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Poiqfl, aby przeiyC
Adriana Szymariska

Sp6lniony debiut Joanny Kurowskiej-
Mlynarczyk wskazuje na Scisle zwi4zki
migdzy biograf i4 a tw6rczo(ci4 poetki.
Zycie emigrantki, jakie przypadto jej w
udziale, nie sprzyjii tw6rczej aktywnoSci
i powoduje, ze ton jej utwor6w jest zde-
cl,dowanie minorowy. Kurowska-Mlynar-
czyk dziestayly rok mieszkzr w Chicago,
gdzie podjgla polonistyczne studia dokto-
ranckie i pracuje na Uniwersytecie Chi-
cago jako wykladowca jgzyka polskiego.
Wiersze z fomu Sciana powstawaly w
ci4gu minionvch dwudziestu lat. W tych
pisanych przedwyjazdem, a wigc podczas
stanu wojennego, w rodzinnym mie(cie
poetki, Olsztynie - albo w Toluniu, gdzie
studiowala polonistykg - dominuje nastr6j
beznaclziei, rczplrczy, niemalze 2atoby.
W tworzonych juZ na emigracji pojawiaj4
sig z kolei nuty nostalgiczne; tgsknota za
kajem i problemy adaptacyjne ksztaltujE
stan jej mySli i uczui.

POEZJA

Mimo wyralnie pesymisrycznej to-
nucji emocjonalnej Sr lana nie wyrl2a je-
dynie uczui destruktywnych. Dar wsp6t-
odczuwania - wsp6lcierpienia i wspdlra-
doSci - czyni poetkg wra2liw4 rejestratork4
zmiennych standw Swiata, a bioglafia - tak
wyraZnie okreSlq4ca jej 6wiatopoglEd - po-
woduje, 2e proces poszukiwania prawdy
istnienia, choi poddany prawom bolesnej
dialektyki, jest w ci4i Lywy. Z jednej strony
Zarliwa, metalizyczna pasja istnienia kaie
poetce afirmowa( 2ycie we wszystkich jego
przejawach, z drugiej dramatyczne doSwiad-
czenia mlodo(ci sktaniajrl j4 ku filozofii
cierpienia, wyra2aj4cej sig m.in. obsesyjn4
metafbr4 (ciany. Powracajqcy motyw (ciany
nie oznacza wszak2e jedynie przeszkody,
w ktdril sig uderza, aZeby istniei realnie tu i
teraz; wskazuje te2 na niezwykle silny dar
empatii. Kurowska identyfikuje sig nie tylko
zludimt, zwierzgtami, ro(linami, ale tak2e
z przedmiotami martwymi, obdarzaj4c je

czuj4ct1,,dusz4". Pierwszy z cyklu wierszy
o (cianie koficzy sig tak:

Slepa i glucha - nic ntie wcale
Czy zdola usprawiedliu,i( stue istnianie

Wigc nim skosmic.je sz, sant stajqc s,iq.

scrunq
Zaczynasz ruzunie(, ic i onu
.lest peltm rozpaczy

(Sciana)

Wielo(i rzeczy,,clo skonale niewainyclt"
wystgpuj4ca w wierszach Joanny Kurow-
skiej przywodzi na my5l z jednej strony
religijn4 poezjg Jana Twardowskiego, z dru-
giej przenosi nas w wielki (wiat lirycznej
moralistyki. WralliwoSi poetki i jej zmysl
przenikliwo5ci sprawiajE przeciei, Le od-
wteczne motywy i symbole z|tczyntjqprze-
mawiai nowym jgzykiem. Czlowiek i jego
cieri, u2ywaj4c Jungowskiej terminologii,
istniej4 w tych utworach z ctrl4 swoj4 he-
roiczn4 i bolesn4 histori4, uwiktani w mity
i przesqdy, wolni i niezale2ni jednocze(nie.
Poetka ma Swiadomo(i niejednoznaczno(ci
wszystkiego, co sig nam przydarza, (wia-
domo(i sprzeczno(ci. ktorc slanowii.l istotg
bytu. W wierszu Tabortakkomentuje ewan-
geliczn4 sceng boskiego przemienienia

Ksi4zg Poet6w
facek Wojciechowski

Z pi(miennictwem tak ju2 jest, Le z uply-
wem llt wigkszo(i tekstdw trlrci swojil czy-
telnodi - sens zamtzuje sig, ale i nie poddaje
aktualizacji, wobec tego wyl4cznymi cz.v-
telnikami s4 hisrorycy, przewaZnie historycy
literatury. "lednak oczywiScie niekt6re teksty
opieraj4 sig czasowi i pozostajq czytelne.
Zapewne inaczej ni2 niegdy(, ale to wcale
nie znaczy, ie gorzej. Kiedy wigc pojawia
sig edycja z myszk4, powsraje pytanie, do
ktdrej z tych krLtegorii nrrlczy.

Nie inaczel jest tym razem. Oto kr.a-
kowska Of icyna Literacka pigknie rvyclala
(acz licho skleila) tom rvierszv i wier.szo-
wanych drarrat6w Nikolaja Gumilorva - t,
znakomitym tlumaczeniu i z rdwnie kom-
petentnym poslowrem Adama Pomorskiego
(przypomnijmy, ie w jego wyborze i re-
dakcji poetyckiej polskich przeklad6w rom
Wierszy Gumilowa byl wydany w 1990 r.
ptzez warszawskq ,,Wsp5lpracg" w koope-
racji z moskiewsk4,,Radugq").

Gumilow, rozstrzelany w 1921 roku
pod zarzutem udzialu w antybolszewickim
spisku senarora Tagancewa, byl ideologiem
akmeist6w - to mialo oznacza.C,,samospel-
nienie" - i czolow4 postacrq 5wczesnej

rosyjskiej poezji. Nazywany Ksigciem poe-
t6w, ponosit r,vtedy gl6wny cigiar zmaga(t
z futurystami.

Z czasem wszystko ulegto przewar-
toSciowaniu. Pojawia sig wigc pytanie, czy
poezja Gumilowa da sig czyta( dzistqbez
specjalnego klucza - czy poddaje sig aktu-
alizacji, czy Lei jest ju2 glSwnie (wiadec-
twem przeszlo5ci. Je2eli (wiadectwem, to
zreszt4 ostatk6w dawnej literackrej Rosji,
juz postmodernistycznej, ale jeszcze nie
sowieckicj. Gumilow nale2al do pierwszych
ofiar nowego re2ymu, ktdrego nie zd,iliyl
jeszcze ani dobrze pozntr(, ani skomen-
toivai. To, co po nim zostalo, nale2y zatem
do epoki poprzedniej.

Akmeizm, ze swoj4 elegancj4 formy
i pozorami neoklasycyzmu, stanowil dla
futuryzmu dobr4 przeciwwagg, Gumilow
natomiast doskonale nadawal sig na ideo-
loga i lidera, nie odr62nial bowiem pogl4-
d6w na literaturg od pogl4ddw na iycie: nie
byio w nim 2adnej ideowej tolerancji. Czas
- kr6tki przed pierwsz4 wielk4 wojn4 i
jeszcze kr6tszy po wojnie - nie wydawal
sig sprzyjai poezji ani zwlaszczasporom o
ni4, a jednak takiej eksplozji pomysl6w na

literaturg i (wlaSnie) poezjg nie bylo przed-
tem ani dlugo potem.

PatrzLlc z perspektywy lat, moZna
uzna( akmeizm za swego rodzaju prze-
kleristwo dla jego zwolennik6w. Wszak po
Gumilowie gingli nastgpni akmei(ci, m.in.
Osip Mandelsztam, ale oczywiScie to nie
poezja ani poetyka byty w czymkolwiek
winne. System bolszewicki, zeby przetrwa(,
niszczyl ludzi utalentowanych, my5lEcyclt
i niezale2nvch; innych ptzyczyn nie byto.

Tw6r'czy okres w Zyciu Gumilowa
trwal stosunkowo krdtko. W tym czasie
zaliczyt studia na Sorbonie oraz dwie dlugie
podr62e do Wloch i do Afryki, kt6r-e go
zafascynowaly. Podczas wojny zgtosil sig
do wojska na ochotnika i wr6cil z fl-ontu w
stopniu chor42e_to. W latach I 9 10-l 9l 8 byl
mg2em Anny Achmalo w ej, Lakie przez czas
jaki( akmeistki i rownie2 porcm przeflx-
dowancj. Ich syn, Lew Gumilow przesie-
dziil w wrgzieniach i lagrach kilkana(cie
Iat. Ale te wszystkie tragedie zdarzyly sig
w latach p6iniejszych.

Tom. wlu(nic wyduny, zuwienr wier-
sze i sztuki sceniczne z okresu poprze-
dzaj4cego. Czy s4 dzisiaj czytelne?

Obawiam sig, 2e nie do koica oraz
nie dla wszystkich. Spos6b wypowiedzi
bowiem nie przystaje do wsp6lczesnych
oczekiwari, ornamentacja zaS (wedtug dzi-
siejszych kanon6w) wydqe sig sztuczna,
mo2e nawet pretensjonalna. No i nie wszyst-



Chrystusa: ,$oie,nie dotykaj iwiatlem oczrl
ilepca I pozwtil mu spa[ i inil - on myili , ie
jeszcze jest noc". W wierszu P i eHo dtalizm
wsp6listnienia Boga i cztowieka przybiera
taki, nie pozbawiony goryczy, wyruzi
,,W kqcie cztowiek I kt6ry.jest samq rozpaczq
I w triebic Bog I kntry jcst santq ntitttitiq".
Instynkt moralny poetki nie zadowala sig,
co prawda, bluZnierstwem, ale i jej pasja
religijna nie jest wolna od wqtpienia. Nie-
banalnie prze2ywana wiara co krok prowo-
kuje pytania o sens cierpienia, o rolg idei
chrystianizmu w uzdrawianiu Swiata.

Poetka akceptuje z pewno5ci4 chrze(-
cijafisk4 prawdg miloSci nieegoistycznej
wyraion4 najpelniej w wierszu Nie bdj sig:
,J',lie hrij sig miloici I kt6ra holi tylko ciebie
I ale uciekoj od tej I kt6ru runi innych".
W imig tej prawdy m6wi przejmuj{co o klo-
potach z wsp6lobcowaniem migdzy bliski-
mi sobie ludlmi. o trudnej sztuce trwania w
Swiecie niejednoznacznych wartoSci. Ludz-
ki etos poddany pr6bie najokrutniejszych
do(wiadczeri wspdiczesnoSci broni sig przed
degradacj4 nie tylko instynktown4 ucieczkq
w mqdro(i mitu, ule luk2c zirwicrzeniem
ocalaj4cej mocy bezpo(redniego uczucia.
Kiedy w wierszu Chwilo poetka stwierdza

Joanna Kurow ska-M ly nar czyk
SCIANA
Wroclaw : Wydaw. Dolno6l4skie, 1997. - 5 t s. ;
20 cm
884-r

- ,,lestem tu tylko chwilg" , w jej wyznaniu
slyszymy ial nitd ulotno5ci4 2ycia, ale i
dzigkczynienie za istnienie 6wiata. Z kolei
w wierszu Rozstanie dorainy, Iudzki b5l
przemieniony zostaje w przewrotn4 apote-
ozg wiecznoSci:

nie pdjdziemy razem tonl
gdzie ziemia przyhita do nieba
nic ogamie nas iwiatlo ktdre
prze rtika do rtia i st n ic nia.

Poczucie tajemnicy (wiata, pokora , a tak|e
tgsknota za wiedz4 ostateczn4, te najbar-
dziej intymne wymialy 2ycia prze2ywane-
go Swiadomie, opromieniajq wiersze Ku-
rowskiej blaskiem trudnego poznania. Nie
tylko widzi ona .,zt!t'nltt'ztrq i rcwttgttztry
stron( Eeczy", ale wie takie,2e ,,wszgdzie
jest iwiatlo o v,ielu imionach". Doceflmy
wigc karkolomny niekiedy wysilek poetki,
aby skr6towym j gzykiem poeft, przez kla-

syczne rytmy i pgtle metalbr dotrzei do nie
osi4galnej nigdy w pelni prawdy o naszym
przeznaczentt Uszanujmy m4dro5i prze-
slania, kt6re wyziera raz po raz z tych
strof. Kartezjaiiska delinicja honto sap i ens:
,,my6lg wigc jestem" zostala tu bowiem
przetransponowana w bardziej pasuj4c4 do
naszych czas6w tbrmulg ludzkiej kondycji:
,,pojEe , aby przeLyi" tr
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ko jest dla kaidego w pelni zrozumtale.
WSr6d powtarzal4cych sig obsesyjnie w4r
k6w sporo nawiEzuje do podr52y, tutaczki,
do egzotycznego Swiata. Mit tulacza i ma-
rynarza--obieiySwiata przeplata sig z mitem
mg2a, herosa, zdobywcy, cztowieka czynu.
W og6le kult sily, zdecydowania, skutecz-
nej wladzy jest w tych wierszach i drama-
tach stale obecny - i ju2 niewa2ne, ie czg-
sto odnoszony do staro2ytno5ci: to wszak
tylko sztafaZ. W gruncie rzeczy (ak suge-
ruje autor w wierszu Moi czytelnicy) calata
poezja byla przeznaczona gl6wnie dla tych,
kt6rzy walcz4: kt6rzy czyni4 co naleiy, nie
ogl4dajqc sig na konsekwencje.

Mo2e w tamtych latach wierzono
jeszcze w potggg slowa? St4d portret po-
ety-wtadcy, obok zreszt4 wladcy-dziecka,
chocia2 w obu zawiera sig lekka ironia.

Mowa jednak o wladcach, rycerzach
i wodzach, a nie o soidatach. Takjak rzad-
ko tratiajE sig slowa o kobietach, takjeszcze
rzadziej autorscy herosi zdradzajq ludow4
proweniencjg - co mu p6iniej wypomina-
no. Jedyny ludowy bohater (Chtop) jakol
dziwnie przypomina Griszkg Rasputina:
z kolei bohater pochodzenia robotniczego
pojawia sig w wierszu (Robotnik) tylko po
to, zeby odlai kul9, kr6ra nasl.gpnii zaUile
Gumilowa. Akural ta wizja okazata sig w
jakimS sensie proroc'za.

Wszystkie [e wiersze sq eleganckie i
niisternie skomponowane. Mo2e zbyt mis-

Irowa rshzKl 3,98

ternie? I rzeczywi(cte wyprane z emocji,
co jednak odpowiada naturze wsp6lczes-
nego czytelnika. Natomiast barierg stanowi
maniera stylistyczna.

W tomie znalazly sig tak2e dwie sce-
niczne sztuki. Manieryczne Polowanie na
nosoroicaniewydaje sig czytelne ani wysta-
wirlne. OpowieSi o przegnaniu precz poten-
cjalnego wybawcy nie ma wystarczaj4cej
metaforyki, a zreszlE przestanie jesi naiw-
niutkie. Chyba od poczqtku nie byla to sztuka
przeznaczona do inscenizacji, jakkolwiek
dialogi - zwlaszcza w reprodukcji Adama
Pomorskiego - s4 zaskakuj4co Zywe.

O wiele bli2ej sceny lokalizuje sig
Zatntta tunika, zr gcznie wykorzystuj4ca od-
wieczny w literaturze w4tek konfliktu mig-
dzy milo5ci4 i wladzel. W Swiecie intryg,
gdzie wszyscy sE przeciw wszystkim i ka2-
dy co( knuje, nie ma miejsca na autentyczne
uczucia. I chocia2 nie jest to pogl4d nad-
miernie odkrywczy, to jednak wyra2ony
w spos6b zaskakuj4co sugestywny. Oczy-

Nikolaj Gumilow
ZATRUTA TUNIKA

/ wybral, przel. z ros. i poslowiem opatrzyl Adam
Pomorski, oprac. graf. Andrzei Bondarienko. - "

Krak6w: OficynaLiteracka, 1997. -.3i3 s.;
22 cm. - (Cech Poel6w)
882 t l -2+7 6t470)"1 9"(084. I I )

wiScie i tym razem fraza moLe wydai srg
przydtuga, nadmiernie ornamentowana,
ostatecznie jednak - czytelna. Przy staran-
nej aranZacji wal'stwy werbalnej i pomy-
slowej inscenizacji wystawienie tej sztuki
nie musi byi przedsigwzigciem niemo2li-
wym. A czy poLytecznym? To jui zaleiy
od interpretacji.

W sumie wyb6r poezji oraz drama-
t6w Nikotaja Gumilowa przypomina Rosjg
literackq ijej luminarza z okresu tuiprzed
dlugotrwat4 zapalcity. Adam Pomorski
sprawil, ze prezenlacja okazala sig cieka-
wa. Czy to wyslarczy do 2ywszego zainte-
resowania publiczno5ci - zobaczymy. tr
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