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Modlitwa Pana Cogito - podró¿nika
Panie
dziêkujê Ci ¿e stworzy³eœ œwiat piêkny i bardzo ró¿ny
a tak¿e za to ¿e pozwoli³eœ mi w niewyczerpanej dobroci
Twojej byæ w miejscach które nie by³y miejscami mojej
codziennej udrêki
- ¿e noc¹ w Tarquinii le¿a³em na placu przy studni i spi¿
rozko³ysany obwieszcza³ z wie¿y Twój gniew lub wybaczenie
a ma³y osio³ na wyspie Korkyra œpiewa³ mi ze swoich
niepojêtych miechów p³uc melancholie krajobrazu
i w brzydkim mieœcie Manchester odkry³em ludzi dobrych
i rozumnych
natura powtarza³a swoje m¹dre tautologie: las by³ lasem
morze morzem ska³a ska³¹
gwiazdy kr¹¿y³y i by³o jak byæ powinno – Iovis omnia plena
- wybacz – ¿e myœla³em tylko o sobie gdy ¿ycie innych
okrutnie nieodwracalne kr¹¿y³o wokó³ mnie jak wielki
astrologiczny zegar u œwiêtego Piotra w Beauvais
¿e by³em leniwy roztargniony zbyt ostro¿ny w labiryntach
i grotach
a tak¿e wybacz ¿e nie walczy³em jak lord Byron o szczêœcie
ludów podbitych i ogl¹da³em tylko wschody ksiê¿yca
i muzea
- dziêkujê Ci ¿e dzie³a stworzone ku chwale Twojej udzieli³y
mi cz¹stki swojej tajemnicy i w wielkiej zarozumia³oœci
pomyœla³em ¿e Duccio van Eyck Bellini malowali tak¿e dla
mnie
a tak¿e Akropol którego nigdy nie zrozumia³em do koñca
cierpliwie odkrywa³ przede mn¹ okaleczone cia³o
- proszê Ciê ¿ebyœ wynagrodzi³ siwego staruszka który nie
proszony przyniós³ mi owoce ze swego ogrodu na spalonej
s³oñcem ojczystej wyspie syna Laertesa
a tak¿e Miss Helen z mglistej wysepki Mull na Hebrydach
za to ¿e przyjê³a mnie po grecku i prosi³a ¿eby w nocy
zostawiæ w oknie wychodz¹cym na Holy Iona
zapalon¹ lampê aby œwiat³a ziemi pozdrawia³y siê
a tak¿e tych wszystkich którzy wskazywali mi drogê
i mówili kato kyrie kato
i ¿ebyœ mia³ w swojej opiece Mamê ze Spoleto Spiridiona z Paxos dobrego studenta z Berlina który wybawi³
mnie z opresji a potem nieoczekiwanie spotkany w Arizonie
wióz³ mnie do Wielkiego Kanionu który jest jak sto tysiêcy
katedr zwróconych g³ow¹ w dó³
- pozwól o Panie abym nie myœla³ o moich wodnistookich
szarych niem¹drych przeœladowcach kiedy s³oñce schodzi
w Morze Joñskie prawdziwie nieopisane
¿ebym rozumia³ innych ludzi inne jêzyki inne cierpienia
a nade wszystko ¿ebym by³ pokorny to znaczy ten który
pragnie Ÿród³a
dziêkujê Ci Panie ¿e stworzy³eœ œwiat piêkny i ró¿ny
a jeœli jest to Twoje uwodzenie jestem uwiedziony na zawsze
i bez wybaczenia
stworzy³eœ œwiat piêkny i ró¿ny2

W 1983 roku w Pary¿u nak³adem Instytutu Literackiego ukaza³
siê tom wierszy Herberta o znamiennym tytule: „Raport z oblê¿onego Miasta”. Wkrótce tomik ten w ca³oœci i we fragmentach przedrukowa³y drugoobiegowe oficyny wydawnicze w Polsce. Kontekst
wydarzeñ stanu wojennego przywo³ywa³ jednoznaczne skojarzenia
interpretacyjne. W 1992 roku Wydawnictwo Dolnoœl¹skie og³osi³o
drukiem „Raport...” uwzglêdniaj¹c fragmenty wydane wczeœniej
przez Oficynê Literack¹ w Krakowie (18 wierszy, 1983) oraz Wydawnictwo „Kr¹g” w Warszawie (Arkusz, 1984).
„Modlitwa Pana Cogito – podró¿nika” wydaje siê w pierwszym
odbiorze wierszem zagubionym wœród utworów z wyraŸnie zaznaczon¹ – jakby siê mog³o wydawaæ – tez¹, któr¹ w sposób jednoznaczny sugeruje tytu³, zarówno tego wiersza, jak i ca³ego tomu.
„Raport z oblê¿onego Miasta” przywo³uje bowiem skojarzenie z sytuacj¹ zniewolenia cz³owieka. Oblê¿enie nie jest przecie¿ wynikiem
wolnego wyboru. Z drugiej jednak strony wypowiadane jak mantra
przez Pana Cogito „dziêkujê Ci Panie”, „pozwól o Panie”, „wybacz”,
a tak¿e poetyckie obrazy piêkna œwiata kieruj¹ w kolejnym skojarzeniu myœl czytelnika do tych utworów poetyckich, które maj¹ postaæ
hymnów dziêkczynnych skierowanych do Pana Boga. Wœród nich
niew¹tpliwie najtrwalsz¹ pozycjê zajmuje hymn Jana Kochanowskiego „Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary...” Z kolei
okreœlenie Pana Cogito „podró¿nikiem”, który wskazuje nie tylko
realne miejsca i przestrzenie ziemskiej podró¿y, ale tak¿e radoœæ
spotkañ z dobrymi, zacnymi ludŸmi, które poetê ubogaci³y nasuwa
skojarzenie z biografi¹ Herberta, który przez ca³e swoje ¿ycie wiele
podró¿owa³. W tym kontekœcie brzmi ten wiersz jako swoiste
curriculum vitae poety intensywnie ch³on¹cego piêkno œwiata i pragn¹cego siê z nim ¿egnaæ albo te¿ – i to by³aby interpretacja mniej
kategoryczna – pragn¹cego dokonaæ swoistego bilansu ziemskich
doznañ. Jednak¿e poprzestanie na tym poziomie interpretacji wiersza oznacza³oby jego odczytanie zbyt powierzchowne.
PrzeœledŸmy tok poetyckiego dyskursu...
Modlitwa dziêkczynna Pana Cogito œwiadczy o tym, ¿e ¿ycie
daje mu poczucie sensu i
dostarcza wielu smaków.
Wypowiadane jak mantra
„dziêkujê Ci Panie” nazywa
poczucie spe³nienia i cichej
radoœci.
Pan Cogito dozna³ uczucia ulgi „w miejscach które
nie by³y miejscami (...) /
codziennej udrêki”. Dzwon
ze spi¿u podczas odpoczynku „na placu przy studni” w
Tarquinii sta³ siê pewnej nocy swoist¹ nici¹ porozumienia z Najwy¿szym, „obwieszcza³” bowiem Jego „gniew
lub wybaczenie”, które by³o
jakby poza nim, napawaj¹cym siê nocnym odpoczynkiem... Nawet niezbyt estetyczny „œpiew” os³a na wyspie
Korkyra malowa³ z „niepojêtych miechów p³uc melancholiê krajobrazu”. W niezbyt piêknym mieœcie Manchester „odkry³” piêknych i
m¹drych ludzi. Nie dziwi¹c siê niespodziewanemu czarowi œwiata,
ogl¹da³ las, który „by³ lasem”, morze, które „by³o morzem”, ska³ê,
która „by³a ska³¹”. Œwiat ca³y trwa³ w harmonii „kr¹¿¹cych gwiazd” i
wszystko „by³o jak byæ powinno”, nasycone doskona³oœci¹, magi¹ i
przedziwnym piêknem.
Pan Cogito czuje siê obdarowany tajemnic¹ dzie³ stworzonych
„dla wiêkszej chwa³y Bo¿ej”, ale te¿ obrazami Duccio van Eycka
Belliniego czy te¿ Akropolem, którego „nigdy nie zrozumia³ do „koñca” i który „cierpliwie odkrywa³” przed nim swoje „okaleczone cia³o”.
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