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Pisane ołówkiem 

Wieczory 

metafizyczne  

na Kanoniczej  

 

 Co jeden obrót księżyca – w każdy drugi wtorek 

miesiąca na Kanoniczej 7 w renesansowej kamie-

nicy, w siedzibie bractwa piórkowego (Stowarzy-

szenia Pisarzy Polskich) odbywają się rytualne ob-

rzędy inicjacyjno-poetyckie. Misterium rozpoczyna 

imć szaman Bogusław z Żurakowa witając stru-

chlałych a zachwyconych inicjantów. Każdy ini-

cjant w napięciu z drżeniem rąk i kołataniem 

dzwonu sercowego z plączącym się językiem od-

czytuje wiersze, które popełnił w nieświadomości 

swojej, przy czym poezje jego dzielą się jak grze-

chy – na ciężkie i lekkie, a wierni Kościoła Poetyc-

kiego słuchają wyznania artystycznych win i cze-

kają na magiczne zaklęcia (i przeklęcia), które z 

oparów dymu recytuje wpierw pomocnik szamana 

dwojga imion – Mamut Minotaur – zaprawiony w 

akupunkturze krytycznej, czyli wbijaniu igieł w 

ciało poety. Pomocnik szamana rości sobie prawo 

do nieustannego odmawiania zoillowskiej mantry, 

tak iż nikogo do głosu nie dopuści. Tłum wrze i 

bulgocze, widząc pognębionego inicjanta proszą-

cego o łaskę. Lecz tylko nielicznym szczęściarzom, 

którzy pokonają demony rzucane na oślep i bez 

uprzedzenia w tłum przez zapalonego w misteryj-

nym tańcu czarownika dwojga imion – dane jest 

przyjść z pomocą nieszczęśnikowi. Czasem ku 

osłupieniu magika krytyki ktoś á rebours złoży 

pokłon skruszałemu grzesznikowi-poecie i wtedy 

następuje wyzwolenie od złego ducha albo pełnia 

katharsis. Seppuku i harakiri nie stosuje się. Uro-

dzaju na kamikadze nie ma tego roku. 

 Wprowadzony w misterium mistagog-inicjant 

broni się odczyniając fałszywe uroki rzucane przez 

zawistnych współplemieńców, a po całospaleniu się 

umysłów – do rytualnego tańca miłości i przemija-

nia zaprasza Imć Bogusław, doctor philosopharum 

z Almae Matris, wprawiony w iryjsko-gaelickich 

obrzędach druidów wskutek dziedzicznej (po ką-

dzieli) posiadanej szkockiej krwi. Niczym szaman z 

plemienia Alanów, przodków Polan, którzy naje-

chali z Azji przed tysiącleciem tę ziemię pełną po-

ezji – wprowadza wiernych poetów w stan ekstazy 

mistycznej bacząc, by każdy adept pióra pilnie za-

pamiętał nakazane i zakazane sposoby na dajmo-

niona. 

 Wieloznaczeniowość jest szczeblem pierwszym 

drabiny duchowej poety. W czystości serca poeta 

stąpa po niej do raju sztuki. Odrzuca jednak bełkot, 

który odwodzi od ideału. Zaklęcia poetyckie mają 

być z jak najmniejszej ilości słów złożone, a pano-

wanie nad językiem – niepodzielne.  

 W zaklinaniu świata adept powinien dążyć do 

wykrystalizowania formy wewnętrznej, zwanej 

refleksją i nie wprowadzać obrazów, które zdrowiu 

wiersza nie służą przez swoją trującą niepotrzeb-

ność. Szaman zaleca dalej inkluzję paradoksów 

tudzież amalgamat liryczności, wszakże ta ostatnia 

objawieniem osobowości autora w najwyższym 

stopniu wtajemniczenia jest. Poeta przeto poznaje 

poprzez wiersze świat, a świat poznaje jego, lecz 

zważyć trzeba różnicę między poetą a prozaikiem. 

Poeta mówiąc o świecie – mówi o sobie, a prozaik 

– opisując siebie – pisze o świecie. Zawiłości tej 

nie potrafią rozwikłać najstarsi szamani, wielce 

uczeni w korzeniach i narkotykach sztuki. Ekstaza 

sztuki nie rodzi się z pójścia na oślep w ciemność. 

Najwyższy szaman bractwa piórkowego doradza 

szukanie dreszczy ze światłem wartości w ręku. 

Wskutek oślepiającego światła wartości poeci zo-
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stają oślepieni. Oślepienie powoduje szczytowy akt 

samopoznania twórcy. Otwartość na nowe sensy i 

zamkniętość na to, co było przed wiekiem dwu-

dziestym doprowadza do furii i objawów stupor 

cerebris asystenta szamana dwojga imion, który w 

odejściu od dwudziestowiecznej tradycji widzi le-

karstwo na chorobę postmodernizmu. Post i mo-

dlitwa oraz jałmużna są dla poety racją istnienia 

ducha.  

 W szczytowych momentach kanonicznego mi-

sterium duch objawia się nad głowami eleuzyń-

skich tancerzy słowa w postaci czystej niewidzial-

ności graniczącej z apokatastatyczną nicością.  

 W poezji – wedle szamana – nie chodzi bowiem 

tylko o formę, ale o uniesienie na skrzydłach 

dreszczów w idealny świat istności doskonałych, 

idej platońskich, do dziedziny światła nieskończo-

nego, w którym metafizyka słowa uwznioślona, ale 

bez patosu, mroczna, ale jasna, gorąca, ale zimna, 

otwarta, ale zamknięta będzie na nowe sensy dzięki 

magicznej formie zaklęć poetyckich. Poezja jest 

opanowaniem świata, ale nie jest to wulkan, erup-

cja słów. Magiczny i tajemniczy dialog między 

formą a ekspresją osiągnie adept pracując nad sło-

wem, a nie tylko pisząc słowa.  

 Wielka jest moc symbolu wieloznaczeniowości 

i wielkie są dzieła w myśl receptur szamańskich 

powstałe, ale na początku było Słowo, więc biada 

tym, którzy w świętym miejscu sztuki, a nawet 

podwójnie świętym, bo i Właściciel Realności ze 

sfer świętych pochodzi, biada tym, którzy naruszą 

sacrum. Kto przekroczy kredowe koło świętości, 

która trza by świętą była – może być wyklęty. Ana-

temą miłości ekskomunikowawszy zło we łbach 

młodych poetów – szaman dymny zamyka obrzęd 

archaiczny – powróciwszy do źródeł sztuki chorej, 

czyli chorei, oscylującej pomiędzy muzyką, religią, 

tańcem, a słowem, inwokującej tajemnicę istnienia 

z mrocznych dusz melicznych inicjantów. Inicjan-

ci-eremici rozchodzą się do swoich pustelni, by 

spotkać się po następnej pełni księżyca... 

   

MaMuT, starszy cechu bractwa piórkowego 

[Marek Mariusz Tytko] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


