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Liryczny hod.
O wierszu Czesawa Bednarczyka Wizyta u poety
Przyjęcie.
Stóâ,
na stole:
ksiĊůka z wierszami.
Na takĊ goœcinę staý najbogatszych,
co nic nie majĊ prócz grzĊdki rymów.
Ptak przeleciaâ przeze mnie, ptak,
i drzwi zostawiâ otwarte:
do ręki podchodzĊ rzeczy w sâowach,
czoâo ůâobiĊ
i w oczach sĊ latarniami.
Dom ma w pĊkach które chmurzĊ się na kwiat,
dziewczęta biegnĊ z nich do châopaków,
œlimak wspina się na âodygę
tylko po to, by go lepiej zobaczyý.
Dla niego biaây sad i chór,
jabâonie kwitnĊ.
Poruszyâa się gaâĊŭ!
Nie, to poeta krzĊta się wœród strof.
PâynĊcy obâok przystanĊâ
i wiatr zaczyna stroiý liœcie.
(Bednarczyk 1992, 7)
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Tytuâ wiersza Czesâawa Bednarczyka Wizyta u poety projektuje opis zdarzenia. Czytelnik spodziewa się po nim anegdoty, otwiera ucho na ewentualne autobiograficzne zawiĊzki wiersza, szpera w pamięci, rozmyœla
o jego genezie. Kim jest tytuâowy poeta, czy w tym przypadku literaturę
poprzedziâo rzeczywiste spotkanie, co mogâo się wtedy zdarzyý? Pierwsza strofa nader lakonicznie informuje o scenerii tytuâowej wizyty – stóâ,
ksiĊůka z wierszami, jak to u poety. Ůadnych niespodzianek. Chociaů…
ów stóâ – centrum spotkania – rysuje przed nami dwie moůliwoœci jego
uůycia, w równym stopniu zapowiada sytuację przyjęcia, ucztowania,
goœciny, co sugeruje sytuację odmiennĊ – samotnego czytania, lektury.
Objaœnienie, który z tych tropów okaůe się waůniejszy, przynosi kolejna strofa. Goœcina – tak, ale w wierszach, strawa – naturalnie, tyle
ůe duchowa, a „bogaty” gospodarz to ten, „co nic nie ma prócz
grzĊdki rymów”.
Nie zdoâaliœmy jeszcze dotrzeý do kluczowego dla wiersza przytoczenia sâów cudzych, a juů gâęboko tkwimy w przestrzeni literackiej tradycji.
Poeta – goœcinny gospodarz – to, oczywiœcie, trop renesansowy, w uchu
pobrzmiewa: „Goœciu, siĊdŭ pod mym liœciem, a odpoczni sobie”, grzĊdka rymów z kolei przywodzi na myœl staropolskie wirydarze. Nic jeszcze
się nie zdarzyâo, a juů nakâadajĊ się na siebie sytuacje, epoki, plany. Wizytę u poety i lekturę wierszy âĊczy z sobĊ postaý gospodarza: „to poeta
krzĊta się wœród strof”, to on uprawia swĊ „grzĊdkę rymów”. Tytuâowy
poeta ma niewĊtpliwie staropolskich antenatów. Jak oni dba o literacki
ogród, troskliwie krzĊta się wœród wierszy, poeta – dobry gospodarz.
Z tych samych zapewne ŭródeâ czerpaâ Kazimierz Wierzyľski, gdy
twórczoœý swĊ nazywaâ „gospodarstwem”. W wierszu o takim wâaœnie
tytule z tomu Siedem podków charakteryzuje je następujĊco:
Piórem cieniutkim jak igâa
Na meszku wiœniowym
Na kĊkolu liliowym
Wszystko zapiszę:
Rytmy, panieľskie hamaki,
Drzewa, trawy i ptaki
Niewidzialnymi ruchami
Sâów rozkoâyszę.
[...............]
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Caâe to gospodarstwo
Zmieszczę w naparstku.
(Gospodarstwo, WP 359–360)18

W emigracyjnej twórczoœci Wierzyľskiego renesansowe ideaây odůyjĊ
z peânĊ mocĊ, powróci echo „rzeczy czarnoleskiej”. W wierszach tych
odnajdziemy bliski Kochanowskiemu horacjaľski ideaâ twórczoœci pozostajĊcej w œcisâym zwiĊzku z naturĊ:
Ale otworzę to okno,
Otworzę póki jeszcze zielone,
I sam przez nie wyjdę na ogród, w sad,
Trawy i drzewa zawoâam na pomoc,
Ziemia to przecieů mój owoc
(Okno na ogród, WP 454–455)

Wyœledzimy w nich wiarę w moůliwoœý nieœmiertelnoœci osiĊganĊ poprzez poezję:
Aby coœ okazaâo się piękne,
Staâo się faktem i nie daâo się cofnĊý
(Po co piszę, WP 360)

Odkryjemy wreszcie motyw œpiewu „sobie a muzom” i marzenie
o sâawie:
Ůe nic nie przepadâo, ůe nie zapomnĊ
Jak cieľ mój w tamtym przesunĊâ się kraju,
Ůe gospodarkę objĊâem ogromnĊ
(PiĊta pora roku, WP 378)

I tym razem dziedzinĊ poety, przestrzeniĊ jego dziaâaľ jest gospodarstwo.
18

Wiersze Kazimierza Wierzyľskiego cytuję za edycjĊ Wierzyľski 1991; dalej skrót WP,
liczba po skrócie odsyâa do odpowiedniej strony tego wydania.
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Wszystkie te tropy powrócĊ w wierszu Czesâawa Bednarczyka, który
w istocie jest hoâdem zâoůonym Wierzyľskiemu. Przytoczone w dosâownym ksztaâcie sâowa znakomitego poety:
Ptak przeleciaâ przeze mnie, ptak,
i drzwi zostawiâ otwarte:
(PiĊta pora roku, WP 374)

to kluczowy fragment wiersza i wejœcie w przestrzeľ poetyckiej korespondencji. Ów sâynny dwuwiersz w twórczoœci autora Tkanki ziemi rozpoczyna PiĊtĊ porę roku, niepokojĊcy, wizyjny utwór, w którym przenikajĊ
się czasy, nakâadajĊ na siebie œwiat i zaœwiat, spotykajĊ ůywi i umarli.
„Otwarcie drzwi” staje się zatem sposobem innego widzenia i doœwiadczania œwiata, ponad czasem i wszelkimi granicami, jest otwarciem się na
„piĊtĊ porę roku” – „na œmierý i wiecznoœý”. Z tego pomysâu korzysta
Czesâaw Bednarczyk. Jego wiersz o spotkaniu z nieůyjĊcym poetĊ jest
takůe wierszem o otwieraniu drzwi i oczu, o takim postrzeganiu œwiata,
w którym przenikajĊ się plany natury i literatury, ůycia i nieœmiertelnoœci,
w którym otwiera się perspektywa wiecznoœci.
Pod okiem czytajĊcego oůywajĊ œwiaty, „do ręki podchodzĊ rzeczy
w sâowach”, budzĊ myœl i zachwyt, „czoâo ůâobiĊ i w oczach sĊ latarniami”. ZapalajĊ zmysây do gâębokiego, dwustopniowego postrzegania, by za tym, co empiryczne, dostrzec to, co zakryte. Oddzielenie
widzialnego i niewidzialnego staje się niemoůliwe, nakâadajĊ się na
siebie natura i œwiat w sâowach, doczesnoœý i zaœwiat. Dom poety jest
tyleů domem w pĊkach, co domem w sâowie. Jak w wierszu Kazimierza Wierzyľskiego:
Ma cztery œciany i cztery strony.
Jest domem. Nazywa się: sâowo.
Mieszkam w nim otoczony i zachwycony
ZiemiĊ majowĊ.
(Strofa, WP 408)

Ów zachwyt poety w wierszu Bednarczyka powróci w kwitnĊcych jabâoniach, biaâym sadzie, tajemnych zwiĊzkach châopców i dziewczĊt. Ale
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dom poety jest równieů domem w chmurach: „Dom ma w pĊkach, które
chmurzĊ się na kwiat”. I znów mnoůĊ się plany – dom w kwiatach, dom
w wierszach i jeszcze mityczne rejony wysokie. Przestrzeľ w Wizycie
u poety zorganizowana zostaâa wertykalnie. Rozpoœciera się ona pomiędzy
pochyleniem gâowy nad ksiĊůkĊ z wierszami a uniesieniem jej do góry, ku
gaâęziom i obâokom. Ów ruch ku górze przypomina o odwiecznej
skâonnoœci poetów do przebywania w rejonach wysokich. By zobaczyý
dom poety, naleůy wspiĊý się chociaůby na âodygę. Ów motyw wstępowania, wznoszenia się, zawiera w sobie podwójnĊ sugestię. Z jednej strony – to zaœwiaty dla bâogosâawionych, z drugiej – przywoâanie literackiej
topiki sâawy, niemal od poczĊtków literatury europejskiej âĊczonej z obrazami ruchu ku górze. Do rejonów wysokich drogę otwiera poezja, bilet
do sâawy, „która œmierci nie zna” i do wiecznego trwania. O nieustannej
obecnoœci poety minionego, o przenikaniu się œwiatów œwiadczy podwójna interpretacja ruchu w wierszu Bednarczyka:
Poruszyâa się gaâĊŭ!
Nie, to poeta krzĊta się wœród strof.

Pamiętamy sâowa Wierzyľskiego:
Drzewa, trawy i ptaki
Niewidzialnymi ruchami
Sâów rozkoâyszę.
(Gospodarstwo, WP 359)

Owo poruszenie œwiata w Wizycie u poety jest sygnaâem znaczĊcym.
Rzeczywistoœý poetycka wiersza, rozpostarta między doâem a górĊ, między przestrzeniĊ stoâu i ksiĊůki a rejonami obâoków, jest zarazem rzeczywistoœciĊ zawieszonĊ pomiędzy biegunami ruchu i trwania. Znów
nakâadajĊ się na siebie jakoœci, przenikajĊ się statyczne i dynamiczne obrazy: lektura wiersza nad stoâem i œwiat, który przepâywa przez czâowieka
jak przez otwarte drzwi, dziewczęta zbiegajĊce z wierszy do châopców
i ruch gaâęzi będĊcy rezultatem podniebnej krzĊtaniny poety. Ten œwiat
ůyje, porusza się, lecz nie podlega zmianom. Otwiera się perspektywa
wiecznoœci, przystaje czas:
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PâynĊcy obâok przystanĊâ
i wiatr zaczyna stroiý liœcie.

Moc zatrzymywania czasu i uchylania drzwi wiecznoœci ma chwila
poœwięcona sztuce, chwila piękna, czaru i kunsztu. Wtedy niknĊ granice i przedziaây, poeta porusza gaâęzie, a wiatr „stroi liœcie” jak rymy.
NakâadajĊ się plany, przenikajĊ œwiaty. „Œmierý i ůycie to jedno” –
powie Wierzyľski. Niknie teů przedziaâ między naturĊ i sztukĊ. Jak
u autora Tkanki ziemi:
Ma cztery œciany i cztery strony,
Jest œwiatem. Nazywa się sâowo.
(Strofa, WP 408)

Wiersz Czesâawa Bednarczyka Wizyta u poety jest lirycznym hoâdem
zâoůonym Wierzyľskiemu, w którym powracajĊ sâowa mistrza, motywy
i klimat jego wierszy. To poetycki dar dla znakomitego poety. Przecieů:
Dla niego biaây sad i chór,
jabâonie kwitnĊ.

Wiersz ten jest równieů wzorem autora PiĊtej pory roku, otwarciem
drzwi na niezwykâe postrzeganie rzeczywistoœci bez sprzecznoœci i granic, przezwycięůeniem „ziemskiego nicestwa”. W pewnym sensie staje się
wypeânieniem woli poety:
Na jednĊ sekundę
Niech od nicoœci odpocznę.
(Na jednĊ sekundę, WP 401)

W wierszu Czesâawa Bednarczyka ta chwila trwa.
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Lyrical Tribute. On Czesaw Bednarczyk’s Poem Wizyta u poety [Visiting a Poet]
The interpretation concentrates on discussing poetical art of Czesâaw Bednarczyk in the
context of Kazimierz Wierzyľski’s lyric and the topos of the poet-good host (Jan Kochanowski). Poem Wizyta u poety [Visiting a Poet] is a lyrical tribute to Kazimierz Wierzyľski, it
recalls the words of the master, motifs and atmosphere of his poems.
Key words: Czesâaw Bednarczyk, Kazimierz Wierzyľski, literary correspondence

