ZAMIAST WST PU

Którego dnia, zaskoczony, dosta em od El biety Wasy yk
maila z pro b , abym napisa wst p do jej ksi ki. Znamy si
od wielu lat, lubimy, czasem widujemy si i piszemy do siebie,
st d pewnie ta pro ba t umaczy em sobie.
El bieta jest przede wszystkim znakomit i rozpoznawaln
malark . Lubi du e p aszczyzny, szeroki, ekspresyjny gest.
Nie jest przy tym agresywna. Udaje jej si zachowa liryzm,
czu o widzenia. Fascynuje j wiat mistyki, tajemnica
egzystencji. Konsekwentnie pokazuje cz owieka, który szuka
dope nienia: w sobie samym, w drugim cz owieku. Szuka
potwierdzenia w asnej to samo ci. Jeden z cz stych
motywów tego malarstwa: przenikanie si postaci, zapadanie
ich w kolejne pok ady siebie. Obraz zamienia si w rodzaj
przejmuj cego palimpsestu.
To trzecia ksi ka poetycka El biety, bardzo osobista.
Dramatyczny (tak e z racji wyboru formy), filozoficzny
dyskurs o ludzkiej kondycji, w konfrontacji z histori ,
pojedynczym losem i do wiadczeniem. Zachowany zostaje
malarski sposób patrzenia na wiat, wraz z nim zasada
przenikania, multiplikacji (bo dwie we mnie by y / ja,
ale jakby nie / i ja inna, ale te nie).
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N i e m n i e j p o d p o r z d k o w a n i e s i r y t m o w i s ó w,
ich brzmieniom i sensom dominuje, organizuje wypowied
na wszystkich poziomach. Dobre, m dre ksi ki poetyckie,
a ta niew tpliwie do takich nale y, nie potrzebuj wst pów,
ani komentarzy. Dobre, m dre ksi ki poetyckie broni si
same. Przed s owami autora najlepiej jak nie ma s ów nikogo
inne go. K onfes yjny ch ara k ter p o ezj i s praw i a , e
do wybrzmienia wystarcza jej sama cisza. W ciszy wyra nie
s ycha , El bieto, Twój czysty, opanowany g os. Poruszaj
mnie, mimo swojej naiwnej kategoryczno ci, s owa bohatera
lirycznego: y i by sob / to jedno.
Jan Kasper
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I
1.
dramat cz owieka rozgrywa si
w teatrze cieni
wspomnie
ruchu wirowego siebie
i przeb ysków
w tragedii kreon da
a antygona bez zmian
al gdy w rozlewisku nazwisk umiera
a jego imi bezpotomne
chocia literatura wyt uszcza je drukiem
i ogrzewa papierem ksi ki
2.
w piwnicy mojego domu
odkry am drzewo
w jego czuprynie owoce
jak krople deszczu na szybie
dotykam i nie nadgryzam
za p otem wojny osobiste
prywatne i inne
ewa zamyka okna
a adam otwiera drzwi i wychodzi

7

3.
bez oka soko a
i pazura
z dwiema ko czynami strachu
i dwiema ciekawo ci
z obr cz ezechielowej wizji
od rodka
rwana spazmem i wo aniem
jestem
w ród swoich
jak w ród obcych
radosna
pod pow ok ciszy
jak pod welonem
za lubiona yciu
4.
przyst puj do Twego obrazu
jak kura do gar ci pszenicy
jak pszczo a do kwiatu
czasem jak pies do drzewa
jak ona do m a
dlatego wejd
prosz
w przestrze naszych s ów
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w sposób widzenia
aby cia o mojego serca
i piew ptaków we mnie
dla nas
amen
5.
za oknem
w raju przedmie cia
s siad z on
pod drzewem zbieraj orzechy
on my l c próbuj panowa
ona mówi
e trz trzeba
a on
we i trz
a ona
o
o
o

6.
w kieszeni twoich d oni
odnajduj nas
logik krzy owania dróg równorz dnych
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Mów mi Pierre
pami tam jak przed mierci matki
wszed em do kuchni
rodzice siedzieli
wobec siebie
przy serniku z czerwon galaretk
nad dwiema szklankami herbaty
unosi si dym starych lokomotyw
kurz odleg ych podró y
ona z czepkiem siwych w osów
on z yzn ziemi za ka dym paznokciem
ich wiat by zawsze taki jak ta kuchnia
ciep y i kochany
ja szuka em wi kszego
∗
mówi o mnie Janek Wnuk
wszyscy byli my Wnukowie
nie wiedzia em jednak czyi
rodzina zgin a w czasie wojny i lady po niej
pozosta y jedynie wierzby
ich wielkie by z policzalnym w osem li ci
pochylone nad ziemi wci wygl daj swoich
zmartwychwstania
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w domu by em najm odszy i najmniejszy
ojciec cz sto chroni mnie przed bra mi
bo w zabawie byli silniejsi
matka po kryjomu
wype nia a akociami moje chude policzki
gdy si przewróci em
siostra zlizywa a krew z kolana
przestawa em p aka
my l o niej cz sto i o tym
e tak nie potrafi
∗
kiedy bawili my si w chowanego
wbieg em do budynku z napisem nie wchodzi
grozi zawaleniem
schowa em si do dobrze
nie mogli mnie znale
wszed em do kuchni
nad piecem wisia okap
a ciana wy o ona kaflami
b kitn lini wiejskich historii
zacz a rozbudza moj wyobra ni
potem w du ym lustrze zobaczy em siebie
by em inny
tego dnia
moje ciemne w osy odgrodzi y mnie od rodziny
w której wszystkie czupryny przypomina y lipcowe zbo a
kiedy pyta em ojciec obraca wszystko w art

11

bywa o jednak
e g boko ukryte co
na co nie znajduj okre lenia
jakby przenosi o mnie w miejsce
którego nie ma
odrywa em si wtedy od codzienno ci
siadywa em na progu i patrzy em w niebo
∗
z dzieci stwa pami tam tylko podró
przyjechali my z Bretanii
czasem ni
e jestem w drodze
najpierw jad samochodem
potem
gdy ten si psuje
rowerem
a gdy czuj zm czenie
zauwa am
e rower jest ma y
za ma y
zaczyna si nalot
bombowce nade mn
potem
id mroczn drog
która zamienia si w bez ad dziur
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a w ko cu pojawia si czysta woda
jej wiat o otula mi ydki
dalej wszystko si rwie
i we nie
i we mnie
∗
szukam i nie znajduj
my li strz pi mi al
do ojca
do matki
do braci
do ony równie
bo przez szesna cie lat nie by a ze mn szczera
jak to mo liwe
e wieczorami tuli a si do mnie
a potem s ucha a jak powtarza em z wytchnieniem
e aden Wnuk nie jest szcz liwszy
bynajmniej
∗
piewam francuskie piosenki
w klubie Znaleziona Muza
nieprzespane noce wype niam
zas yszan histori od ony i Bronka
na jej grobie po o y em granitowy kamie
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eby nie plewi
czasem przenika mnie s odki dreszcz
naszych nocnych spotka
czuj jej wargi na moich brwiach
zaczesywa a je cz sto
a ja zazdroszcz c im
wciska em si w szczelin jej ust
z nadziej
e na zawsze
pami tam
bo cz sto mówi a
e gdy otuli em jej d o
i zapyta em
czy mogliby my co razem
w yciu
przestrze w niej sta a si jasna
per owa
wi ta
∗
dlaczego milcza a
nie zostawi bym przecie
otwartego w niej dla nas nieba
i ziemi
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tkwi w schizofrenii
czas wycina zmarszczki na moim yciorysie
nie wiem
za czym bardziej t skni
za yciem
za sob
czy za mierci
czasem my l
e y i by sob
to jedno
pami tam mier matki
mówi a
e mnie kocha
poprosi a
abym jej wybaczy
nie wiedzia em co
bo zaniemówi a
zd y em powiedzie
e oczywi cie
przymkn a oczy i odesz a
ojciec t skni za ni
nie wiem jednak
czy bardziej z mi o ci
czy z przyzwyczajenia i braku dzielenia tajemnic
których w domu by o kilka
na przyk ad ta wi ca si ze wi tymi obrazami
nie mogli my ich rusza
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matka opowiada a
e gdy kobiety w szwalni
nie chcia y zdj krzy a ze ciany
cz onkini Podstawowej Organizacji Partyjnej
która by a w ci y
wesz a na drabin i zrzuci a go
potem urodzi a dziecko z such r k
to nam wystarczy o
czasem gdy wbiega em do kuchni
rodzice przestawali o czym mówi
podbiega em do matki i chowa em si pod fartuch
potem ojciec wyci ga mnie z tego ukrycia
lubi em ten moment
misterium ci g ych narodzin
jego d onie by y silne
móg trzyma w nich wszystkich nas jednocze nie
czu em si w nich bezpiecznie
czu em e s wi ksze ode mnie
e s moim pancerzem
e s dla mnie
w dniu swojej mierci zas ab i poprosi moj
aby zosta a przy nim
ja poszed em po ksi dza
zacz co mówi z przej ciem
Marta przysiad a
eby pos ucha
∗
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on

jecha em z Jankiem po cebul za miasto
wiedzia em
e wojna nas nie rozpie ci
ale poranna zupa z cebuli
na pewno
Janek na ma ym rowerku
ja na starej damce
z koszykiem z przodu
przystan em
aby zapali
Janek oddali si
ale mia em go wci na uwadze
nagle us ysza em warkot
obcy niski z owrogi
zacz si nalot
przedmie cie rzuci o nas na po arcie
ludzie wpadli w panik
nag y krzyk przebi szaro nieba
gdy dojecha em
Janek by ju martwy
nie wiem jak d ugo trwa em w odr twieniu
potem us ysza em p acz dziecka
pobieg em za nim
drgn o we mnie ycie
zobaczy em kobiet
w ramionach trzyma a ch opca
pochyli em si
wyszepta a
we i skona a
wyczyta em z listu od jej m a
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który znalaz em wraz z dowodem w torebce
e
g os si urwa
ojciec spojrza na Bronka
ten wyj ze schowka za Sercem Jezusa
niewielk kopert zbrudzon krwi
∗
wyci gn em go spod matki
by ca y
przytuli em
przesta p aka
wezbra o we mnie uczucie
którego nie zna em
przestraszony trzyma mnie za szyj
zapi em kurtk
eby go os oni
ona czeka a przed bram
wyj a z koszyka ch odne cia o Janka
po o y a w go cinnym na stole
i przykry a sob
wszyscy milczeli
potem ockn a si i przytuli a mnie
mi dzy nami poruszy o si ch opiec
rozpi a kurtk i wyj a go
Zosia przerwa a cisz
podbieg a do matki i zapyta a
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czy to Janek
w tym momencie podniós si p acz
w nocy
nie wiem dlaczego
nie spali my
byli my z sob tak blisko
e bardziej nie mo na
od tego czasu sta em si cierpliwszy
ona spokojniejsza
bywali my potem podobnie
i tak cz sto
jak si da o
ale dzieci ju nie by o
przy niadaniu poprosili my o dyskrecj
dzieci przera one wojn zrozumia y
ch opiec zosta u nas
okoliczno ci sprzyja y
byli my po przeprowadzce
dokumenty by y
w Polsce Janek zacz chodzi do szko y
dzieci kocha y go tak samo jak my
francuska tajemnica scali a nas na zawsze
d ugo obawia em si najpierw Francuzów
potem polskich komunistów
mrocznych sieroci ców
w których Janek móg by nie doczeka ojca
Matusowa z Lipowej
szwagierka mojej matki
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której j zyk nie odpoczywa
prawdopodobnie nawet we nie
czasem podchodzi a on mówi c
wiata zobaczy a
przyjemno ci pewnie te by y
lubie ny u miech zas ania a t ust d oni
i odchodzi a bez odpowiedzi
∗
ojciec umar zaraz po wyj ciu ksi dza
byli my przy nim w trójk
ukl kn em i po o y em g ow na jego piersi
Marta i Bronek byli obok
Bronek p aka jak dziecko
Marta równie
podobnie zap aka a w chwili swojej mierci
gdy chwyci a mnie za r k i powiedzia a
e jestem Francuzem i e teraz jest jej oboj tne
czy zostan
czy odejd
poczu em
e lec w jaki dó
e obrz k my li we mnie jest tak wielki
e dotykam granicy ob du
e zaczyna si skr t ycia we mnie
e za chwil mnie tu nie b dzie
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run em na pod og i zacz em krzycze
Jezu ratuj
wieczorem zobaczy em
kolana z mojego cia a
i cudzej krwi
by y ciemne od bólu
od tej chwili jest we mnie dwóch
od tej chwili szukam równowagi
powiedziano mi
e jej nie znajd
dopóki nie przebacz
uciekam od tej prawdy
eby sobie ul y
i potem zm czony wracam do niej
aby zrobi to samo
córki mnie unikaj
s siedzi równie
Matusowa
z któr by em w niezgodzie
zamieni a si w komara
i uk si a mnie wczoraj
∗
nazywam si Jean Pierre Canate
by mo e
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bo kopert z maderowym ladem matki
Bronek spali przy ojcu
wyci gni ty z martwych ramion Aurelie Canate
ojca Pierre a
lotnika uwi zionego przez Niemców
znalaz em si w labiryncie
ludzkiej czu o ci i l ków
piewam francuskie piosenki
w klubie Znaleziona Muza
mój yciorys jest rozszczepiony
jak kr gos up matki
od amkiem historii nieprawdopodobnej
moja mi o do ycia
nadziana na pal alu do wszystkich
jest ukrzy owaniem
z którego nic nie wynika
czasem ni
e jestem w drodze
najpierw jad samochodem
potem
gdy ten si psuje
rowerem
a gdy czuj zm czenie
zauwa am
e rower jest ma y
za ma y
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zaczyna si nalot
bombowce nade mn
potem
id mroczn drog
która zamienia si w bez ad dziur
a w ko cu pojawia si woda
czysta i rozleg a
i du o ludzi
matki i ojcowie
mojego tam nie ma
opu ci wi zienie
i wci mnie szuka
dziadkowie i wnuki
w wi kszo ci zrodzeni z czarnej ikry mierci
teraz w bia ych sukniach
jak do Komunii
w dowodzie mam Wnuk
ale nazywam si Jean Pierre Canate
matka Aurelie
ojciec Pierre
piewam francuskie piosenki
w klubie Znaleziona Muza
nieprzespane noce wype niam
zas yszan histori jednego zdarzenia
reszt dope niam wyobra ni
która powi zana z my l
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wyrzuca mnie czasem poza
gdyby nie to
pewnie bym ju nie y
my l jest osi
równie tego co wokó mnie
skleja wspomnienie z yciem
obraz z cia em
wyobra enie zapachu jest zapachem
dotyku
dotykiem
spotkania
spotkaniem
teraz rozumiem
dlaczego uczono mnie
e mo na grzeszy my l
∗
na grobie Marty po o y em granitowy kamie
eby nie plewi
czasem przenika mnie s odki dreszcz
naszych nocnych spotka
czuj jej wargi na moich brwiach
zaczesywa a je cz sto
a ja zazdroszcz c im
wciska em si
w szczelin jej ust z nadziej
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e na zawsze
wci szukam siebie
na dnie mnie samego
za stref nocy
wyczuwam przestrze
z ci eniem ku obecno ci kogo
kogo nie znam
ale czuj
e jest dobry
dla mnie
∗
dlaczego mnie s uchasz
czasu nie ma
wszystko jest
matka z ojcem siedz naprzeciw siebie
a mi dzy nimi
ciep y p omyk sernika na zimno i tajemnice
jak woda podskórna
rozszarpane skrzyd a matki
i zwi zane ojca
Dedal bez syna
Ikar bez wzlotu
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na poziomie asekuracji
trafiony
ale nie zatopiony
∗
pami tam
bo ona cz sto mówi a
e gdy otuli em jej d o
i zapyta em
czy mogliby my co razem
w yciu
przestrze w niej sta a si jasna
per owa
wi ta

dlaczego mnie s uchasz
rozumiesz
nie rozumiesz
milczysz
otul m d o
mów mi Pierre
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II
1.
wywiedziona z kwadratury miasta
le w lipcowej ce
trawy nade mn jak drzewa
i p tle chmur
nie zrywam si
eby dotrze
nie le
eby wrasta
ruch we mnie jest yciem
a po piech morderc
2.
jestem jak ziarno zbo a w ziemi
granica ducha i materii
z si wzrostu
wyrastam z dialogu
jak ycie z matki
w po cie dla materii
dla substancji duszy
dla zst powania i zmartwychwstania
w prac
w przyja
w codzienno
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3.
ziemia znów przeorana potem
pachnie warzywem wyros ym na d oni lata
ywio bytu
przelicza niepoliczalne
by skry si przed pi ci zimy
rytm ciep a i zimna
szukania i spotkania
je eli powiem
czystego serca
jab ek wsma onych w konfitur nieba
dla nas i dla nich
uwierzysz
4.
na ziemi spragnionej
w ciele bez strawy
w duchu bez dobra
w domu bez chleba
noc
rozb ys o wiat o
z d oni Piekarza
i ona Rodz cej
narodzi si Cz owiek
i yje
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mówi o Nim
e zwyci zca mierci piek a i szatana
bo azarza wywiód ze mierci
i sam z niej powsta
bo ocali Magdalen od pu apki cia a
i m skiej rozpusty
bo nie pragn dostatku chleba
w adzy i wygody
bo nie rzuca pere przed wieprze
tylko w ubogie kobiety
w wol dobrych m ów
w samaryta skie mi osierdzie
w poszukuj cych prawd
5.
rozmawiam z Tob
mówi
e to modlitwa
nikt z moich Ciebie nie widzia
wierz jednak
e Moj esz
wierz te
e tlen jest zwi zany z dwoma wodorami
i dlatego jest woda
poza mn perspektywa aby
w rodku uk ad do trwale post puj cych odniesie
czasem my l
e to symulacja dla wewn trznej równowagi
czuj si kie kuj cej fasoli
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a we mnie nurt mojej rzeki
napotykaj c opór
obi inne miejsca
do koryta
do pokoju
do morza
6.
jakby przezroczysta
rozrzucona po okolicy
w pozornym bez adzie
z triangulacj przyjació
z ruchomym ko em horyzontu
bez pami ci pocz tku
i z pocz tkiem przej cia
z g adkim rysunkiem cia a
i krwiobie nym od rodka
z prze witem nieba
w ciemnej chmurze mózgu
czasem mam si do ciebie
jak rze ba do wiatru
niesymetrycznie
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Sydonia
wpad em w pu apk
w asnych s ów i prywatnych zaj
ju od dawna nic nie mie ci si we mnie
ka dy mój ruch wi e si z l kiem
mówi do siebie o tym i o tamtym
i gubi si w tym wszystkim
mówi
e powinienem co zrobi
oddech jest dla mnie ci k prac
spojrzenie w lustro równie
czasem s ysz jej g os
czuj
e jest blisko
e jest we mnie jak woda
wpisana g boko w kszta t ziemi
przenika miejsca w których bywam
szuka em ratunku w modlitwie
ale ona przesta a wychodzi poza moje my li
∗
spotka em j latem
w a ciwie potkn em si o ni w trakcie spaceru
nie poderwa a si

31

eby wsta
wsparta na okciach rzuci a krótkie spojrzenie
w jej oczach tkwi ten sam b kit co na niebie
do wiadczy em wtedy rado ci i l ku
rado by a bezwarunkowa
a strach
teraz wiem mia wyraz systemu
mechanizmu
który nadal pozostaje we mnie
gdy odzyska em równowag
nie
to nieprawda
nie odzyska em jej jeszcze
ale wtedy us ysza em
jak mówi a rytmicznie
nie widzimy jak chodzimy
obok niej sta koszyk z kwiatami dziurawca
zapyta em
czy le si czuje
a ona wolno prostuj c plecy i rozk adaj c r ce
odpowiedzia a
e odpoczywa
a gdy tak odpoczywa
czuje
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e ziemia jest jej poddana
w tym momencie ruszy em gwa townie
mieszaj c w sobie modlitw z nierównym oddechem
∗
wczoraj stary Kilman zrywa czerwone jab ka
dotkni te pierwszym ch odem
potem poodcina ga zie
nic niezwyk ego
trzeba ci
eby by owoc
ka dego roku to samo
a jednak inaczej
rzuci mi jedno
w chwili gdy pomy la em o pierwszej zimie w Marianowie
by a trudna
mia em k opoty gastryczne i do tego skr ci em nog
doktor przyje d a kilka razy
w ko cu pos ano po ni
pochyli a si nade mn i zapyta a
czy si boj
zaniemówi em
b dzi em wzrokiem jakbym budowa mur
chwila po chwili
ceg a po cegle
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such zapraw niepewno ci szepn em
tak
zada a jeszcze kilka pyta i popatrzy a mi w oczy
a niech patrzy
my la em
wsypa a co do mo dzierza
nie spiesz c si t uk a nasiona i czy a z modlitw
potem poda a mi porcj
popi em wod
zio a zala a wrz tkiem
przez jaki czas milczenie czy o si z par
napar z dziewanny g ogu i majeranku
owocu any u i kopru
pijam do dzi
lepiej trawi
a zim nie choruj
pó niej pochyli a si nad moj stop
wykona a kilka zwinnych ruchów
jakby gra a na violi da gamba
poczu em ból i zaraz potem ulg
po krótkim masa u poca owa a j i wysz a
nazajutrz mog em chodzi
ma Rit te wyci gn a z choroby
i stary Skiba wróci do zdrowia
jak zaleci a mu je wi cej kiszonej kapusty i pokrzyw
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fasoli i grochu
wszyscy mieli my u niej jaki d ug
a po latach wielu krzycza o
e na stos z ni
na stos
∗
kiedy zakrad em si
aby zobaczy jak pracuje przy piwie
bo mówili
e rzuca czary
aby to co uwarzy lepiej smakowa o
by a skupiona
nuci a jak piosenk o wróblach
po raz pierwszy zauwa y em
e jest adna
zadr a em wtedy
ale nie to mnie zdradzi o
tylko kaszel
co chcesz zobaczy
spyta a po chwili
barwa g osu i intonacja odkry y kilka warstw pytania
ale nie sugerowa y adnej odpowiedzi
co sprawi o
e poczu em si swobodniej
by mo e tak jak ona
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gdy spotka em j le c w trawie
to ciekawe
e od tego czasu
nie czu em si przy niej inaczej
zawsze bardziej odwa ny
bardziej wolny
odwiedza em j po kryjomu
bo ba em si ludzi i tego co powiedz
siadywali my i rozmawiali my
nawet gdy nic nie mówi a
by o dobrze
od kiedy pami tam zawsze pachnia a zio ami
zna a warto m odych li ci brzozy
t ustej ó cieni dziewanny
naw oci i mleczu
bzu i krwawnika
wysuszony skrzyp rozkrusza a w skupieniu
by a cz ci k i lasów
s oi i flakoników które nape nia a sob
yciem
a ludzie mówili
e zbyt d ugie
e pewnie dzi ki diab u
jakby on by panem ycia
le mówili i jednocze nie szukali jej pomocy
cz sto wychodzi a od kogo z trzaskiem
wykrzykuj c
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e nie b dzie trwoni czasu na tych
którzy nie chc kocha
∗
którego dnia zapyta em o Stacha
wszyscy wiedzieli
e z jej powodu cz sto si upija
kiedy wróci z lasu podrapany
wykrzykiwa przy kuflu
e ta czarownica
gdyby mia a ch opa zamiast psa
by aby normalna
mia a kilku adoratorów
o których nie zabiega a
bo nie szuka a ani m a ani kochanka
przyjaciela znalaz a w Starym Kruku
tak nazwa a psa
który przywlók si do niej zakrwawiony i pozbawiony j der
wydobrza i potem zawsze stawa w jej obronie
którego dnia Stach zwabi psa i zatrzyma u siebie
pies zagryz mu dziecko
ju w trakcie pytania a owa em
e mówi
ona poderwa a si z krzes a tr caj c dzban z piwem
zak opotana zacz a ociera mi buty
pomy la em
e taka pani
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a teraz u mych stóp
i w tym momencie zawstydzi em si siebie
uca owa em jej d o
a potem d ugo trzyma em
jak d ugo
nie wiem
gdy odchodzi em
poprosi a
abym j b ogos awi
od tego dnia sk ada em poca unek na jej d oni
a ona przenosi a go na moje czo o
my la em wtedy
e nie mo na przy niej niczego straci
wszystko przebuduje
pomno y
a potem sprawiedliwie podzieli
∗
krótko przed wyjazdem mia em dziwny sen
ni em siebie i nie-siebie
j i nie-j
siedzia a vis a vis
a ja opowiada em jej mój sen
po chwili zrozumia em
e ona opowiada mi swój
mia em wra enie
e opowiadamy to samo
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Przestrze , któr zobaczy am by a inna. Jej wielko wyznacza a
osoba. Kroczy a w niej i by a równie przestrzenna jak ona sama.
Sz a wolno. Nie wiem czy by a to kobieta czy m czyzna, zreszt
nie tak wa na jest funkcja lecz istota. Sz a wolno i by a sama ale
nie samotna, bo sz a w obecno ci, której moje oko nie potrafi o
przyj . Czu o j jednak ca e moje cz owiecze stwo. Ta osoba
jedna ale nie jedyna i sama ale nie samotna by a tak czysta, e wiat o przestrzeni przep ywa o przez ni swobodnie. Sz a d ugo, tak
d ugo a spotka a drug osob , któr otuli a i przez któr zosta a
otulona. Potem obdarowa y si tym, co nie jest z nich,a by o to co
wi cej, ni naj atwiej postrzegana uczuciowo .To by o co , w czym
przedziwno seksualno ci jest tylko cz ci , funkcj przynale n
okre lonemu zadaniu. To by o poza wszelkim po daniem. Spogl da am na nie z podziwem i rado ci tym wi ksz , e osoba b d c
ca y czas jedn , ale nie jedyn , stawa a si cz ci tak bogat
i tak w pe ni, e coraz wi cej wiat a wyznacza o jej to samo .
wiat o by o jakby substancj , albo inaczej, nie by o tylko efektem
optycznym. Mia o w a ciwo ci o wietlaj ce i buduj ce. Wype nia o
przestrze w osobie i poza ni w sposób przemy lany. Dzi ki niemu
osoba by a, porusza a si i zmierza a ku drugiej drog rzeczywist ,
pozbawion pozorów nieba.Ta która zosta a otulona, oprócz tego,
e by a w tej samej przestrzeni co pierwsza, e by a wype niona,
albo jeszcze bardziej, zbudowana z tego samego wiat a, przyj a
jakby inn form .Ta forma nie by a brakiem innego kszta tu,
ale b d c ca o ci , stawa a si ni jeszcze bardziej, gdy zosta a
otulona przez osob pierwsz . W tej przestrzeni bycie innym
i jednocze nie bycie tym samym w samej istocie umo liwia o bycie w pe ni cz owiekiem, a wiat o które od zawsze by o mi o ci ,
by o spoiwem tak mocnym i pi knym, e pe nia która powsta a
z dwojga sta a si obrazem Boga
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co jaki czas nasze g osy spotyka y si
do wiadcza em wtedy niezwyk ego
mia em wra enie
e jestem poza sob
wysoko i jednocze nie w ka dej cz ci cia a
e trzymam horyzont i o istnienia w sobie
e ród o zachwytu we mnie
wybrzmiewa harmoni
ni em i opowiada em
tak jak ona
widzia em siebie w rodku przestrzeni
która by a o wietlona wewn trznym wiat em
by a wiat em i obecno ci jednocze nie
widzia em siebie zbudowanego z tego wiat a
by em sam
ale nie samotny
potem pojawi a si druga osoba
zbudowana z tego samego
sz a wolno
chocia nie czu em si samotny
i nie odczuwa em adnego braku
to w jednej chwili poczu em
e jest we mnie pragnienie czego bardziej
nazwa em to pragnienie spotkaniem
pojawi a si we mnie rado tym wi ksza
e osoba
któr zobaczy em
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sz a w moim kierunku
widzia em wyrazisto jej istoty i zachwyci em si
bo odnalaz em siebie
stan a przede mn
a ja otulaj c j zrozumia em
e to ona
ró nica seksualna nie by a tym
co nas po czy o
ani tym
co mog oby nas rozdzieli
jej cia o posiada o w a ciwo ci sensualne
ale gdy zmys owo o nim pomy la em
oddali a si
potem spojrza em inaczej i powrócili my
bardziej przezroczy ci
pomy la em
e wywiedziony z po dania
trwam w sytuacji innej
nowej
w któr nikt nie uwierzy
bo sam
gdy zaczynam my le
dochodz do momentu
w którym my lenie
jest jedynie cieniem mglistych dozna
a gdy si obudz
pomy l
e to tylko we nie jest mo liwe
cho czytam cz sto
e b dziemy jak anio owie w niebie
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s ysza em my l
bo stawa a si g osem
który budowa przestrze i wiat o
a potem j i mnie
trwali my zdziwieni
razem
coraz bardziej sobie
coraz bardziej sob
przenios em wzrok
siedzia a po drugiej stronie sto u
przykrytego p ótnem
bia ym jak styczniowy nieg w mro ny s oneczny dzie
opowiada a mi sen
ten sam sen
jej sen
nasz sen
∗
rano opowiedzia em o wszystkim Zenonowi
radzi milcze i unika z ni spotka
tak te zrobi em
i po kilku dniach wyjecha em
latami ton em w podró ach
i nieko cz cych si obowi zkach
zmieniali si ludzie i drzewa
a ja
co we mnie stan o i uwiera do g bi
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ani rado
ani ból
ani sukces
ani pora ki nie s we mnie pe ne
jakby pies we mnie
czasem wyje
oszala y strugami potu sp ywa
l k trzyma mnie w pu apce
∗
zaraz po powrocie zapyta em o ni
Zenon nie chcia mówi
ale radzi
bym jej nie szuka
Stach wykrzykiwa
e czarownica musi sp on
a stara Marta
która pos ugiwa a jeszcze przy klasztorze
szepta a
e to przesada
e nie o czary chodzi
tylko o rodzinne sprawy
e ka dy chce mie racj
a najbardziej pieni dze
w niedziel po Wielkiej Nocy
spotka em j pod lasem
posiwia a
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nie skrywa a rado ci
ja te
rozmawiali my najpierw o mnie
a potem o jej problemach
by a strapiona
przy po egnaniu powiedzia em
e nie b d móg stan w jej obronie
po chwili milczenia zapyta a
kim jestem
kim jestem
kim jestem
kim
najpierw pomy la em
e z bólu wszystko jej si miesza
potem zrozumia em pytanie
jego warstwy
pi tra
jego kosmos
od tego czasu my l nieustannie
i nie znajduj odpowiedzi
wci tkwi pomi dzy
co trzyma mnie w szachu
czasem przerasta
innym razem odwrotnie
nadmiar ogó u i szczegó u trzyma mnie na uwi zi
∗
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we wtorek widzia em j jeszcze raz
prze o ona poprosi a
abym j odwiedzi
kl cza a odwrócona do krzy a
w jej postaci nie by o ycia
gdy wychodzi em
uj a moj d o
i poprosi a o wspóln modlitw
mia em wra enie
e wiat o
które ju kiedy widzia em
rozb ys o na chwil i w niej i we mnie
∗
rano obudzi o mnie ujadanie psów i omot do drzwi
stary Antoni krzycza
e zabrali j
p aka jak dziecko
powtarza
e gdyby y Stary Kruk
p akali my razem
Antoni ju nie yje
∗
ludzie d ugo mówili o tym
co si potem dzia o
e w czasie tortur zmienia a zeznania
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e wieczorem przed mierci straci a przytomno
e o wicie wyprowadzono j z celi
e przed egzekucj uca owa a krzy
i co szepta a
jedni mówili
e przeklina a wszystkich
a inni
e prosi a o co Boga
e gdy ogie zacz j trawi
wielu rozbieg o si krzycz c
e smród ich dusi
∗
wpad em w pu apk
w asnych s ów i prywatnych zaj
ju od dawna nic nie mie ci si we mnie
ka dy mój ruch wi e si z l kiem
mówi do siebie o tym i o tamtym
i gubi si we wszystkim
mówi
e powinienem co zrobi
a ja nie mog
nie potrafi
oddech jest ci k prac
spojrzenie w lustro równie
czasem s ysz jej g os
czuj
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e jest we mnie jak woda
wpisana g boko w kszta t ziemi
szukam ratunku w modlitwie
ale ona nie wychodzi poza moje my li
wczoraj przyjecha Stefan ze Szczecina
który spowiada j przed mierci
jego obecno przynios a mi ulg
powiedzia
e ci którzy wtedy modlili si do ko ca
poczuli zapach ró
mo e takich
jak te
które pozostawi a przed marianowskim klasztorem
III
1
my la am
e mier jest powszechna
a to nie mier
tylko zmartwychwstanie
mier jest indywidualna
2.
z wolno ci do wolno ci
skazana na dialog
pomi dzy mi o ci ojca
a ojcem k amstwa
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z rysem ci g ej ucieczki
z jednym okiem serca
staj w kontrapo cie zbawienia
z ci arem na nodze krzywdy
i luzem na drugiej
przebaczenia
3.
jestem wiatem w wiecie kompletnym
kosmosem krwi w dynamice s owa
wy uskana z ycia
jak per a z ma a
kropla z deszczu
jab ko z drzewa
czasem z toporem rozstania
wbitym w stary pie czere ni
ywic jej prze uwam
na zdrowie
4.
w moim mie cie
pod niebem ziemi wi tej
w splocie cia a i ducha
pragnienia i niech ci
przyprowadzi e mnie do Ciebie
w osi ycia
w ruchu przemiany
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betlejemska gwiazda s o ca
nade mn
wieci bezinteresownie w mroku
we mnie
5.
b ogos awiony ch ód
bo nie rozleniwia
b ogos awione pa dzierniki
ó te li ci brzozy
rozko ysane wiat em
przy p ocie s siada
b ogos awiony chleb ca odzienny
i wszyscy narzekaj cy
bo pomagaj ujrze
co godne wdzi czno ci
b ogos awione lady zbiegaj ce w Trzciance
wielorako faktów i spojrze
b ogos awiona ziemio
substancjo mojego cia a
niebo nad sze cianem mojego domu
miasto
b ogos awione
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6.
przede mn mleczny wit
z arówk s o ca za drzewami
smugi rosy unosz w gór wczorajszy szept
wi cej czasu nie b dzie
ponad to co jest
w moim jab ku ciemniej nasiona
zwi zku przyczyn i skutków
narodzenie ludzkie i boskie
we mnie
∗
Noc
byli my jak dwie wskazówki zegara
ja by am d u sz
a on zbiera minuty mojej pracy
i wskazywa na siebie
my la am, e jest moim szcz ciem
e odnajdziemy si nawet na zimowej ce
rysuj c skrzyd a or ów i lady przepiórek
ale jak pole le uprawiane, marnia am
∗
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tamtego dnia wraca am do domu
s o ce kula o si po horyzoncie
na chwil utkn o w szczerbinie mi dzy domami
i schowa o si za p otem
zatrzyma am si
wie zbiera a si do snu
w ujadaniu psów wybrzmiewa znajomy g os
w zawodzeniu wiatru us ysza am t um przyssanych do siebie
w szumie oskar e i cudzego po dania
wype ni a mnie pustka
co jaki czas ociera am zy sp ywaj ce powoli
jakby ca e wieki
ka am jak saksofon w nocnym klubie
mówi , e czas leczy rany
ale to do wiadczenie by o jeszcze przede mn
a poza tym, to tylko cz prawdy
którego dnia zobaczy am obraz
przedstawia osob
która przys oni a twarz przebitymi d o mi
i patrzy a przez rany
a w ka dej ranie oko
a w ka dym oku za
w ka dym krew
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co poluzowa o si we mnie
ziele sta a si zielona, s o ce ja niejsze
sta am przed sob , jak rolnik przed ziemi
gotow na zasiew
nie przypuszcza am, e najlepsze i najtrudniejsze
jest jeszcze przede mn
ciga am si z sob , bo dwie we mnie by y
ja, ale jakby nie
i inna, ale te ja
ci gn am za sob splot nakazów i dyrektyw
ci gle na rozdro u
ci gle nieca a
wci jecha am
dwa nisko ustawione reflektory
nerwowo wpatrywa y si w drog
drzewa rozbiega y si i wbiega y w ciemn plam
najpierw przypominaj c serce
potem czarny kwadrat
a w ko cu sta y si noc
my li przeciwstawne k bi y si wsz dzie
trudno powiedzie , które by y moje
nie mie ci y si we mnie
jedne by y echem odpowiedzialno ci
inne ciekiem pokus
nagle g boka ciemno po ar a je

52

s ysza am prac silnika
i blach wgryzaj c si w asfalt
zrozumia am, e to wypadek
od tego momentu ka da chwila przesta a by chwil
i ciemno przesta a by ciemna
bezradna s ysza am swój krzyk
który powraca do mnie
nagle wszystko zamar o
nie czu am bólu
dotkn am siebie
y am
ogarn a mnie cisza
jaki pokój wewn trzny
który by przestrzeni i g osem jednocze nie
s owem wypowiedzianym do mnie
i szukaj cym nie tyle w asnego echa
co mojej w nim odpowiedzi
czu am jak obecno
w a ciwie jestem w niej nadal
mog wykre li j r k
i jednocze nie spada w niej przez miliardy lat
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nic w niej nie dzieje si nagle
ruch jest porz dkiem
a porz dek ruchem
s owo milczeniem
a milczenie s owem
jakby wyrazem wewn trznej wzajemno ci
rytmem zdania prostego
pochwycona us ysza am
masz y
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P O S OW IE

EnergiaG

bi

Po ród artystów malarzy, grafików i rze biarzy znajdziemy
takich, którzy pisz i próbuj dopowiada znacz ce tre ci
do obrazów i innych dzie plastycznych. Mo na by tutaj przywo ywa wiele nazwisk zapisanych w historii sztuki, od tych
najwi kszych, do znanych powszechnie w obr bie jednego
kraju, a do tworz cych w ramach w asnego, hermetycznego
wiata, otwartego i zarazem zamkni tego, pulsuj cego twórcz pasj i oryginalno ci . Obrazy El biety Wasy yk s znacz cym komentarzem dla naszej rzeczywisto ci, ukazuj cz owieka w sieci uwarunkowa , wyborów i dope nie , ods aniaj
ukryt , energetyczna przestrze , w której egzystuje. Jego
istnienie na tych przedstawieniach wpisane zosta o w ci g
ods on, które mog by zaskoczeniem dla bytów szukaj cych
konkretnych utwierdze w czasie i przestrzeni, ale te stanowi one rodzaj testu, który nale y zda w okre lonym momencie
i w konkretnym miejscu. Wra liwo , która bywa darem, staje
si te zadaniem do wype nienia, propozycj ycia intensywnego, ods aniaj cego ukryte wymiary, g bie niewyobra alne,
filozofi prostoty i pe ni. Artystka wydobywa z rzeczywisto ci
to, co mia o by tajemnic , co nigdy nie mia o pojawi si
w wietle bia ym, co mo e pulsowa o cicho w podczerwieni,
majaczy o poblaskami w nocy, manifestowa o swoj obecno
w sytuacjach skrajnych, pobudzaj cych do natychmiastowego dzia ania. Malarstwo dope nia barwa i faktur byt otwarty na wiat i zamkni ty dla niego, staje si komentarzem
dla tego co prowokuje w przestrzeni i wyp ywa z przepa ci
ja ni we nie, pojawia si jako powidoki czego tak ulotnego
i tak rozedrganego, e tylko nadwra liwo mo e spróbowa
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to wydoby , tylko talent mo e to dookre li , tylko instynkt
ycia mo e to unie miertelni . Jak e dramatyczne i pe ne
tre ci s dzie a tej malarki, a zarazem jak g boko si gaj
ku wn trzom ludzkiej psychiki jak e konkretnie opisuj
wyj tkowy charakter chwilowej egzystencji, temporalnego
zamkni cia w przedzia ach historii i przestrzennych pu apek
bez wyj cia.
Na tle obrazów Wasy yk, jej poezja jawi si jako komentarz i
niezale ny przekaz, dopowiedzenie i integralny wiersz, w którym zosta o ukryte przes anie, nowy energetyczny impuls, pobudzaj cy wyobra ni i stanowi cy tre naddan . Mamy tutaj
wi cej konkretno ci, pojawiaj si imiona i nazwiska, sytuacje
zapami tane lub wykreowane przez wyobra ni , jakby modelowe chwile, zapadaj ce g boko w pami i staj ce si tkank
liryki. Tylko poeci wielkiej wra liwo ci potrafi dostrzega
cz stkow energi poetyck w prostych zdarzeniach, zdawa
by si mog o szarych momentach ycia, niczym nie wyró nia j cych si spo ród wielu im podobnych. Ale zadaniem umys u
twórczego jest tworzenie unii pomi dzy tym co oczywiste
i tym co staje si symbolem, przekazem tre ci uniwersalnych,
mówi cych wiele na temat mechanizmów trwania. Taka
poezja, jak ta, staje si opowie ci o wiatach buduj cych
swoj odr bno na skraju jawy i wyobra ni, snu i marzenia
o pi knie. Jako blisko st d do nadrzeczywisto ci, a zarazem
do realizmu ycia prostych ludzi , po ród których cz ciej
znajdziemy nadwra liwców i tych, którzy odwa si stworzy
dzie a na miar czasu, w którym yli. Poetka opowiada kolejne historie i wy ania si z nich obraz niezwyk ej subtelno ci
i bolesnego uwra liwienia, konstrukcja liryczna i obrazowa,
elementarna i kosmicznie skomplikowana. Czytelnik musi
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zda sobie spraw z tego, e ma do czynienia z czysto ci
i pe ni , ale te nie mo e nie zauwa y wewn trznej tkanki tych przekazów, ich skomplikowania na poziomie barwy
i kszta tu, s owa i gestu, czynu i bezruchu. To jest energia
wydobyta z g bi i zarazem najtajniejsza, przepastna cz stka
ywio u wody, ognia, powietrza i ziemi, nieustannie walcz cych ze sob i stale si wspieraj cych w ludzkiej próbie bytu.
Zaskakuj ca jest dynamika i innowacyjno tej poezji, która
wykorzystuje ró ne osoby, mno y wizje, przenika b ony czasu
i przestrzeni, w druj c niczym wolna wyobra nia od obrazu do obrazu, od snu do snu i od jawy do jawy. Tutaj my l
jest osi zdarze , ale jednocze nie staje si axis mundi osi
wia-ta, najwa niejszym utwierdzeniem przestrzeni. Ka da
opowie ma tutaj swoje drugie dno najpro ciej by oby powiedzie malarskie ale przecie pod powierzchni przedstawie wyczuwa si energi g bi, si pierwotn , która rozsadza
wszystko, przywraca materii elementarn struktur , tworzy
kosmos pierwszych chwil stworzenia. Ludzkie wiadomo ci
wiruj jak oszala e, ale poetka zatrzymuje je w kadrze wiersza
i przygl da si uwa nie, diagnozuje stopie ich destrukcji,
skal odrealnienia, si imaginatywn . Z takich cz stek powstaje niezwyk a panorama ludzkiego wn trza i wiatów wokó
niego, z takich ywio ów wy aniaj si pierwiastkowe obrazy,
która po chwili ton w niebycie, nie wytrzymuj próby zbyt
oczywistej realno ci. Ale przecie tak ma by , bo poezja jest
domen ulotno ci, chwilowej pe ni, wiedzy absolutnej, objawiaj cej si w b ysku, w mgnieniu chwili. Uda o si El biecie
Wasy yk stworzy tom, który zachwyca jako przekaz energetyczny, uwodzi zmienno ci obrazów, typów osobowych,
zastosowanych strategii narracyjnych i lirycznych, ale przede
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wszystkim powsta tom, który mia o mo e konkurowa
z najlepszymi zbiorami poetyckimi ostatnich lat. Trudno zawrze w skromnym dopowiedzeniu to, co powinno si znale
w rozbudowanym eseju, wykorzystuj cym elementy nauki,
estetycznego i filozoficznego dope nienia tego, co mo na
znale w tym tomie. Ale przecie mo e on sta si podstaw
do wi kszych studiów, mo e zach ci czytelników, krytyków
i badaczy literatury do opisu tego, co mia o zosta tajemnica
jednego wn trza, jednej osobowo ci twórczej, a co sta o si
narracj o g biach twórczej psychiki, o tajniach my li osoby
patrz cej na wiat pod okre lonym k tem i nios cej w sobie
otwart ran nadwra liwo ci. Warto czyta wiersze tej autorki
i konfrontowa je z jej malarstwem, a cho pojawi a si tutaj
strategia lirycznego kamufla u, wiele w nich si ods ania,
wiele tre ci zostaje dopowiedzianych i dookre lonych w metaforze, porównaniu, pulsuj cym bólem obrazie. Ta opowie
o subtelnym wn trzu i rozognionej psychice jest znacz cym
osi gni ciem twórczym, domagaj cym si równie uwa nej,
wra liwej lektury i ustawienia jej w ci gu najwarto ciowszych
osi gni lirycznych w tym wzgl dzie. To jest pi kna, prawdziwa poezja, to s ods ony ruchomych obrazów, migaj cych
w przestworach wyobra ni, jak byty po ród eksploduj cego stale wszech wiata, jak istnienia pragn ce zamanifestowa swoj ywotno , a jednocze nie wpisa si w ci g
nieuchronnych mierci. To jest pi kno pora aj ce w swej
grozie, to l k tak samo oczywisty jak na o enie farby na p ótno
i roztarcie jej na szerszej przestrzeni to liryka rozedrgania
i konkretu, pierwszej i ostatniej chwili, fanfar rozdzieraj cych
cisz i nieuchronnego, powolnego milkni cia s ów.
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Po s ow ie
Niebo nad sze cianem sk ada si z trzech poematów. Tytu
tomiku pojawi si za spraw zaprzyja nionego poety Janka
Kaspra, który po przeczytaniu zawarto ci, zasugerowa bym
nie ustawa a w poszukiwaniu. Poradzi równie , aby ka dy
poemat poprzedzi krótkimi formami poetyckimi, które
pierwotnie stanowi mia y rodzaj epilogu.
Kolejno poematów jest chronologiczna, ale nie chronologia
zadecydowa a o konstrukcji ca o ci. Wszystkie poematy
osnute s na kanwie faktów. Pi lat temu w Ko baczu przy
Domu Konwersów, nad szklank ch odnego piwa, Sylwia
Godowska, z któr prowadzi y my plener malarski
dla studentów, opowiedzia a mi histori ycia spotkanego
niegdy m czyzny. Na plenerze w Marianowie pozna am
dzieje Sydonii von Borck; kwaterowali my w budynku
poklasztornym, gdzie i ona kiedy mieszka a. Bod cem
do powstania poematu Noc by a sytuacja zaistnia a
pomi dzy matk i córk , pasa erkami poci gu, którym
i ja podró owa am.
Materia do Nieba nad sze cianem by gotowy w 2010 roku,
ale poszukiwanie wydawcy okaza o si pasmem niepowodze ,
a do momentu, kiedy podczas Nadnoteckich Dni Literatury
spotka am Dariusza Tomasza Lebiod . W ostatniej chwili,
kiedy wychodzi am ju ze spotkania, pomy la am, e mo e
on Dosta am wizytówk , a po kilku dniach ofert podj cia
obowi zków wydawcy.
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No i zacz o si : Tomasz witalski zgodzi si nada tomikowi
kszta t wydawniczy, Andrzej Biegowski zrobi reprodukcj
mojej Kontemplacji z cyklu wiczenia duchowe, Wiesia
Szczygie doprecyzowa a stron redakcyjn i sprowokowa a
mnie do napisania pos owia, w którym pragn wyrazi
tajemnic wspólnoty zawart w ewangelicznym przes aniu
jeden nie ma wszystkiego, ale wszyscy maja wszystko .
Dzi kuj Bogdanowi Mikicie za logistyczne wsparcie
wydawnictwa. Dzi kuj Marcinowi Boduszkowi i Aleksandrze
Jab o skiej za ostatni edycj i korekt .
Nade wszystko jednak dzi kuj Bogu za dar cierpliwo ci.
Dzi ki niemu po raz kolejny doceni am sens daru innych
dla mnie.

El bietaWasy yk
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SPIS TRE CI
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