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Gdzie my,
tam niebo

coraz bliżej
(Dokończenie ze strony 3)żywe, czułe i wrażliwe. Niezatapialne wręcz.Wiem to, bo znam Go osobiście i czuję siętaką znajomością ... zaszczycony, cokolwiekZbysiu po nas pozostanie. Wiesz jak to jest,po prostu, coś nam każe ... resztę każdy sobietu dopisze sam.Czuję się zaszczycony ze względu na za-czyn przyjaźni, ze względu na to, że pomimoróżnic w poglądach odczuwamy obaj chybapewną jedności idei, wspólnotę przekonańnajgłębszych i solidarność fascynacji tegonajwiększego osiągnięcia ludzkości – rene-sansowego humanizmu, będącego motoremludzkości w jej dążeniu ku realnej chęcipoprawy ludzkiego losu. Wiemy już też, żedobrymi chęciami piekło brukują, ale z dru-giej strony „piekło to inni” jak mawiał Sartre,a gdzie jest to piekło, no ba, tego już chybanikt nie wie... no, może Michaił Bułhakow...który jakże sugestywnie opisał bal w piekle...i to jest właśnie nasze życie: książki, ludzkamyśl, empatia, prawda, cel, idea, wspólnota, iwreszcie najważniejsza – sztuka... w końcupoświęciliśmy Jej całe życie...Ten tom urzeka swoją autonomią. Czaru-je swoją innością. Poraża przemyśleniamiintelektualisty przełomu wieków i prowadzinas dostojną ścieżką ludzi wielkich, dla któ-rych słowo Człowiek znaczyło o wiele więcejniż słowo Ja, dla których medycyna nie byłatylko nauką, ale innym wymiarem rozpozna-nia rzeczywistości i rzucenia jej brawurowe-go wyzwania, wreszcie dla których ból, lęk icierpienie nie były zamkniętą oczywistością,ale ledwie bramą w te nowe przestrzenie,gdzie możemy po prostu je przezwyciężyć ipokonać. Medyczna fascynacja Gordzieja mazatem głęboko humanistyczne podłoże,naznaczone sztuką i literaturą, naznaczonepoezją i poszukiwaniem wymarzonej Arkadii,ale z możliwością odnalezienia jej tylko przezpryzmat drugiego człowieka.„Piórem po żebrach anatomii” to tytułbardzo skromny. Nie znajdziecie w nimpróżności, pysznienia się, nonszalancji, sile-nia się na oryginalność, to tytuł osobisty, takiGordziejowy sposób spojrzenia na świetnytom poezji, który napisał. Nie jest to jednakskromność bezradna. W tej skromności jest isiła. Siła polegająca na bezkompromisowościi to bezkompromisowości uzasadnionej,popartej argumentem, istotą, esencją, w nadewszystko wiecznie żywą ideą. Jest nią wiaraw to, że człowiek nie powinien być świnią,nie powinien się upadlać, upokarzać, załamaći dać złamać. Jest nią wiara, że człowiek tocoś więcej niż systemy, które stwarza, czy tosystemy świeckie czy religijne. Tu też jest tenpomost, który nas łączy. Nas oraz wszystkichludzi dobrej woli. To przesłanie oczywiste polekturze tej wytrawnej poezji. PoszukiwaniaZbigniewa Gordzieja są warte lektury. Są

warte czasu, zgłębienia i zanurzenia się w tępoetycką wizję medycznego świata, byćmoże dalece odrealnionego od polskiegosystemu tak zwanej służby zdrowia, lecz nieo to w poezji chodzi, aby być kreatoremrealistą. W tym też kontekście tom Gordziejajest bardzo ważny, gdyż przypomina namwszystkim ten, być może dziś zapomniany,mistyczny wymiar medycyny i powołania domedycyny.Jestem sam z rodziny lekarskiej. I za-prawdę powiadam Wam, wiem o czym mó-wię i piszę. Dzisiejszy lekarz (w większości,bo nie wszyscy) to cynik z zanikiem empatii.Nie to jest jednak tematem tego tekstu. Jestnim – nie życie w aspekcie trudów współcze-sności – ale poezja. Poezja i medycyna. Tatryi wielka tęsknota... dla takich jak Gordziejświat to za mało. I po lekturze Jego tomucoraz mocniej wierzę, że gdzie my, tam niebo
coraz bliżej...

Andrzej Walter

______________________Zbigniew Gordziej, „Piórem po żebrach anatomii”.Wydawnictwo Związku Literatów Polskich Oddziałw Poznaniu, seria wydawnicza LIBRA nr 46, Po-znań 2012, s. 56.
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Zdają się być najważniejszedyrygują emocjamimają wpływ na mimikęzajmują się lękiemUszkodzone są władneunicestwić uczucie miłościzabijają dar współczuciaDo głosu dochodzą popędyLiczy się „natychmiast”W zwierciadle duszy rysazmienia koloryt dnia
Tatrzańska rozmowa
z OjcemIdę po piargachocienia mnie Mnichdogląda Szpiglasowy Wierchwspierają we wspinaczceW plecaku butelka wodypeleryna tabliczka czekoladymapaGłowa roztęsknionawspomnieniem zmarłego RodzicaSpowalniają krokipłuca chcą pełniejszego oddechuserce mocniej uderzaPrzełęcz już niedalekojeszcze kilkadziesiąt krokówjeszcze jedno spojrzeniena paradę górskich łbówWrota Chałubińskiegoczekająprzygotowały dla mnie klęcznikz nieobrobionego kamieniaprzegnały hałasBędę mógł w ciszypaść na kolanaz tatrzańskiego szczytumówić do Ojca
Zadanie medykaTrudno zatrzymać się i spojrzeć w oczytemu co nieuchronneŁatwiej bez opamiętania przeć naprzóddla wątpliwego dobraczłowieka umówionegoz respiratoremna wiele oddechówna wymuszone wysycenie krwina karmienie tkanekOdłączenie urządzenianie jest łatwenie przekonuje wizjarajskiej poświatyTrzeba wezbrać w sobie mocprzeciąć powróz ziemskiego bytowaniana zawsze uwolnić z oków cierpienia


