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O sonetach
modlitewnych

Marka J. Stępnia
(Dokończenie ze strony 3)Pod Twoim niebem cielesność nie boli.Odsączasz słodycz z grudek gorzkiej soli.(19, XIV)W jeszcze innym wierszu mowa o mate-rii, a więc również o pierwiastku z ciałem icielesnością najściślej związanym:W głębi istnienia czekasz na ludzi –Ich przebudzenie ze snu materii.I dalej:Czy pozostaną Twym słowom wierni,Duchowym wzrostem zechcą się trudzić?(31, XVIII)Materia, cielesność to naturalne zapory izasłony oddzielające nas zarówno poznaw-czo jak i egzystencjalnie od Boga, który nanas czeka, będąc źródłem i celem naszegoistnienia. Stanowią one niebezpieczną poku-sę, w której łatwo można się pogrążyć iutonąć. Tak właśnie bywa z ludźmi, którzyniepewni swego eschatologicznego przezna-czenia:Już nie czekają, aż się objawisz,błyskiem przedmiotów wolą się bawić(j.w.)Refleksje poety nad stanem duchowymwspółczesnej ludzkości prowadzą do pesy-mistycznych wniosków. Ludzkość odwróciłasię od Boga i tym samym zagubiła drogę i celswojego na ziemi bytowania. Zamiast dążyćdo wzrostu duchowego, ogranicza swojepotrzeby do rzeczy materialnych, a takakoncepcja życia rodzi chaos. Zamiast światłai prawdy, w świecie ludzkim panuje noc, bunti fałsz. Najdobitniej o tym mówi sonet XXXII:W tłumie bez duszy zagubiony,W dymie pokoleń, w czerni drzewa –Widzę, jak chaos się rozlewaW cudownym świecie gniewem dolin.A tłum gdzieś pędzi, dokądś zmierzaI nie wytycza nikt kierunku,Tłoczą się prawdy w krzywej wieży,W bankach pragnienia, mocnych trunkach.Istota ludzkiego błędu polega na złud-nym przekonaniu, że Bóg jest niepotrzebnyczłowiekowi dla jego spełnienia się, gdyż onodokonuje się w wymiarze czysto ziemskim, wświecie wykreowanym wysiłkiem własnegorozumu. Jest to grzech pychy; polega naprzekonaniu, że miejsce Boga może zająćsam człowiek jako homo kreator. Oparte jestono na złudnym nowoczesnym micie o sa-mozbawieniu. Poeta nie widzi innej możli-wości duchowej przemiany współczesnejludzkości, jak tylko poprzez interwencjęsamego Boga. Bo tak jak człowiek nie jest wstanie zbawić się samemu i ocalić od osta-tecznej zagłady, tak też nie potrafi o siłachwłasnej świadomości skażonej grzechem

pożądliwości i pychy zwrócić się do źródłaświatła i prawdy − Boga. Bez łaski Bożej zjednej strony, a drugiej bez Bożej bojaźniludzkość będzie błądzić w tym świecie bezcelu i ostatecznego sensu; w samotności:Samotni w tłumie, choć się trudząŚledzeniem chwil przemijających(39, XXXVI)Samotność rodzi się tu z braku tego, costanowi absolutne oparcie dla człowiekazdanego jedynie na to, co ulotne, przemijają-ce, nietrwałe. Człowiek bowiem potrzebujeniewzruszonej ostoi swego bytu, a tego niedaje mu świat rzeczy z natury swej przemija-jących. Jednakże człowiek współczesny,jakby niepomny tej swojej prawdy, nie szukawe właściwy sposób owej ostoi, którą możedać tylko Bóg:Kto się nie boi, w noc ucieka.Nie szuka Ciebie i nie czeka.(35, XXXII)Konsekwencją odejścia człowieka od Bo-ga jest powszechny chaos niszczący pięknoświata:Widzę, jak chaos się rozlewaW cudownym świecie gniewem dolin.(j.w.)Stąd modlitewne wołanie poety do Bogao łaskę oświecenia współczesnej ludzkości:Ukaż im Panie w lustrze czasuIch rozkrzewioną, mroczną pychęI smagnij snem ciemnego lasu,By odnaleźli serca czyste.(j.w.)Cóż może tu znaczyć wyrażenie „lustroczasu”? Czas jest miarą rzeczy w ich nie-ustannej przemianie. Jest synonimem nie-trwałości wszystkiego, co składa się na mate-rialny ziemski świat, a więc i ludzkiej ciele-sności, a także, co człowiek na tym świecietworzy i z czego jest dumny. Ale zasłużonaduma łatwo przechodzi w pychę, jeżeli czło-wiek bierze to, co z natury nietrwałe nawartość trwałą i ostateczną. Gdy więc myliporządki aksjologiczne i ontologiczne, przy-pisując temu co ważne, lecz względne, rangęabsolutną, więc jakby boską. Stąd właśnie, ztego błędu rozumu i woli rodzi się i rozkrze-wia „mroczna pycha” wiodąca prosto i nie-uchronnie do katastrofy – tak doczesnej jak ieschatologicznej, która jest właśnie konse-kwencją podnoszenia tego, co czasowe, dorangi wiecznego. Trzeba, aby człowiek ujrzałswój błąd i grzech będący odstępstwem odBożego prawa; Aby zrozumiał, że „przemijapostać tego świata”, a domu trzeba szukaćnie tu, gdzie panuje czas, tylko poza nim.Mówi o tym poeta modlitewnie i obrazowozarówno w trzeciej jak i pierwszej osobie:Pozwól im Panie ugasić pragnienie,Daj wody żywej, aby nie łaknęli(15, XII)Przybądź, o Panie, bo toniemyW kałużach słowa, mgle niewiary.Składając bożkom banków dary,Tuż nad przepaścią wędrujemy.Czciciele nocy i rozumu:Krzyczący, pyszni, samolubni.(…)W magię i wróżby uciekamy –

Zamiast Ci oddać ster okrętuI wpłynąć w wód błękitnych piękno.(36, XXXIII)Cały ten zbiór mający wszystkie cechypoetyckiego cyklu, przenika na wskroś spiry-tualistyczna aura, w której rozlega się szero-ko głos tęsknoty do Boga. I te strofy i frazy, wktórych jest on najbardziej słyszalny, sąnajbardziej ujmujące i przejmujące. Są woła-niem mistyka, dla którego realność ma tylkoto, co boskie i święte. A taką jest też całaprzyroda, w której jak w lustrze przegląda sięniewidzialna sama w sobie twarz Boga:Jak to się dzieje, że jesteś tak blisko:W kropelkach rosy i zielonych listkach?Otwierasz dla nas boskie krajobrazyI szumisz ciszą, gdy jesteśmy razem.(19, XVI)Jak widać ze słów przytoczonej strofy,poeta nie zatrzymuje swojej uwagi na ze-wnętrznym wyglądzie elementów przyrody,lecz nadaje im wymiar mistyczny, transponu-je je w sferę sacrum, przemienia w znakiBożej obecności.Częstym motywem bywa w tym cyklu„ogród” i „światło” symbolizujące Bożą do-broć i łaskę objawiającą nam rzeczywistośćuporządkowaną, czystą, nieskalaną, do jakiejjesteśmy eschatologicznie przeznaczeni:Chciałbym już poznać Twe ogrody,Zanurzyć się w srebrzystych wodach,Pozwolić unieść miękkiej fali.Miasto ze światła lśni w oddali,Wskazuje drogę opuszczonym,Przez ludzki rozum wyszydzonym.(38, XXXV)To brzmi jak głos mistyka zmierzającegoz „ciemnej nocy” do „Bożych ogrodów” drogąmiłości wyszydzoną przez naznaczony pychąograniczony rozum ludzki. Tę drogę poetaprzedstawia siłą wyobraźni w różnych po-staciach. Oto jedna z nich:Pod płaszczem ciszy i snu obłokówPłynę przez wielkie, czyste jezioro,A moja dusza z tęsknoty choraCzeka, aż spojrzysz na nią z wysoka.Zmierza ku Tobie ścieżką płomienia,Pragnie opuścić dolinę cienia.Wciąż ją przyzywa Twoja muzyka,Najczulszej struny świtem dotyka.(…)Proszę Cię, przybądź do mojej jaźni,Abym ster trzymał coraz odważniej!(28, XXV)A oto głos modlitwy błagalnej wznoszo-nej do Boga, aby przyjął do siebie stęsknionąza nim duszę. Wzruszające to słowa siłąwiary i siłą poezji:Pragnę i wołam w smutku godzinie:Przybądź, o Panie, do mojej duszy!Niech Twoje tchnienie fale poruszy,By mogła w stronę nieba popłynąćWodami wiary – ku wiecznej chwale(33, XXX)Była mowa o tym, że cykl ten nacechowa-ny jest aurą spirytualizmu i mistyki, a takżepodkreślaliśmy, że wiara góruje tu nad intelek-tem, nie próbując go bynajmniej unieważnić,lecz sadowiąc go na odpowiednim miejscu
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