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Piotr Stankiewicz

Elegia 

 

id!cie o"ara sko#czona

i dobrze by by$o

raz jeszcze zamkn%&

za sob% drzwi wiejskiego ko'ció$ka

wyj'& w noc

odmówi&: niebo nade mn% ( i tak dalej

w niebie gwiazdy

stare symbole

dalekie i czyste )jak w wierszu m$odopolskim*

niestety

rozpleciono t+cz+

Grzegorz Lewicki

Kartezjusz

D�ugie ci�gi prostych i �atwych konkluzji, u�ywane przez matematyków do otrzy-

mania najtrudniejszych dowodów sk�oni�y mnie do przyj!cia, �e wszystko  

w "wiecie ludzkim uk�ada si! w ten sam sposób.

Descartes, Discours de la Methode

Gabinet w mroku tonie cichym

Stukot powozu gdzie' z daleka

Nie m%ci g+stych gonitw my'li

W umy'le skrz%cych si+ cz$owieka

Z p$omieniem 'wiecy gn% si+ w oczach

Mno,% i nikn% by znów b$ysn%&

Zmarszczone brwi w potrzasku ja!ni

Jej tre'ci% w papier pragn% trysn%&

Inkaust na piórze wreszcie skrzypi

Po twórczych m+kach w ka$amarzu

Czerni% rozleje wizje jasne

Ci%g liter sennych spis obrazów

O grzbiety ksi%g miarowo bije

Puls strojonego dzi' zegara

Pe$nia jest w czasie niemo,liwa

Tyka wahad$o: rozum-wiara

Wtem ostry szum kó$ mechanicznych

Zwiastuje dwóch wskazówek zej'cie

Która to ju, godzina nocy

Mo,e tym d!wi+kiem echo we 'nie

Mo,e spr+,yny i z+batki

To forma 'wiata najprawdziwsza

Mo,e esencj% jest wszechrzeczy

Dzie$o wprawnego zegarmistrza

Mo,e z$o'liwy demon czasem

Otwiera korpus srebrnym kluczem

I w bezrozumne automaty

Zamienia ludzi jednym ruchem

Prosta by& musi przestrze# bytu

Czemu si+ wi+c przede mn% kryje?

Wsadz+ m% d$o# jej trzewia zg$+bi+

Przysi+gam wszak i na to ,yj+

Ci%gami prostych twierdze# zbij+

Zastane labirynty formu$

Niech,e zrozumie& raczy cz$owiek

Zrozumie& nie bra& od swych przodków

Mo,e skostnia$e rytua$y

Przepastne tomy scholastyków

W konwencji st+ch$e ksi%g rega$y

Straci$y wreszcie racj+ bytu?

�Mo,e� chybocz%c stru,k% wsi%ka

W aluzyj brudem st+ch$e morze

Bez krzty porz%dku w melancholii

Na pewno stwierdzi& nic nie mo,e

W docieka# gubi si+ meandrach

Rozrzedza warto'& swych domys$ów

Wci%, tkwi w m+cz%cej irytacji

W potrzasku despotycznych zmys$ów
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Ga nie!w!kominku!b"ysk!nadziei

Popió"!jod"owym!sw#dem!zionie

Zw$tpi%!mi!trzeba!skwiercz$!ig"y

Ogrodnik!drewna!z"ego!doniós"

Z!s#ków!s"ów!w"asnych!przyt#pia"ych

W!be"kocie!drwa!spróbuj#!ciosa%

Wy"owi%!z!nietrzebionych!kloców

Kryszta"u!my li!czyst$!posta%

My l&!Ona!si#!jedna!mi!ostaje

'ród! cian!migotu!o!pó"mroku

'ród!cieni!drgania!i!uroje(

Iluzji!smaku!w#chu!wzroku

W!ustach!mi!gorzko!wci$)!ta!jod"a

W"adc$!mej!ja*ni!trunek!w!nocy

Prawda!dzi !padnie!na!kolana

Puszczyka!krzyk!to!g"os!proroczy

'ród!nocnych!"ka(!niekszta"tnych!d*wi#ków

W$tpi#!niechybnie!w!s"uch!i!dotyk

Dr#twieje!w!palcach!w!mocy!wina

Pióro!tak!zw$tpi%!jestem!gotów

Minerwa!zmierzchu!kocha!pe"ni#

Harmonii!ciemnych!k$tów!spokój

Noc!ciosa!pie(!niesfornych!my li

Zaprawd#!cie(!ich!d"u)szy!w!mroku

W!nim!jedno %!gwiazd!i!elementów

W!chorobie!dziwnej!zg"#biam!struty

Od!piekie"!po!szczyt!+rmamentów

Podziwiam!jedno %!wszechregu"y

Nie!domkn$"!okna!gdy!podlewa"

Storczyków!rz$d!na!parapecie

Kr$)$cy!wiatr!mi!niesie!z!kuchni

Kminkow$!wo(!omiata! wiec#

Ach&!skoczy"!zdolny!)$dny!prawdy

P"omie(!co!ze!mn$!dzieli!)$dze

Z"o liwy!demon!zmys"y!p#ta

Zdaje!si#!zgas"!lecz!znowu!ro nie

Wypala!z!knotem!grudy!wosku

Wypuk"y!menisk!spe"nia!czar#

Kropla!po!trzonie! cieka!ci#)ka

Toruj$c!drog#!strudze!ca"ej

Zlewa!si#!w!p#dzie!tocz$c!boje

Strumie(!z!materi$!z!której!powsta"

Lecz!wygra!formy!stworzy!nowe

Zmieni!stan!stygn$%!wkrótce!pocznie

Tak!te)!i!przyjd$!pokolenia

Co!my li!moje!w!!czyn!zaprz#gn$

Moje!Keplera!Galilea

I!sp"on$!gwiazd!najstarszych!pe"ni$

Lecz!pierwej!z!mg"awic!j$dro!spójne

Formowa%!poczn$!ci#)kie!cz$stki

W!orbity!wprawi$!cel!kultury

'wietlist$!drog$!na!grunt!grz$ski

Ostygn$!potem!w!równym!kroku

Nadyma%!b#d$!swoje!wn#trza

Spala%!si#!mno)y%!bez!rozumu

W!py"!si#!obróc$!z!sob$!wszech wiat

Starzec!od!nowa!zacznie!wszystko

Na!nowo!z!Bytem!si#!rozliczy

Tam!gdzie! wietlistej!drogi!jasno %

Materia!wróci!do!mg"awicy

Dzieje!s$!bowiem!cykli!spraw$

Znakiem!ich!ci$g"e!przesilenia

Spiralnie!wznosz$!si#!ku!niebu

,$dz$!nowego!pokolenia

M"odniej$!osie!przeznaczenia

Wraz!z!ci$g"ym!si#!starzeniem! wiata

Pokole(!starych! cie)ka! lepa

Nowe!jod"owy!popió"!zmiata

Ruiny!za !znakiem!post#pu

Zawsze! ród!gruzów!kwitn$!trawy

Mason!zsypie!rumowiska

P#d!nowej!my li!wzro nie!)wawy
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My l!"Czy#"nie"ona"gwarant"bytu

I"mojej"wci$#"poczytalno ci

Czy#"nazbyt"prostym"wielki"bana%

Czy"taplam"si&"w"niedorzeczno ci

Na"có#"mi"sterty"kategoryj

Wobec"tupetu"jasnych"twierdze'

Najci&#szy"dowód"ma"pryncypia

Oddziel&"je"od"plew"czym"pr&dzej

Blask"si&"na"r&kopisie"pr&#y

Mimo"snu"braku"Przebudzenie

(witem"w"zieleni" wiergot"pierwszy

Innem"jest"ka#de"okamgnienie

Co dalej?

W"nast&pnej"tece"�Pressji�"kolejne"wiersze"

wybrane"przez"Krzysztofa"Koehlera."

ZST)PMY"DO"G*+BI
O PODZIEMNYCH MOTYLACH 

I DE PROFUNDIS 

WOJCIECHA"WENCLA"

A d a m " L e s z k i e w i c z

Drog&"poetyck$"Wojciecha"Wencla"od"

Ody na dzie� �w. Cecylii z"1997"roku"po"

Imago mundi z"roku"2005"mo#na"opi-

sa,"jako"przej cie"od"wierszy"manifestacyjnie"

klasycystycznych-" wyznaniowych-" skupio-

nych"na"a/rmacji" jasnych"stron"rzeczywisto-

 ci-"do"próby"zawarcia"w"poezji"ca%o ci"ludz-

kiego"do wiadczenia-"a"wi&c" tak#e"grzechu-"

z%a-"brzydoty-" mierci."Z"tym"otwieraniem"si&"

na" wieloaspektowo ," ludzkiego" losu" blisko"

zwi$zana"by%a" formalna" sublimacja:"wiersze"

kolejnych"tomów"charakteryzowa%y"si&"wi&k-

sz$" obj&to ci$-" %$czone" by%y" przez" autora"

w"cykle-" ci$#y%y"ku"poematowi."Poemat" ten"

zosta%"w"ko'cu"napisany."Imago mundi �"ju#"

sam" tytu%" okre la" utwór" jako" prób&" ca%o-

 ciowego"uj&cia" rzeczywisto ci"�" to"swoista"

summa"poetycka-"opisuj$ca"prze#ycie"moral-

nego"upadku"i"wewn&trznego"piek%a-"ale"i"do-

 wiadczenia"nawrócenia-"%aski"i"bo#ej"mi%o ci."

Po" publikacji" tego"  wietnego" utworu" coraz"

zasadne" sta%o" si&"pytanie:" co"dalej?"Poemat"

ten" by%" bezsprzecznie" ukoronowaniem" do-

tychczasowej"drogi" twórczej"Wencla-"by%" jej"

punktem" docelowym." Po" napisaniu" summy"

mo#na"albo"zosta,"w%asnym"epigonem-"albo"

przekroczy,"dotychczasow$"twórczo ,.

Podziemne motyle to"realizacja"tej"drugiej"

mo#liwo ci"3"tom"ten"nie"uniewa#nia"wcze niej"

twórczo ci"Wencla-"ale"przekracza"j$."Perspek-

tywa"zostaje"ta"sama-"bohater"wierszy"patrzy"

na"  wiat" z" punktu" widzenia" chrze cija'skiej"

eschatologii-"jednocze nie"jednak"poeta"mówi"

wieloma"g%osami-"stosuje"rozmaite"rozwi$za-

nia"formalne-"nie"próbuj&"dokonywa,"syntezy"

rzeczywisto ci" rygorystycznym" ustawieniem"

g%osu-" spójno ci$" formaln$."Znajdziemy"wi&c"

w" tomie" �rymowanki�1" podobne" do" tych" 

z Ody na dzie� �w. Cecylii"4utwory"Bia!a magia 

czy"Pasterka8-"znajdziemy"poemat"4Oda do �li-

wowicy8-"ale"tak#e"nierytmizowane"i"bia%e"liryki-" 

a" nawet" utwór" przypominaj$cy" haiku" 4;;;"

[Huragan"szaleje"w"sadzie�]8.

Czes%aw"Mi%osz"komentuj$c"niegdy "poe-

zj&"Wencla-" pisa%:" �Nie"wiem-" czy" nie" jest" to"

jaki "na%óg-"#eby"%$czy,"katolicyzm"z"formami"

tradycyjnymi-"metrycznymi." Czy" rzeczywi cie"

tak"by,"musi?�" 4Wencel" 200<:" 1=98."Otó#"nie"

musi."Odpowied>"Mi%oszowi-"jak$"s$"Podziem-

ne motyle-"przysz%a"dopiero"po"o miu"latach.


