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Andrzej Walter

Gdzie my, tam niebo
coraz bliżej

Jednym z najbardziej zagadkowych to-mów poezji, z jakim dane mi się było w swo-im życiu zetknąć okazał się zbiór wierszysprzed siedmiu już lat, znanego i rozpozna-walnego wielkopolskiego poety Zbigniewa
Gordzieja zatytułowany „Piórem po żebrachanatomii”. Nienapisanie o nim przez te sie-dem lat to w moim odczuciu ogromne zanie-chanie, niedopatrzenie, tudzież mój wielkiwyrzut sumienia.Długo się też broniłem przed konse-kwencjami wniknięcia w tę podróż. Ten tomma bowiem dla mnie swoją jakże niepowta-rzalną historię. Wkroczył on bardzo mocno iodważnie na najważniejsze medyczne salo-ny. Czytał go (i to z pewnością dość wnikli-wie) sam profesor Marian Zembala (któregocenię, szanuję i podziwiam). Wtedy jeszczenie wiedziałem, że najważniejszy kapitanpolskiej kardiochirurgii sam pisuje (niezłe)wiersze, że ów lekarz wielkiego serca, samserce ma na wyciągnięcie swojej drogocennejdłoni, wtedy nie przeczuwałem jak mogąsplatać się: poezja z medycyną i jak mogą:współistnieć, dopełniać się, kreować ducho-wą intensywność i jakże często wyrażać sięw literackich poszukiwaniach najważniej-szych prawd życia przez lekarzy, właśnie wsłowie.I nagle dotarło do mnie, że Zbigniew Gor-dziej odwrócił ten porządek. Stanął samnaprzeciw wzbierającej fali piszących i po-szukujących lekarzy, jako poeta, który naj-bardziej indywidualnie i samodzielnie od-krywa zagadki (nazwijmy to – nieśmiertel-ności) w potężnych i rwących meandrachmedycyny, w jej szerokim spektrum odcieni,w jej gąszczu odkrywania, wreszcie w jejurzekającym, magnetycznym przyciąganiuwszelkich umysłów niepokornych.Medycyna dla Zbyszka Gordzieja to nie-mal kamień filozoficzny ludzkości, kwinte-sencja jedności wszystkich żywiołów, naj-ważniejszy szlak, na którym można bodajnajwięcej uczynić dla ludzkich istnień. I jestw tym Gordziej doprawdy niesamowicieprzekonywujący. Jego poszukiwania poetyc-kie na kartach „Piórem po żebrach anatomii”docierają o wiele dalej niż nam się wydaje,choćby po pierwszej lekturze wierszy. Przy-wołuje postaci z różnych specjalizacji i epok,największych z wielkich, i obok tych mniejznanych, przywołuje lekarzy z krwi i kości (zżeber anatomii) i jakże idealnie ludzkich,oddanych bliźniemu i nauce, oddanych od-krywaniu i służbie, oddanych wierze i wy-trwałości oraz oddanych idealizmowi posta-wionemu ponad naszą ludzką śmiertelność w

imię niesienia ulgi drugiemu człowiekowi.Gordziej nie ukrywa swojej fascynacji.Rozmawia z nimi, zadaje im niewygodnepytania, które i nas, uwierają u swych źródeł,jak i w szerszej perspektywie, poeta czasemrozważa nawet sam ze sobą, ale i dla nas toczyni, jak to jest, chcieć za wszelką cenępodarować kolejny dzień. W medycyniebowiem liczą się fakty, wyliczenia, diagnozy iprognozy prawdopodobieństwa, ubranejednakowoż w bezbarwny konkret, od które-go często nie ma już odwrotu. Jego bezbarw-ność, jak się okazuje, może jednak miećswoje kolory, może tylko odcienie, szkopuł wtym, że każdy z nas widzi jej jakby inaczej.Zbigniew Gordziej stworzył tom wyjąt-kowy i bardzo przewrotny. Jego artyzmukrywa się między słowami, między znacze-niami i stanami świadomości, pomiędzydygresjami życiorysów przywołanych posta-ci, pośród gąszcza tajemnic kryjącymi się zalosami lekarzy, za ich sumieniami, duszami,za ich myślami, motywacjami i niespełnio-nym często pragnieniem. Jego wymiar jesttak mocno intelektualny, że jest to tom wier-szy tylko dla ludzi cierpliwych, dociekliwych,słowem dla tych, którzy odważą się przyznaćo swej niewiedzy przed samymi sobą i poodszukaniu niezbędnego kontekstu pojmąwielką ideę. To jest tom dla ludzi pokornych itych, którzy jednocześnie: trwożą się, ale iszanują przypadek Końca. Koniec jest bo-wiem niemal namacalnie nieuchronny, leczjego nieuchronność jest też tak dalece wie-lowymiarowa, że dajemy wiarę poecie, kiedywskazuje nam czym jest: ból, czym jest jego(poety) górskie marzenie (jako panaceum) i(ludzkie) wyzwanie, tudzież jak mocno po-ezja splata się z medycyną właśnie i z życiem,z Tatrami, z miłością i z nadzieją, wreszcieteż – z najprostszą codziennością, którąstabilizuje się najlepiej naszymi małymiucieczkami w inność.Bardzo ciekawie zgłębia się tom, tom,którego się nie rozumie, który jednakowożfascynuje, przez który się nieśpiesznie prze-dziera i który się stopniowo i powoli sięprzed nami otwiera. A na końcu jest (jakzawsze) wielka nagroda. Są myśli i spojrze-nia, chwile zachwytu i chwile refleksji. Odda-la się samolubne, beznadziejne i przewrotneja, a w zamian przychodzi cały niepokójczasów, ludzkiego, pięknego dążenia dopomagania drugiemu człowiekowi, a potemteż, jakby w kontredansie przychodzą naszebliskie, zawsze wytęsknione, wymarzone ijedyne, najpiękniejsze góry na świecie –Tatry, gdzie zaczyna się Polska i gdzie leżą

już chyba od dawna wszystkie nasze serca odtych właśnie najlepszych gór do morza...Ja głęboko i prawdziwie tę Zbyszkowątęsknotę rozumiem i podzielam. Tatry bo-wiem to coś więcej niż tylko góry. To GóryPrzemienienia. To Góry zagubienia i odkry-cia, góry naszych ludzkich ścieżek, którymijedni szli do Boga, inni do nadziei, a jeszczeinni do samego siebie. Czymkolwiek była tadroga, jakikolwiek był jej kres, była z pewno-ścią wymiarem przeznaczenia i jako takieTatry stanowią dla nas pewien mit, czy sym-bol, a może i nawet pewnego rodzaju: odno-śnik, drogowskaz czy jakże niezbędną pu-stelnię. Tatry to najczystsze źródło naszejdojrzałości. Prawie każdy z nas nosi w sobiejakąś historię związaną w Tatrami. To bardzowiele. Zbigniew Gordziej opowiedział nam tuswoją.Jego historia jest... subiektywna. Czyja ta-ką nie jest?Jest trudna, jak wszelkie nasze historie.Jak oczekiwanie na Tanatosa, jak okowycierpienia, jak lęk przed bólem, jak JaskiniaMylna, jak sale operacyjne, tęsknoty, wspi-naczki na te wszystkie nasze góry, na które zsyzyfowym uporem wspinamy się od lat...aby znów dostać kopniaka i rozpocząć znów,beznamiętnie i uporczywie od początku.Ta medycyna, idee fixe u Gordzieja maposmak wieloraki: renesansowy, tantryczny,aksjologiczny, magnetyczny i magiczny ijeszcze wielu, wielu sensów i innych wysu-blimowanych wydźwięków możemy się tudopatrzeć, a w połączeniu z tymi Gordziejo-wymi Tatrami:
kiedy z lampką czerwonego wina w ręce
wyszedłem by spojrzeć
w niebieskie podniebienie Ziemi
(...)
zrezygnowałem z zagranicznych wojaży
wszedłem na Kozi Wierch
niebo było bliżej
pogłaskało mnie po twarzy
słońce rozjaśniło źrenice

Słowa wołały o papierI zawołały bardzo donośnie. A pomiędzytatrzańskim echem, lawiną, miłością i medy-cyną odnajdziemy trzy jakże ciepłe, piękne iosobiste wiersze, do Żony, do Ojca i  do Mat-ki. Poeta jakby się tłumaczy, jakby ma samprzed sobą skrupuły wyboru tej własnejdrogi w życiu. Ma chyba sumienie, wciąż
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