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Poeta
poszukuje
własnej

antropozofiiW pewnym wieku poeta zastanowią sięnad własnym człowieczeństwem: jego formąi istotą, którą osiągnął swym bytem ludzkimdzięki jej pisaniu i upowszechnianiu, kiedy tomusiał z jednej strony pilnować własnejtożsamości kulturowej, ale w jej ramachtworzyć i osobistą, by się nie dać urzeczowićmechanizmom twórczym i by zachowaćwłasną indywidualność oraz niepowtarzal-ność. To czyni – rzecz jasna – Andrzej
Krzysztof Torbus w poemacie pt. „Trzypocałunki”, który składa się z 46. częścizaczynających się od frazy – „trzy pocałunki”,po której następuje kolejne rozwinięcie tejmyśli, oddające również upływ czasu egzy-stencjalnego na relacje z rodziną i światem.Nie ma wątpliwości, że w centrum poematuznajduje się jego żona Ewa – podmiot spina-jący kolejne wynurzenia poety, z którą dzielicałe swoje dojrzałe życie twórcze i bez jejwsparcia jego „bycie poetą” mogłoby byćniemożliwe, z czego zdaje sobie obecniewyraźnie zdawać sprawę. Wszystkie te częścipodszyte są tęsknotą za tymi pierwszymipocałunkami, które coraz bardziej zacierająsię w pamięci, a więc w pewny sensie stająsię coraz bardziej mistyczne, ale i nierealnenawet przy próbach ich powtórzenia. Czas –jak widać – robi swoje i pytanie o własnąantropozofię sprowadza się do odczuciazużycia bytowego, ale i w pewnym sensiewypalenia emocjonalnego, co można byspuentować cytatem innego pety, choć sfor-mułowanym w innym kontekście: „cóż popoecie w czasie marnym?”. Torbus ma po-dobne odczucia, ale nie idzie tu o kontekstspołeczno-polityczny, ale kontekst własnegozakorzenienie w społecznym i psychicznymbycie, z którego z latami staje się coraz bar-dziej wyobcowany, bo nie czuje zmian, któreszybko przekształcają normy i wartościspołeczne, nadając mimowolnie odmiennysens poezji od wcześniej obowiązującego,polegającego na wieszczeniu przyszłychwymiarów naszego wspólnego świata.Postaram się więc przytoczyć kilka roz-winięć – naszym zdanie ważnych – następu-jących po sobie po frazie; „trzy pocałunki”,powtarzanej jak mantra przez Torbusa ikomentowanej przez pryzmat skojarzeńwydobywanych z doświadczenia życiowego,osadzonego w pokładach pamięci. Może tobyć forma terapii, bo przecież tworzeniewierszy jest niewątpliwie taką osobistąformą autoterapii. Wydaje się, że mamy tu doczynienia z tymi różnorodnymi inspiracjami,które skutkują kolejnymi rozwinięciami tejgnomicznej frazy. I tak wyglądają kolejne,wybrane rozwinięcia: „(...) / jeszcze je pamię-tam / to dla mnie chwila / święta i przeklę-

ta”, „(...) / mew strwożone żagle / gdzieś zahoryzontem / zatopione nagle”, „(...) / imorza niedościgły przestwór / na piaskurysujemy / nierealne plany / na jutrzejszywieczór”, „(...) / niczym trzy uśmiechy / zbytsłodka pokuta / za niechciane grzechy”, „(...)/ woń igliwia sosen / kiedyś je do domu /niechcący przyniosę”, „(...) / (każdy ma swojeżycie) / obróćmy je w niwecz / gdzieś scho-wajmy skrycie”, „(...) / i niech tak zostanie /zatopione w morzu / odeszłe w niepamięć”,„(...) musi tak już zostać / samotność jestsamotna / nie można w żaden sposób / jejkaprysom sprostać”, „(...) i dużo i mało /tęsknotę piach zasypie / na pogodną sta-rość”, „(...) / jakby lekko zbladły / może niewiedzą nawet / ile lat ukradły”, „(...) / iskrywspomnień krzeszą / dzisiaj nic nie znaczą /naiwnością śmieszą”, „(...) / cóż pół wiekuznaczy / pośród pierwszych zmarszczek /trudno je wypatrzyć” i „(...) / niespodzianysmutek / białe żagle żalu / zatopionychłódek”.Nietrudno z tej sekwencji uchwycić kie-runek dyskursu poety, który widzi własnąantropozofię jako proces zarówno postępu irozwoju twórczego, ale również egzysten-cjalnego cofania się do źródeł poetyckiejfascynacji światem i swym miejscem w nimwspieranego przez wyrozumiałą żonę, którez latami stają się słabsze i rozmyte, a w kon-sekwencji zmienia kierunki inspiracji twór-czych o charakterze rozliczeniowym, zaśukazujący się rachunek egzystencjalny pod-powiada, że dobrze będzie wyjść na zero! Bytpoety bowiem „w-świecie”, kiedy nie „umrzemłodo”, potrafi być dokuczliwy i doskwieraćegzystencjalnie, ale Torbus otrzymuje tuwsparcie od żony i cała ta konstrukcja po-ematu wydaje się być hymnem wdzięcznościna jej cześć!
prof. Ignacy S. Fiut_____________________Andrzej K. Torbus, „Trzy pocałunki”. Wydawnic-two SIGNO, Kraków 2017, s. 52.

Gdzie kropka
nad „i”?Jeden wiersz bez tytułu z rozdziału „Nakrańcach rozpaczy” ma następujący począ-tek:

Judyta z głową Helofernesa...
Salome z głową Świętego Jana...

I ty z moją głową
odważna – czujna – dumna.W rzeczy samej na okładce najnowszegozbioru poetyckiego Andrzeja Zaniewskiegowizerunek przedstawia poetę uśmierconegoprzez kobietę-Demona. Wtajemniczeni napodstawie obrazu potrafią utożsamić obiepostaci: poety Zaniewskiego i jego młodejżony – Amandy. To dla wtajemniczonych, bo

laicy powinni unikać jednoznaczności. Odtego zresztą jest poezja, by ukryć wszystkopod metaforą.Pisze dalej poeta w tym wierszu:
Nareszcie
uspokoiłaś niespokojnego
upokorzyłaś niepokornego
zwyciężyłaś...I właśnie o tym uspokojeniu, o tym upo-korzeniu i przegranej jest ta książka. Jakzwykle dla poety natchnieniem jest kobieta,tak tutaj staje się ona natchnieniem i prze-kleństwem. Ci, którzy znają biografię Za-niewskiego, wiedzą, co to za kobieta. Samuczestniczyłem w jego ślubie z nią, ofiarowu-jąc obojgu „pęk różowych melancholii”. Byłoto dawno, życie zmusiło oboje do przepro-wadzenia się do Modlina, wychowaniadwóch synów i wiązaniem końca z końcem. Ateraz ten dramat małżeński, jaki sprawdziłsię w każdym słowie z rzeczywistością, którynastąpił...Wiersze w zbiorze zawarte pochodzą zokresu jednego roku, jeśli chodzi o datę ichnapisania, i obejmują okres przeżyć, do-świadczeń, lektur, odniesień. Najpierw głę-boko wdziera się świadomość odrzucenia,konieczności rozejścia, co przyprawia o myślsamobójczą. Potem przeczucie końca z po-wodu starości, wreszcie bezradność człowie-ka zawieszonego między wiarą a niewiarą, cojednak didektycznie się uzupełnia. Przykrejest do preludium do nowego zbioru wierszy.Właściwie wstępem do tomu jest poże-gnanie z przyjaciółmi, którzy w ciągu ostat-niego roku odeszli od nas. Są to osoby znane inieznane, ale przykuwają uwagę ludziekultury: Bronislav Radiwoje Ćirlić, StanisławMissakowski, Leszek Bakuła, Barbara Sza-frańska, Marian Reniak Strużyński. Pewnepostaci były tak samo znajome Zaniewskie-mu, jak i mnie, ale poeta – choć ja też mamsię za poetę – patrzy inaczej i właśnie w tejinności jest wartość sztuki.Jakże boleśnie w tym kontekście brzmiąsłowa kierowane do Ćirlić’a:
Uśmiechasz się Branko
obejmujesz dłonią koronkową filiżankę
z miśnieńskiej porcelany,
cenisz jej trwałość, modę, delikatnośćBolesne to słowa po upadku Jugosławii,ale Ćirlić jak ta odporna na przeciwnościfiliżanka wierzy w trwałość kraju, któregomyśl już powstała i z pewnością będzieowocować. Takie osobliwości w myśleniu, wplanach, w zdarzeniach, jakie poeta dostrze-ga u Ćirlić’a, w innym wydaniu, innym ko-stiumie i układach widzi u wielu z tych,których teraz żegna. Missakowski przemawiado nas z wiersza w strzępkach kojarzeń jakoprzybysz ze wschodu, mieszkaniec kurpiow-skich puszcz to Leszek Bakuła, bohateremdziś zapomnianym a wartym ocalenia wpamięci jest Reniak.Śmierci nie mijają beznamiętnie. Powrótzmarłych jest niemożliwy, choć ich za życiamoże bagatelizowaliśmy. Budzi się uogólnie-nie:
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