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I tak wszyst kie go nie opo wiem. Prze cież nic się nie dzie je. Je stem
zresz tą przed sta wi cie lem wschod nio e ur ope jskiej szko ły dys kre cji; my nie
mó wi my o roz wo dach, nie przy zna je my się do de pre sji. Ży cie to czy się
spo koj nie, do oko ła, za oknem sza ry i wy jąt ko wo cie pły gru dzień. Kilka
kon cer tów. W klu bie ad wo ka tów wy stą pi ła zdolna mło da śpie wacz ka.
Wczo raj na to miast od był się bar dzo pięk ny kon cert mu zy ki Dy mi tra
Szo sta ko wi cza (gra no też de dy ko wa ny mu kwar tet smycz ko wy je go bio -
gra fa, Krzysz to fa Mey era, Au-de là d’une ab sen ce) – wśród in nych utwo -
rów znaj do wa ła się Su ita wo kal no -i nstr ume nta lna na so pran, skrzyp ce,
wio lon cze lę i for te pian op. 127 – do wier szy Alek san dra Bło ka, któ rej
 jeszcze nie zna łem. Wy ko naw ca mi by li stu den ci Aka de mii Mu zycz nej,
peł ni en tu zja zmu, świet ni tech nicz nie. Ostat ni utwór, wła śnie ta su ita,
wy warł na mnie i na M. ogrom ne wra że nie. Po nie waż kon cert na wią zy -
wał do set nej rocz ni cy uro dzin kom po zy to ra, miał więc pe wien plus,
pe wien nad da tek, stu den ci za pa li li na es tra dzie świe ce i zo sta wi li tyl ko
kil ka re flek to rów punk to wych. Wy da wa ło się też, że osią gnę li sto pień
kon cen tra cji zu peł nie wy jąt ko wy. Czę sto tak się prze ży wa mu zy kę, gdy
się słu cha bar dzo mło dych wy ko naw ców, jesz cze nie ze psu tych przez
ruty nę i ka rie rę, mło dych mu zy ków gra ją cych z ra do ścią, ca łym cia łem,
ca łą du szą. 

Uczu cie ra do ści pra wie za każ dym ra zem, gdy je stem na ryn ku kra -
kow skim. Nie za leż nie od po ry ro ku i od po ry dnia po dzi wiam ma je stat
te go miej sca, prze dziw ne ku bi stycz ne spię trze nie bu dyn ków, po łą cze nie
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sy me trii i asy me trii, wło skiej lek ko ści Su kien nic i go tyc kiej po wa gi
kościo ła Ma riac kie go, tak jak by to by ły gi gan tycz ne kloc ki. 

W pi śmie „Po etry” czy tam o Got t frie dzie Ben nie. Jed no cze śnie
war szaw ska „Li te ra tu ra na Świe cie” za miesz cza du ży wy bór wier szy,
 listów i szki ców Ben na – w gru bym nu me rze po świę co nym je mu
i Brech to wi. Obaj zmar li w ro ku 1956 i że la zne pra wo ju bi le uszu ze -
stawi ło ich w 50 lat po śmier ci – dwu po etów, któ rych po za tym ab so -
lut nie nic nie łą czy ło. Benn bar dzo wcze śnie już na igra wał się
z prze no sze nia teo rii mark si stow skiej do li te ra tu ry; w li te rac kim, le wi -
co wym Ber li nie w la tach przed prze ję ciem wła dzy przez Hi tle ra był
osamot nio ny w swej drwią cej po sta wie, nie złom ny es te ta wśród dok -
try ner skich ulep sza czy ludz ko ści… Co ja kiś czas wra cam do wier szy
Ben na i pra wie za wsze elek try zu ją mnie („Je na vor uns im lie bli chen
Tale…”), po dob nie jak nie któ re frag men ty je go szki ców i pra wie wszyst -
kie li sty do pa na Oel ze, kup ca z Bre my. Te li sty są non sza lanc kie, nie -
kie dy lek ko cy nicz ne, cza sem bły śnie w nich mo ment czy stej po ezji.
Benn, drob no miesz cza nin do sko na ły, pro wa dzą cy skrom ne ży cie rze -
mieśl ni ka (cho ciaż, jak wia do mo, był le ka rzem, der ma to lo giem, ale
nigdy mod nym, ni gdy też nie za ra biał wie le) upodo bał so bie w Oel zem
– któ re go ide ali zo wał, upięk szał, przy zna jąc mu za pew ne wyż szą jeszcze
ran gę spo łecz ną niż na praw dę mu przy słu gi wa ła – od bior cę wła snych
my śli, pro wo ka cji, spo strze żeń i pro jek tów. 

Czy tam opa słą bio gra fię Ro ber ta Mu si la au tor stwa Kar la Co ri no.
Mu sil, au tor Nie po ko jów wy cho wan ka Tor les sa i Czło wie ka bez wła ści wo -
ści, na pi sał bar dzo pięk ne prze mó wie nie po śmier ci Ril ke go – był
 jednym z tych, któ rzy wcze śnie roz po zna li wiel kość po ety. W tej sa mej
książ ce zna la złem opis tra gi ko micz ne go wy stę pu Mu si la na Kon gre sie
Obro ny Kul tu ry w Pa ry żu w czerw cu 1935 ro ku. Nie wie dział wca le, że
kon gres zor ga ni zo wa ny zo stał przez ko mu ni stów i wol no by ło na nim
kry ty ko wać tyl ko sys tem hi tle row ski, ale już nie Zwią zek So wiec ki.
Musil na to miast bro nił in dy wi du ali zmu ar ty sty i prze strze gał przed nad -
cią ga ją cym w róż nych kra jach Eu ro py ko lek ty wi zmem. Za zna czył też, że
mię dzy kul tu rą i po li ty ką nie ma żad ne go związ ku; cho dzi ło o to, że
w sa mej eg zy sten cji kul tu ry jest coś de li kat ne go, ka pry śne go, nie prze wi -
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dy wal ne go, i na wet przy zwo ity sys tem po li tycz ny nie po tra fi au to ma -
tycz nie wy pro du ko wać wiel kiej sztu ki. Zo stał wy gwiz da ny przez część
uczest ni ków owe go sław ne go kon gre su, któ rzy ocze ki wa li wy po wie dzi
pro pa gan do wych, a nie prze my śla nych, obiek tyw nych roz wa żań.  Co rino
pi sze też du żo o bie dzie, w ja kiej żył Mu sil, o tym, że roz wa żał na wet
w la tach trzy dzie stych moż li wość sa mo bój stwa, w mo men tach, gdy nie
wi dział żad nej per spek ty wy eko no micz nej dla sie bie i dla żo ny. Ata ko -
wa li go i na zi ści i ko mu ni ści – już sam ty tuł wiel kiej po wie ści Mu si la,
Czło wiek bez wła ści wo ści, mu siał iry to wać i jed nych, i dru gich. Oni prze -
cież pra co wa li nad tym, że by stwo rzyć no wy typ czło wie ka, o bar dzo
jasno zde fi nio wa nych wła ści wo ściach. Dla jed nych i dru gich był „przed -
sta wi cie lem od cho dzą cej bur żu azyj nej epo ki”. (Po my śleć, że ta bur żu -
azyj na epo ka wca le nie ode szła – a mo że ra czej ode szła, a po tem wró ci ła
do nas). A Mu sil spę dził ostat nie la ta ży cia na wy gna niu w Szwaj ca rii,
gdzie żył jesz cze skrom niej niż po przed nio, w bie dzie i izo la cji. Waż ną
po sta cią był dla nie go To masz Mann, wo bec któ re go Mu sil od czu wał
mi ło ść -ni en awiść, Has slie be, jak mó wią Niem cy. Man no wi wszyst ko się
uda wa ło, na wet emi gra cja nie by ła dla nie go ka ta stro fą. Zda rza ło się,
jak to re la cjo no wa li zna jo mi Mu si la, że pi sarz, sły sząc wy mie nio ne przez
roz mów cę na zwi sko „Mann”, za czy nał drżeć ner wo wo. Do sko na łe okre -
śle nie Mu si la Cza ro dziej skiej gó ry: ta po wieść jest jak „żo łą dek re ki na”.
Mu sil miał na my śli to, że w wiel kiej po wie ści Man na zna leźć moż na
nie stra wio ne frag men ty rze czy wi ście ist nie ją cych eu ro pej skich sys te mów
my ślo wych, po glą dów, etc. Na to miast Czło wiek bez wła ści wo ści sto su je
zu peł nie in ną za sa dę: tu taj wszyst kie od nie sie nia do rze czy wi sto ści po -
li tycz nej i fi lo zo ficz nej ma ją cha rak ter po śred ni, mi stycz ny, alu zyj ny.
Mu si la in try go wał der Möglich ke its sinn, zmysł moż li wo ści, a więc to, co
się zda rza tyl ko w try bie wa run ko wym. Py ta nie tyl ko, czy jed nak – pod
tym wzglę dem – Mann nie miał ra cji, wrzu ca jąc do Cza ro dziej skiej góry
gru be por cje praw dzi wych idei.

Bo że Na ro dze nie to w Pol sce świę to naj głę biej, naj kon se kwent niej
ro dzin ne. Wszy scy ce le bru ją je w do mu. Wi gi lia jest naj waż niej szym
mo men tem. Do my i miesz ka nia za mie nia ją się w twier dze ro dzin ne go
ego izmu, ro dzin nej mi ło ści, je śli chce cie. Lu dzie sa mot ni mu szą wte dy
prze ży wać tor tu ry, je śli nie zo sta ną za pro sze ni przez któ rąś z ro dzin…
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Na re stau ra cje nie moż na li czyć, są nie czyn ne. Wi gi lia wy pa dła w tym
ro ku w nie dzie lę; już ra no uli ce opu sto sza ły. We czwar tek i w pią tek wi -
dzia łem dzie siąt ki stu den tów, jak z ple ca ka mi i wa liz ka mi zmie rza li
w stro nę dwor ca ko le jo we go, Kra ków pu sto sze je. Wie czór wi gi lij ny,
oko ło siód mej: mia sto zu peł nie pu ste. Ry nek, któ ry w każ dy in ny dzień,
a na wet w no cy, za peł nio ny jest ludź mi, w wi gi lię był ciemny, za mie nił
się w pu sty nię. Na gle at mos fe ra zu peł nie wo jen na. Wy szli śmy z M. na
spa cer, krą ży li śmy wo kół ryn ku, nie mo gąc się na sy cić tą nie zwy kłą ciszą,
ciem no ścią, pu styn no ścią. Nie zli czo ne re stau ra cje, ulo ko wa ne na wszyst -
kich pie rze jach ryn ku, by ły te raz – wszyst kie! – za mknię te i nie oświe -
tlone. Tyl ko w jed nym miej scu na pły cie ryn ku poj awił się ktoś
przed się bior czy, kto po my ślał o tym, że mo że jed nak przyjdą lu dzie
głod ni i spra gnie ni. Pod pro wi zo rycz nym drew nia nym da chem trzy
osoby sma ży ły na gri llu kieł ba ski, ko tle ty, a tak że pod grzewa ły ziem nia -
ki i ka pu stę. Ten je dy ny oświe tlo ny, cie pły punkt przycią gał tu ry stów,
któ rzy nie mo gli za pew ne zro zu mieć, dla cze go gościn ne za zwy czaj re -
stau ra cje zo sta ły za mknię te. Dla cze go ko ścio ły są za mknię te (i do pie ro
przed pa ster ką zo sta ną otwar te). Nie wie dzie li, że księ ża też je dzą te raz
ko la cję skła da ją cą się przy naj mniej z dwu na stu dań, że na sto łach dy mi
barszcz. W ko lej ce po skrom ne kieł ba ski i po kapu stę sta li Ja poń czy cy,
Wło si, Fran cu zi, Ame ry ka nie. Do oko ła ciemność. Za okna mi świę tu ją -
ce pol skie ro dzi ny, obo jęt ne wo bec lo sów świata ze wnętrz ne go. Sie dli -
śmy na chwi lę przy jed nym z pro wi zo rycz nych sto łów, nie by ło mro zu.
Przy nas tu ry ści, po chła nia ją cy z pla sti ko wych ta le rzy ków upie czo ne
mię so. Mio do we pla my musz tar dy na bia łych tac kach. To by ła oa za. To
by ła ka ry ka tu ra Be tle jem, to oświe t lone miej sce pod drew nia nym dasz -
kiem. Po wie dzia łem M., że moż na by na pi sać sztu kę te atral ną pró bu ją -
cą uchwy cić coś z te go mo men tu. Mil czą ce mia sto i ści szo ne roz mo wy
tu ry stów. To na pisz. Ale nie po trafię. 

Nie po tra fię też w tych ty go dniach pi sać wier szy. Nie po raz pierw -
szy tak się dzie je. I nie na le ży zbyt wie le o tym mó wić. Nie wie le moż na
po wie dzieć. Ka rol Ber ger zna lazł kie dyś – po wie dział mi o tym na spa -
cerze w Pa ry żu, w szes nastce – na stę pu ją ce po wie dze nie Wik to ra Hu go,
któ re go ktoś za py tał, czy pi sa nie wier szy jest ła twe: „Kie dy moż na je
pisać, jest bar dzo ła twe, kie dy nie moż na – nie moż li we”. 
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Czę sto prze cho dzi łem tej je sie ni, któ ra by ła dłu ga, cie pła i po god -
na, w po bli żu krót kiej uli cy Woj cie cha Bo gu sław skie go. Tuż obok
 biegnie uli ca św. Se ba stia na, naj lep sze przej ście na Ka zi mierz, prze smyk
po zwa la ją cy na prze do sta nie się z ka to lic kie go śród mie ścia na ży dow ski
Ka zi mierz; w pew nym mo men cie idzie się tu wzdłuż mu ru, za któ rym
kry je się ogrom ny sad klasz tor ny. Trze ba po tem prze ciąć uli cę Die tla,
któ ra zbu do wa na zo sta ła w miej scu gdzie daw niej ra mię Wi sły od ci na -
ło, jak fo sa, mia sto Ka zi mierz od mia sta Kra ków, i już jest się w in nym
świe cie. Za każ dym pra wie ra zem pod cho dzi łem pod żół to p om ara ń -
czową ka mie ni cę, w któ rej przez kil ka lat miesz kał Cze sław Mi łosz.
Umiesz czo no na niej ta bli cę, upa mięt nia ją cą ten fakt. Daw niej nie było
ta bli cy, ale był pan Cze sław, jed na z naj waż niej szych osób w tym  mieście.
I Ca rol, je go żo na, któ ra dba ła o klomb kwia to wy na po dwór ku. Na
pierw szym pię trze, w miesz ka niu na przód po więk szo nym – przy łą czo -
no do nie go są sied ni lo kal, a po tem, już po śmier ci Mi ło sza, z po wo dów
spad ko wych po now nie od dzie lo no. Uli ca Bo gu sław skie go jest te raz
pusta. Daw niej miesz kał na niej czło wiek nie zwy kły, nie zwy kły umysł,
ktoś, kto wbrew ten den cjom epo ki (ale kto po wie dział, że trze ba się
pod da wać ten den cjom epo ki?) chciał ob jąć ca łość my śli i wy da rzeń
swoje go mo men tu hi sto rycz ne go. Był je dy nym zna nym mi po waż nym
in te lek tu ali stą, któ ry stu dio wał na wet to mi ki Har ry’ego Pot te ra. Po co?
Że by wie dzieć, co czy ta ją dzie ci, co jest atrak cją dla naj młod szych, co to
mó wi o ewo lu cji świa ta. Do bro dusz nie ak cep to wał Har ry’ego Pot te ra,
tam nie ma nic złe go, mó wił swo im ba ry to nem. W prze ci wień stwie do
Ro ber ta Mu si la, a du żo bli żej To ma sza Man na, to nie M öglich ke its sinn
pa sjo no wał go, nie zmysł moż li wo ści, tyl ko to, co na praw dę ist nia ło.
Nie bra ko wa ło mu ape ty tu mi stycz ne go w po ezji, ale je go mi sty ka kar -
mi ła się tym, co re al ne, ro sła na droż dżach re al no ści. Był re ki nem w swo -
ich po ema tach. I re ki nem lek tur, po że ra ją cym teo lo gię i fi lo zo fię, po ezję
i hi sto rię. My ślę o tym nie raz, kie dy spo ty kam bar dzo mło dych po etów,
po obu stro nach Atlan ty ku. Czę sto spra wia ją ta kie wra że nie, jak by
 inte re so wał ich tyl ko naj now szy nu mer mod ne go cza so pi sma po etyckie -
go. Jak by po ezja nie by ła – po za wszyst kim in nym – tak że od po wie dzią
na stan świa ta, któ ry wy ra ża się w ty siącu róż nych form, przez smu tek
bez ro bot ne go, sie dzą ce go na ław ce w par ku w po god ny kwiet nio wy
dzień i przez trak tat fi lo zo ficz ny czy sym fo nię. 
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W li sto pa dzie wie czór po świę co ny po ezji Sta ni sła wa Ba rań cza ka
w cen trum ja poń skim Man g gha. Tłum słu cha czy, mnó stwo stu den tów;
jed na z tych im prez, gdzie trze ba przyjść pół go dzi ny wcze śniej, że by
zna leźć jesz cze miej sce. Or ga ni za tor wie czo ru to Wy daw nic two a5;
 Ryszard Kry nic ki za pro sił gro no po etów kra kow skich do lek tu ry  wierszy
Ba rań cza ka ze świe żo wy da ne go to mu je go Wier szy ze bra nych. By ła
wśród nich tak że Wi sła wa Szym bor ska, któ rej przy zna no przy wi lej prze -
czy ta nia jed ne go z naj pięk niej szych wier szy Ba rań cza ka, Pła ka ła w nocy.
Ja wy bra łem wier sze z to mu Po dróż zi mo wa; są to nie zwy kłe wa ria cje na
te mat tek stów po etyc kich uży tych przez Fran za Schu ber ta w je go cyklu
Win ter re ise. Au to rem wier szy nie miec kich jest Wil helm Müller, pod -
rzęd ny po eta ro man tycz ny, któ re go dzie ło zo sta ło by praw do po dob nie
za po mnia ne gdy by nie zo sta ło wzmoc nio ne przez wspa nia łą mu zy kę
Schu ber ta, peł ną po śpie chu, nie cier pli wo ści; ta mu zy ka śpie szy się jak
prze zna cze nie. Jej ener gicz ne, nie omal mi li tar ne ryt my kon tra stu ją ze
spo wol nie niem, ja kie zwy kle po wo du je zi ma w Eu ro pie Pół noc nej.
Śnieg, mróz i mgła na ogół zwal nia ją rytm ży cia; w ko min kach bu zu je
ogień, dym wzno si się wol no i nie pew nie w stro nę po chmur ne go nieba.
Sta ni sław Ba rań czak stwo rzył wer sje tych utwo rów zu peł nie ory gi nal -
ne, a jed no cze śnie me trycz nie do sko na le przy le ga ją ce do mu zy ki. Czy -
ta ne osob no, ja ko in dy wi du al ne wier sze, nie wy wie ra ją wra że nia tak
sil ne go, jak na przy kład Pła ka ła w no cy, ale w ca ło ści, przez swą ha lu cy -
na cyj ną me lan cho lię, przez do bór no wo cze snych mo ty wów te ma tycz -
nych (sa mo lot, wiel ko miej ska uli ca) i dzię ki pew nej nie okre ślo no ści
me ta fo ry ki, są nie za po mnia ne. Sam Sta ni sław, cier pią cy na prze wle kłą
cho ro bę, nie mógł przy je chać z Bo sto nu, gdzie miesz ka od dwu dzie stu
pię ciu lat. 

Dzi siaj w po ran nej po czcie pre zent od wy daw nic twa Fa ber & Faber,
tom prze kła dów Te da Hu ghe sa, Se lec ted Trans la tions, w opra co wa niu
Da nie la We iss bor ta (Da niel We iss bort wiózł mnie kie dyś sa mo cho dem,
od wo ził na lot ni sko, by ło to wie le lat te mu w sta nie Io wa, wcze sną
wiosną). Za czy nam dzień od lek tu ry wier szy Yehu dy Ami cha ja w prze -
kła dzie Hu ghe sa. Wier sze Ami cha ja pę ka ją od nad mia ru zna cze nia; każ -
da li nij ka mó wi coś do nas. Je że li w po ezji wy stę pu ją dwa eks tre mal ne
sta ny „stę że nia” tek stu, po ezja ja ko tka ni na (gdzie, na przy kład u Sa int -
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-John Per se’a, ję zyk za cho wu je rów no mier ną od le głość od do brze ukry -
te go cen trum po ema tu) i po ezja ja ko wy po wiedź, to oczy wi ście Ami -
chaj jest kró lew skim przed sta wi cie lem tej dru giej opcji, po dob ny w tym
do Zbi gnie wa Her ber ta. Obaj ci wiel cy po eci, uro dze ni w tym sa mym
roku, 1924, ma ją tak wie le do po wie dze nia, że nie mo gli by, na wzór fran -
cu skie go dy plo ma ty (Sa in t-John Per se’a) two rzyć nie koń czą cych się
retorycz nych po ema tów. Jest mię dzy ni mi pew ne po do bień stwo, po do -
bień stwo dwu po etów, któ rych wy obraź nia rów nie by ła za ję ta woj ną
i mi ło ścią (mi ło ści by ło wię cej u Ami cha ja) i tem pe ro wa na przez kla sy -
ków, któ rych czy ta li i któ rym wie rzy li. Ami chaj czy tał he braj ską bi blię,
Her bert  swoich Gre ków. Mu sie li wie dzieć o swo im po kre wień stwie, bar -
dzo się na wza jem lu bi li i ce ni li. Ami cha ja spo tka łem raz tyl ko, pod czas
fe sti wa lu w Rot ter da mie w ro ku 1983 chy ba; po wie dział mi przy śnia da -
niu w ho te lu, że naj bar dziej in te re su ją go po eci i ar ty ści uro dze ni w ro -
ku 1924. Pomyśla łem wte dy, że uro dzi łem się za póź no. (Te raz już tak nie
my ślę). 

Przy po rząd ko wa niu pa pie rów (za ję cie, któ re mu po wi nie nem się
od da wać znacz nie czę ściej) na tra fi łem na wy ci nek z lo kal nej ga ze ty,
recen zję z pew nej mo jej książ ki, na pi sa ną przez mło dą bar dzo oso bę.
Ty tuł re cen zji – Sta ra fa la. Ty po wy przy kład bez in te re sow nej i bez myśl -
nej zło śli wo ści. A prze cież wszy scy kie dyś umrze my, na wet mło dzi re cen -
zen ci. 

Czy tam szki ce Ger sho ma Scho le ma, je go po le mi ki i por tre ty in te -
lek tu al ne (por tret Ro sen zwe iga, po le mi kę z Bu be rem, etc.). Jak za wsze
przy lek tu rze in te li gent ne go au to ra, pi szą ce go z pa sją o sa crum, ogar nia
mnie tę sk no ta re li gij na. 

Cio ran za rzu ca gdzieś Pro usto wi, że te mat mu zy ki w je go wiel kiej
po wie ści, je den z te ma tów cen tral nych, spla ta się i wią że z oso bi sty mi
pery pe tia mi bo ha te rów, pro wa dzi do aso cja cji z kon kret ny mi wy da  -
rzenia mi z prze szło ści – ale nie otwie ra się na coś „cał kiem in ne go”. To
 bardzo cie ka we spo strze że nie. Tyl ko kto to mó wi – Cio ran, któ ry
w więk szo ści swych bły sko tli wych afo ry zmów sta rał się nas prze ko nać,
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że owo coś „cał kiem in ne go” wca le nie ist nie je. I tyl ko po wy słu cha niu
kan tat czy pa sji Ba cha zmie niał na chwi lę zda nie. 

Wiersz jest jak twarz ludz ka – jest jed no cze śnie przed mio tem, da -
ją cym się zmie rzyć, opi sać, ska ta lo go wać, i ape lem. Ape lu moż na
 wy słuchać, al bo moż na go zi gno ro wać, lecz trud no ogra ni czyć się do
mie rze nia go me trem. Trud no mie rzyć wy so kość pło mie nia przy po mo -
cy szkol nej li nij ki. 

W wier szach szwedz kie go po ety Gö ra na Son ne vi – czy ta li śmy je,
w tłu ma cze niu Ri ki Les ser ze stu den ta mi w Ho uston, ma szy no pis świet -
ne go to mu, któ ry wte dy nie mógł zna leźć wy daw cy. W tych na praw dę
do sko na łych wier szach, me dy ta cyj nych, umie ją cych po łą czyć ele men ty
głę bo ko oso bi ste ze spo strze że nia mi do ty czą cy mi świa ta fi zycz ne go i bio -
lo gicz ne go, mu zy ka (mu zy ka kla sycz na) sta je się nie omal Bo giem.
Podob nie mó wi o mu zy ce, a spe cjal nie o Pie śni o zie mi Gu sta wa Mah -
le ra, mój ber liń ski zna jo my, nie miec ki pro za ik Hart mut Lan ge: Pieśń
o zie mi jest dla nie go Bo giem. Dys ku to wa łem z nim, ja, któ ry wciąż
słucham mu zy ki i dla któ re go Pieśń o zie mi jest jed nym z naj bar dziej
niez wy kłych utwo rów; dys ku to wa łem, po nie waż nie mo gę się zgo dzić,
że by utoż sa miać mu zy kę z Bo giem… Ci po eci, któ rzy słu cha ją ra czej
po p-m usic, a jest ich co raz wię cej, nie ma ją, zda je się, ta kich mi stycz -
nych ten den cji. Tak że i jazz, o ile się nie my lę, nie po py cha do ido la trii. 

Je stem zda je się jed nym z ostat nich au to rów, po za teo lo ga mi,
używa ją cych nie kie dy po ję cia „ży cie du cho we”. Na ogół w na szych
 czasach, w naj lep szym ra zie, mó wi się o wy obraź ni. Sło wo „wy obraź -
nia” jest pięk ne i obej mu je wie le, ale nie wszyst ko. Nie któ rzy spo glą da -
ją na mnie po dejrz li wie z te go wła śnie po wo du, uwa ża ją, że je stem
re ak cjo ni stą, a przy naj mniej skraj nym kon ser wa ty stą. Na ra żam się na
śmiesz ność. Ko ła po stę po we po tę pia ją mnie, al bo przy naj mniej krzy wo
na mnie patrzą. Krę gi kon ser wa tyw ne też nie ro zu mie ją, o co mi cho -
dzi. Po eci o po ko le nie młod si nie utrzy mu ją ze mną sto sun ków. Tyl ko
pe wien mło dy po eta hisz pań ski po wie dział mi w Bar ce lo nie, że być mo -
że to, co jest w mo ich szki cach, jest sy gna łem, że pew ne go dnia iro nicz -
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ny post mo der nizm zo sta nie prze zwy cię żo ny. Ale co to jest duch, ży cie
du cho we?  Gdybym był bie gły w de fi ni cjach! Ro bert Mu sil mó wi, że
duch to syn te za in te lek tu i emo cji. To jest do bra, ro bo cza de fi ni cja, choć
mi ni ma li stycz na. Ła twiej po wie dzieć – coś o tym wie dzą teo lo go wie –
czym duch nie jest, w po ezji, w li te ra tu rze. Nie jest po dej ściem psy cho -
ana li tycz nym, ani be ha wio ral nym, ani so cjo lo gicz nym, ani po li tycz nym,
tylko – ca ło ścio wym, w któ rym od bi jają się, jak w heł mie astro nau ty,
Zie mia, gwiaz dy i twarz czło wie ka. 

Kil ka dni w Pa ry żu na po cząt ku stycz nia. Prze dziw ne wra że nie: po
tym, jak tu miesz ka łem przez 20 lat, i wy je cha łem w roku 2002, za
każdym ra zem gdy wra cam do te go mia sta już po półgo dzi nie wszyst ko
wy da je mi się tak do sko na le zna jo me, tak oczy wi ste, jak bym ni gdy nie
opu ścił tej me tro po lii. Je dzie my au to bu sem z Or ly, przed na mi na przód
ścia na no wo cze snych, brzyd kich blo ków miesz kal nych i chu dych
 domków pa ry skich przed mieść, za raz po tem Por te d’Orléans, ja kiś
 stadion, pu sty te raz, ave nue géné ral Lec lerc, na stęp nie ave nue du Maine,
prze jazd obok pla cu de Bar ce lo ne, któ ry jest dzie łem Bo fi lla, hisz pań -
skie go ar chi tek ta, na wią zu ją ce go świa do mie lub nie, do tra dy cji re ali zmu
so cja li stycz ne go, i wresz cie plac In wa li dów. Au to bus za trzy mu je się tuż
obok qu ai d’Or say, czy li obok Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych –
prze chod nie wi dzą tyl ko ogrom ny bu dy nek nad Se kwa ną. To tu taj
wielką po sta cią, dy rek to rem mi ni ste rial nym, był w la tach trzy dzie stych
Ale xis Le ger, zna ny czy tel ni kom po ezji ja ko Sa in t-John Per se, au tor Ana -
ba zy. Ma ło się o tym wie, ale Ale xis Le ger w owym cza sie był je dy nym
być mo że po etą na ku li ziem skiej, któ ry miał re al ny wpływ na rze czy wi -
stą ak cję po li tycz ną, na wy da rze nia w świe cie re al nym – bo nie bę dę tu
li czył Mao Tse Tun ga, któ ry był po two rem, czy, w in nym re je strze,
Leopol da Sen gho ra, znacz nie póź niej pre zy den ta Se ne ga lu. Co praw da
nie bra ko wa ło po etów w ran dze am ba sa do rów, ta li sta by ła by dłu ga, ale
prze cież am ba sa dor nie jest po sta cią na praw dę po tęż ną. Ale Le ger to co
in ne go: do ty kał in stru men tów wła dzy, był we wnątrz fran cu skie go mi -
nister stwa naj wyż szym nie obie ral nym urzęd ni kiem. Wy da wa ło by się, że
daw ne ma rze nie o tym, by po eci rzą dzi li świa tem zi ści ło się: je den z nas
mógł wy wie rać wpływ na prze bieg wy da rzeń. I co się sta ło? Otóż Le ger
(na le ży w tym wy pad ku sta ran nie roz dzie lać je go dwa na zwi ska, po li -
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tycz ne i po etyc kie), któ ry w la tach woj ny za miesz kał w Wa szyng to nie ja -
ko emi grant po li tycz ny, wca le nie cie szy się do brą opi nią wśród hi sto ry -
ków dy plo ma cji fran cu skiej. Uwa ża się, że na le żał do tych po li ty ków,
któ rzy by li zwo len ni ka mi mięk kiej li nii wo bec hi tle row skich Nie miec,
do tych, co do pro wa dzi li do tchórz li wej ugo dy w Mo na chium w roku
1938, czy li też i do tych, co nie ro zu mie li na tu ry za gro że nia. Nasz wy -
słannik do kra iny Re al no ści za wiódł więc, jak się wy da je… Czy
 należy czynić dal sze pró by w tym kie run ku? Wy sy łać na stęp nych?  Może
le piej nie. 

Wciąż w Pa ry żu; cie pły, wil got ny sty czeń. W wa go nach me tra wie -
le osób czy ta gru be po wie ści, na wet w go dzi nach szczy tu, gdy nad gło -
wą czy tel ni ka sto ją stło cze ni pa sa że ro wie, ci, któ rym nie uda ło się
zna leźć miej sca sie dzą ce go. Pa ryż jest bo wiem sto li cą po wie ści. Pi sa nie
i czy ta nie po wie ści to po waż ny biz nes w tym mie ście. Już sa mi użyt -
kow ni cy me tra i gę stej pod miej skiej sie ci ko lei po trze bu ją ogrom nych
ilo ści czy ta deł co mie siąc. Pro szę bar dzo, do my wy daw ni cze są te go
w peł ni świa do me i pro du ku ją non stop no we to my. Wiel kie księ gar nie,
na przy kład sław ny FNAC, two rzą po tem ka plicz ki po świę co ne po szcze -
gól nym po wie ścio pi sa rzom, ka pli ce, gdzie w cen trum znaj du je się fo to -
gra fia da ne go au to ra, a obok niej sto sy ksią żek… Jak u Pro usta w opi sie
pa ry skich księ garń po śmier ci Ber got te’a, kie dy to otwar te to my te go
pi sa rza upodob ni ły się do anio łów z roz po star ty mi skrzy dła mi, czu wa -
ją cych nad du szą au to ra. Ale u Pro usta jest to wy da rze nie nie zwy kłe,
bar dzo pięk ne – a w księ gar niach FNA C-u co dzien ne i ab so lut nie ko -
mer cyj ne. I te po wie ści, pi sa ne dla pa sa że rów me tra i ko lei pod miej -
skich, są po tem szyb ko za po mi na ne. Po ja wia ją się no we. Ma ło kto czy ta
je dwu krot nie. U bu ki ni stów nad Se kwa ną wi dzi się ty sią ce żół ta wych
okła dek po wie ści sprzed pięć dzie się ciu czy osiem dzie się ciu lat, po wie ści,
któ re mia ły swój krót ki mo ment sła wy, a te raz mu szą mok nąć i mar z -
nąć pod go łym nie bem – ich los nie wie le się róż ni od lo su klo szar dów.
Na to miast to my po ezji, nie mó wiąc już o po etach, ma ją się kiep sko
w Pa ry żu. Co praw da w wa go nach me tra czę sto zna leźć moż na pla kat
z krót kim wier szem (do kład nie tak sa mo jak w sub wayu no wo jor skim),
ale, wy da je mi się, ma ło kto zer ka na te pla ka ty; po grą że ni w gru bych
to mach po wie ści pa sa że ro wie nie wi dzą ich i nie chcą zo ba czyć. (Kie dyś
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w Niem czech, gdy wy gło si łem mo ją teo rię o szyb kim za po mi na niu
powie ści, mo ja są siad ka przy sto le syk nę ła nie chęt nie: das ist Kul tur pes -
si mi smus! ).

Głów nym po wo dem na sze go przy jaz du do Pa ry ża są pięć dzie sią te
uro dzi ny Mi qu ela Bar ce ló, ma la rza uro dzo ne go na Ma jor ce, tuż nad
brze giem mo rza, zwią za ne go na przód z Bar ce lo ną, a po tem, gdy od niósł
pierw sze wiel kie suk ce sy, z Pa ry żem, ale i z Afry ką, gdzie w Ma li, re gu -
lar nie spę dza spo ro cza su – i ma lu je, ry su je, rzeź bi. Przy wo zi stam tąd
bar dzo wie le akwa rel. Bar ce ló jest jed nym z tych ar ty stów, któ rzy nie
mo gą nie pra co wać, przy czym za pew ne trud no od dzie lić tę pra cę od
za ba wy, per ma nent ne go kształ to wa nia, wy ci na nia, ry so wa nia, mo de lo -
wa nia. Bar ce ló to ma larz i akwa re li sta, któ re go pa sjo nu je przed sta wia -
nie świa ta – jest w nim, w je go płót nach czy akwa re lach, dzie cin na
ra dość, że kształ ty ist nie ją. Jest ar ty stą nie zmier nie sen su al nym. Nie któ -
re z je go prac, mo że szcze gól nie te naj prost sze, przed sta wia ją ce zwie rzę -
ta czy ro śli ny, a tak że bo ga ty świat pod wod ny Mo rza Śród ziem ne go
(Miqu el jest do świad czo nym nur kiem), ma ją w so bie nie wia ry god -
ną świe żość, tak jak by ktoś po raz pierw szy zo ba czył – za ko cha nym
wzro kiem – drze wo aka cji, psa, mał pę, ośmior ni cę, do ra dę. Mo gło by
się wy da wać, że duch cza su (je śli ist nie je) po słu żył się Mi qu elem Bar celó
– nie tyl ko nim, oczy wi ście – że by po ło żyć kres nu dzie pew nej czę ści
abs trak cyj ne go ma lar stwa, któ re go ce le bral ność sta ła się czymś nie do
znie sie nia. Jed nym z je go ar cy dzieł jest ka pli ca w ka te drze w Pal ma de
Mal lor ca: bo ga ty, ba ro ko wy ze spół ce ra mi ki, przed sta wia ją cej cud roz -
mno że nia chle ba i ryb. Jest to nie by wa ły fe sti wal ist nie nia, ce le bra cja
ży cia, któ re osią gnę ło peł nię swych kształ tów, peł nię na wet zbyt peł ną,
ja ko że i ry by, i bo chen ki chle ba, i wszyst kie stwo rze nia na zna czo ne
są pęk nię ciem – do tar ły do gra ni cy dzie lą cej doj rza łość od przej rza ło ści.
Mi qu el jest żar li wym czy tel ni kiem po ezji – tak się po zna li śmy, on czy -
tał mo je wier sze we fran cu skim tłu ma cze niu Mai Wo dec kiej, i po tem
spo tka li śmy się dzię ki po śred nic twu Ra fa ła Ja błon ki, wła ści cie la ga le rii
w Ko lo nii. 

Czy tam Wier sze ostat nie Cze sła wa Mi ło sza, opu bli ko wa ne przez
„Znak” dwa la ta po śmier ci au to ra. Prze ciw ni cy Mi ło sza – a tych nie
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brak w kra ju nad zwy czaj po le micz nym i czę sto ma łost ko wym; zresz tą
jego wy so ka po zy cja, sła wa spra wia ją, że nie oszczę dza go ty po wa dla
de mo kra cji nie chęć do wiel ko ści – twier dzą, że w ostat nich la tach utra -
cił on moc po etyc ką. Wy star czy jed nak prze czy tać kil ka li ni jek po ema -
tu Or fe usz i Eu ry dy ka, że by prze ko nać się o fał szu tej kry ty ki: 

Śpie wał o ja sno ści po ran ków, o rze kach w zie le ni. 
O dy mią cej wo dzie ró ża ne go brza sku. 
O ko lo rach: cy no bru, kar mi nu, 
Sie ny pa lo nej, błę ki tu, 
O roz ko szy pły wa nia w mo rzu ko ło mar mu ro wych skał. 
…
O tym, że swo je sło wa ukła dał prze ciw śmier ci
I żad nym swo im ry mem nie sła wił ni co ści. 

Prze ciw ni cy Mi ło sza w Pol sce dzie lą się na kil ka ka te go rii. Są wśród
nich lu dzie, któ rych po ezja w ogó le nie in te re su je, któ rzy na to miast
zarzu ca ją au to ro wi Znie wo lo ne go umy słu zdra dę: przez kil ka lat za trud -
nio ny był w ko mu ni stycz nej służ bie dy plo ma tycz nej (ni co ści jed nak nie
sła wił: nie na pi sał ani jed ne go wier sza, któ ry by się nada wał do an to lo -
gii po ezji sta li now skiej). Al bo też nie mo gą ścier pieć od ra zy po ety do
pol skie go na cjo na li zmu. Od ra zy, mu szę po wie dzieć, naj zu peł niej uza -
sad nio nej. Tuż przed po grze bem Mi ło sza po ja wi ły się gło sy, że nie był
do brym ka to li kiem i nie za słu gu je na to, by spo cząć w kryp cie za słu żo -
nych. Ci na to miast, co czy ta ją wier sze, ata ku ją nie raz Mi ło sza za ton
pod nio sły, hym nicz ny. Dzi siaj na le ży pi sać iro nicz nie i pła sko, wy glą da -
jąc lep szych cza sów. 

Kie dy czy tam wers O roz ko szy pły wa nia w mo rzu ko ło mar mu ro -
wych skał przy po mi na mi się roz mo wa z Mi ło szem sprzed pa ru lat; było
to po wa ka cjach, któ re spę dzi li śmy z M. we Wło szech w po bli żu  Luk ki,
w To ska nii, ra zem z C.K. Wil liam sem. Nie raz jeź dzi li śmy stam tąd na ką -
pie le do Boc ca di Ma gra, ma łej miej sco wo ści już na te re nie Li gu rii (z au -
to stra dy wi dzi się re kla mę ho te lu „Shel ley” – w tym miej scu uto nął
po eta). „Ma gra” to rze ka, któ ra tu taj wcho dzi do mo rza. Kie dy Miłosz
usły szał o tym, roz ma rzył się, wró ci ły do nie go wspo mnie nia minio nych
lat. W Boc ca di Ma gra spę dzał pa ro krot nie wa ka cje w to wa rzy stwie
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Cho ciaż to jest zbyt lek ko po wie dzia ne: Rem brandt, mi mo że, jak
wiemy, był to dla nie go bar dzo trud ny okres, nie mógł być znu żo ny,
ma lu jąc ten wspa nia ły ob raz. Mógł być smut ny, ale za pew ne je go smu -
tek na peł niał się ra do ścią, w mia rę jak wy peł nia ło się płót no. Męż czy -
zna, mo del, jest lek ko zgar bio ny. Praw dę mó wiąc, przy po mi na mi tro chę
mo je go znu żo ne go pro fe so ra fi lo zo fii, Lesz czyń skie go, przy ja cie la Wit -
ka ce go, któ ry, jak przy pusz cza łem, gar dził świa tem, ja ki wy ło nił się
z dru giej woj ny świa to wej. I był by to ob raz pe łen roz pa czy, za pis re zy -
gna cji, obo jęt no ści, sta ro ści, gdy by nie per ły na roz le głym, mięk kim,
ak sa mit nym ka pe lu szu, bę dą cym pra wie be re tem. Od kry łem w pew -
nym mo men cie, że per ły nie są tu zwy kłym ele men tem de ko ra cyj nym
(jest jesz cze i bro sza na pier si por tre to wa ne go). Per ły świe cą de li kat nym
bla skiem. Oczy wi ście, per ły nie mo gą być głów nym źró dłem świa tła
w ob ra zie; świa tło (do myśl ne) przy cho dzi gdzieś z le wej stro ny. Ale per -
ły też świe cą. Po chwi li – kie dy spę dzi się przed ob ra zem dłuż szą chwi -
lę – per ły na bie ra ją co raz więk sze go zna cze nia. W tym pej za żu smut ku
i zmę cze nia, perły są in ne. Per ły świe cą. Twarz jest ma to wa. Wszyst ko,
co w tym sta rym męż czy znie by ło du szą, świa tłem, schro ni ło się w per -
łach, zbie gło do pe reł. Gdy to zo ba czy łem, ob raz ożył i żył przez bar dzo
dłu gą chwi lę. I co z te go, że du sza schro ni ła się na mo ment w per łach,
że wy szła z twarzy te go męż czy zny, z je go ser ca? Naj waż niej sze, że nie
opu ści ła go cał ko wi cie. Mo że jesz cze kie dyś po wró ci tam, gdzie by ło jej
miesz ka nie.
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