
20     Recenzje

Gazeta Kulturalna Poezja  Proza  Krytyka  H is tor ia  Sztuka  Muzyka Numer 10(278) październik 2019

Przez pryzmat
złotego szkiełka
(Dokończenie ze strony 19)Człowiek niesie i ofiaruje siebie samego –twarz, ręce spełniające obowiązek. Twarzniezależna – bo niewidzialna staje się wi-dzialna jak na tym życiorysowym zdarzeniu:
Nie rzuca się kobiecie w określonym wieku
rozgorączkowanych kwiatów na kolana
(...)
Nie trzeba też jej mówić w obłędnym pośpiechu
o rozkołysaniu nagłym swego serca.(Ostrożność – z tomu „Kobiety wśród ogrodów”)Kierkegaard był zdania, że „by istotnieposiąść jakieś dobro, trzeba je utracić i napowrót odzyskać.” W życiu istnieją wielkieproste radości, potężne pragnienia i wielkiecierpienia. Należałoby wynaleźć takie środki,które pomogą poetom lepiej ukazywać obrazświata, a nie odwracać się od niego: „Życie toprzecież dziwny obiekt, czasami doskonaleprzejrzysty, a czasem całkiem zmącony.”Na pytanie „Czy życie jest tożsame z cia-łem” sam Budda nie udzielił odpowiedzi.Gdzie więc szukać oparcia, na czym zatrzy-mać wzrok: Wymawiamy: Florencja, / Włosi
zaś: Firenze. / I tam winogrona ciążyły mi w
ręce, / gdy cień dotyku przemknął przez palce
omdlałe. / Westchnęłam niechcący. / Ty też –
nie musiałeś!Człowiek Kuropatnickiej-Salamon istnie-je nie poprzez swoją biografię – lecz poprzezciało i jego świadomość – ale ciało bywanader kruche i nietrwałe. Poetka przekazujeto, co stanowi negatywną stronę życia: oba-wę śmierci, strach przed niebytem, wstydprzed zapomnieniem, odczuwanie życia jakwielkiej przygody. Bo nasze życie nie mainnej rzeczywistości prócz tej, która pozosta-je w naszej pamięci i trzeba umieć zatrzymaćją w całości aż do końca. W wielu przypad-kach poetka chroni się w liryzm – uroczy idelikatny nie wymijając samej materii prze-żyć, które go wydały. Przytoczę fragmentwiersza, któremu rad bym przeciwstawićnutkę żalu z melancholijnej nostalgii zaczasem dawno minionym:
Moje słowa nie witają już twoich poranków,
a w ogrodzie cień pobladły siedzi opuszczony.
Mogłaby się zdarzyć cisza w oddalonej duszy,
lecz znowu alarmem nagłym zakrzyczały dzwony.(Mit – z tomu „Kobiety wśród ogrodów”)Sztuka to jeden z elementów budowyświata – poetka przeżywa i rozumie tylkoczas, w którym żyje (tworzy zawsze swojąpierwszą książkę). Wczytuję się w wiersze zposzczególnych tomów Haliny Kuropatni-skiej-Salamon i sądzę, że zostały staranniedobrane i tyle w nich świeżych skojarzeń,inspirujących pomysłów. Świat refleksjiegzystencjonalnych wzbogaca partyturę tychwierszy. Choćby w wierszu „Niewidomimuzycy” z tomu „Wzdłuż dni” słychać drże-

nie ludzkiego niepokoju (na szczęście totylko trema przed wyjściem na scenę) skalaprzeżywania: Mówi szeptem, że na scenie
czuje lęk, / kiedy trema chytrze pełznie jej do
krtani, / ale trema aż przybladła, urzeczona / i
zamarła w samym środku zachwycenia.Filozof mówi nam, że wszelki lęk czasemutajony na dnie – wywodzi się z „niezdolno-ści zrozumienia świata”.Jeżeli wiersze Haliny Kuropatnickiej-Salamon są osadzone w tradycji poezji kobie-cej – to bardzo dobrze „w kobiecie wszystkoobraca się – zwraca wedle kalendarza i maje,sierpnie i listopady mają (jak w cyklu wierszyz tomu „Wzdłuż dni”) swe naturalne barwywierszowe, których nie sposób uświadczyć wliryce męskiej”.A więc (jak sądzę) wiara, nadzieja i mi-łość w jednym stoją szeregu i wzajem sięwarunkują – to znaczy, że cała konstrukcjamyślowa posiada naturę paradoksalną. Toprzez wyczucie słowa, umiejętność opano-wania języka (w tym również esperanto) ispożytkowanie go do własnych celów. Pro-ponuje fragment wiersza „Kolęda esperanty-stów” z tomu „Z własnym kluczem”. Ale rzeczw tym, że świat, którego świadomość mamyw sobie – kiedyś nas opuści (potrafimy żyć wczasie przeszłym) stworzeni jesteśmy zewspomnień:
Pobłogosław święte Dziecko,
ogień serc człowieczych.
(...)
I nie pozwól na samotność
pochmurną przy stole.
(...)
Spełnij jeszcze, bo Ty możesz,
w najszczerszej ochocie
byśmy wszyscy się spotkali
po długiej tęsknocie.„Każdy wiersz jest okolicznościowy” po-wiedział Goethe. Żeby wiersz był okoliczno-ściowy powinien nabrać cech uogólnienia –tak to zrozumiałem. Poezja Kuropatnickiej-Salamon rejestrując podobne „przypadki”poszukuje płaszczyzn porozumienia pomię-dzy ludźmi. Historia złotego szkiełka toczysię nadal – świetliste kształty fruwają i prze-suwają się z wolna (poczytajmy to, jakonajszlachetniejszy z darów albowiem reli-kwie są poruszające). Poezja wrocławskiejpoetki prowadzi nas przez wrażliwe obszaryautentycznego istnienia – umożliwia prze-kształcenia nie tylko w sferze praktyki lite-rackiej, lecz także w strukturę najszerszejpojętej świadomości kulturalnej.Przyznajemy rację Bachelardowi: „Ży-ciem powodują marzenia – obłędne marze-nia.” Marzeniem poetki niech będzie orygi-nalność, a nie doskonałość, którą określa sięjako dowód małostkowości...W wielu przypadkach wystarczy uwie-rzyć, że jest się wielkim, żeby nim być...

Andrzej Gnarowski

Dimana Ivanova
PragnienieDrepcze za mnąpo stromych zboczachaż po przepastne głębiny;wdziera się w mój sen.Człapie za mną, szepce,oplata nie swoimi włosami –smutny wiersz.Staram się uciec,ale droga jest zamknięta.
Oczy kocicyPokój. Drzwi. Wszechświat,zakuty w mrok.Przed drzwiami pokoju – kocica.Oczy jej płoną,sięgają w przyszłość.Za drzwiami – ludzie, wrogowie?Tylko kocica wie, lecz milczy.
KariatydaNiezłomne słowa mojemilczące niczym kamieniewyniosły cię, kariatydo,w świątyni mego serca.Tak piękną cię stworzyły,że zapomniały o duszy.Nie szkodzi – ja cię kocham,a ty pozostaniesz pełną chłodu.
SztukaSztuka współczesna jest bezwzględna.Przetwarza życie, które jest okrutne.Wyraża uczucia, które są wstrząsające.Obala zasady.
RusałkaMiłość Twoja jest ostrajak przyprawa z węgierskiego rynku.Lubię czućtwoje wargi –korzennejak smak zupy rybnej,palącemoją skórę.Rozbierz mnie.Kochaj mniedługow milczeniu,a potem mnie porzućbym wróciła tam,skąd przyszłam.
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