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Jan Biela

Z archiwum Ziemi
Szósty zbiór wierszy Jadwigi Maliny pt.„Czarna załoga” to kolejna, 34. pozycja Kra-kowskiej Biblioteki Stowarzyszenia PisarzyPolskich. Czterdziestoparostronicowy tomikopatrzony jest solidnym dziesięciostronico-wym posłowiem  prof. Wojciecha Ligęzy, wktórym Profesor skupia się między innyminad aspektami poetyckiego języka, którymposługiwała się i posługuje poetka w swoich,nierzadko konceptualnych, wierszach. Bo-wiem nawiązania do doświadczeń lingwi-stów są charakterystyczne dla jej twórczości.Tym samym nowa książka Maliny zyskujesolidną tzw. „wartość dodaną”. Szkic Profeso-ra czyta się nadto z prawdziwą przyjemno-ścią, bo skłania również do głębszych reflek-sji światopoglądowych nad naturą zdarzeńbędących przedmiotem poetyckiej refleksjipoetki.Od debiutanckiego „Szukam ciemna”(1966) podziw dla poezji Jadwigi Malinywywoływał zawsze oszczędny kunszt opisy-wania i sposób odczytywania języka natury.Od dobrze znanej poetce z Trzebuni sielskiejskali mikro, i sensualnie postrzeganejzwiewnej przemijalności fenomenów bytu,po rozległe i coraz bardziej sztampowewspółczesne krajobrazy. Przyglądając sięnatomiast wnikliwie „Czarnej załodze” niemogę w całej pełni podzielić apologetyczne-go entuzjazmu posłowia, jakim prof. Woj-ciech Ligęza opatrzył najnowsze wierszeMaliny.W wierszach, z których „rekrutuje się”„Czarna załoga”, poetka nad wyraz śmiałoprzechodzi od naturalnie najbliższej człowie-kowi skali mikro do skali makroświata, a wfilozoficznych kategoriach czasu nawet wy-kracza poza ramy zmysłowego poznania.Według poetki planeta Ziemia przypominajedną wielką nekropolię, Tej poezji patronujeprzywołany w wierszu „Na pożegnanie pra-kolczatki” sir Dawid Arttebroug – obrońcaprzyrody i aktywny uczestnik ubiegłorocznejkatowickiej Konferencji Klimatycznej. Poetkajasno widzi i w uproszczeniu, że dobry byłtylko biblijny Raj – świat stworzony przezBoga. Ale też tylko do pewnego momentu.Odkąd ludzie „zeszli z drzew” i poczęli urzą-dzać Świat według własnego planu, trwawalka wszystkich ze wszystkim.  Zwłaszczamy, niedobrzy ludzie, z których składa się„czarna załoga” – tej  „łodzi czasu”,  od wie-ków buszujemy po morzach, lądach, siejącwedług poetki  tylko zło i śmierć…Poezja Maliny jest przykładem  otwiera-nia się na świat i wychodzenia do świata,który okazuje się większy niż rodzinne pola,domy, ogrody i sady znane z poprzednichpoetyckich książek. Autorka w najnowszejksiążce postrzega świat jednak bardziejcudzymi niż własnymi oczami. Zmysłamiwybitnych artystów, badaczy, i odkrywców.W wierszach inspirowanych zawartościąlicealnego podręcznika biologii lub hasłami

zaczerpniętymi z popularnych leksykonów osztuce, trudno doszukać się oryginalnej myślii doceniać uroki  poetyckości, kiedy tensztafaż nazw i nazwisk jest przytłaczający.Jadwiga Malina zaczyna poetycką opo-wieść bardzo konkretnie – od wywoływaniuze szkieletu Lucy ducha praprzodka, żebynieco dalej nie przejść obojętnie obok arkiNoego i zakończyć całkiem eschatologicznie,przywołując w wierszu zamykającym tomikSyna Człowieczego. Poetka łatwo łączy ma-lowidła w jaskiniach Lascaux, rysunki fanta-stycznych egipskich zwierząt Robineta Te-starda, z niosącymi znaczące metafizyczneprzesłania dziełami obrazowymi Memlinga,Boscha, Campiego.Pomieszanie skali tematów, wartości,spraw i rzeczy – od tkliwego żalu za wyginię-tymi dinozaurami, jak również za ginącym wobecnych warunkach klimatycznych gatun-kiem mchu, po egzystencjalne lęki i wyobra-żenia apokaliptyczne – nie prowadzi doszerszej refleksji. Czytelnik w zamian otrzy-muje obrazek z Afryki, jak w wierszu „Butyświata”:
Nigeryjka dostaje buty.
I cały świat biegnie, żeby to zobaczyć.
Ona taka malutka.
A świat taki wielki.
A ty, jaki jesteś, gdy patrzysz?Ot, i cały wiersz i wielkie pytanie poetki –zamiast odpowiedzi. Gdzie indziej mamyCzarnobyl, Spitsbergen, obraz Jacopa Bassa-na, psa Burka, tura, papugi amazońskie,Kolumba, cedry Libanu, „wielki głód” naUkrainie, Golgotę. Skądinąd znając wagę tychskładników, widzimy, że mamy niezły wsadna poetycki bigos – a w książce aż się wszyst-ko gotuje. I niestety szybko wyparowuje.Tematyka i ciężar zagadnień będącychprzedmiotem uwagi poetyckiej Maliny są takwielkie, że twórca poruszając się na osiczasu, a raczej linie rozpiętej między było ateraz – nad bagnem, czy wrzącym kotłemludzkiej historii musiałby być linoskoczkiemo niespotykanym talencie akrobatycznym,żeby z tej liny nie spaść. Malinie ta sztukaczasami się udaje dzięki oszczędnemu ope-rowaniu językiem, a cały przepastny eurudi-

con „Czarnej załogi” jawi się w tym zbiorzewierszy, jako literacko i z premedytacjąprzemyślane rozwiązanie. Niestety bardzoformalne. Nawet wielkie dzieło obrazoweMemlinga, które jak podejrzewam byłoinspiracją do napisania wiersza pt. „Przedsądem”, nie podtrzyma poetyckiego utworu,który musi upaść z hukiem wyrecytowany,czy jak  tym miejscu przytoczony w całości:
Zaprawdę powiadam wam, kto brata swego ma za

nic.
Kto mu szkodę czyni. Przez kogo jego dzieci cierpią
Niedostatek. Ten niech zapozna się z dziełem

Memlinga.

Poetka nazbyt pozwala sobie na automa-tyzm kulturowych skojarzeń. Epatuje tzw.„motywami stałymi” klasycznej poezji. Wwierszach nagminnie pojawiają się, wprost ipośrednio – przez dzieła malarskie motywybiblijne. Jednocześnie  stara się, aby tematyczy wątki klasyczne i zapożyczenia z Bibliiprezentowane były w sposób lekki, finezyjnylub ironiczny. To niewątpliwie cecha dobrejpoezji. Ale niebezpieczna, kiedy banał grani-czy z patosem – jak w wierszu „Owego dnia”:
I wy z narodów Tarszisz Tubal, i Jawan.
Wy przybywający na wozach. Lektykach

i dromaderach.
Wy w maybachach. I wy, którym do pierwszego nie

starcza.
Niech w owym dniu będzie wam dane wszystko, co

nieludzkie.Faktycznie, nie tylko dzisiejsza „katolickapoprawność”, każe nam bezgranicznie inierzadko bezmyślnie wierzyć w  Boże miło-sierdzie, żeby usprawiedliwiać każde zło…ale dlaczego tak o tym pisać w wierszu…?Natomiast w utworze „Syn Człowieczy”poetka zwraca się z prośbą o wybaczeniewszystkiego, co człowiek uczynił na Ziemi,czy z Ziemią, bo „delfiny w puszkach”  oskar-żają człowieka.Tematyka wierszy, jak na dzisiejszy czas,jest bardzo aktualna, nośna i jakże poprawnapolitycznie. Spotka się z uznaniem kół ekolo-gów i poparciem „zielonych partii”. Być możewiersze zostaną przepisana na inne języki.Jednak miłośnikom poezji, w aspekcie jejliterackich wartości, przysporzy sporo wąt-pliwości.
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