PRZYPOMNIENIA
LITERACKIE
Czytanie Ÿróde³ III

Ortodoksyjna tolerancja
Witolda NiedŸwieckiego
Czes³aw Markiewicz
W ostatniej swojej ksi¹¿ce „Sodoma”,
odwo³uj¹c siê do recepcji „Szatañskich wersetów” Rushdiego, m. in. przez czarnych
ajatollachów, Witold NiedŸwiecki napisa³:
Obawiam siê, ¿e ja, obeznany w rozmaitych
pismach œwiêtych, który niczego bezbo¿nego
w niej siê nie dopatrzy³em – te¿ zas³ugujê na
podobny wymiar kary – zw³aszcza za te niby
apokryfy. Dlaczego Rushdie? Dlaczego
„Szatañskie wersety? Kilka zbie¿noœci
– w podtytule „Sodomy” czytamy: „Apokryfy
Starego Testamentu” (u Rushdiego to Koran);
dedykacja w „Sodomie”: Nie zaleca siê lektury wszelkiej maœci ortodoksom (cytat z „Szatañskich wersetów”: Od samego pocz¹tku
ludzie pos³ugiwali siê Bogiem, ¿eby usprawiedliwiæ to, co usprawiedliwione byæ nie
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mo¿e. Nikt nie zna œcie¿ek Najwy¿szego:
mówi¹ ludzie). „Sodoma” ukazuje siê 16 lat
po „Szatañskich wersetach”. NiedŸwiecki jest
wiêc bogatszy nie tylko o doœwiadczenie lektury
Rushdiego, ale tak¿e o przemyœlenia zwi¹zane
z konfliktem dwóch kultur. Zupe³nie inaczej
wygl¹da ta optyka kilkanaœcie lat wczeœniej.
W 1985 roku ukazuje siê „Sahra” Witolda
NiedŸwieckiego. Zaledwie trzy lata przed
ukazaniem siê powieœci Rushdiego, a cztery
przed wydaniem na niego wyroku œmierci
przez Ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego –
przywódcy duchowego Iranu. „Opowiadania
arabskie” – bo takim podtytu³em opatrzona
jest „Sahra” – otwiera sentencja: Nie osiod³asz
strachu – nie dogonisz swoich marzeñ. Ponadto uwaga odautorska: Zbie¿noœæ nazwisk z po-

staciami historycznymi w tej ksi¹¿ce nie jest
czysto przypadkowa – ale fakty historyczne
przemiesza³ w niej przesypuj¹cy siê piasek
klepsydry czasu. W³aœnie! Czasu. Czytaj¹c
„Sahrê” powtórnie, w 2006 roku, domyœlam
siê „Szatañskich wersetów”, z g³êbokiej nieœwiadomoœci literackiej odzywa siê bezkrwawo „Faraon” Prusa. Od zawsze – okazuje siê –
jakieœ dwa, obce sobie œwiaty. Fascynuj¹ siê
nawzajem, ale te¿ œmiertelnie siê nawzajem
lêkaj¹. „Sahra”, w tym moim wsobnym, naiwnym literacko „przemieszczaniu” i wewnêtrznym „mieszaniu” – jest pierwszorzêdna.
Ju¿ w pierwszym akapicie „Marakandy”,
opowiadania otwieraj¹cego „Sahrê”, NiedŸwiecki uœwiadamia mi, ¿e pozornie obiektywne dictum czasu mo¿e byæ, albo nawet jest
Ÿród³em fundamentalnych ró¿nic: Rumi, Rzymianie Wschodni, licz¹ lata od stworzenia
œwiata i maj¹ rok cztery tysi¹ce sto pierwszy,
Aramejczycy od narodzenia ich galilejskiego
proroka Jezusa i jest u nich rok szeœæset czterdziesty, Arabowie s¹ w wieku m³odzieñczym,
bo, licz¹c od hid¿ry, maj¹ rok dziewiêtnasty.
Poza czasem – Ÿród³em ró¿nic, powodem wzajemnego niezrozumienia jest tak¿e przestrzeñ.
O Sahrze – jako miejscu na mapie – dowiadujemy siê z opisu postaci ghula, osobnika o makiawelicznym usposobieniu, ¿ywi¹cym siê
ludzkim miêsem, który szed³ na koniec œwiata,
w góry Kalf, gdzie wys³a³ go Allach, aby
sprowadzi³ na przybyszy wszystkie d¿inny na
s¹d za ich zbrodnie. W³aœnie ów ghul jest nawiedzony przez nieszczêœcia brunatnej Sahry
– jak pisze NiedŸwiecki. To topograficzne uniwersum nabiera doraŸnego sensu, jeœli powiemy, ¿e ta p³aska pustynia (z arabska zwana
Sahr¹) rozpoœciera siê miêdzy Karbal¹
a Najafem w Iraku. W tym sensie miejsce akcji
„Sahry” staje siê niejako przedmiotem
wspó³czesnych relacji wojennych. Czy przez
to lepiej rozumiemy ró¿nice obu œwiatów?
Takie próby pojawiaj¹ siê w „Sahrze” w najmniejszych opisach, sentencjach, a przede
wszystkim w dialogach, miejscami iœcie platoñskich. Zapamiêtujê dwie takie rozmowy.
W pierwszej œciera siê siedemnastolatek z plemienia Uzra, z wyzwoleñcem, by³ym w³adc¹
Kolchidy:

- Czy mo¿na zdobyæ pa³ace nikogo nie
krzywdz¹c?
- Nie. Ale mo¿na zapobiec temu, ¿eby
zdoby³ je ktoœ inny krzywdz¹c wielu.
- A jak byœ chcia³ umrzeæ?
- Nikomu nie z³orzecz¹c. A jeœli ju¿ trzeba,
to tylko bogu.
- Jakiemu? Bo teraz jest du¿y wybór bogów.
Zreszt¹, by³ zawsze. A w imiê najnowszego,
Allacha, upadaj¹ królestwa.
- Ka¿dy stwarza boga najwygodniejszego
dla siebie i niewa¿ne jak siê go nazwie, bo
cechy przypisywane bogom przez ludzi s¹
cechami przez ludzi wymyœlonymi dla w³asnych potrzeb. Mój bóg to ten, którego s³yszê
w œpiewie ptaków w wiosenny poranek.
W takim „arabskim” antropomorfizmie
odnajdujê jakieœ œlady chrzeœcijañskiego teocentryzmu. £atwiej jednak szukaæ wspólnoœci
w uniwersum. Gorzej jeœli w ruch id¹ nie
myœli, lecz miecze. Trudniejszy jest w zwi¹zku z tym, z pozoru „polityczny”, dialog ksiêcia
Henryka Sandomierskiego z arabskim W³adc¹
Wiernych, Mistrzem Wyznawców Nowego
Objawienia, W³adc¹ Gór – w jednej osobie:
- A ty?
- Ja? Ja s³u¿ê Bogu.
- Ka¿dy mo¿e mu s³u¿yæ. A ty jak?
- Choæby obron¹ Ziemi Œwiêtej przed niewier...
- W³aœnie. Nie koñczysz, bo nie chcesz
mnie uraziæ. Dla ciebie wyznawcy Allacha s¹
niewiernymi, dla nich - wyznawcy Boga
Franków i Rumich. Powinieneœ wiedzieæ, ¿e
s³u¿ysz tylko w³asnym marzeniom. O wyró¿nieniu spoœród sobie równych.
Usi³ujê zrozumieæ to wyró¿nienie spoœród
sobie równych. Czy rzeczywiœcie konflikt
„dwóch œwiatów” jest konfliktem uniwersalnym? Czy chodzi o zdobycie w³adzy nad
œwiatem, czy tylko w³adzy jako takiej? Przypominam sobie fragmenty „Faraona”. I jakkolwiek np. Asyria przynale¿a³a – z dzisiejszego
punktu widzenia – do jakiegoœ wspólnego,
staro¿ytnego œwiata, semickie korzenie
Asyryjczyków by³y Ÿród³em fundamentalnego
konfliktu z Egiptem: Faraonowie tak d³ugo
walczyli z Asyryjczykami, obie strony tyle
przela³y krwi, walka tak g³êbokie zapuœci³a
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korzenie w serca, ¿e ksi¹¿ê na sam widok ¿o³nierzy asyryjskich chwyta³ za miecz. Zdawa³o
siê, ¿e wszystkie duchy poleg³ych wojowników, wszystkie ich trudy i cierpienia
zmartwychwsta³y w duszy królewskiego
dzieciêcia i wo³a³y o zemstê.
U Prusa zbyt czytelne s¹ aluzje do naszej,
nawet nie europejskiej, ale polskiej doraŸnoœci. Tamtej, dziewiêtnastowiecznej doraŸnoœci.
Wspó³czesny punkt widzenia oddala nas od
istoty konfliktu kultur. Jeœli coœ siê w „Faraonie” uniwersalizuje, to byæ mo¿e idea
w³adzy.
Wracam do „Sahry”. Myœlê, ¿e nie by³o
intencj¹ autora pokazywanie ró¿nic. Jeœli ju¿,
to innoœci. Z tej innoœci wysup³a³ NiedŸwiecki
przede wszystkim enigmatyczn¹ m¹droœæ
wschodu. Uderzaj¹ca jest zbie¿noœæ postrzegania autorytetu patriarchatu – inaczej przecie¿ pojmowanego w œwiecie arabskim. I w
„Sahrze” i w „Faraonie” ojcowizna pojmowana jest podobnie, co nie znaczy tak samo,
jako kontynuacja bardziej myœlenia o œwiecie,
ni¿ pomna¿ania materialnoœci œwiata. Oto
stary Faraon, umieraj¹c, mówi do kap³anów:
Zostawiam wam nastêpcê, który jest lwem
i or³em w jednej osobie: s³uchajcie go,
a podŸwignie Egipt do niebywa³ej potêgi.
I znowu, o ile w „Faraonie” ow¹ „potêgê”
mo¿emy rozumieæ opacznie, po „naszemu”,
niejako w³aœnie „materialnie”, ju¿ w „Sahrze”
odczytujemy to we w³aœciwym, arabskim sensie. Przywo³ujê wiêc na dowód znowu owego
siedemnastolatka z plemienia Uzra. Jego
dziad, umieraj¹c zostawi³ mu trzos bizantyjskiego z³ota, konia, wielb³¹da, list i przykazanie: b¹dŸ m¹dry. Nie uczciwy, nie lojalny,
nie odwa¿ny – tylko m¹dry. To wszystko.
A nastêpnie, umieraj¹cy ojciec doda³: Moja
klepsydra piaszczysta przesypuje ju¿ ostatnie
ziarnka i piasek czeka na moje oczy i na kopyta twego konia. Zosta³eœ sam i b¹dŸ w ¿yciu
m¹dry. Pomijaj¹c urok literackiej sentencjonalnoœci tych s³ów, zwracam uwagê na symboliczne znaczenie przedmiotów tej schedy (trzos
z³ota, koñ, wielb³¹d). Bo w³aœnie po utracie
tego¿ wielb³¹da wraz z jukami, m³odzieniec
napisa³ na tê okolicznoœæ kasydê: Jak chamsin/
rozpraszasz mira¿e w kole widnokrêgu/
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w misce pustyni/ aby zaraz dosiêgn¹æ nastêpnego œwiata/ zwielokrotnionego b³êkitem jezior/ zieleni¹ palm.// Grzywa – chmura/
obrze¿ona per³ami gwiazd/ kopyta – pioruny/
rozdzieraj¹ce dr¿¹c¹ z przera¿enia ziemiê.//
Wiem – poniesiesz mnie poza granicê strachu/
jeœli staniemy siê jednoœci¹. M¹droœæ i poetycki urok wschodniego postrzegania œwiata,
NiedŸwiecki ubiera w esencjonalnoœæ literackiego jêzyka, ale – jak widaæ na przyk³adzie
kasydy – równie¿ w wyszukane formy,
charakterystyczne dla kultury arabskiej.
Wystarczy przeczytaæ tylko „Sahrê” i ju¿
bêdziemy wiedzieli, ¿e wschodnia m¹droœæ –
to sentencjonalnoœæ. Ale nie tylko. M¹droœci¹
tej kultury, tak jak i zreszt¹ naszej, s¹ przecie¿
przys³owia. Roi siê od nich w „Sahrze”: Lepiej
prze¿yæ jeden dzieñ kogutem, ni¿ rok kur¹,
Lepszy pos³uszny osio³ od narowistego konia,
Lepszy ¿ywy osio³ od martwego bohatera.
Przys³owia, sentencje, symbolika mowy
wi¹zanej – wszystko brzmi jednak zwyczajnie,
zgo³a nie literacko. A skoro ju¿ dotkn¹³em
œwiata przedstawionego, to bardziej wierzê
NiedŸwieckiemu, co znaczy, ¿e jego „staro¿ytnoœæ” jest dla mnie bardziej wiarygodna, ni¿
„egipskoœæ” Prusa. Pierwszy spêdzi³ bowiem
na Bliskim Wschodzie sporo zgo³a reporterskiego czasu, drugi zakoñczy³ pisanie
„Farona” w samym œrodku Europy, w urzêdowym czasie 2 maja 1895 roku o godzinie
3 po po³udniu.
W tej konfrontacji najistotniejsze s¹ jednak
wybrane przeze mnie naczelne przes³ania.
U NiedŸwieckiego jeden akapit z „Marakandy”,
powtórzê: j e d e n a k a p i t – a zawieraj¹cy
paraboliczn¹ m¹droœæ, okreœlaj¹c¹ kondycjê
cz³owiecz¹ bez wzglêdu na czas i przestrzeñ:
„Dobrze jest patrzeæ z grzbietu wielb³¹da na
zaciekawione bia³e, czarne, ¿ó³te i brunatne
twarze, wpatrzone jakby z podziwem w kafilê,
mieæ przy jukach w³óczniê z kraju Samhar, za
pasem nabijanym srebrnymi guzami dziadowy
sztylet – jambiê z rêkojeœci¹ inkrustowan¹
mas¹ per³ow¹ i ostrzem syryjskim z napisem
„kto wejdzie w mój dom jak przyjaciel –
wyjdzie przyjacielem, kto zechce uczyniæ
domowi szkodê – szakale rozw³ócz¹ jego
koœci”. T³um nie mog¹c wszystkiego dobrze

zobaczyæ rozdziela przynajmniej podziw
miêdzy wszystkich sprawiedliwie. Potem jednak trzeba zejœæ z wysokiego siod³a, trzeba
zostawiæ ³uk i w³óczniê, oddaæ ozdobny pas
i jambiê i zostaæ nagle jakby nagim wœród
skorpionów i tarantul”.
U Prusa ledwie wybrzmiewa w uszach
wspó³czesnego czytelnika œpiew egipskiego
kap³ana, zwracam uwagê: e g i p s k i e g o:
„Po³ó¿ mirrê na g³owê twoj¹, ustrój siê
w cienkie p³ótna i namaœæ siê boskimi darami.
Ubierz siê piêknie, jak mo¿esz, i nie pozwalaj
upadaæ sercu twemu. ¯yj dla rozkoszy, dopóki
jesteœ na ziemi, i nie zasmucaj serca, zanim
przyjdzie dla ciebie dzieñ ¿alów”. Czy¿ ów

„nakaz” nie jest nazbyt hedonistyczny,
sybarycki, jak na „ojczyznê najstarszej
cywilizacji w œwiecie (...), ¿ywy w¹wóz
miêdzy pustyni¹ Libijsk¹ i Arabsk¹” – stosuj¹c retorykê Prusa?
Skromna lektura, skromnej „Sahry”,
skromnego autora – powiem nieskromnie –
zbli¿y³a mnie do osobliwej prawdy. Psycholog
powie, ¿e to oczywiste: ¿eby zrozumieæ
drugiego cz³owieka, trzeba na œwiat popatrzeæ
jego oczami. Myœlê sobie, ¿e zrozumiem
siedemnastolatka z plemienia Uzra, siadaj¹c
na jego wielb³¹da. Ale nie muszê mu go
zabieraæ – jakby chcia³ Prus, ubieraj¹c swojego „Faraona” w bli¿sze zachodowi fasony.

Cz³owiek w krajobrazie
(wspomnienie o Gustawie £apszyñskim)
Romuald Szura
Gustawa pozna³em osobiœcie, chyba
w 1970 roku. W tamtych czasach na antenie
zielonogórskiej Rozg³oœni Polskiego Radia
prowadzi³em sta³y cykl audycji pod nazw¹
„Kafejka pod metafor¹”. Debiutowali w niej
przewa¿nie pocz¹tkuj¹cy poeci z regionu
lubuskiego. Przy kawie prezentowali swoje
wiersze, a oceniali je – obecni w studiu –
uzdolnieni literacko licealiœci. Nieraz autor
broni³ nieudolnie wyszukanych metafor lub
wymyœlnych skojarzeñ, ale na ogó³ zadowolony by³ z radiowego debiutu. Ja najczêœciej
równie¿.
W czerwcu 1971 roku, razem z Gustawem,
moim póŸniejszym przyjacielem i z Jerzym
Glap¹, aktorem zielonogórskim, potem re¿yserem i dyrektorem teatru, pojechaliœmy do
£agowa. Chcieliœmy w zacisznym miejscu
porozmawiaæ o ¿yciu i... poezji. By³ to osobliwy wieczór, wieczór autorski Gustawa, wów-

czas niespe³na 30.letniego poety œwiebodziñskiego. Jego wiersze czyta³ Glapa, a audytorium w osobach zaprzyjaŸnionego z Gustawem górnika i mnie dziennikarza – w scenerii
przepiêknego jeziora i malowniczego zamku
Joannitów – gawêdziliœmy o twórczoœci £apszyñskiego. Tekst tej rozmowy zarejestrowa³em w nagraniu radiowym, którego zapis
prezentujê poni¿ej.
G. £apszyñski: Krajobraz ³agowski mo¿e
byæ inspiracj¹ dla tworzenia, pisania lirycznych wierszy. Napisa³em ju¿ sporo takich
utworów pod wp³ywem urokliwej przyrody.
Mo¿e nie posiadaj¹ one wysokich walorów
artystycznych, sprawiaj¹ mi jednak du¿o
satysfakcji. W sposób realistyczny opisywa³em ten przepiêkny region, pradolinê
morenow¹ goszcz¹c¹ wokó³. Na drugim
brzegu jeziora widaæ kompleks starych
domów ³agowskich, które tak piêknie prezen-
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tuj¹ siê w s³oñcu. Szkoda, ¿e dzisiaj jest trochê
pochmurno. A w mojej poezji jest du¿o s³oñca.
J. Glapa: Chêtnie przeczytam kilka pañskich wierszy, które zapewne wzbogaci pan
lirycznym komentarzem. Ale od czego
zaczniemy?
G. £apszyñski: Proponujê od „Wybiegu
w przestrzeñ”.
J. Glapa (czyta):
Byæ w krajobrazie to znaczy wybiec z lasu
z polany jakiejœ jak z areny o miêkkich
trocinach mchu
z uchylonych drzwi w szemrz¹cej œcianie
œwierków
Trzeba biec traw¹
Jak step
Stêpa.
Tam cz³owiek dobry zamieszka³ w borze
stobrawskim
Da³ z siebie d³onie rozwarte ziarnem
I zwierzêta podchodzi³y mu do oczu
jak do Ÿróde³ bij¹cych wod¹ przeczyst¹
Tak bêdzie szed³ przez powietrze gêste z
wzrokiem pochylonym
przez krajobraz znany ka¿d¹ rêk¹
rozsianego ziarna
a¿ wiatr siê zatrzyma na twarzy ostatni
i ziemia na niego przewróci siê skib¹.
G. £apszyñski: Krajobraz, który opisujê
jest zmienny. Jest to w³aœciwie historia ludzi,
którzy widz¹ krajobraz nie tylko jako prze¿ywane piêkno, ale te¿ jako konkret, jako ziemiê
orn¹, któr¹ trzeba uprawiaæ i od, uprawy której
robi¹ siê odciski na d³oniach.
R. Szura: Pan, który jest z nami, to podobno
Twój dobry znajomy, który tak¿e lubi wiersze?
G. £apszyñski: Przepraszam za roztargnienie. Przedstawiam – ten cz³owiek nazywa siê Piotr Wêg³owski, jest górnikiem.
Pracuje w Sieniawie £agowskiej, a mieszka
tutaj, po drugiej stronie jeziora.
P. Wêg³owski: Zgadza siê. Mój wyuczony
zawód to mechanik lamp górniczych.
Obs³ugujê lampy, które górnicy codziennie
zabieraj¹ na dó³. Tam równie¿ mamy do
czynienia z pewnego rodzaju krajobrazem, ale
zupe³nie innym, ciemnym i mokrym. Nie

120

wiem czy o nim napisa³byœ jakiœ wiersz
Gustawie? Oczywiœcie moja praca nie ma nic
wspólnego z poezj¹. Polega na tym aby
sprawnie obs³u¿yæ górników, zanim zejd¹ na
dó³. A je¿eli ju¿ tam zejd¹, to zaczynam moje
prozaiczne czynnoœci, takie jak uzupe³nianie
akumulatorów, usuwanie ró¿nych technicznych defektów narzêdzi i urz¹dzeñ. A kiedy
górnicy wychodz¹ z do³u na powierzchniê, to
muszê odebraæ od nich lampy górnicze. Po
wyjœciu z tamtych ciemnoœci blask s³oneczny
czêsto pora¿a ich oczy. Ale dopiero na górze
czuj¹ siê pewnie i bezpiecznie. Czy móg³byœ
o tym napisaæ wiersz?
J. Glapa (czyta kolejny wiersz):
Oto jestem lœni¹cy w s³oñcu
z ugorem bia³ych r¹k
Oto jestem i œlad mój przyprószony
jak praptak nawarstwiony ziemi¹
jak trawa co zarasta traw¹
i drzewa rosn¹ bez mojego oddechu
³¹ki mn¹ nie tarzane w siano umieraj¹
i rzeka p³ynie z wod¹ zapomnian¹
i rzeka p³ynie Ojcze.
G. £apszyñski: Postaæ mojego ojca zostanie w³aœnie w tym krajobrazie trudnej i znojnej pracy. Pamiêtam, ¿e kiedyœ dosta³em od
niego mocne ciêgi. Mo¿e w³aœnie od tego
wziê³a siê moja poezja... W krajobrazie jest
tak¿e ból. Teraz rozumiem, ¿e mój ojciec to
coœ wiêcej ni¿ zwyk³y cz³owiek, tym bardziej,
¿e jest bohaterem wielu moich wierszy. Chocia¿ nie uczy³ mnie krajobrazu, patrzenia
w horyzont.
R. Szura: A czego uczy³?
G. £apszyñski: Pracy. Trzymania w rêku
siekiery, kosy i innych narzêdzi, które zostawiaj¹ na d³oniach odciski, bolesne odciski.
R. Szura: A kobieta?
G. £apszyñski: Kobieta to te¿ by³a wa¿na
osoba w domu. Myœlê o mojej matce. Chocia¿
w moich wierszach jest niewiele o niej. Myœlê,
¿e napiszê o niej wiêcej, je¿eli w dalszym
ci¹gu zostanie we mnie ta potrzeba. Kobieta,
która znajduje siê trochê w cieniu mego ojca,
w cieniu cz³owieka, którego nazwa³bym mo¿e przesadnie – herosem, cz³owiekiem

pracy. Kobieta, która w koszyczku czy w chuœcie zawi¹zanej niesie ojcu na pole obiad. Kobieta, która pyta go czule, po ch³opsku: „Stary,
a czyœ ty siê ju¿ nie zmêczy³? Odpocznij sobie.
Przynios³am ci bu³ki z mas³em, kie³basê
zapiekan¹ i sok do picia. Bo przecie¿ jest gor¹co, ¿niwowanie w pe³ni. Odsapnij trochê.”
Zreszt¹ te realia s¹ mi dobrze znane i wiem co
to znaczy pracowaæ w upalnym skwarze...
R. Szura: Czas jednak wybiec w pole
kolejnym twoim wierszem.
J. Glapa (czyta):
Taka jest ziemia, daleka i bliska
Pisz¹ j¹ znojnie równymi rzêdami ziarna
Taka w niej rzeka modra – ¿e zbli¿a siê niebo
œwiec¹ tam srebrno³uskie konstelacje
I drzewa siê stamt¹d wspinaj¹ na palcach
korzeni
Ich czuby owiniête s¹ bia³ymi turbanami
chmur
i dom jak l¹d siê wy³ania w bezmiarze
patrzenia
czeremch¹ bielony staje siê jasny od
œwiat³a.
G. £apszyñski: Dom to bardzo ciep³e
okreœlenie. Nawet w tej chwili, myœl¹c o moim
rodzinnym domu, widzê matkê, ojca i rodzeñstwo. Jasny, otoczony krzewami g³ogu, z rosn¹c¹ nieopodal czeremch¹ i kasztanem. S¹ to
trochê oklepane rekwizyty poetyckie, ale tak
jest naprawdê. I dlatego krajobraz ten zagnieŸdzi³ siê w mojej pamiêci. Wci¹¿ dostarcza
mi tematów. Mo¿e nie do koñca jest to uczciwe,
bo odkrywam prawdziw¹ kopalniê poetyck¹,
któr¹ eksploatujê, mo¿e nawet nadmiernie, co
zarzucaj¹ mi niekiedy czytelnicy. Ale moje
teksty s¹ otwarte jak przestrzeñ.
R. Szura: Czy nie uwa¿asz, ¿e brzozy to
najbardziej dekoracyjny element krajobrazu?
G. £apszyñski: Osobiœcie brzóz nie lubiê,
bo kojarz¹ mi siê z p³aczem, partyzanck¹
przesz³oœci¹ wojenn¹, a przecie¿ jestem w tym
wieku, ¿e mam prawo cieszyæ siê ¿yciem.
R. Szura: Wolisz zielony chlorofil?
G. £apszyñski: ... zielony chlorofil, który
jest synonimem ¿ycia i który czujê wchodz¹c
do lasu...

J. Glapa (czyta kolejny wiersz):
Bo co jest mi³oœci¹ – têtnienie
nieprzerwane rzeki
kropla co urasta w oku do Ÿród³a
Co jest ptakiem, który z ramion kobiety
wydŸwiguje skrzyd³a
Bo co jest mi³oœci¹ – jeœli w wodospadzie
w³osów
kryjê twarz przed jasnoœci¹ i jasnoœæ
ostr¹ widzê
bia³e czereœnie rumieni¹ siê owocem
zbo¿nie w zbo¿u
zamieszkuje chocho³, odchodzi wiatr
od skóry
i co jest Tob¹ – bo je¿eli idziemy opasani
krêgiem –
to jest apogeum oczu
W drzewo przechodzisz, drzewem siê
stajesz
obrastasz ptakami rozskrzydlonymi
na brwiach.
G. £apszyñski: Cz³owiek, który jest zajêty prac¹ na roli, nawet nie dostrzega tego –
powiedzia³bym – filozoficznego przemijania.
Cz³owiek jest jak drzewo, które wyrasta,
potem ze staroœci osypuje siê z kory, w jego
sokach zastyga zielony chlorofil. I konary
opadaj¹ z liœci. Zamienia siê w dosyæ
widoczn¹ korê, pe³n¹ pofa³dowañ. S¹ to po
prostu zmarszczki cz³owieka, którego smaga
wiatr w otwartym krajobrazie, który z t¹
ziemi¹ jest zwi¹zany tak dos³ownie, ¿e jeœli
nawet przeminie, to idzie do ziemi. To w³aœnie
tam w jakiejœ warstwie zamieszka.
J. Glapa (odczytuje nastêpny wiersz):
Jak ¿egnaæ krajobraz
jak¹ zaciskaj¹c¹ powiek¹ zatrzymaæ
spojrzenie?
Jak ujœæ ma cz³owiek z cia³a
którym zape³ni³ powietrze?
Jeszcze ze swego okrêtu, co przemyka
powietrzem
majakami b³êkitnymi, widzê ziemiê.
G. £apszyñski: Zawsze mnie fascynowa³
horyzont. Dla mnie krajobraz jest nadal jakimœ
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wielkim biegiem do horyzontu. Jest to trochê
dziecinne myœlenie, ale wci¹¿ chcê wiedzieæ
co znajdê za horyzontem?
***
Przez d³ugie lata przyjaŸni³em siê z Guciem. Spotykaliœmy siê przewa¿nie w Œwiebodzinie, gdzie pracowa³ w ró¿nych zawodach
i w ró¿nych instytucjach, gdzie wspó³tworzy³
¿ycie kulturalne i artystyczne miasta. Organizowa³ ró¿ne imprezy literackie (m.in. turniej
jednego wiersza dla poetów lubuskich), pisa³
i wydawa³ kolejne tomiki swoich wierszy.
Kilka jego utworów prze³o¿y³em na jêzyk
niemiecki. Dwa z nich ukaza³y siê w gazecie
„Neuer Tag” za Odr¹.
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Chêtnie spotyka³em siê z nim w Sanatorium
Rehabilitacyjno-Ortopedycznym dra Lecha
Wierusza, gdzie pracowa³ przez pewien czas
ze swoj¹ ¿on¹ Iren¹, a tak¿e w Miejskim
Domu Kultury, gdzie odgrywa³ okreœlon¹ rolê
jako animator kultury. Oboje odwiedzali mnie
w moim zielonogórskim mieszkaniu. Mieliœmy z Gustawem wiele wspólnego, i niejedno
poetyckie, a czasem te¿ ca³kowicie prozaiczne
prze¿ycie.
Poeta zmar³ w czerwcu 2002 roku.
Jednak ze wszystkich zapamiêtanych
prze¿yæ, najciekawsze dla mnie by³o spotkanie
z Gustawem w czerwcu 1971 roku, nad
jeziorem w £agowie.

