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Julian Kornhauser

Z moich lektur poetyckich

Krzysztof Karasek, Gondwana i inne wiersze, Iskry, Warszawa 2006
Pierwszy wers otwierającego tomik wiersza nawiązuje do rozbitka, bohatera 

ostatnich zbiorów Karaska: Dziennika rozbitka (2000) i Dziennika rozbitka II (2004). 
W międzyczasie wydarzyły się jeszcze dwie książki poetyckie: Musi umrzeć co ma 
ożyć w pieśni. Poemat (2000) i Maski (2002). Ale to nawiązanie jest tylko powierz
chowne, pozbawione autobiograficznego stempla (pozostała tylko konwencja 
dat pod każdym wierszem). Rozbitekpoeta odkrywa, odczarowuje krainę z baśni, 
snu, tajemnicy, nieistniejącego już lądu na półkuli południowej. To, co nieobecne, 
choć kiedyś istniejące, jest Natchnieniem, esencją życia w poezji. Karasek pisze 
w wierszu Ad libitum o szlochu istnienia, gdzieś indziej o skrzydłach pieśni. Tak, 
losem poety jest wsłuchiwanie się w „muzykę człowieczeństwa” bez zapominania 
o ciemności, śmierci, werblach nocy. Poeta według Karaska, a jego wiersze mówią
nieustannie o powinnościach poety, wędruje ku gwiazdom, w inną przestrzeń, aby
stamtąd móc lepiej widzieć ziemską realność. W jego sercu nie ma miecza, udział
w świecie odbywa się w spokojnej radości, w locie. Jeśli gniew, to gniew, który nie
ma mocy sprawczej (Drogulus). Dać się unieść niewidzialnemu i niesłyszalnemu 
jak w tańcu wyznawców sufizmu.
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Dla Karaska nie ma rzeczy oczywistych, raz nazwanych. Poezja ma poszukiwać 
znaczeń słów od początku, aby towarzyszyć znikaniu, odchodzeniu, które jest nie
uniknione, choć „umrzeć, to przecież tylko tyle/co przestać być widzialnym”. I żyć 
dalej (w pieśni), patrzeć innymi oczami (w ciemności). Ludzki czas już minął, pojawił 
się w jego miejsce czas cielesny, czas milczenia, które może wzniecić bunt. Przepaść, 
o której poeta stale myśli, tli się „w płomieniach zieleni”. Dla Karaska kres wiąże 
się z falowaniem w naturze (krainie świerszczy i ptaków). Jest to przypomnienie 
dzieciństwa obwarowanego piosneczką o dzieciątku w żłobie, o świętym Piotrze 
wręczającym klucz. Nic też dziwnego, że poeta buntuje się przeciwko teraźniej
szości jako jałowemu rozgardiaszowi. Jest tylko – dodaje – pamięć i oczekiwanie. 
Pamięć nadaje życiu sens, oczekiwanie przygotowuje do przyjęcia światła, które 
jest poezją.

Karasek chce być „pielgrzymem nowego początku”, choć nie wie (i jest dumny 
z tej niewiedzy), czego, nadziei na co, jest ten początek. Wydaje się, że prowadzi 
donikąd, a to znaczy: do republiki miraży, do wiosny, do ciemnej gwiazdy (refleksy 
świtu i zmierzchu). A to znaczy do niepojętej poezji, która wywołuje i podtrzymuje 
miłość. A w dodatku jest samym pięknem. Bo nie natura żywa daje wiedzę, mówi 
Karasek, ale natura morta, zatrzymana w czasie przez Cranacha czy innych starych 
mistrzów. W jej złotym blasku czas się nie starzeje. Sztuka dzięki wieloznacznemu 
językowi wywyższa język i nas samych.

Jacek Napiórkowski, Głupota krajobrazu, Biblioteka „Nowej Okolicy Poetów”, 
Rzeszów 2006

Krajobraz nie chce być pisany, odmawia współudziału, czeka. Poeta brata się 
z wierzbami, tęskniąc do środka nocy. Śpiąc widzi krzyże wyrastające z ust. Zamiast 
krajobrazu jawi się Ona, miłość, „która wraca często z pustymi rękami”. We wspomnie
niu tli się wieś, jarzębina, rudzik. Płyną sekretne sny, pada stary, dawny deszcz. Ale 
gdy z miłości poeta wdziewa komunijne ubranko, by przypomnieć sobie dzieciństwo, 
pruje się tylko materiał, nie „przepustka do Ciebie”. W cieniach chałup zrodziło się 
prawo do rozpaczy, ale daje o sobie znać, gdy zrodzi się ufność. U Napiórkowskiego 
jest ona często synonimem kreacji natury. Nie naturą samą, lecz jej sennym, wyobraź
niowym przetworzeniem. Wisła jest Księgą Słowiańską, Noc Świętojańska tańcem 
szamana, ziemia gadającą paprocią, łuna wieczoru pogańskim zbożem. Wikliniarze 
z Rudnika stają się huzarami, poetadziecko w dumnych zaroślach czuje się królem 
wiatru. To jest jak wieczne trwanie: senne, naiwne malarstwo.
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W otwartej przestrzeni lata, którą Napiórkowski czyta z zapartym tchem, płoną 
chmury, wiruje nadmorski piasek, cietrzew uderza znienacka. Ale jakże blisko, tuż 
tuż, „na miękkich poduszkach/warkocze dziewczynek, sny chłopców”. I pilnujący 
lata przyjaciele poeci. W Wypisach z prapoezji niebieski chłopiec (prapoeta?) stoi 
i milczy, Celnik Rousseau (czyż to nie on jest patronem tej poezji?) błyska zębami 
w ciemnym lesie winorośli, język poezji jest zbudowany z „metafor niedosytu” i, co 
też oczywiste, z szyfrów, niedomówień i kląskań Białoszewskiego. I czy przypad
kiem nie z jego poduszczenia odzywają się również jerozolimskie głosy? Krzyki 
z Golgoty? Nawet w Egzorcyzmie nad czaszką Paula Celana słychać plusk wody, 
gdy wpada do niej „ciemny skoczek”, który zobaczył „wszystkie oczy języka”.

Katastrofizm Napiórkowskiego, zrodzony z nastrojowości i bogatej zmysłowo
ści, jest przede wszystkim, jak napisał Ryszard Kapuściński, pełen surrealistycz
nych obrazów, zdumiewających metafor i bogatego języka. Ale również wynika 
z poczucia zagubienia w zmęczonym świecie.

Jacek Gutorow, Linia życia, Znak, Kraków 2006
Chłopiec rysuje jesień. Rysuje, obserwuje, karmi się opisami. Topole, słoik miodu, 

promienie zachodzącego słońca. I kolory: ostry błękit (z Paula Klee), niedokończona 
zieleń, biel płótna. Setki szczegółów: huśtawka, rąbek sukienki, czerwona zakładka, 
wazony. I wspomnienie przeżytego lata na wsi ze strumieniami upału, wieczornymi 
kolacjami na ganku skonfrontowanego z zobaczonym latem w starym albumie 
(latem niemieckim). To nie tylko autobiografia powietrza, to także gest historii. 
Gutorow zatem rysuje i fotografuje: brzozy, lilie wodne, przedmioty „nasycone 
światłem”, sceny odarte z czasu, nieruchome, a jedyne w swoim rodzaju. Smugi 
światła, impresje, podcienia. W wierszach Linii życia przestrzeń wypełnia się bar
wami obrazów i kolorami przeżycia. Dystans, jaki odczuwamy w czasie lektury, nie 
jest wynikiem suchego przekazu, ale spokoju wydartego kontemplacji pejzażu. 
Gutorow jednocześnie „maluje” i chłonie krajobraz, jest Vermeerem i wielbicielem 
Vermeera. Szkice, rysunki, obrazy i zdjęcia są kopią natury, ale także „urzędową 
korespondencją słońca i księżyca”. Poeta pragnie zdefiniować świat pisząc list do 
natury, posługując się pędzlem i „szkarłatną smugą”. Nawet w opisie kamienia.

Letnie popołudnie, własny pokój, mahoniowe światło. Letnie popołudnie, 
wdzierające się przez kotary słońce, cienie drzew. Wiatr, zapach trawy, liście. Czas 
w świecie Gutorowa zatrzymał się w pół biegu. Spokój, unieruchomienie i chłodne 
równania. Tu nie ma miejsca na uczucia i rozmowy, za to jest miejsce na patrzenie 
i rejestrację. Ziarna faktury, geometria, architektura (skał i rozpadlin jak w Górach 
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Stołowych). Pion, poziom, perspektywa. „Słowa zamykają się na inne słowa” – czy
tamy w Apologii pro vita sua i to jest najkrótsze określenie metody Gutorowa, 
polegającej na „zatrzymywaniu wzroku na obrzeżach przedmiotów”. To fascynujące 
doświadczenie poetyckie: nie dotykać, ale tylko patrzeć, nie przeżywać, jedynie 
szkicować z daleka. Z tego powstaje dziwna muzyka „niebiańskiej dysharmonii”, 
mahoniowego światła, fałszywej perspektywy, która wchłania każdą kreskę, każdy 
punkt, ale pomija dramatyzm napięć między nimi. Tęsknota Gutorowa do geometrii 
i precyzyjnego rysunku to jednocześnie odrzucenie „geografii ciała”, a więc zbędne
go cierpienia natury, istnienia o niejasnych kształtach. Smutek zawadza, śmierć jest 
zatrzaśnięta. Człowiek bez imienia daje znać o sobie dźwiękiem narzędzi w torbie, 
nie swoim życiem.

Autor Linii życia narysował linię, którą oddzielił życie od świata.

Józef Kurylak, Staw chorążego, Biblioteka „Nowej Okolicy Poetów”, Rzeszów 
2006

Dwanaście poematów, wiele z nich z elementami prozy i autobiograficznymi 
podtekstami. Rodzinne strony, czas dzieciństwa, księga wieczności. Odwołania do 
romantyzmu niemieckiego, pokonywanie sprzeczności, dążenie do objawienia. 
W Świecy duch Goethego i rozprawa ze złem. Tajemnica zaświatów i rozmowa 
z Bogiem. W Balkonach obraz przeszłości, motyle dzieciństwa, przypomnienie 
Wiaru (ta rzeka jest bohaterką jednej z książek Kurylaka). W Ziemi uszkodzonej apel 
o pogardę dla chwili, „bicz Ducha na plecach”, ale jednocześnie i niespodziewanie 
(w jakimś impulsie natchnienia) obraz ulicy w Przemyślu (gruzy młodości). Infernal
na atmosfera pożeniona z Dantem i Szekspirem. Przeszłość zamiatająca po sobie 
ślady. W Złotym sznurze dom rodziców wyzwala wspomnienie bezgranicznej łąki, 
a zmierzch i światło księżyca powiew nowego istnienia. W Widmach ożywa Prze
myśl ze swoim rynkiem i cmentarzem, kościołem i szpitalami. Ożywają jednocześnie 
widma: nieżyjących przyjaciół, odtrąconych dziewcząt, skarbów cmentarnych, 
jesiennych nocy. To wszystko jest już krainą ciemności, z której wydobywa się meta
fizyczny lęk zapomnienia. W Płonącym mszale pojawia się niewidzialna rzeka obok 
Wiaru i Sanu, rzeka skargi i nieznanej głębiny, „płynąca pod górę”. Rzeka dziecięcego 
snu o matce, drohobyczance i marzeniu o byciu poetą („dla poezji porzuciłem dom 
rodziców”). Wspomnienie mistrza, Mieczysława Jastruna, przy jednoczesnym odrzu
ceniu „domowej biblioteki”, bo „ona nie przyjdzie na mój pogrzeb”. W Determinacji 
mowa jest o czasie, „który jest własnością Boga”. Ale właściwie o prawdzie, która 
istnieje poza „bramą grobu”. Poeta stara się wniknąć w strukturę czasu, wytrącając 
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siebie z wszelkiej logiczności (sam mówi o absurdzie, szaleństwie i hipnotycznych 
wizjach). W Wapnie pojawia się sylwetka ojca, szewca w „dziadowskim” domu 
repatriantów. Maszyna do szycia „Bruno Schulz”, kupiona w Drohobyczu staje się 
wyższą wartością niż „moje poematy”. Nie zrównoważy jej ani dobroć diabła z Dok
tora Faustusa, ani strach w oczach „współczesnej ładnej córki”. W Krzyżu i nihilizmie 
majaczą duchy stron rodzinnych i sny mistyczne, „drzewo moich marzeń”. W nim 
poeta definiuje swoją poezję jako połączenie grobowca i motyla: grobowiec ściąga 
ją w dół, motyl porywa ku górze (wiersz wznieść się nie może...). Czy jest to tracenie 
wiary? Staw chorążego, tytułowy poemat o niedużym stawie pod Przemyślem („na 
jego brzegu często modliłem się w nocy”), jest granicą dzieciństwa, poza którą rodzi 
się ciemność i smutek. Ludzie z tamtej epoki pogubili się w świecie, łąki przeobrazi
ły się w zjawy. W Płaczu wróbla tak określone zostało dzieciństwo: to wir ciemnej 
rzeki i czarna msza. Nic na ziemi nie jest nasze, czytamy, to znaczy czyje: Boga? 
Śmierci? Podsumowaniem tych ciemnych pytań jest Shakespeare. Przede wszystkim 
jednak to manifest poetycki. Józef Kurylak opowiada się za wierszem nie opartym 
na pomyśle lecz wyzwoleniu ducha, po stronie Otella, którego „szaleństwo tworzy 
jedność z najwyższą kosmogoniczną poetyckością” (szaleństwo tłumaczone jako 
tchnienie nieskończoności). Po stronie poezji jako czystej muzyki i jasnowidzącego 
pesymizmu, którego źródłem jest rozpacz i samotność.

Jerzy Górzański, To drugie światło, Oficyna 21, Warszawa 2006
Pierwszy cykl Nastroje romantyczne, przyzywając Słowackiego, otwiera puszkę 

Pandory. Temat został osnuty wokół stwierdzenia, że „Wcześnie zmarli/Nie tylko 
psują nam/Dobre samopoczucie./Czynią również/Nieporządek w wierszach”. 
Przypadki, utraty, narzekania. Miłość porzucona i miłość szczęśliwa. Cykl Posyłam 
anioła przed tobą (cytat z Księgi Wyjścia) zawiera wiersze o aniołach rzeczywistych 
i przeczuwanych na obrazach Cimabuego, Giotta i Gaddiego, ze wspomnieniem 
wiersza Herberta Raj teologów. Im więcej aniołów, mówi Górzański z charaktery
styczną dla siebie ironią, tym mniej diabłów. Ale jaka jest dokładna liczba aniołów? 
Jak się śnią anielskie zastępy? Na czym polega ich zwyczajność? Najważniejszy 
jest jednak Cherubin młodości, który wciąż buja w powietrzu. W cyklu Prawa ręka 
Petrarki bohaterem jest autor Sonetów do Laury, w którego grobowcu, po latach, 
odnaleziono żabę (Górzański przypomina też epizod z 1630 roku, kiedy niejaki 
Martinelli ukradł z trumny prawą rękę poety). W tę pustą przestrzeń, dziurę po 
sonecie, wpisują się chciwi kontynuatorzy, odpadając po kolei w biegu po sławę. 
Cykl Wypadłem ze strumienia czasu zawiera wiersze poświęcone bądź zadedyko
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wane poetom: Hölderlinowi, Grochowiakowi, Kuśniewiczowi, Matywieckiemu, 
poecie z amerykańskiego filmu Godziny. W nich wszystkich Górzański przedstawia 
poetyckie wędrówki po nieśmiertelność, ale zawsze, z boku, przebija się banał i za
pomnienie. Dziwolęgi, niejako wstęp do ostatniego cyklu, to postBiałoszewski: 
dziwne dialogi nie wiadomo skąd (z bazaru), sytuacje nie wiadomo gdzie (w pokoju), 
postmoderna przedsiębiorczość. Składanki, rymy, potknięcia językowe – wszystko 
w żartobliwym nastroju („słoma wychodzi z adidasów”). A pod koniec tomiku: 
Lokomotywacja późnienia (futurodramy i mironodady), istna feeria słownych pre
tekstów zadedykowana Młodożeńcowi, Białoszewskiemu, Partumowi i Woźniakowi 
(Wojciechowi). W istocie są to pastisze (parodie) typowych wierszy wymienionych 
postaci, krótkie anegdotki, językowe znaleziska, żarciki peryferyjne.

Tylko w jakim celu? ¯eby trochę pożartować? Nie sądzę, raczej żeby całą książkę, 
zaczynającą się nastrojami romantycznymi, wysadzić w powietrze, zanegować. 
Tak jakby Górzańskiironista przestraszył się swojego neoklasycyzmu, swojego 
pocałunku z tradycją. I wyśmiał go w postmodernistyczny sposób. Bo wszystko 
jest pastiszem?

Józef Baran, Taniec z Ziemią, Zysk i Ska Wydawnictwo, Poznań 2006
Podróż i pamiętnik. Najpierw Australia, brzeg Pacyfiku, „przestrzenie bez kresu” 

i poeta w poszukiwaniu „wczorajszego świata”. Z Gór Błękitnych do aborygeńskich 
duchów, aby odnaleźć wieczny czas. A potem Wiersze szpitalne z pierwszej poło
wy 2002 roku: również lot na drugą stronę kontynentu „na lądowisko życia”. Stół 
operacyjny, myśl o „nieistnieniu”, w czym pomaga, niespodziewanie, Białoszewski 
(przypomina się pierwsza rozmowa kapitalnego zbioru wywiadów, wspomnień 
i szkiców Barana pt. Tragarze wyobraźni też z 2006 roku!). Zaraz po operacji smak 
życia, obrazy Borzęcina, „fizjologia i biologia”. Podpatrywanie szpitalnej rzeczywisto
ści i rzeczywistości za oknem oczami leśmianowskiego Znikomka, któremu nagle 
życie zmalało. Oswoić szpital pomaga sąsiad z łóżka, pan Stanisław, z którego opo
wieści o chorobach „bije wola trwania” (ten wiersz ma tonację harasymowiczowską). 
I nagły sprzeciw wobec Nicości, i trwoga, by życie nie znikło! Zatem zawierzenie 
i ofiarowanie, pamięć o Niewidzialnym, który igra z nami („Niewidzialny staje się 
jedyną widzialną rzeczywistością” – w wierszu Linka, zadedykowanym Różewiczo
wi). Śmierć „topi się w miłości” i „srogość w śmiech obróciła” (Józef Baran niemal 
dosłownie cytuje księdza Twardowskiego, jednego ze swoich ulubionych poetów). 
Cykl ten kończy się wierszem napisanym w rodzinnym Borzęcinie, w czerwcu 2002 
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roku: wieś wyczarowuje po raz kolejny świat do życia („triumfuje życie/rozsiewając 
wszędzie życie”). Zły sen znika, ciemność opada.

A wody płyną i płyną to powrót do świata jasności, ale z refleksjami poszpitalnymi, 
eschatologicznymi, które wzmaga listopadowa rozmowa z Kobietą chorą na raka 
(przejmująca opowieść o próbie wyrwania się ze szponów śmierci). Poeta mówi 
o swoim „okresie szpitalnym” jak o wyprawie, locie, ocaleniu, a Borzęcin, gdzie spora 
część tych wierszy powstała, staje się synonimem początku (powrót do kolebki). 
Siwy dym, niedzielny dom rodziców, wypastowane oficerki ojca, czarnawski las 
odwiedzany z własną córką, rodzinny cmentarz. A do tego warszawskie odwie
dziny wnuczki (nieśmiertelne drzewo życia) i dzięki wnuczce pochwyty nadziei, 
umknięcia śmierci, znak światła. W drugiej części tego cyklu skromne, przyciszone 
obrazki z życia (Kraków, Planty, ulica Kanonicza) z apetytem „na dalszy ciąg”, na 
pocieszenie i ciekawość, na schronienie i pożądanie, małe marzenia i obietnice, 
czyż to nie bajka o miłości?

W tytułowym cyklu poeta zdecydowanie opowiada się po stronie „zielonego 
drzewa życia”, a przeciwko „nieszczelnym ideom”. To my – dzieci Ziemi („ikra zło
żona przez Boga”) – podtrzymujemy ją przy trwaniu, wirujemy z nią niezgrabnie, 
ciesząc się z każdego darowanego dnia. W tym tańcu, wirowaniu zapominamy 
o śmierci i drugiej stronie czasu, dziergając osobną historię losu. Zachwycamy 
się baśniową wizją Tadeusza Makowskiego, niebem rozgwieżdżonym do nie
przytomności, dziewczyną z wiolonczelą na plecach, wiatrem w ogrodzie, wielką 
sceną lata. Podróże za granicę i do lasów dzieciństwa budzą myśli o przemijaniu, 
czasie i tęsknocie. Ta „leśna eschatologia” prowadzi dróżką do wiecznego życia, 
do „dalszego ciągu za najdalszym horyzontem”. Otwarty na wspomnienia, na
słuchujący głosów „z tamtego świata” poeta nieustannie pragnie łaski zachwytu 
nad życiem, dzięki któremu oswoi „ten kawałek Kosmosu”. Lęk przed Nieznanym 
jest najtrwalszym fundamentem religii, czytamy w Dowodzie tożsamości. To on 
utrzymuje nas w równowadze, daje poczucie ważności. Szwedzkie miasteczka, 
tunezyjskie wybrzeże, alpejskie wioski, cała ta kosmiczna symfonia różnorodno
ści, jarmark kultur wyłania z siebie, „wspólnotę obcego tłumu”. Cały gigantyczny 
świat jest jednak obrazem powtarzalności, procesją stałych motywów, oddechem 
i bezdechem. Z podróży „dookoła życia” wynieść można prawdę o stałym podtrzy
mywaniu życia nawet za cenę sprzeciwienia się naturze, nieważkości własnego 
istnienia, sile wyobraźni i imperatywie życia silniejszym od filozofii. Poezja zatem 
– to już konkluzja cyklu – powinna być czystą pieśnią o nadziei (Baran zwraca się 
ponownie do ks. Twardowskiego).
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Zbiór kończy się Podróżą, cyklem trzydziestu wierszy „amerykańskich”. Jest to 
kolejny zapis podróży poety na nowy kontynent (takich notatników z podróży 
w ostatnich książkach Józefa Barana jest sporo). Samolot, wąwóz między wzgó
rzami, jazda samochodem „ku niebom”, pustynia Nevada, postój nad rzeką, piesek 
preriowy na tle Gór Skalistych, jezioro Niedźwiedzie, Grand Canyon Colorado 
– Wielka Księga Natury. A w niej przyjaciel Leszek, dzięki któremu poeta ogląda
Stany i pomaga wzniecić radość i trafić prosto w serce. Nagle „obce miasto/staje
mi się/wzruszająco bliskie, bo deszcz pada wszędzie jednakowo, bo olśnienia są
takie same, bo życie jest wielkie w każdej postaci. Hen w kanionach odzywa się
dźwięk rżących krów jak w dzieciństwie, głosząc absolutną urodę świata. To jest
lekcja pokory, konstrukcja czasu poza ciałem. Tęskniąc za przestrzeniami od zawsze,
poeta urodził się do wolności w samym sobie. Kondensując czas, wraca po spirali
do punktu wyjścia, „na ojcowe zastodole”. Przefruwając, przemijając „kołysze się” 
na „falach” szczęśliwych chwil i zachwytu.

Julian Kornhauser


