„iż to dopiero koniec niczego”,
„iż to dopiero koniec wszystkiego”,
„iż to dopiero początek niczego”.

Życie jest przebiegłe, albowiem Bóg ma wysublimowane poczucie humoru. Właśnie 19
października 2016 roku podczas prezentacji Zbieraczy lawendy w gościnnym Ośrodku Promocji
Kultury „Gaude Mater” wszystko zagrało profesjonalnie (nie mówię o sobie, gdyż najchętniej
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wyciąłbym się ze zdjęć, z głosów, z obecności). Kapitalna prowadząca profesor Ela Hurnik.
Jesteśmy na „ty”, a to przecież moja nauczycielka w Wyższej Szkole Pedagogicznejw Częstochowie,
Jej zajęć z Młodej Polski nie zapomnę do grobowej deski (czułem się odurzony), a poza tym
najwybitniejsza współczesna badaczka życia i twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
i wiedeńskiej moderny. Ela w czasie spotkania podarowała mi woreczek oryginalnej
prowansalskiej lawendy; jak zdradziła mi w jednym z e-maili, podczas pobytu w tym francuskim
regionie znanym z lavenduli, była świadkiem mitycznego rytuału: kobieta specjalnym sierpem
ścinała kwiaty, które później w formie wysuszonej ozdobiły stół promocyjny. Wiersze czytała
rewelacyjna Agnieszka Łopacka, aktorka Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, znana
m.in. z Darmozjada polskiego Łukasza Wylężałka, serialu Barwy szczęścia. Podczas wieczoru
pozwoliłem sobie na uwagę, że słuchając interpretacji Pani Agnieszki, nie poznałem swoich
tekstów i to prawda, na kilka chwil znowu zachciało mi się być poetą i pisać. Sześciostrunową
oprawę muzyczną wyczarował znakomity Robert Gliński, mistrz gitary, ostatnio grający w Gangu
Marcela. Ubóstwiam heavy metal i gitarobranie, więc dotknąłem niebios muzycznych, choć mam
dwoje lewych uszu zaczopowanych pniami. Zdarzenie utrwalił wirtuoz fotografii Szymon Halter;
jakże wydobył ze mnie „ja” abym nie przeminął, wyciągnął moją duszę z tych ustawień, spojrzeń,
odwróceń, wygięć szyi, migotania warg, pochyleń, odchyleń, nachyleń. To wszystko nie udałoby
się, gdyby nie poświęcenie organizacyjne Grażynki i Mariusza Domaszewiczów, wiernych
sztukom pięknym. Grażynka to niezastąpiona animatorka i poruszycielka-pobudzicielka imprez
na najwyższym poziomie i aranżerka przestrzeni (wspomnę tylko o 16 edycjach Konkursu
Literackiego im. Zofii Martusewicz w Częstochowie, pod skrzydłami Stowarzyszenia Przyjaciół
„Gaude Mater”), a Mariusz – aktor śpiewający i recytujący, grał w Misiu Stanisława Barei (jako fan
filmu, obcując z Mariuszem, wiem, że „swojuję” z epoką, z galaktyką, z surrealizmem), laureat
pierwszej nagrody na I Przeglądzie Piosenki Aktorskiej.
I co ja mam teraz dalej robić? Zrobić wiersz, a wcześniej obić się za muchy w nosie?
A może powinno się postępować tak, jak radzi bohater Sanatorium Rafała Wojaczka, czyli
osiągnąć bohaterstwo wewnętrzne poprzez robienie czegoś właśnie wtedy, gdy tego czegoś nie
chce się robić: „Jak organizować bełta – vademecum pod takim tytułem powinienem napisać dla
adeptów szlaku. To byłoby dzieło poważne i pożyteczne”. Potem narrator bije się z myślami przez
6 stronic i dodaje: „Naprawdę powinienem napisać to vademecum. Kochany ojcze, najmilsza
matko, powinienem. No dobrze, już nie dzisiaj, ale od jutra powinienem zacząć. Pierwsze zdanie
takie: »Pić należy zwłaszcza wtedy, gdy nie ma się ochoty«. No bo tylko wtedy jest to heroizm, czyż
nie? A po pierwszym bełcie ochota już przyjdzie, nie ma strachu”. Czyli najtrudniejsza pierwsza
litera, słowo, zdanie. Potem pójdzie wiersz.
Wyjście z impasu, zawieszenia i próżni decyzyjnej podpowiedział mi także Waldek Skrzypczyk,
bez uporu którego nie byłoby ze mnie poety. Poznałem go, gdy borykałem się z sobą w piątej klasie
Technikum Hutniczego w Częstochowie, właśnie wtedy, gdy ważyła się i warzyła też moja
przyszłość. Stałem na bezdrożu, drogowskazy zarosły mgłą, wył wiatr i wiały wilki. Ledwo
przeczuwałem, że mogę coś wyrazić w wierszu. Waldek był polonistą i prowadził warsztaty
literackie, gdzie w wąskich gronie (na początku 4-5 chłopaków) uczył nas czytania, widzenia,
rozumienia poezji, a potem zachęcał do podzielenia się własnymi rzęchami słownymi. Po kilku
miesiącach miałem gotowy materiał na debiutancki tomik, do którego posłowie skreślił mój
mentor, podobnie jak do dwóch kolejnych zbiorów. Bez Waldkowej wiary nie miałbym też
śmiałości, by obrócić się w polonistę. Waldek, ten niespieszny gigant, powiedział, żebym – gdy
tylko przebudzę się z zaczątkiem wiersza w głowie, pod powiekami, w uszach – wstawał po nocy
i zapisywał, nie tracił słów, nie wypuszczał metafor, bo nie jestem sam na świecie i że to mój psi
obowiązek.
Czyli jednak pisać – psiać, psia mać.
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RAFAŁ ZIĘBA

Początek nowej epoki
Uczeni dziś twierdzą,
że to nie były narody
we współczesnym rozumieniu.
Raczej grupy złączone wspólnym interesem,
rzadziej językiem.
Od Bałtyku po Peloponez,
od Anatolii po Luzytanię
przemierzały Wschodnie i Zachodnie Cesarstwo.
Zwabieni wizją pokoju i dostatku
tłumnie przekraczali granice
państw, praw i obyczajów.
Bizancjum jakoś się oparło
lecz jego zachodnia siostra
nie wytrzymała ciężaru swojej gościnności.
Kiedy po długotrwałym oblężeniu
cesarz Arkadiusz otworzył bramy Rzymu
barbarzyńcy ujrzeli, jak hordy mieszkańców
polują na siebie po ulicach Wiecznego Miasta
by wzajemnie się pożerać.
Ironia losu: ich wódz, Alaryk,
oblegał je dla zdobycia żywności.
To wszystko nie przydarzyło się
ani przez parę lat, ani parę dekad.
Dwieście lat bez mała
przychodzili, wracali,
osiedlali się tu i tam.
Swoje prawa wynosili ponad miejscowe,
Lex Romana pozostawiając bezradnym tubylcom.
Zakładali państwa
pobłażliwie niedostrzegane
przez imperatorów i basileosów.
To wszystko działo się dawno –
półtora tysiąca lat temu.
Znowu modny na europejskich uniwersytetach
Karol Marks powiadał,
że historia nigdy się nie powtarza.
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Ἡράκλειτος
I
Kiedy przylatują sikorki
słońce jest już całkiem wysoko.
Są dyskretne, trzymają się nieopodal.
Znów o nich zapomniałem…
„Myśliciel – rozgarnięty jak kupa liści”
mruczę do siebie karcąco.
Po środku duży stół,
przy oknie drugi, mniejszy,
do czytania i pisania.
Pod ścianą – wyrko, pod drugą – piec.
Zapach barszczu i prania;
myśl, że zanim się ściemni
trzeba narąbać drewna i przynieść węgla.
Mimowolny uśmiech:
„Ależ by kręcili noskami
na widok takiego życia!
Plastikowa wrażliwość społeczna,
οἱ πολλοί z bożej łaski,
pomazańcy sztuki i polityki, kurwa…”
Muszę się oprzeć o krawędź blatu, łapię oddech,
rękawem zagarniam okruszki ze stołu.
Zatłuszczony egzemplarz Cantos, a obok
Społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość,
stary wydruk z Internetu
II
Z niesmakiem przeczesuję zgiełk rozgłośni radiowych.
(Na moment przykuwa uwagę koncert obojowy D-dur,
lament Richarda Straussa na gruzach zburzonej Norymbergi.
„A czegoś się spodziewał, stary durniu?”)
i patrzę przez okno na drzewo.
Kruk, tam, na gałęzi, nazywa się Ezra.
Często tu przylatuje, choć nigdy
nie słyszałem, żeby krakał.
Próbowałem go dokarmiać, ale nie chce.
Siedzi tylko i przygląda się z odległości.
Pod drzewem przycupnął kot.
Patrzy na gałąź i przez chwilę
obaj wyglądają jak z bajki Lafontaine’a:
czarny kruk Ezra,
i Ted, rude kocisko.
Cóż może być serem?
O jaką stawkę toczy się ten spór?
III
Pod wieczór obieram kartofle,
szykuję wspaniały temat dla Van Gogha.
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A tam – ktoś wciąż się stara o coraz większe bogactwo,
naukowiec nie rozwiąże jednego problemu
wcześniej, niż nie zajmie się drugim,
biegacz zmusza się do coraz dłuższego
i coraz bardziej intensywnego wysiłku.
Niby to wszyscy indywidualnie
zabiegają o zaspokajanie swoich potrzeb,
a przecież
wszystkie stworzenia gnane są na wypas pod pręgierzem.
Ted pręży ogon i znika za drzwiami.
Idzie na łowy.
IV
Obudziłem się wczesnym świtem. Szary blask
powoli malował kształt okna na ścianie.
Notatki pozostawiam w nieładzie,
Ted i Ezra poradzą sobie jakoś.
Ich milcząca dysputa
rozstrzygnie się bez świadków.
Coście zrobili z moją cywilizacją?!
Coście zrobili z moją cywilizacją?
Coście… eehhh… coś…

***
Kiedy ogarnia mnie samotność, rysuję mapy.
Na wyimaginowanych krainach, wyspach i kontynentach,
wytyczam bieg rzek, wypiętrzam góry, sadzę lasy,
połacie lądów zasypuję piaskami pustyń.
Później przychodzi czas na ludzi.
Kropkami zaznaczam miasta, cieniutkimi liniami
nanoszę szlaki handlowe. „Czy będzie sprawiedliwie
jeśli akurat w tym miejscu ustanowię granice?”
zachodzę w głowę i nieraz długo trwa
zanim podejmę decyzję w nadziei, że jest ona właściwa.
Na osobnych kartkach
kropki rozrastają się do siatek ulic
poznaczonych drobniutkimi czworobokami budynków.
Wygląda to jak spękana skóra na dłoniach
spracowanego człowieka.
To nieprawda, że na początku było Słowo.
Na początku była noc, bezsenność,
poczucie zagubienia.
Rafał Zięba (ur. w 1969 r.) – autor wierszy, esejów, tekstów teatrologicznych i przekładów literackich.
Absolwent Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Filmu Uniwersytetu Łódzkiego. Wydał trzy tomiki wierszy;
jego utwory poetyckie znalazły się w kilku antologiach. Jest wiceprezesem łódzkiego oddziału Związku
Literatów Polskich oraz Towarzystwa „Tragos”.
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Janusz Górnicki
ANATOMIA RZECZYWISTOŚCI,
czyli Jak zostałem rewolucjonistą Krystiana Piwowarskiego

N

ajnowszą książkę Krystiana Piwowarskiego Jak zostałem rewolucjonistą można odczytywać
w wielu perspektywach i na wielu poziomach. A to – jako alegorię współczesności, a to – jako
spełnioną przepowiednię czy wreszcie, na przykład, jako swoisty raport z oblężonego miasta.
W ostatnim przypadku metaforyczny stan oblężenia odnosi się do sytuacji współczesnego
człowieka uwikłanego w rzeczywistość, którą dawno temu przepowiadało wielu pisarzy, a która, na
co wiele wskazuje, obecnie stała się faktem. Krystian Piwowarski, podobnie jak George Orwell
w Folwarku zwierzęcym, zdaje się mówić, tylko już bez alegorycznego dystansu, że świat jest taki,
jakim go chcą mieć obecne świnie, reżyserujące i kontrolujące rzeczywistość. Jaka jest zatem ta
rzeczywistość, jaki jest ten współczesny świat? „Przyjemny” – powiedzą pewnie ci, którzy, niczym
jakaś nowa odmiana turystów, nieustannie wędrują przez przepastne przestrzenie galerii
handlowych, hipermarketów i innych centrów zaopatrzonych finalnymi produktami światowych
korporacji. Wędrują i pakują do wózków paszę (w reklamach ciągle nazywaną „żywnością”) albo
przedmioty, bez posiadania których ich dalsze życie straciłoby jakikolwiek sens (o czym
przekonują głowy w telewizorach w przerwach między relacjami z kolejnych igrzysk). Innego
jednak zdania jest autor książki i czytelnicy, do których książka jest skierowana. Opanowana
przez pieniądz i polityków współczesność jest groźna dla ludzi wrażliwych i myślących, jest
niebezpieczna. Niebezpieczna jest nawet wtedy, gdy wydaje się tylko śmieszna, co tak często
w książce pokazuje autor. Wówczas może jest nawet groźniejsza jeszcze bardziej – zdaje sie
sugerować Krystian Piwowarski – gdyż jej śmieszność najczęściej podszyta jest absurdem
usankcjonowanym przez tych, którzy decydują. Dyskusja z absurdem nie jest możliwa. Czy
diagnoza rzeczywistości przedstawiona w Jak zostałem rewolucjonistą jest trafna? Każdy
z czytelników sam będzie musiał odpowiedzieć na to i wiele innych pytań stawianych przez książkę
Krystiana Piwowarskiego, który w tragikomicznym anturażu świata przedstawionego powieści
bardzo serio mówi o współczesnych zagrożeniach. Ktoś może powiedzieć, że są to tylko domysły.
Być może, ale jak w pewnym momencie powie bohater książki – Nasze domysły, są naszą bronią.
Wielką wartością Jak zostałem rewolucjonistą jest także język, którym powieść została
napisana. Skondensowany, inteligentny a gdy trzeba obrazowy i dowcipny. Język książki istnieje
jakby na przekór i wbrew światu, w którym autor umieścił głównego bohatera powieści. Świat ten
będąc płaski jak ekran telewizora, poprzestaje na tak samo płaskim i bezwymiarowym języku,
bazującym na sloganach i zlepkach angielskopodobnego bełkotu. Prześmiewcza krytyka tej nibymowy także jest w książce obecna.

Krystian Piwowarski, Jak zostałem rewolucjonistą, wyd. Carpathia, Rzeszów, 2016.
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C.S. LEWIS ALEGORIA MIŁOŚCI

„Ludzkość nie przechodzi przez kolejne fazy rozwoju niczym
pociąg przejeżdżający przez stacje; jako coś żywego, ma ona
ten przywilej, że jest w ciągłym ruchu i nigdy nie zostawia
niczego za sobą. W pewnym sensie jesteśmy nadal tym, czym
byliśmy kiedyś”.
„Jeśli nawet nie wyrośliśmy z Powieści o Róży, to w każdym
razie odeszliśmy od niej bardzo daleko. Ani forma, ani nastrój
tej dawnej poezji nie przeminęły jednak bez odciśnięcia
trwałego śladu w naszych umysłach. Tym lepiej będziemy
mogli zrozumieć teraźniejszość, a może nawet przyszłość,
im dokładniej dzięki wyobraźni historycznej odtworzymy ów
dawno zagubiony sposób myślenia, dla którego naturalnym
środkiem wyrazu był alegoryczny poemat miłosny”.
(C.S. Lewis, Alegoria miłości)
Alegoria miłości to jedna z najważniejszych książek C.S.
Lewisa na temat historii kultury, obok jego słynnego
Odrzuconego obrazu, poświęconego średniowiecznemu
widzeniu świata. Tym razem znakomity pisarz i eseista przedstawia czytelnikowi
pasjonujący obraz średniowiecznej literatury, jej wielkiego tematu – miłości, i charakterystycznej
formy – alegorii. Książka Lewisa to podróż do źródeł naszej cywilizacji, pokazująca, że wiele
poglądów i wartości, które uważamy za naturalne i zawsze obecne w kulturze, miały w istocie
swoje określone początki; wiele innych mogłoby wyglądać inaczej, część zaś utraciliśmy
już bezpowrotnie.
Ta książka to niezwykły popis literackiej erudycji i przenikliwości autora Opowieści z Narnii,
który dowodzi, że jest nie tylko znakomitym twórcą fantastyki oraz wybitnym pisarzem
chrześcijańskim, ale – być może przede wszystkim – wielkim badaczem literatury i jej
historii. Lektura Alegorii miłości to dla każdego miłośnika Clive’a Staplesa Lewisa niepowtarzalna
okazja, by podejrzeć, czym tak naprawdę zajmował się on w miejscu pracy – na Oxfordzie
i katedrze literatury średniowiecznej w Cambridge, i jakie są źródła jego zdumiewających
dzieł fantastycznych.
C.S. Lewis, Alegoria miłości (tyt. oryg. The Allegory of Love: A Study in Medieval Tradition, Clarendon
Press, Oxford, 1936); tłum. Magdalena Sobolewska, wyd. Esprit, Kraków 2017.
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JACEK ŚWIERK RELACJE NA NIEŻYWO

Jak twierdził Konstandinos Kawafis, poeci przed czterdziestką
nie mają nic do powiedzenia. Jacek Świerk ma lat trzydzieści
sześć, zatem zbliża się do kawafisowej granicy, co pozwala
sądzić, że ma już coś do powiedzenia i potrafi to zrobić.
Rzeczywiście, jego debiut poetycki Relacje na nieżywo jest
zaprzeczeniem pseudointelektualnego bełkotu i rozgaworzonej
„poezji” o niczym zalewających literackie targowisko próżności
w Polsce. 19 wierszy Świerka to tylko z pozoru niewiele, bowiem
autor wychodzi z założenia właściwego artystom dojrzałym,
że nie gadulstwo, nie ilość, ale jakość utworów stanowi
o poetyckiej klasie. Starannie wybrane wiersze zawierają rzadko
spotykany w polskiej poezji ładunek intelektualny; to także
utwory krytyczne wobec dzisiejszego conditio humana
i zakłamanej rzeczywistości, nie pozbawione jednak ironii,
humoru i językowej wynalazczości.
Jacek Świerk, Relacje na nieżywo, wyd. Miniatura, Kraków, 2017.

Jerzy Lengauer
MAŁA ANTOLOGIA POEZJI FRANCUSKIEJ
W przekładach Kazimierza Brakonieckiego

W

topię się w tłum i zapytam w pierwszej osobie liczby mnogiej zamiast w pojedynczej:
Dlaczego nie czytamy poezji? Na to pytanie w zasadzie niektórzy z nas odważą się
odpowiedzieć i będzie to odpowiedź bardzo bliska prawdy. Mianowicie dlatego, że nie rozumiemy
poezji. O poezji francuskiej nie mamy w ogóle pojęcia. Podobnie jak o hiszpańskiej, włoskiej,
niemieckiej czy rosyjskiej, chyba że mamy ochotę prenumerować i czytać na przykład „Zeszyty
Literackie”, „Borussię”, „Literaturę na świecie”, czy jakieś inne pismo literackie niedotowane przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a mające na tyle samozaparcia, żeby przekładać
i drukować współczesną poezję europejską i przypominać klasyków tworzących kulturę tego
kontynentu. Ową wytrwałość prezentuje na Warmii i Mazurach olsztyńskie Centrum PolskoFrancuskie pod dyrekcją Kazimierza Brakonieckiego, któremu właśnie należą się ukłony (a może
niektórzy miłośnicy i znawcy liryki zganią nieco tłumacza?) za tłumaczenie i wybór wierszy
trzynastu francuskich poetów, poczynając od dziewiętnastego wieku, a kończąc na współczesności.
Czy uczyliśmy się w szkole średniej łaciny, czy nie, zetknęliśmy się w mniejszym lub większym
stopniu z poezją stanowiącą wzór dla późniejszej Europy podzielonej w 843 roku. Najwięcej
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czytaliśmy zatem wierszy powstałych na terenach, które po rozpadzie Cesarstwa Karola Wielkiego
przypadły Lotarowi I i Karolowi Łysemu. Oczywiście została po tych lekturach raczej pustka aż
do... (ach, te nastoletnie burze hormonów!) Baudelaire'a, Rimbauda i Verlaine'a. Nic dziwnego:
outsiderzy, poeci wyklęci, poètes maudits. Kazimierz Brakoniecki, jako że sam poeta i literat od lat
wczesnych, nie mógł pozostać obojętny względem tej wiedzy. Antologię więc rozpoczyna od
Charlesa Baudelaire'a i w ten sposób, chyba żegnając (?) wiek dziewiętnasty zaprasza do poznania
współczesnej poezji francuskiej, która nie tylko prezentuje obszar środkowy państwa Karolingów
i tereny języków romańskich, ale także sięga do francuskiej części Alzacji. Autor wyboru wierszy
francuskich (bo nie mam wątpliwości, że odpowiada zań właśnie Brakoniecki) dopasowuje poezję
do dziewiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej historii i kultury Francji. W Antologii zamieszcza
również utwory poetów pochodzących z Maghrebu i z Martyniki, ukazując różnorodność
francuskiej kultury i literatury.
Zbiorek poetycki jest skonstruowany chronologicznie według dat urodzin poetów i ich
debiutów poetyckich. Po dziewiętnastowiecznym Baudelaire'rze mamy od razu Valery'ego
Larbauda, którego pierwszy tom wierszy ukazał się w 1908 roku. I tak aż do Tahara Bekriego,
Yvona Le Mena i Mohammeda El Amraoui'ego, którzy urodzili się w drugiej połowie dwudziestego
wieku. Dzięki takiej konfiguracji czytelnik może prześledzić pokrótce nie tylko historię francuskiej
poezji, ale także ewolucję tematów i spraw podnoszonych przez autorów, tudzież zyskuje pewien
ogląd kulturowego zawirowania niegdysiejszego państwa kolonialnego, którego to kolonializmu
skutki Francja (wszakże nie tylko w poezji) ponosi w dwudziestym pierwszym wieku.
Każdemu z poetów poświęconych jest kilkanaście – kilkadziesiąt linijek tekstu opisującego
w zasadzie tylko jego twórczość. Co może trochę denerwować, tytuły tomów wierszy, które nie
zostały przetłumaczone na język polski, Antologia pozostawia w oryginale. Poniekąd to
zrozumiałe. Po pierwsze – zapewne jest to kwestia praw autorskich, po drugie – tłumacz nie chce
brać odpowiedzialności za sugerowanie tytułów niewydanych jeszcze w Polsce książek. Jednakże,
na pewno dla posługujących się językiem francuskim, jak i dla ułatwienia szukania utworów
w wydanych zbiorach i porównania oryginału z przekładem, na stronach 169-171 zamieszczony
został skorowidz Oryginały utworów w języku francuskim. Oprócz tytułów podano w nim zbiór,
w którym ukazał się wiersz, wydawnictwo i rok pierwszego wydania. Notatki o autorach zawierają
cenne informacje dla zainteresowanych nie tylko urodą, wagą, artyzmem utworów, ale także tych,
których ciekawi umiejscowienie poety i jego wiersza w nurcie poetyckim współczesności, związek
artysty z grupami literackimi i kręgami innych sztuk.
Z perspektywy drobnomieszczańskiej rzadko ma się do czynienia z polskimi tłumaczami
poezji. Spotkania promujące takie wydawnictwa z reguły mają miejsca w większych ośrodkach.
Należy żałować, ponieważ przynoszą sporo informacji nie tylko o warsztacie tłumacza, ale przede
wszystkim o tłumaczonych poetach. Wnoszę o tym z dwóch przykładów, które, jestem przekonany,
odzwierciedlają rzeczywistość. Mianowicie, audycji radiowych, gdzie, oczywiście przoduje
Dwójka, oraz z kętrzyńskiego spotkania z tłumaczem (aczkolwiek nie tylko) Krzysztofem
D. Szatrawskim, promującego najnowszy przekład wierszy Maksymiliana Wołoszyna pod tytułem
Wiatr północno-wschodni. Jest to o tyle znamienne, że Szatrawski mieszka i pracuje w Olsztynie,
związany jest z tamtejszym środowiskiem literackim, pochodzi zaś z Kętrzyna.
Uważam, że w przypadku Kazimierza Brakonieckiego i jego fascynacji Francją, szczególnie
Bretanią, byłoby nie tyle podobnie, ale jeszcze bardziej interesująco. Przypuszczam, że jako
dyrektor Centrum Polsko-Francuskiego miał kontakt z niektórymi współczesnymi poetami,
których utwory zamieszcza w Antologii. O Heather Dohollau pisze: „Odwiedziła Polskę w 1998
roku (Warmię i Mazury)”, o kolejnym poecie: „Keineg dwukrotnie odwiedził Polskę (w tym
Warmię i Mazury), o Yvon Le Men, że „przebywał na Warmii i Mazurach”.
Prozę poetycką i wiersze zawarte na stu sześćdziesięciu kilku stronach czyta się raczej
swobodnie. Poezja nie męczy, nie nuży, czasami wszakże zmusza do zastanowienia nad tematami,
zwłaszcza, gdy dotyczy spraw społecznych, kulturowych, odnosi się do polityki francuskiej.
Paryski spleen Baudelaire'a to zanurzenie się w mieszczański dziewiętnastowieczny Paryż.
Tragiczny, traktowany ironicznie, również z dużą dozą nostalgii. Larbauda czyta się
z przyjemnością wynikającą z dość łatwej konstrukcji utworu; to podróż mogącego sobie na to
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pozwolić bogatego obserwatora krajobrazów i ludzi od Portugalii po Austro-Węgry. Kolejni poeci
figlują już z rytmiką wersów, układem strof. Zachwiana zostaje relacja między osobistymi
odczuciami a metaforycznym odbiorem otoczenia. Większość utworów przyprawia o zadumę,
mało jest ironii i żartu. Pokutuje tu nieco, bardzo ozdobiona środkami stylistycznymi, melancholia
Francji powojennej. Ukoronowaniem Antologii jest pamięć kolonialna, ba! – niewolnicza, czyli
podróż w okrutną przeszłość, miejscami przejmująca jak obrazy ze statku handlarzy żywym
towarem. Po wysłuchaniu zarzutów dwujęzycznych poetów, tęskniących za krajami, gdzie się
urodzili, bądź skąd pochodzili ich przodkowie, francuskie miasta przestają być dla odbiorcy tylko
miejscem uprawiania sztuk, stając się także symbolem narzucanej podbitym narodom dominacji
politycznej i kulturowej.
Od mieszczańskiej męczarni artystycznego umierania w poetyckiej prozie, przez liryki,
podróże po Europie, sugestywne ironie i subiektywne metafory, aż do zaangażowanej społecznie
sztuki – tak Brakoniecki proponuje poznawać poezję francuską. Poznawać? A może po prostu
o niej przypomina? W każdym razie, w jakimś stopniu przenosi na odbiorców Antologii swoje
uczucie, że nie można wyobrażać sobie funkcjonowania bez obecności poezji.
Mała antologia poezji francuskiej. Wybór i przekład Kazimierza Brakonieckiego, wyd. Centrum PolskoFrancuskie Côtes d'Armor – Warmia i Mazury, Olsztyn, 2016.

Georges-Pierre Seurat, La Grille, rys. kredką, 1882 – 1884 r.,
Solomon R. Guggenheim Museum, Nowy Jork
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JOHNMICHAEL SIMON

Lawenda
Popołudniami
gramy w remika na balkonie
gadamy o polityce i cenach
pokazujemy zdjęcia wnuków
Siorbiemy miętową herbatę
czekając, by jesienne słońce
zaszło ponad sosnami
na szczycie wzgórza
Gdy nadchodzi zmierzch
całujemy się w policzki
i umawiamy na
następny tydzień
Ostatecznie najpóźniej
za dwa tygodnie
kiedy się ochłodzi

Nowe brzmienie
Daj im to, czego oczekują
zawsze tak było –
publika żująca mięso czy chrupiąca popcorn
łby się kiwają, stopy przytupują
Aż pojawi się ktoś
i stworzy to, co krytycy nazwą
odmiennym, niezwykłym, nic niewartym
Tylko później, czasami po wielu latach
to właśnie staje się modne
porusza łby i stopy
pożeraczy mięsa czy popcornu
Aż na scenie pojawi się kolejny
rewolucyjny łamacz zasad
ze swoją nową kakofonią
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Starzy królowie i królowe
Jak traktować
starych i kłótliwych
apodyktycznych i gderliwych władców
gdy tron zamienią na wózek albo łóżko?
Złościć się, gdy przeszkadzają
irytują swoim rozkazującym
tonem, powtarzają w kółko to samo?
A może być łagodnym
i wyrozumiałym
jak dla dzieci
którymi ponownie się stają?

Fasada
Twoje usta nie mówią wprost
tylko grzeczne kłamstwa i wykręty
zmyślenia, żarty i dygresje
lecz ani słowa o tym, co jest naprawdę
Te usta są jak na obrazie Picassa
podobnie oczy, każde patrzy
w inną stronę, i ani śladu tego
co skrywasz pod maską uprzejmości
Dlatego cisza będzie ci błazeńskim kompanem
przekleństwo, skowyt albo krzyk
mam już dosyć twojego udawania
nie nienawidzę, ale i nie kocham takiej jak ty
Przeł. Tomasz Marek Sobieraj
Johnmichael Simon (ur. w 1938 r. w Northampton, Anglia) – poeta i autor opowiadań, od 1963 r.
mieszkający w Izraelu. Redaguje anglojęzyczne izraelskie pismo literackie „Cyclamens and Swords”,
współredaguje coroczną międzynarodową antologię poezji anglojęzycznej wydawaną przez „Voices Israel”.
Autor dziewięciu zbiorów poezji.
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Roman Dmowski
NIGDY NIE UMIELIŚMY MYŚLEĆ O ROSJI

W

tej krótkiej rozprawce stawiam sobie za zadanie możliwie jasno wyłożyć najważniejsze
przesłanki do naszej polityki wzglądem wschodniego sąsiada w rozpoczynającym się obecnie
okresie dziejów. Uważam to za rzecz pilną, na żadnym bowiem gruncie nie grozi nam popełnienie
takich błędów, jak na tym — a przecie to grunt pierwszego dla nas znaczenia.
W położeniu Rosji zaszedł ostatnimi czasy głęboki przewrót, niemniejszy na zewnątrz, jak na
wewnątrz; zmienił się też gruntownie stosunek całego świata do niej i nie mam wątpliwości, że
w dalszym ciągu będzie się on szybko przekształcał, we wręcz może odmiennym kierunku, niż
dzisiaj. Jeżeli my z tych zmian nie będziemy sobie zdawali sprawy, drożej za to zapłacimy, niż
ktokolwiek. Przy naszym położeniu geograficznym musimy znać Rosję i rozumieć
wytwarzające się obecnie warunki jej istnienia lepiej, niż jakikolwiek inny naród
w Europie — inaczej nie znajdziemy w stosunku do niej właściwej drogi i łatwo nas
będzie użyć, jak już używano za narzędzie polityki cudzej.
Trzeba się przede wszystkim nauczyć myśleć o Rosji, czegośmy nigdy naprawdę nie umieli.
Polska przejęła walki z Moskwą po Wielkim Księstwie Litewskim i prowadziła je przez długi okres;
ale dla Polaków właściwych Moskale pozostali narodem dalekim, nieznanym i niezrozumiałym.
Pozostali dopóty, dopóki nie zetknięto się z nimi, niestety, zbyt blisko, tak blisko, że nie byliśmy
zdolni spojrzeć na nich w perspektywie, zrozumieć, czym jest Rosja, jaka jest jej rola na świecie
i jakie nasze położenie w stosunku do niej.
W najważniejszym dla losów naszej ojczyzny dwu-wiekowym okresie dziejów rosyjskich, który
się zaczął od Piotra Wielkiego, a zakończył w wojnie 1914-1918 roku, bezwład polityczny i upadek
myśli państwowej w Polsce sprawił, żeśmy w stosunku do Rosji umieli się zdobywać tylko
na odruchy, które, jeżeli służyły jakimś celom, to nie naszym.
Nasza walka z Rosją w XIX stuleciu dała liczne karty poświęcenia i męczeństwa, zrodziła
największą poezję patriotyzmu, jaką świat widział, ale w tej walce myśl nasza nie mężniała,
nie hartowała się, nie pogłębiała; przeciwnie, wyrodniała i coraz bardziej
dziecinniała, nasz stosunek do Rosji stawał się coraz bardziej bezmyślnym i coraz
bardziej upokarzającym.
Gdy po ostatnim, najbardziej już niedorzecznym powstaniu, w którym znów służyliśmy za
narzędzie obce, tym razem wprost za narzędzie wrogów, w psychologii narodu rozpoczął się
głęboki przełom — nie uczynił on wszakże naszego stosunku do Rosji ani mądrzejszym, ani
bardziej godnym narodu samoistnego.
Jedni, pociągnięci otwierającymi się dla przemysłu i handlu polskiego widokami w Rosji,
rzucili hasła wyrzeczenia się wszelkiej polityki, postanowili przestać o niej myśleć. Inni mówili
o powstaniach z uroczystą zgrozą po to, żeby zaszczepić społeczeństwu wyrzeczenie się myśli
o własnym państwie i przygotować grunt dla całkowitego oddania się obcym państwom na ich
usługi. Zaczęli wreszcie ukazywać się inni, najmłodsi, będący pod urokiem Rosji rewolucyjnej
i ruchu socjalistycznego, którzy ruszczyli się dobrowolnie, nie tylko pluli na powstania, ale
wyrażali pogardę dla całej przeszłości polskiej, dla polskiej twórczości we wszystkich dziedzinach,
a wyznawali fanatyczną wiarę w nową Rosję. Ci głosili walkę, ale już nie przeciw Rosji, jeno z Rosją
przeciw... caratowi.
Ma się rozumieć, to były nowe prądy, nie ogarniające całego narodu, tylko niewielką część
jego, jak zwykle najruchliwszą, najczynniejszą. Narodowe instynkty i narodowe aspiracje nie
zamarły. I nie były one wcale bierne. W nowej, realniejszej atmosferze zaczęła się organizować
realna walka w obronie zagrożonej polskości i praca nad pogłębieniem polskości w szerokich
masach społeczeństwa. Wiele jednostek, na własną rękę, bez żadnego związku z kimkolwiek,
prowadziło tę pracę z wielkim nieraz wysiłkiem i z nie małymi skutkami. Była to walka obronna,
nie szukająca dla siebie żadnej formuły politycznej, myślą w dziedzinie politycznej nie pracująca,
widząca w Rosji wroga, ale nie próbująca nawet natury tego wroga i jego położenia głębiej
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zrozumieć. W miarę, jak się ta walka organizowała, jak weszły w życie nowe pokolenia
z mocniejszymi aspiracjami, rozpoczęło się szukanie dla tych aspiracji wyrazu politycznego.
W nowych warunkach wyrosłemu, nowemu typowi ludzi, nie wystarczało już modlenie się do
przeszłej i przyszłej Polski w kapliczce: chcieli oni widzieć przed sobą jakąś krótszą czy dłuższą, ale
wyraźną drogę do urzeczywistnienia własnego państwa. Żeby wszakże tę drogę zacząć widzieć,
trzeba było strasznie dużo się nauczyć, wykonać ogromną pracę myśli.
Najtrudniejszym ze wszystkiego było wytworzyć zdolność myślenia o Rosji, najtrudniejszym
dla całego szeregu przyczyn. Ta zdolność w poprzednich pokoleniach nie istniała. W słabszych
umysłach, a tych zawsze jest więcej, istniał rodzaj ortodoksji patriotycznej,
wychowanej na tradycji powstań i na poezji romantycznej.
Każdy – od dziecka, od chwili, kiedy oddano go do szkoły – wchodził w bezpośredni stosunek
z Moskalami, niezdrowy, niepozwalający spokojnie, logicznie o nich myśleć. Na tej, że tak powiem,
nieprzytomności umysłowej żerowały rozmaite ambicyjki, a później, gdy socjalizm, pod wpływem
nowego ruchu narodowego, zaczął ewolucję, w kierunku aspiracji polskich, przywódcy jego rychło
spostrzegli, że ta tradycyjna bezmyślność w stosunku do Rosji daje im podstawy wpływu. Stąd
odżyły na nowo stare hasła, i znów głośno się, zaczął wypowiadać stosunek do Rosji, pozbawiony
wszelkiej podstawy myślowej, bezkrytyczny, operujący pustymi frazesami, broniący się zaciekle
przeciw wszelkiej logice, który zaślubiał duchowo rewolucjonistów, biorących od socjalizmu
niemieckiego hasła walki przeciw „caratowi”, z histerycznymi starymi pannami, w których oczach
wszelka próba politycznego myślenia i działania psuła „czystość" patriotyzmu. Ten stosunek
do Rosji, wojujący na każdym kroku frazesem o godności narodowej, był właściwie
najbardziej upokarzający, bo przemawia przezeń psychologia zbuntowanych
niewolników.
Ten negatywnie niewolniczy stosunek do dawnego pana przetrwał w wielu duszach nawet po
odzyskaniu własnego państwa, kiedy Rosjanie z naszych panów zamienili się w naszych sąsiadów.
Jeszcze dziś ludzie, pragnący, żeby ich uważano za poważnych polityków, umieją
publicznie się nim popisywać.
Położenie Rosji i nasz stosunek do niej skomplikowała ogromnie rewolucja rosyjska. Nie
nauczywszy się myśleć o Rosji, z tern większą trudnością myślimy o Rosji sowieckiej. Nie zawsze
też pamiętamy, że niezależnie od tego, jaką trwałość ma przeznaczoną ustrój
sowiecki, sowiecka Rosja jest Rosją, a więc trwałym, nadto pierwszorzędnym
czynnikiem zewnętrznego położenia naszego państwa. Jako taka, musi być ona jednym
z głównych przedmiotów naszej myśli politycznej: musimy rozumieć jej istotę, jej znaczenie,
jej siłę, jej położenie, wreszcie jej politykę, taką, jaka z tych wszystkich warunków wynika.
Do tego nie dojdziemy od razu, zwłaszcza wobec stanu myśli o Rosji, jaki stwierdzamy
w naszym społeczeństwie.
Rosja zajmuje myśl moją od bardzo dawna. Chyba żadnemu przedmiotowi naszej polityki nie
poświęciłem tyle wysiłków, co sprawie naszego stosunku do Rosji. Bardzo wcześnie doszedłem do
przekonania, że tu leży klucz do przyszłości Polski, że pierwszym warunkiem urzeczywistnienia
dążeń naszych do odzyskania własnego politycznego bytu jest wiedzieć, co to jest Rosja
i przewidzieć w możliwych granicach, jaka jest jej przyszła rola, wiedzieć jakie są nasze w stosunku
do niej plany i zamiary. Również wcześnie zacząłem boleśnie odczuwać większe od ucisku
rosyjskiego upokorzenie, tkwiące w naszym własnym zachowaniu się, czy to była bierna uległość,
czy wyrzekanie się samoistnej przyszłości i oddawanie się państwu rosyjskiemu w wieczystą
niewolę, czy też ten stosunek walki, w którym myślącą, co prawda dość licho, stroną była tylko
Rosja, coraz bardziej zatracająca dla nas respekt i ucząca się patrzeć na nas z góry.
Postawiłem sobie za cel stworzyć politykę polską w stosunku do Rosji, nie jakąś doraźną – na
drobne, chwilowe korzyści obliczoną, ale politykę, która by zaważyła na historii obu narodów.
Tylko taką politykę, opartą na możliwie gruntownym zrozumieniu położenia Rosji i sprawy
polskiej, posiadającą ścisły związek logiczny między celem a drogą, którą się do niego wybiera,
prowadzoną ze stanowiska państwa polskiego, tego, do którego odzyskania się dąży, uważałem za
godną samoistnego, cywilizowanego narodu.
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Szybkie zmiany w położeniu międzynarodowym i w położeniu samej Rosji, zmuszały mię w tej
pracy do pośpiechu, nie pozwalały należycie podmurować jej fundamentów, ani dość skutecznie
usuwać przeszkód, które jej na drodze stały.
Były olbrzymie przeszkody w Rosji, były nie mniejsze w Polsce. Rosjanie w dobie
przedwojennej, pomimo dużych niepowodzeń w swej polityce, cierpieli mocno na zawrót
głowy na punkcie swej potęgi; moich rodaków trudno było skłonić do wysiłku, który nie daje
natychmiastowego skutku. Zorganizowano mi niemiecko-żydowsko-polski koncert, który nie
umilkał, usiłując zgłuszyć wszelkie moje poczynania. Cierpliwie musiałem wysłuchiwać
lekcji, dawanych mi przez rozmaitych głupców: jedni uczyli mię patriotyzmu, drudzy
realizmu politycznego.
Praca moja jednak dała pewne wyniki w umysłach, nie dość głębokie, bo czasu na to nie było.
Dała większe wyniki praktyczne w polityce polskiej podczas wielkiej wojny i w jej owocach.
Nie uważam jej za skończoną. Rosja istnieje dziś, jako nasz sąsiad i to sąsiad
najważniejszy, jak to przyszłość niezawodnie pokaże. Pomimo bowiem całego starania,
jakie wykazują dziś Niemcy w zaprzątaniu naszej uwagi, zanosi się na to, że ich rola i znaczenie,
dziś jeszcze ogromne, stopniowo zmaleje, gdy tymczasem, zdaniem moim, Rosja zbliża się do roli
pierwszorzędnej w stosunkach światowych. Naród nasz musi sobie jasno zdawać sprawę z jej
położenia i z roli, która jej w świecie przypada, i musi dobrze wiedzieć, do czego sam dąży
w stosunku do Rosji. To jest najtrudniejszy dla myśli polskiej, ale na pewno
najważniejszy dla przyszłości polskiej dział naszej polityki zewnętrznej.
Ta dziedzina wymaga wiele pracy, nie tylko ze względu na dotychczasowy stan myśli polskiej,
ale także ze względu na to, że na tym terenie krzyżują się najrozmaitsze interesy, nam obce, bądź
pozornie przyjazne, bądź wyraźnie wrogie, które usiłują i będą usiłowały wyzyskać nas dla siebie.
Trzeba przede wszystkim oczyścić nasz grunt umysłowy, uprzątnąć z niego
chwasty, które pozostały po dawnych, smutnych czasach, i które dziś wysiewa bądź
operujące na bezmyślności ludzkiej kondotierstwo polityczne, bądź obce czynniki,
wpływami swymi przenikające do naszego państwa.
Zagadnienie rosyjskie, niezależnie od ustroju politycznego dzisiejszej Rosji, jest tak doniosłe,
że obowiązywałoby do głębszego nad nim myślenia nie tylko nas, bezpośrednich sąsiadów Rosji,
ale cały świat naszej cywilizacji. Niestety, dziś zdolność myślenia w tym świecie bardzo osłabła,
a niesłychanie trudne zagadnienia dnia bieżącego tę zdolność, która istnieje, całkowicie
pochłaniają. Jest to zresztą zagadnienie niesłychanie interesujące nie tylko z punktu widzenia
praktycznej polityki, jest to wielkie zagadnienie dziejowe, które nigdy przez historyków Zachodu
nie było należycie ocenione.
Chcę spojrzeć na nie przede wszystkim z tej strony. Będzie z tego podwójna korzyść:
przygotuje to myśl czytelnika do zrozumienia dzisiejszego położenia Rosji w świecie, a zarazem,
odwiódłszy na chwilę myśl jego od polityki bieżącej, usposobi ją do beznamiętnego, logicznego
myślenia o przedmiocie.
Roman Dmowski, Pisma, Częstochowa 1937, tom VII, ss. 123-129 (fragment pracy Świat powojenny
i Polska z 1931 r., rozdział Oczyszczanie gruntu).
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Dariusz Tomasz Lebioda
WODNY WĄŻ
Historia i zło w poezji Czesława Miłosza
Historia

D

opiero co skończył się wiek dwudziesty, stulecie wojen i cierpień, centuria apokalipsy
dokonanej; przestrzeń czasu pochlapana niewinnie przelewaną krwią, rumowisko budowli
z kamienia i słowa, śmietnik historii, ideologii, filozofii. Jakże objąć myślą skrajności gorzkich stu
lat, jakże pogodzić ze sobą nieustające narodziny niewiniątek i ciosy atomowych mocarstw, jak
zrozumieć ból umierającego plemienia i pychę władcy pojawiającego się podczas koronacji?
Retrospekcja w takich razach może być tylko jak snop światła, oświetlający wąskie rewiry, ledwie
odkrywający wycinek, strzęp historii. Miłosz zawsze pokazywał wielkie przestrzenie dziejów na
zasadzie odsłaniania, wyodrębniania, wskazywania miejsc i ludzi centralnych dla dziejowego
doświadczenia. W takim ujęciu poeta mógłby za Fernandem Braudelem powiedzieć, że historia, to
„dzieje ludzi w ich ścisłych związkach z ziemią, która ich nosi i żywi; jest to dialog, który nie
przestaje się powtarzać, który się powtarza, aby trwać, który może się zmieniać i zmienia się na
powierzchni, ale ciągnie się dalej uparcie, jakby był poza zasięgiem czasu, nieczuły na jego ciosy”1.
Miłosza pociąga taka przestrzeń wyraźnie wyodrębniona i to pośród niej rozstawia, niczym
drogowskazy, niczym graniczne kamienie, swoich wielkich i świętych – pokazuje krainy, które
czasem nazywa ziemią Ulro, a czasem magiczną przestrzenią inicjacyjną (Dolina Issy). W takiej
chybotliwości, w takim zamęcie historii tylko monumenty stanowią wyznaczniki, tylko jednostki
ponadprzeciętne stają się punktem odniesienia i stale wspierają konstrukcję świata.
Przykładem takiego wskazania, a zarazem utwierdzenia historii w ludzkich dziejach
i w konkretnym miejscu są wiersze nawiązujące do postaci i posługi Jana Pawła II. Poeta nigdy nie
ukrywał, że historia i religia są dla niego pasmem klęsk i odnowień, drogą pełną wątpliwości
i nagłych olśnień. Nigdy jednakże nie przestawał fascynować się postacią polskiego papieża.
Notował 27 sierpnia 1987 roku: „Papiestwo jako skała, na której mogą schronić się czyści.
A zewsząd napiera ludzkość grzeszna, moralnie podejrzana, szalona, kręcąca biodrami w takt
beatu, wystawiona na brednię, zbrodnię i telewizję. Z punktu widzenia Kościoła są ich całe armie,
tych obojętnych powszechnym rozpasaniem; homoseksualiści, lesbije; te, które raz czy kilka razy
spędzały płód; ci, którzy tak czy inaczej są odpowiedzialni za spędzanie płodu; te czy ci, których
źródłem zarobku są genitalia; wszyscy sypiający ze sobą poza kościelnym ważnym związkiem
małżeńskim; rozwodnicy i rozwódki – czy mało? A jeszcze niepoliczone miliony mężczyzn i kobiet
nie stosujących się do zakazu używania środków antykoncepcyjnych. Ze skałą porównuję
papiestwo, nie Kościół. Bo gdzież, po której stronie jesteśmy my, bądź co bądź ochrzczeni
w obrządku rzymskim? Czyż nie rozpoznajemy siebie w jednej z wyliczonych kategorii? I czyż na
nauki Watykanu nie patrzymy z szacunkiem i pokorną zazdrością, jako na coś, co jest dla
nas, zwykłych śmiertelników, za wysokie?”2. Tutaj znakomicie widać jak powierzchowne są
czasem sądy o Miłoszu, imputujące mu jakąś własną religię, bliską panteizmowi czy może nawet
ateizmowi. Twórczość Miłosza jest rozważaniem i roztrząsaniem prawd i sytuacji, jest
nieustającym przesiewaniem objawiającej się rzeczywistości przez sito świadomości. Trzeba
jednakże rozróżniać różnorodność pytań i deklaracji autora Ziemi Ulro, jego rozstrzygnięć i ledwie
napomknień. Dopiero wtedy ukażą się jego główne ciągi myślowe, dopiero wtedy system myśli
teologicznej Miłosza, wraz z innymi systemami, zacznie nabierać cech szerokiego wykładu. Papież
interesuje Miłosza z jeszcze jednego powodu, z racji jego nieustającego odwoływania się do
romantyzmu, szukania w nim utwierdzających paradygmatów, ale też odrzucania zakrzepłych
dziewiętnastowiecznych stereotypów. W takim kontekście pokrewieństwo papieża i polskiego
romantyka jawi mu się z całą wyrazistością i każe mu podejść do tego zagadnienia z analityczną
pieczołowitością historyka dziejów i badacza literatury:
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Kiedy zasiada na papieskim tronie
Polski romantyk, na dowód, że moce
Poezji bardzo szczególne bywają,
Zadania proste przestają być proste,
Ja też poczułem się odpowiedzialny.3

Jan Paweł II jest spadkobiercą tradycji romantycznej, ale też znakiem dziwnej siły poezji, która ma
moc wpływania na ludzi i dzieje. Razem – zdumiewającej energii, jaka płynie z głębi słowa
i przenika każdy czas i każdą myśl. Poetę obezwładnia czystość i nieskazitelność tego człowieka, bo
sam zaznał wiele razy upadku. Próbując zrozumieć kapłana, przenosi na Niego czystość
i nieskazitelność poezji romantycznej, a potem nawiązuje do żarliwego manifestu niewinności,
jakim jest Testament mój Słowackiego: „Jana Pawła II próbuję od dawna przeniknąć. Ściślej, nie
Jana Pawła II, ale jego polskość. Amerykański jezuita polskiego pochodzenia napisał do mnie
z Perugii po pobycie w Polsce: spotkał tam tylu prawdziwych diabłów i aniołów, że Dante
znalazłby w nich dla siebie wzory. Papież reprezentuje Polskę czystą, ofiarnych młodzianków, co
są jak kamienie rzucone na szaniec, Polskę najszlachetniejszą”4. Jak na Polaka, rzeczywiście ma
Jan Paweł II wiele cech, które odróżniają go od innych. Rozmodlony jak góralka5, a przy tym
filozofujący i znający zawiłości wielu doktryn z głębin dziejów, wpatrujący się łagodnie w figury
Chrystusa i Matki Boskiej, ale umiejący grozić palcem Ernestowi Cardenalowi, przytulający
z ojcowską czułością spowiadające się przedstawicielki najstarszego zawodu świata i twardo
stojący na gruncie tradycyjnych wartości katolickich. Prosty i skomplikowany do granic
możliwości, otwarty dla wszystkich i na wszystko, i konserwatywny. Miłosz znajduje dla tych wielu
opozycji niezwykłą formułę – przeciwstawia papieża określonej tradycji romantycznej. Choć
przywołuje Słowackiego, choć widzi w nim ducha Mickiewicza, przesuwa go ku innemu poziomowi
romantycznego buntu i romantycznej egzystencji. On, przy całym jego zakorzenieniu
w dwudziestym wieku, jest wszakże dla niego człowiekiem nowego czasu i nowych dziejów
ludzkości. Tak samo jak wyszydzany w romantyzmie Cyprian Norwid. Tutaj tworzy poeta
wspaniałą analogię i dopowiada istotne, odkrywcze treści dla zrozumienia słowiańskiego następcy
Piotra: „Papież wychował się na Mickiewiczu i Słowackim, ale, moim zdaniem, przede wszystkim
na Norwidzie. Tamci byli jeszcze poetami dawnej Rzeczypospolitej – Mickiewicz, bo Litwa,
Słowacki, bo Ukraina. Mimo litewskiego pochodzenia nazwiska, Norwid już reprezentuje cofnięcie
się etnicznych granic. Choć z doświadczeń dziejowych Rzeczypospolitej, pewnie bardziej niż
z jakichkolwiek filozoficznych lektur, pochodzi jego wrażliwość na historię jako pewien ład do
odczytania, pochód ludzkości cierpiącej, ale już odkupionej. (...) Klęska kraju i klęska osobista
Norwida – a tu raptem wciela się on w przywódcę światowego chrześcijaństwa występującego do
walki z siłami ciemności. Jest nad czym się zastanowić i zadrżeć – to jakiś wielki temat, godzien
genialnego pióra. Wątpliwe czy cudzoziemcy coś z tego rozumieją. Bo każdy papież musi
mieć wizję historii prawdziwej, Civitas Dei, przeglądającej spoza złud historii świeckiej. Ale teraz
zasiada na tronie Piotrowym ktoś przez Norwida przygotowany do interpretowania
wielowiekowego marszu Rosji na Zachód jako procesu uczłowieczenia, poprzez niesione przez nią,
Polakom przede wszystkim, męczeństwo. Mesjanizm Norwida istnieje, chociaż jest różny od
mesjanizmu bluźnierczego, który Polskę nazywał Chrystusem narodów. Żadne ciało zbiorowe nie
może być Mesjaszem. Ale szczególne cechy niektórych krajów, dające znać o sobie w ich dziejach,
mogą stanowić otoczkę dla działania większej niż gdzie indziej liczby duchów bezinteresownie
ofiarnych”6. Norwid jest dla Miłosza wyrazicielem dążeń ludzkości pogodzonej z Bogiem, ale nie
pogodzonej z tyranią świata, tyranią potęg ziemskich i ludzi, ale też jest rodzajem mądrości –
nauczycielem z głębi dziejów, który tak przygotował polskiego papieża, że w określonym
momencie historii odegrał on taką rolę o jakiej marzyli wielcy romantycy. Stał się Konradem
i świętym Pawłem naszych dziejów, który tak jak ów z wiersza Norwida Dwa męczeństwa śmiało
wyszedł naprzeciw najtrudniejszym wyzwaniom, stawił czoła tłumowi i wyznawcom innych religii,
scementował kościół w określonym momencie dziejowym i oddał życie za wiarę7. Papież wiedział
jakie niebezpieczeństwa związane są z jego misją i z wchodzeniem w tłum bez zabezpieczeń, ale
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rozkładał szeroko ramiona i chciał w nie wziąć całą ludzkość. O tym to mówi wspaniała Oda na
osiemdziesiąte urodziny Jana Pawła II i za to jest podziękowaniem:
Przychodzimy do ciebie, ludzie słabej wiary,
Abyś nas umocnił przykładem swego życia
I oswobodził od niepokoju
O dzień i rok następny. Twój to wiek dwudziesty
Zasłynął nazwiskami potężnych tyranów
I obróceniem w nicość ich drapieżnych państw.
Że tak będzie, wiedziałeś. Uczyłeś nadziei:
Bo tylko Chrystus jest panem historii.
Cudzoziemcy nie zgadli, skąd ukryta siła
U kleryka z Wadowic. Modlitwa, proroctwo
Poetów nie uznanych przez postęp i pieniądz,
Choć królom byli równi, czekały na Ciebie,
Abyś za nich oznajmił urbi et orbi,
Że dzieje nie są zamęt, ale ład szeroki.
Pasterzu nam dany, kiedy odchodzą bogowie!
I we mgle nad miastami błyszczy Złoty Cielec.
Bezbronne tłumy biegną, składają ofiarę
Z własnych dzieci skrwawionym ekranom Molocha.
I lęk w powietrzu, niewymówiony lament:
Bo nie dosyć chcieć wierzyć, żeby móc uwierzyć.
I nagle jakby czysty dźwięk dzwonu na jutrznię,
Twój znak sprzeciwu podobny do cudu,
Żeby zapytywano: jakże to możliwe,
że wielbią Ciebie młodzi z niewierzących krajów,
Gromadzą się na placach głowa przy głowie,
Czekając na nowinę sprzed lat dwóch tysięcy,
I przypadają do stóp Namiestnika,
Który miłością objął ludzkie plemię.
Jesteś z nami, i odtąd zawsze będziesz z nami.
Kiedy odezwą się moce chaosu,
A posiadacze prawdy zamkną się w kościołach,
I jedynie wątpiący pozostaną wierni,
Twój portret w naszym domu co dzień nam przypomni,
Co może jeden człowiek, i jak działa świętość.

Ten portret też przypominać będzie o nieustającej komunii żywych i tych, którzy odeszli
w wiekach poprzednich, przed laty dziesięciu, albo ledwie wczoraj. Papież będzie – tak jak i Miłosz
– znakiem dwudziestego wieku, w którym przełamały się mit i historia i w którym spotkały się mit
i historia. Nie sposób to wytłumaczyć bez wiedzy o polskim romantyzmie, bez wiedzy o tęsknocie
Norwida, o walce Mickiewicza, a także o marzeniu Słowackiego i jego Królu–Duchu,
o Mieczysławie z Piastowskiego rodu, o poecie przemierzającym spirytualne szlaki. Nie ma w tym
przesady, gdy Miłosz mówi: „Na dnie swojej nędzy Polska dostała króla, i to takiego, o jakim śniła,
z Piastowego szczepu, sędziego pod jabłoniami, nie uwikłanego w skrzeczącą rzeczywistość
polityki. Jego stolica najpierw w Krakowie z tamtym środowiskiem »Tygodnika Powszechnego«
i »Znaku«, następnie w Rzymie. Król, nosiciel wiary mesjanicznej, głęboko przekonany, że istnieje
państwo duchów, gdzie odbywają się zapasy, zmagania, triumfy, tuż obok tej drugiej historii,
żywych, ale w ścisłym z nią związku. Zapewne, każdy inny papież musiałby też wierzyć w świętych
obcowanie, ale niekoniecznie widziałby współpracę tamtego świata z tym jako tkaninę historii.
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Teraz, kiedy to piszę, uświadamiam sobie, do jakiego stopnia Polska została ukształtowana przez
co dzień odczuwaną wspólnotę żywych i umarłych. Może sięga to dalej wstecz niż chrześcijaństwo,
jak w obrzędzie »dziadów«, ale również ten aspekt chrześcijaństwa najsilniej wydobywali poeci
romantyczni. Wszystko z ducha i dla ducha. Norwida: »Wielki–Pan... Duch!«”8. Idąc tropem myśli
Miłosza warto przypomnieć zdumiewający wiersz Słowackiego Pośród niesnasek Pan Bóg
uderza... bo wtedy powstaje coś na kształt polskiej dialektyki dziejów – przechodzącej
transcendentnie od wizji romantycznej do wizji ukrzyżowanego Chrystusa, i dalej, ku umysłom
rozświetlanym przez te wizje, a potem przenoszącym to światło ku teraźniejszości i zapadaniu
w przepaście dziejów. Może właśnie to ma na myśli Miłosz, gdy pyta i zarazem przyznaje się do
rozminięcia się doświadczeń własnych i Jana Pawła II: „Kędy przebiega linia między
katolicyzmem i polskością? Czy jest możliwa do przeprowadzenia? Jeżeli mam być szczery,
w każdym niemal Polaku wietrzę niewinność wysokiej retoryki ducha, tak że mam wspólny język
tylko z Polakiem zdemonizowanym, takim, który przeszedł przez marksizm, ateizm czy może
jakieś tam dewiacje, na przykład narodowościowe w rodzinie albo seksualne. I jak mam unieść
Jana Pawła II, kiedy jego filozoficznym pismom, niby pismom Norwida, brak tej skazy, która mnie
jest potrzebna?”9. Papież jako byt czysty, Polak bez skazy, omijający w swoim życiu tradycyjne
narodowe przywary, stroniący od zapadni historii i dewiacji, jest dla Miłosza kimś nie
mieszczącym się w penetrowanym przez niego obszarze doświadczeń ludzkich. Dlatego fascynuje
go i onieśmiela, odsyła wyobraźnię ku romantycznym świętościom i monarszym porównaniom.
Zaiste bliskość Karola Wojtyły, niegdyś biskupa katedry wawelskiej, i władców z poprzednich
wieków jest zdumiewająca, jakby wniknął w niego duch dziejów, jakby podjął wyzwanie, na miarę
tych z czasów cementowania się i restytucji królestwa10. Miłosz nie byłby jednak sobą, gdyby
w opozycji do apoteozy „słowiańskiego papiestwa” i postaci Jana Pawła II, nie opublikował
u końca wieku, w sąsiedztwie swoich papaliów, wiersza o świętości, pisanego z punktu widzenia
badacza mitu i sacrum szeroko rozlewającego się po wszechświecie. Sam tytuł – Przeciwieństwo –
jest już tutaj symptomatyczny. Ileż zawirowania może wprowadzić ów wiersz do myśli tych,
którzy szukają u Miłosza jednoznacznych rozstrzygnięć, którzy z jego pism chcieliby stworzyć
katechizm nowej polskości czy wykładnię słowianofilstwa. Wszak wiersz ten bliższy jest herezji
manichejskiej, niż katechizmowi Kościoła, bliższy sonetom Nad głębiami Asnyka, niż wierszom
Norwida, a przestrzeń tu wykreowana ma w sobie jakiś element teatralności, usztywnienia myśli
w obliczu ogromów, dojścia na skraj przepaści i niemego wpatrywania się w kosmos. Miłosz
pragnie by czytelnik odbierał jego poezję jako n i e u s t a j ą c ą s o n d ę, rzucaną ku historii, ku
obszarom świata, ku głębiom w obliczu których egzystuje. Jakakolwiek jednoznaczność znoszona
jest u niego przez tego rodzaju dookreślenia i przeciwieństwa ––wtedy świat rani, niczym kamień
palec u stopy, wtedy bogowie stają się równie lękliwi i niezdecydowani jak ludzie i dopominają się
wsparcia, nieustającej wymiany myśli i energii. Mieszkają w osobnej krainie – „wysoko nad
światem...”. Może jest to ziemia Ulro, a może kraina dzikiego łabędzia...11
Zło

Z

ło i dobro tkwią immanentnie w człowieku, stanowią element jego świadomości,
współokreślają psychikę. Są jak dwie boje do których może podążyć ludzka łódź. Tylko od
indywidualnych wyborów człowieka, od jego losu i od obranego przez niego kierunku rozwoju
zależy azymut jednostki. Zło nie jest jednorodne, ma swoje przestrzenie, skale oddziaływania,
pojawia się nagle i znika równie szybko, potrafi pozostawać w losach ludzkich od początku do
końca. Bardzo szybko człowiek staje z nim oko w oko – już w czasie dzieciństwa może zadawać zło
i czasem znajduje w takim zadawaniu przyjemność. Zabijanie zwierząt (Por. opowieść Miłosza
w Dolinie Issy o zabiciu wodnego węża), wyrządzanie krzywdy rówieśnikom, a nawet próba
narzucania swojej woli osobom dorosłym – wszystko to staje się wstępem do przyszłych zachowań
i wyborów. Choć przecież, jeszcze wtedy zło jest potencjalne, starczy przecież jedno zdarzenie,
jedno spotkanie, przypadek, akcydens, a już losy biegną w inną stronę. Inna sprawa, że to co
wydawać się może prostowaniem drogi, co bywa manifestacyjnym wyborem dobra, może otwierać
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przed człowiekiem nowe, inne zakresy zła. Najgorsze jest zło dla samego zła, świadome
odrzucenie dobra i wychodzenie naprzeciw zabójczym popędom, najgroźniejszym sytuacjom,
najokrutniejszym wyborom. Taka jednostka – najczęściej owładnięta manią jakiegoś zdarzenia,
jakąś ideą, jakimś przekonaniem – mnoży zło w postępie geometrycznym.
Spójrzmy na inny fundament historii, równie jak Jan Paweł II naznaczony piętnem
dotykającego go zła i, równie odważnie, wychodzący mu naprzeciw. Oto pierwsza część jednego
z najbardziej znanych wierszy Miłosza:
W Rzymie na Campo di Fiori
Kosze oliwek i cytryn,
Bruk opryskany winem
I odłamkami kwiatów.
Różowe owoce morza
Sypią na stoły przekupnie,
Naręcza ciemnych winogron
Padają na puch brzoskwini.
Tu na tym właśnie placu
Spalono Giordana Bruna,
Kat płomień stosu zażegnął
W kole ciekawej gawiedzi.
A ledwo płomień przygasnął,
Znów pełne były tawerny,
Kosze oliwek i cytryn
Nieśli przekupnie na głowach. 12

Historia tak malarsko tutaj przedstawiona ma swój początek 20 stycznia 1600 roku. Wtedy to
papież Klemens VIII zatwierdził wyrok śmierci dla Bruna. Nieszczęśnika spalono żywcem na
stosie 17 lutego tego samego roku13. Ów dominikanin, który miał odwagę wystąpić z zakonu i głosić
swoje nauki, był jednym z najświatlejszych umysłów epoki. Nie bez powodu Miłosz wybrał go by
wypowiedzieć kilka prawd ogólnych o ludzkości, umieraniu i o złu – wszak Bruno, tak jak Miłosz,
wierzył, że wszechświat jest nieskończony, jednorodny, obdarzony życiem. Do tego jeszcze skłaniał
się ku panteizmowi i metempsychozie, a religię traktował jako uproszczoną wersję filozofii dla
ludu. Był jednym z najbardziej niezależnych ludzi w historii świata i za tę swoją niezależność
zapłacił ginąc na stosie. Niespotykaną plastyczność opisu uzyskał Miłosz dzięki wyrazistemu
skontrastowaniu dokonującej się tragedii, rozgwaru targu i ciszy samotnej śmierci, kolorów
owoców (oliwek, cytryn, ciemnych winogron, brzoskwiń, kwiatów) i różowych darów morza. Ale
też dzięki kontrastowi tego co doraźne, mające sens w określonym czasie i określonej ludzkiej
przestrzeni z tym co uniwersalne i wieczne jak ogień. Niczym w pierwszej części IX symfonii
Beethovena po barwnym wprowadzeniu i szybkich uwznioślających akordach, zapada tu cisza,
a potem znów siła dźwięków rośnie, wiruje, tężeje – allegro ma non troppo. Tutaj daje się też
zastosować formuła Kazimierza Wyki: „Klasycyzm tej liryki, nadając posągowy wyraz rozpaczy
i eschatologii, poprzez opanowaną bezbłędność artyzmu sugeruje równą bezbłędność stanowiska
uczuciowego”14. Poeta przeżywa razem ze skazańcem jego tragedię i równie jak on dramatycznie
odczuwa beznamiętny chłód tłumu. Bruno jest w wierszu Miłosza przedstawicielem ludzkości,
która swoimi myślami i czynami wykracza daleko poza własny czas i konkretną przestrzeń. Jest
kimś, kto poprzez śmierć wkracza w kolejne stulecia i tysiąclecia, a skupiając na sobie zło, stając
się kozłem ofiarnym i buntując się do końca – chcąc nie chcąc – idzie drogą pierwszych
chrześcijan15. Pesymizm sięga tutaj zenitu, a ludzki byt znaczy tyle samo, co barwne rozgwiazdy na
targowym stole, co owoce rozłożone na straganie. Rację ma Maciej Szmyd, gdy mówi: „Można
powiedzieć, że cała myśl Miłosza polaryzuje się wokół dwóch biegunów – pesymistycznego, jak
lubi mówić poeta »manichejskiego« i optymistycznego, afirmatywnego wobec Istnienia, wiernego
swojej metafizycznej nadziei. Pierwszy z nich, zrodzony we wczesnej młodości z głębokiego
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przeżycia okrucieństwa i bezwzględności natury (wpływ lektur popularyzatorów darwinistycznej
biologii), swą dojrzałą postać uzyskał w refleksjach poety dotyczących historii, kultury,
współczesnej cywilizacji. W tym »pesymistycznym« nurcie możemy umieścić takie elementy myśli
Miłosza, jak jego analizy kryzysu nowożytnej cywilizacji, negatywną ocenę XX–wiecznej sztuki,
w tym literatury czy »pascalowskie« rozważania o nędzy i sprzeczności ludzkiej egzystencji. Ten
swoisty »ciemny« ton myśli wielkiego poety stale równoważony jest przez obecność w niej także
przeciwstawnego aspektu, wyrażającego się w charakterystycznych dla jego poezji rozlicznych
zapisach olśnień nieskończoną różnorodnością przejawów bytu, w literackich kontemplacjach
piękna i złożoności rzeczywistości. Można zaryzykować twierdzenie, że tak silnie obecny
w twórczości Miłosza ekstatyczny zachwyt nad urodą świata jest nie tyle zapisem subiektywnych
impresji, co wyrazem fundamentalnego dla całej struktury myśli polskiego noblisty przekonania
o istnieniu jego głębszego, transcendentalnego sensu, będącego podstawą dla swoistej
metafizyczno–religijnej nadziei przenikającej jego eseistykę i poezję”16. Czym innym jest jednak
przeżywana w umyśle ekstaza, a czym innym realne, biologiczne cierpienie. Poeta tak dozuje
napięcie i tak głęboko nasącza strofy uczuciami, że wiersz staje się jakby spektralnym obrazem
innej (ale też – każdej) rzeczywistości17. Tak Miłosz pokazuje znikomość bytu, pokazuje ulotny
charakter każdej egzystencji, mówi – posłużmy się jeszcze raz konstatacjami Wyki – „sławy nie
zaznasz, szczęścia nie przeżyjesz, siebie nie przechowasz. Zamierający romantyzm pragnień
i wielkości, od którego oderwać się nie sposób, choć wiadomo, że wszystko mu zaprzecza. Głębokie
umiłowanie świata bez względu na to, co on niesie, współistniejące z świadomością okrutnej
znikomości rzeczy ziemskich”18. Miłosz zawsze był wrażliwy na zło i okrucieństwo świata.
Przyglądał się mu w różnym czasie i różnych przestrzeniach. A czynił to tak, jakby dokładnie
studiował zasadę działania izby tortur, jakby wpatrywał się w ciemność historii, z której
dochodziły odgłosy cierpień. Jego życie nie szczędziło mu bólu wszelkiego rodzaju i choć czasem
przekornie mówił, że świat obszedł się z nim nadspodziewanie łagodnie – cierpiał tak jak inni.
W rozmowie z Aleksandrem Fiutem wyznał: „Świat wydawał mi się bardzo okrutny. Przeżywałem
bardzo silnie okrucieństwo świata już jako nieduży chłopiec”19. A przecież świadomość dziecka jest
jak gąbka i chłonie wrażenia, przeżycia, zatrzymuje emocjonalne stany i lęki, a nade wszystko
stara się dokładnie odwzorować świat. Często te próby są poronione, często nie mogą sprostać
wyzwaniom bólu, cierpienia, nie mogą ulokować na tej samej płaszczyźnie tego co elementarne,
biologiczne i wieczne. Dopiero dorosły człowiek, w chwili retrospekcji, dopiero poeta w momencie
refleksji potrafi ścisnąć tę gąbkę. Leje się z niej wtedy krew i łzy, nasienie i sok winogron, woda
mistycznych jezior, rzek, mórz i ciecz kosmiczna, skroplona wiedza, skroplony czas. Tam jest
wszystko i rację ma Wyka, gdy mówi, że „wieloznaczność i trudność zdefiniowania poezji Miłosza
zawiera się w tym, że ta poezja jest w pewnym sensie najbardziej okolicznościowa, najbardziej
czuła na zmienne, nastrojowo–myślowe wyglądy chwili, a równocześnie najmocniej i stale
sublimuje je w zagadnienia losu, treści zjawisk, sensu historii”20. Zaiste poezja Miłosza jest
sublimacją sensu historii, ale też jest transformacją tego co szczegółowe w to co ogólne, tego co
ulotne, w to co wieczne, nieprzemijające. Jest próbą ogarnięcia chaosu, odważnym spojrzeniem
w materię i w ducha, a przy tym jest jedynie chwilowym zapatrzeniem.
Wróćmy jednak na plac kwietny w Rzymie, by stamtąd wraz z poetą przenieść się do
okupowanej Warszawy:
Wspomniałem Campo di Fiori
W Warszawie przy karuzeli,
W pogodny wieczór wiosenny,
Przy dźwiękach skocznej muzyki,
Salwy za murem getta
Głuszyła skoczna melodia
I wzlatywały pary
Wysoko w pogodne niebo.
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Czasem wiatr z domów płonących
Przynosił czarne latawce,
Łapali płatki w powietrzu
Jadący na karuzeli.
Rozwiewał suknie dziewczynom
Ten wiatr od domów płonących,
Śmiały się tłumy wesołe
W czas pięknej warszawskiej niedzieli.
[w. 17 – 32]

Czy to jest ten sam ogień? To samo zło? Czy to jest ten sam gwar? Te same śmiechy, te same gesty?
– pyta ironicznie Miłosz i odpowiada twierdząco. Koło dziejów obróciło się kilka razy, ale
cierpienie pozostało to samo i ta sama pozostała, określana przez ogień i pozostałe żywioły,
perspektywa eternalna. Człowiek niczego się nie nauczył, nie odkrył prawd Giordana Bruna, nie
wyciągnął wniosku z jego historii. Nadal morduje, bawi się, cieszy i dorzuca kolejne bierwiona do
ognia Heraklita. Nie przywiązuje wagi do cierpienia innych. W tego rodzaju uogólnieniach istnieje
ryzyko spłycenia i Miłosz w dalszej części wiersza wprowadzi istotne zastrzeżenie, a tym samym
jakby ukierunkuje odbiór. Pamiętać też należy, że „Poezja Miłosza waha się pomiędzy pamfletem,
klasycystyczną notatą według doraźnej rzeczywistości czynioną a profetyczną wizją, górnym
i patetycznym rachunkiem znaczeń”21. Taki rachunek – który jest zarazem rachunkiem sumienia –
przeprowadza poeta i tutaj. Patrzy na lud rzymski i widzi lud warszawski – patrzy na lud
warszawski i widzi Rzymian. Możemy przypuszczać, że poeta siedział na krzesełku tej karuzeli,
albo przynajmniej był tam duchowo. W jego liryce autotematyzm kreuje kształt i odbiór wiersza,
a nade wszystko staje się pretekstem do komentowania własnego procesu pisarskiego22. Taki
rozbudowany komentarz pojawi się w dalszej części Campo di Fiori:
Morał ktoś może wyczyta,
Że lud warszawski czy rzymski
Handluje, bawi się, kocha
Mijając męczeńskie stosy.
Inny ktoś morał wyczyta
O rzeczy ludzkich mijaniu,
O zapomnieniu, co rośnie,
Nim jeszcze płomień przygasnął.
Ja jednak wtedy myślałem
O samotności ginących.
O tym, że kiedy Giordano
Wstępował na rusztowanie,
Nie znalazł w ludzkim języku
Ani jednego wyrazu,
Aby nim ludzkość pożegnać,
Tę ludzkość, która zostaje.
[w. 33 – 48]

Owo wyliczenie możliwych interpretacji naszkicowanych obrazów i przypisanych im treści jest
pierwszym wskazaniem kierunku. Bo przecież mówi też Miłosz o braku współczucia dla tych,
którzy umierają, mówi o wiecznym przemijaniu rzeczy tego świata, mówi o zapomnieniu, które
przychodzi nieomal w chwili śmierci. Ale też i o ciągłych metamorfozach i nieustannym ścieraniu
się przeciwieństw, o nieustannie płonącym ogniu Heraklita23. Ma on moc ukazywania zła
i prawdziwej natury człowieka. Ludzkość Miłosza, ludzkość Giordana przegląda się w ogniu
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niczym w magicznym lustrze, wpatruje się weń i widzi krew, cierpienie, ciągłe skręcanie się
materii w bólu, ciągłe męczarnie ducha. Ale też tylko w takim kosmogonicznym tyglu żywiołów
duch ludzkości staje się bytem prostym, pięknym i uniwersalnym. Jak pisze Bruno: „Istnieje
prawie prosty duch powszechny, który jest powietrzem wypełniającym powszechną próżnię;
(...) stąd też nazywany jest duszą, od której odpadają dusze jednostkowe i w którą się wlewają,
bądź rozpływają. (...) Drugim bytem prostym jest ujmowany zmysłami jako powszechne
światło i ogień, pierwszy żywioł, wszystko oświetlający, obdarzający barwami, kształtujący
i ogrzewający”24. W następnych wersach poeta „rozwiązuje” akcję liryczną, a jednocześnie
błyskotliwie pointuje. Dowiadujemy się zatem, że tylko słowo poetyckie jest w stanie
przeciwstawić się złowieszczej mechanice dziejów, tylko cierpienie może uratować prawdę:
Już biegli wychylać wino,
Sprzedawać białe rozgwiazdy,
Kosze oliwek i cytryn
Nieśli w wesołym gwarze.
I był już od nich odległy,
Jakby minęły wieki,
A oni chwilę czekali
Na jego odlot w pożarze.
I ci ginący, samotni,
Już zapomniani od świata,
Język ich stał się nam obcy
Jak język dawnej planety.
Aż wszystko będzie legendą
I wtedy po wielu latach
Na nowym Campo di Fiori
Bunt wznieci słowo poety.
[w. 49 – 64]

Campo di Fiori jest zatem wierszem o wzajemnych relacjach genialnej jednostki i całej ludzkości,
o historii i o złu, które pojawia się po drodze. Ale jest też ironicznym traktatem o nieustającym
konflikcie tego, co nowe, wykraczające poza czas, z tym co martwe, złe, zachowawcze. Tłem dla
tych rozważań jest konflikt między wiecznym ogniem Heraklita a chwilowym żarem duszy – jak
mówi Miłosz: „Konflikt między uniwersalnym i poszczególnym. Ale to jest chyba konflikt jakoś
zasadniczy dla wszystkiego, co pisałem. To jest zupełnie nierozwiązalny, okropny problem. Jak się
zacznie myśleć o tym, to wszystko tam jest. Cała zagadka ludzkiego losu”25. Miłosz pragnie
rozwikłać tę zagadkę, tak jak pragnęli tego starożytni filozofowie, późniejsi poeci, myśliciele tacy
jak Giordano Bruno i wszyscy ci, którzy myśleli o tym o czym rozważał Baltazar z Doliny Issy:
„o chwili na granicy nie ma i jest, sekunda przedtem nie było, sekunda potem jest, na zawsze, aż
do skończenia świata”.
Przypisy
1
2
3
4
5
6

F. Braudel, Odnowa historii [w:] Historia i trwanie, Warszawa 1971, s. 31.
Cz. Miłosz, Rok myśliwego, Kraków 2001, s. 38.
Cz. Miłosz, Wybierając wiersze Jarosława Iwaszkiewicza na wieczór jego poezji, w. 1–5.
Rok myśliwego, s.42.
Tak o nim mówił podczas pamiętnego konklawe z 16 października Prymas Tysiąclecia, por. w mojej
książce pt. Tajemnica papieża, Bydgoszcz 1999, s. 81.
Rok myśliwego, s. 42–43.
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O wierszu tym por. mój artykuł pt. Cypriana Norwida sięganie w głąb dziejów, „Metafora” 2000–
2001, nr 44–46 (50–52).
Rok myśliwego, s.44.
Ibidem, s. 44–45.
Por. też: „Wśród mężów stanu, monarchów, wodzów dwudziestego wieku ani jednej postaci, która by
odpowiadała naszemu obrazowi królewskiego majestatu, z wyjątkiem Karola Wojtyły. Tylko on mógłby
naprawdę grać królów Szekspira”. Ibidem, s. 64.
Miłosz we wstępie do Roku Myśliwego mówi: „Młodociane marzenia o wyprawach »na tropie
przyrody« nie spełniły się, a jednak zostałem myśliwym, choć innego rodzaju: moją zwierzyną był cały
świat widzialny i życie poświęciłem próbom uchwycenia go słowami”. Dalej poeta cytuje
przetłumaczony przez niego wiersz Robinsona Jeffersa pt. Kochaj dzikiego łabędzia i mówi, że mógłby
go obrać za motto dla całej jego twórczości. Por. op.cit., s. 8–9.
Cz. Miłosz, Campo di Fiori, w. 1–16.
Por. A. Nowicki, Giordano Bruno, Warszawa 1979, s. 21.
K. Wyka, Płomień i marmur [w:] Rzecz wyobraźni, Warszawa 1977, s. 262.
Znamienne są tutaj słowa Miłosza: „Herezja zaczyna się od drobnego przechylenia w tę stronę albo
w inną. Ale ostatecznie całe chrześcijaństwo uczy przecież upadku. Raj–upadek, ludzka natura–
upadek”. [w:] A. Fiut, Rozmowy z Czesławem Miłoszem, Kraków 1981, s. 75.
M. Szmyd, Czesława Miłosza spotkania z filozofią, „Koniec Wieku” 2001/2002, nr 17/18.
Por. trafne zdanie K. Wyki: „Konsekwencja pesymizmu Miłosza, jego eschatologiczny wyraz są
środkami, które poprzez zupełność zwątpienia, zacierając ślady doraźnego pochodzenia tego
pesymizmu, nadają mu godność powszechnej wizji rzeczywistości, ważnej niezależnie od jej źródeł”.
op.cit., s. 261.
Ibidem, s. 263.
A. Fiut, op.cit., s. 77.
K. Wyka, Ogrody lunatyczne i ogrody pasterskie [w:] Rzecz wyobraźni, Warszawa 1977, s. 265.
Ibidem, s. 266.
Por. J. Dudek, Europejskie korzenie poezji Czesława Miłosza, Kraków 1995, s. 42.
Miłosz wielokrotnie podkreślał wagę dla jego doświadczeń lektury Heraklita. Por. np. te oto słowa: „
Heraklita czytałem. Tylko ile można czytać Heraklita, tzn. co się dochowało. Trochę, te fragmenty, które
się dochowały”. [w:] A. Fiut, op.cit., s. 69.
G. Bruno, O tych, które są prawie proste (niezłożone), przeł. A. Nowicki [w:] A. Nowicki, op.cit., s. 288.
A. Fiut, op.cit., s. 70.
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Tomasz Marek Sobieraj
CHLOE I PTAK
To było w pociągu. Jego mechaniczny rytm, te stuki i łomoty, nierzadko okazują się inspiracją dla
kompozytorów – ja sam często słyszę muzykę w samym sercu hałasu. I właśnie wtedy, w pociągu, nagle
usłyszałem, wręcz zobaczyłem na papierze, całą strukturę Rapsodii, od początku do końca.
George Gershwin

K

ażdy ranek był taki sam, co dla wielu jest nieznośne, przykre jak pojawiający się lekki ból zęba,
niby jeszcze niedokuczliwy, ale już zwiastujący nieuchronną wizytę u dentysty. On jednak
uwielbiał tę powtarzalność, dającą mu poczucie bezpieczeństwa: otwierał oczy, przeciągał się
leniwie, dotykał brzucha, piersi, penisa, jakby sprawdzał, czy wszystko jest na swoim miejscu
i w dobrym stanie. Unosił głowę, patrzył na pokój skąpany w świetle poranka przedostającym się
dyskretnie przez półprzezroczyste zasłony, siadał na brzegu łóżka – koniecznie stawiając na
podłodze najpierw prawą stopę, zakładał okulary i podchodził do gramofonu. Nastawiał płytę
z Błękitną rapsodią, stawał przy oknie i w momencie, gdy przeciągłe glissando klarnetu
wypełniało mieszkanie, rozsuwał płótno w kolorze écru. Dopiero w tej chwili następowała zmiana
w scenie – czy jak kto woli, w scenografii – spowodowana nawet nie tyle kapryśną jak dziecko
pogodą, określającą intensywność i zabarwienie wpadającego światła, ile zmieniającym się wraz
z porami roku parkiem. Stojąc nago w oknie podziwiał widok, na jaki niewielu było stać – cała
Upper West Side we wschodzącym słońcu jak wykuta z różowego marmuru, albo spiżowa, gdy
niebo było zasnute chmurami. Niemal na wprost Muzeum Historii Naturalnej, na lewo od niego
Towarzystwo Historyczne, gdzie często bywał, a na pierwszym planie pomnik Jagiełły i zaraz za
nim ciemne oko Turtle Pond, nad którym siadywał z książką lub – coraz częściej – z lornetką,
wyszukując dziewczyn w obcisłych lub kusych strojach, a nawet, na czym się ostatnio złapał,
urodziwych młodzieńców.
Niekiedy zdarzało się, że rytualny porządek poranka zakłócała mu obecność kobiety w łóżku –
w jego rozumieniu nietaktownej osoby, która postanawiała zostać na noc, beztrosko ignorując
znaczący grymas twarzy jaki mimowolnie przybierał, a wskazujący wyraźnie, że wieczór był miły,
ale noc lubi spędzać samotnie. Jednak po przebudzeniu rekompensował sobie tę drobną w sumie
niewygodę, bo gdy już sprawdził stan własnego ciała, z przyjemnością gładził leżące obok miękkie
krągłości i wsuwał palce w rozkoszne zagłębienia, aż poczuł, że jedne i drugie budzą się, nabierają
ciepła, prężą się i wilgotnieją, gotowe do półsennej, gorączkowej i nieprzytomnej miłości. Wtedy
od razu wspaniałomyślnie wybaczał nietaktowne zachowanie, przyjmując dyszące przeprosiny
w ramionach rozpalonej kochanki. Jednak ciąg dalszy odbywał się bez zmian – gramofon,
Błękitna rapsodia, rozsuwane gwałtownie zasłony, widok na park, i dopiero po kilku minutach
kontemplacji miasta i muzyki, łazienka albo kuchnia – to już nie podlegało ścisłym regulacjom.
Mieszkał tu od roku. Zrezygnował z artystycznego West Side na rzecz bardziej podobno
mieszczańskiego i spokojnego East Side, chociaż te różnice zacierały się powoli, przynajmniej na
obrzeżach parku. Sprowadził się we wrześniu, kiedy to mieszkańcy budynku przy Piątej Alei
wyrazili zgodę, by przyjąć go do swojego towarzystwa urokliwych snobów i nierobów, jak o nich
myślał. Wielu z nich bowiem żyło bliżej nie wiadomo z czego, inni wykonywali wolne zawody,
niektórzy pracowali w redakcjach gazet lub wydawnictwach, wszyscy jednak uważali się za
lepszych od reszty społeczeństwa – no może jedynie ci z drugiej strony parku zasługiwali na ich
względy. Niemniej, nigdy nie okazywali nikomu swojej wyższości, jedynie o niej mówili, i to
wyłącznie we własnym towarzystwie. Traktował ich pobłażliwie, podobnie jak oni jego. Wszyscy
zresztą byli tutaj pobłażliwi, wyrozumiali, uprzejmi i dyskretni. Poza tym, do czego przyznawał się
niechętnie, nawet przed sobą, odpowiadało mu towarzystwo tak zwanych ludzi na poziomie,
interesujących się poważną muzyką, malarstwem, literaturą, a stroniących od polityki, sportu
i artystycznej hucpy. Kilkoro mieszkańców domu miało na ścianach oryginały Klimta, Chwistka,
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Modiglianiego, u innych stały na półkach szesnastowieczne starodruki, u większości dostrzegł
mnóstwo klasyki, sporo dzieł filozoficznych, u wszystkich wisiały dobre, bromowe fotografie,
natomiast u nikogo – a przez ten rok zdążył już poznać i odwiedzić niemal wszystkich lokatorów –
nie widział bohomazów Pollocka czy innego, jak to oni nazywali, nieudacznika z pretensjami, ani
tym bardziej wytworów spod znaku wątpliwej literackiej awangardy. Niewielu też posiadało
samochody, a jeśli już, to francuskie, stanowiące tutaj oczywisty symbol dobrego tonu,
intelektualnej suwerenności i niechęci do konwencjonalnych zachowań. Te fakty chyba najlepiej
charakteryzowały mieszkańców domu przy Piątej Alei, tę snobistyczną, ale pełną uroku menażerię,
bardziej sobie ceniącą sąsiedztwo Instytutu Goethego i Muzeum Guggenheima niż bliżej położonej
Neue Galerie, i której nic nie było w stanie przekonać do porzucenia sztuki elitarnej na rzecz
wytworów instynktownych działań, popędów i nieudolności, co zdarzało się niektórym z West
Side, o Greenwich nie wspominając.
Po śniadaniu, złożonym najczęściej z jajek na miękko, maślanych rogali i kawy z pełnotłustym
mlekiem, wypalał papierosa, mył zęby, po czym zasiadał przy biurku i pisał przez kilka godzin, co
jakiś czas gapiąc się na park. Czasem wstawał, przechodził do kuchni zaparzyć sobie herbatę
i przyglądał się drugiemu skrzydłu budynku, usiłując przebić wzrokiem ściany i ciemność okien, za
którymi, jak to sobie wyobrażał, roiły się chmary najwyborniejszych inspiracji – wydarzeń
podniecających i traumatycznych, wzniosłych i podłych, lirycznych i zwyczajnych, które, wyrwane
z kontekstu banalnej rzeczywistości, obrane z fizycznej ektodermy, poddane psychologicznej
i artystycznej wiwisekcji, słowem, wyniesione nieposkromionym intelektem do metafizyczności,
stanowiłyby pożywkę do artystycznej konstrukcji absolutnego dzieła sztuki literackiej, nad jakim
pracował. Później, koło jedenastej, zamawiał coś we włoskiej restauracji, pisał jeszcze trochę, a po
południu wychodził do parku albo po zakupy, zwykle na Osiemdziesiątą Piątą Wschodnią lub na
Madison Avenue. Przynajmniej raz w tygodniu zachodził do swojej ulubionej kawiarni „Café
Sabarsky”, jednej z niewielu w mieście utrzymanych w stylu wiedeńskim, gdzie kawę podawano
w porcelanowych filiżankach na srebrnych tacach, a jabłkowy strudel wcale nie był gorszy od tego,
jaki jadał w Tyrolu. Wieczorami zwykle czytał to, co napisał w ciągu dnia, przesiadywał
w Towarzystwie Historycznym lub w Muzeum Historii Naturalnej, niekiedy zaglądał do któregoś
z sąsiadów, zaproszony, by obejrzeć kolejny nabytek wyszperany w antykwariacie albo kupiony na
aukcji, ale najchętniej włóczył się po Manhattanie, chłonąc wielobarwny nieposkromiony żywioł
miasta, jego mechaniczny zgiełk i rytm, wdychając dochodzące zewsząd zapachy spalin, perfum
i jedzenia. W ten sposób dotykał ciała molocha, wyrywał je i sycił się nim jak larwa miąższem
owocu, by później z energią przystąpić do budowy kokonu z delikatnych włókien słów, zawinąć się
w niego i przepoczwarzać w sposób tajny, niewidzialny dla świata, ale pewny jak wszelkie zasady
i prawa, które Bóg w nonszalanckim geście zostawił ludziom do odkrycia.
Na początku czerwca do drugiego skrzydła budynku wprowadziła się nowa lokatorka.
Na oko trzydziestoklikuletnia, atrakcyjna, i, jak dowiedział się od wszechwiedzącego portiera,
rozwiedziona. Szatynka, o imieniu Chloe. Przyglądał się jej z okna kuchni przez zakupioną
specjalnie w tym celu lunetę. Gasił światło i z zapartym tchem, jak mały chłopiec odkrywający
tajemnice kobiecej seksualności, podziwiał regularne rysy twarzy, włosy w kolorze suchych,
zimowych traw, piersi, lekko opadające, uwieńczone brązowymi aureolami, wąską talię,
wydepilowane łono, i pośladki, które mogłyby służyć za wzorzec w Sèvres. Trwało to może dwa
tygodnie, do czasu, aż zawiesiła w oknach rolety. Kilka dni później dostał od niej zaproszenie na
herbatę, pisane odręcznie zielonym atramentem, niemal kaligraficznym charakterem pisma,
zdradzającym uporządkowanie i zdecydowanie. Kupił w Greenwich Village pierwsze wydanie
A Witness Tree Roberta Frosta z 1942 roku, wpisał dedykację „Dla Chloe, Zielonej Dziewczyny
i, jak sądzę, wcielenia Demeter – Nowoczesny Dionizos” i poszedł, uprzednio dodając sobie nieco
nonszalancji poprzez wyjęcie spinek z mankietów koszuli, niedbale założonej na wierzch.
W mieszkaniu Chloe siedziało już kilka osób zaproszonych na ten wieczór, jak się okazało pierwszy
z kilku, na których nowa sąsiadka zamierzała poznać wszystkich lokatorów domu przy Piątej Alei.
Z prezentem trafił znakomicie – gdy go wręczał, spotkały się ich palce, zadrżał, a ona uśmiechnęła
się mrużąc szarozielone oczy i zacytowała ostatnie wersy jednego z utworów: „Śpiew ptaków
nigdy już nie miał być taki sam. Po to przyszła na świat, między ptaki”. Oczy całego towarzystwa
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były zwrócone na nich, dało się wyczuć napięcie, cóż on, pisarz z dalekiego kraju, na
prywatnym stypendium, teraz odpowie – wypadało się zachować, więc z naturalną, po wielu
latach studiowania, swobodą dandysa, odpowiedział pierwszymi wersami tego samego wiersza:
„Pewien był – przysiąc mógł – że w ptaków śpiewy, rozbrzmiewające wokoło w ogrodzie, wkradło
się w końcu echo głosu Ewy”. Zebrani odetchnęli, szczęśliwi, że „ich pisarz” tak doskonale
zachował się w tej, bądź co bądź trudnej, sytuacji. Takie były standardy zachowań w tym domu –
niełatwe do udźwignięcia.
Cały wieczór przyglądał się jej dyskretnie. I chociaż podniecający obraz ciała Chloe miał
zapisany w pamięci, i oczami wyobraźni widział je z detalami przez lnianą sukienkę w kolorze
ochry, w tej chwili więcej w jego wzroku było chłodnego zainteresowania pobudzonego jej
intelektem, niż pospolitego pożądania. I mógłby zaliczyć to sąsiedzkie spotkanie do udanych,
gdyby nie wysoki brunet, zdecydowanie tutaj niepasujący, który sprawiał wrażenie nazbyt z nią
zaprzyjaźnionego. Bill. Co to za imię, Bill. Równie gówniane jak Jack. Imiona dobre dla
pastuchów, mechaników czy kolesiów z baru. Żeby chociaż przedstawił się jako William, ale nie,
Bill. Wieśniak. Bill wytrącał go z równowagi swoim hałaśliwym rozpanoszeniem, a gdy taktownie
śmiała się z jego głupawych w sumie żartów, znienawidził go szczerze. Przechodząc obok niego
chciał nawet zrzucić mu na białe spodnie sałatkę z buraczków, wyjątkowo obrzydliwą, ale za to
zostawiającą trwałe ślady, jednak zabrakło mu odwagi. Później planował napluć mu do drinka,
porazić prądem w toalecie, wysadzić w powietrze razem z tym jego pieprzonym motocyklem,
o którym ciągle gadał, a po kolejnym kieliszku Hennesy i czwartej szklance Campari postanowił
w końcu zwyczajnie, po męsku zadźgać go nożem i ciało wrzucić do zsypu, co wydawało się
najbardziej adekwatnym do wyglądu Billa rozwiązaniem. Niestety, mimo lekkiego alkoholowego
oszołomienia wiedział, że mógłby to uczynić tylko w wyobraźni, jeśli nie chciał spędzić reszty życia
w celi z kimś jeszcze głupszym, a pewnie i brzydszym niż Bill. Wyszedł przed ósmą, zapominając
pożegnać się z wieśniakiem i zostawiając rozczarowaną Chloe, czego już nie mógł wiedzieć. Wypił
u siebie pół butelki Bacardi, zagryzł węgierską suszoną kiełbasą i nieprzytomny padł na łóżko.
Rano obudził się cały w piórach. Z przerażeniem stwierdził, że zamienił się w ptaka. Jednak
zdumiewająco szybko oswoił się z tą nową formą, a strach przeszedł w zadowolenie, które, gdy
uświadomił sobie nieograniczone możliwości, jakie dają skrzydła, a właściwie cały nowy byt,
zamieniło się w euforię. Fruwał po całym mieszkaniu, szczęśliwy wykąpał się w zlewie, zjadł
kawałek suchego rogala, podziwiał swój wyrafinowany gust patrząc z góry na świetnie urządzony
pokój, przysiadał co chwila, by odpocząć na blisko trzymetrowym kaktusie przytarganym
z Arizony, a nawet złapał i połknął muchę, która zaplątała się tutaj nieopatrznie, zapewne ze
śmietnika. Nie miał ochoty na papierosa, również Gershwin wydał mu się mniej odpowiedni dla
uczczenia tej przemiany. Pomyślał o Mozarcie, ale nie był w stanie wyjąć płyty (cóż, każda sytuacja
ma wady i zalety – zaćwierkał), i włączył radio z muzyką klasyczną, bo to nie wymagało
umiejętności dla ptaka niedostępnych. Nie musiał rozsuwać zasłon, które zapomniał we
wczorajszym upojeniu zasunąć. Chwilę jeszcze polatał po mieszkaniu, upewnił się, że wszystko jest
w porządku, i wyfrunął przez uchylone okno.
Otwarte przestrzenie dawały zdecydowanie więcej możliwości. Wzlatywał wysoko i pikował
w dół, machał skrzydłami wisząc w powietrzu, wykręcał śruby, ósemki i korkociągi, popisywał się
sam przed sobą nad Central Parkiem i Broadwayem, przeleciał nad Hudsonem, pomknął jak
strzała Czterdziestą Drugą ulicą, zawitał nawet nad Harlem, skąd go jednak przegoniło jakieś
ptasie pospólstwo. Wracając do domu zjadł kilka owadów, pożywnych i wybornych, by nie rzec
wykwintnych w smaku, a tak zupełnie niedocenianych przed przemianą. Na koniec wykąpal się
swobodnie w parku, po raz pierwszy w życiu. Kiedy już zobaczył dom przy Piątej Alei, przypomniał
sobie o Chloe. Podfrunął pod jej okno, usiadł na parapecie i zaczął rozglądać się po mieszkaniu.
Zdecydowanie nie przejawiała skłonności do nieporządku – przeciwnie niż większość znanych mu
kobiet. Po wczorajszym spotkaniu ani śladu, żadnych brudnych naczyń, nie było też rozrzuconych
ubrań, papierów, kosmetyków. Nie dostrzegł nawet resztek jedzenia – a to akurat byłby w stanie
jej wybaczyć, przypomniał sobie bowiem smak wczorajszego sernika na kruchym spodzie
i z kruszonką. Na stoliku obok łóżka leżał podarowany przez niego tomik A Witness Tree i praca
krytyczna Dorothy Judd Hall Robert Frost: Contours of Belief.
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Otworzyły się drzwi mieszkania. Weszła, a za nią ten kretyn Bill, dźwigający zakupy. Namolny
wieśniak postawił torbę w kuchni, napił się soku (jak on pije, jak cham! jak mu się rusza ta grdyka!
zwierzę!), pogadali chwilę (o czym gadać z takim trepem, o zimowych oponach i koszykówce?! tfu,
ohyda) i wyszedł. Nie dała się pocałować w policzek (doskonale, dobry znak). Odwróciła się i go
dostrzegła. Podeszła do okna. Przestraszył się nieco, ale po chwili zatrzepotał skrzydłami,
nastroszył pióra i przekrzywił zabawnie główkę. Zaśpiewał, a ona wyciągnęła do niego rękę.
Popisywał się trelami, świergotami, wokalizami, podskakiwał na parapecie, a ona przemawiała
do niego czule. Po kilkunastu minutach tej gry wstępnej poszła do łazienki. Pofrunął za nią i usiadł
na półce pod lustrem. Woda leciała do wanny, a Chloe zdejmowała ubranie i bieliznę, spoglądając
na niego ukradkiem, trochę nieśmiała, trochę jakby zaniepokojona, ale i podniecona, niezwykle
powabna w tej niecodziennej sytuacji, seksowna do ostatecznych granic, z utraconą nagle
pewnością siebie. Rozbierała się przed nim, miejskim ptakiem, z tym erotycznym wdziękiem, jaki
kobiety często boją się okazać, albo nie mają przed kim, albo wcale go nie posiadają. Weszła do
wanny. Wzięła gąbkę i masowała ciało, a on przysiadł na brzegu i przyglądał się z niemym
podziwem (jednak gardło niećwiczone nawala błyskawicznie). Gdy zaczęła dotykać piersi, nie
wytrzymał. Zeskoczył na jej brzuch, podreptał wyżej, położył się pod cudownym, brązowym
sutkiem i zamknął oczy. Delikatnie pocierał główką o brodawkę, aż nabrzmiała i pociemniała. Ona
głaskała go jedną ręką, drugą powoli kierowała w stronę łona. Jeszcze nigdy nie udało mu się
zdobyć kobiety w ciągu niespełna doby. I to jakiej kobiety! Intelektualnego demona! Bogini!
Trzy dni, tydzień, to rozsądne terminy na zaciągnięcie do łóżka, ale nie dwadzieścia godzin! Warto
było dla tych chwil spędzonych w wannie zejść w dół drabiny ewolucji, ale za to w górę nowych
stanów psychofizycznych i doskonałego, niczym nie zmąconego szczęścia. Ręka. Tak, jej dłoń,
a właściwie palec, pobudzał jego małego penisa, który wysunął się spod piór! Drugą piękną dłonią
masowała swoje najcudowniejsze na świecie, gdzie tam, w całej galaktyce, krocze. Przesunął się
niżej, przytulił się do gładkiego wzgórka Wenery, odsłoniętego przez odpływającą od kilku chwil
z wanny wodę. Delikatnie zaczął pocierać swoim penisem o jej srom, rozchylił go szyją i wsadził
głowę głęboko w najrozkoszniejszą, za przeproszeniem, dziuplę. Poczuł falę nadchodzącego
spełnienia, a ona już wyginała się w spazmach, wpychając go coraz głębiej. Rozkosz absolutna
wypełniła ich ciała.
I wtedy się obudził naprawdę, zlany nie tylko potem. Dzwonił telefon. Chloe zapraszała go na
śniadanie z sernikiem i szarlotką, które zostały od wczoraj.
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