LITERATURA
c.d. ze str. 25
Pana Cogito wype³nia poczucie wdziêcznoœci
dla „siwego staruszka który nie proszony przyniós³
(...) owoce ze swego ogrodu na spalonej / s³oñcem
ojczystej wyspie syna Laertesa”, a tak¿e dla Miss
Helen „z mglistej wysepki Mull na Hebrydach”, która poprosi³a go o pozostawienie zapalonej lampy
„w oknie wychodz¹cym na Holy Iona”, aby „œwiat³a
ziemi pozdrawia³y siê”. Wdziêczny jest równie¿
tym, którzy wskazywali mu drogê (kato kyrie kato).
Pan Cogito prosi Boga o opiekê nad tymi, którzy
obdarowali go swoj¹ dobroci¹ i bezinteresown¹
pomoc¹. Nie czuje niechêci, czy te¿ nienawiœci do
tych, którzy go skrzywdzili albo próbowali krzywdziæ. Nazywa ich „wodnistookimi szarymi niem¹drymi przeœladowcami”. Có¿ mo¿e znaczyæ ich
napastliwoœæ wobec widoku s³oñca „schodz¹cego”
w Morze Joñskie...”?
Pragnie rozumieæ innych ludzi, ich jêzyk, ich
cierpienie... Szuka drogi do Ÿróde³...
Pan Cogito smakuje œwiat, który jest piêkny i
dobry. Chce byæ piêkny i dobry dla œwiata, który go
uwiód³ „na zawsze i bez wybaczenia”... Ma przy tym
œwiadomoœæ w³asnych niedoskona³oœci...
Wizja Boga, który uwodzi piêknem œwiata prowokuje do postawienia niezwykle trudnego pytania, jakby wyjêtego dos³ownie z „Myœli” œw. Augustyna: sk¹d z³o?
Dlaczego w œwiecie, który jest dzie³em Boga –
artysty, dobrego Boga, pojawia siê twarz
„przeœladowcy” o szarych, niem¹drych, „wodnistych” oczach. Pojawia siê i, co charakterystyczne w
swoistej logice poetyckiego wywodu, tak¿e znika
przyæmiona obrazem s³oñca „schodz¹cego” w Morze Joñskie...?
W ostatnim wersie poeta napisa³: „jestem
uwiedziony na zawsze / i bez wybaczenia”...
Czy cz³owiek powinien t³umaczyæ siê z zachwytu i z zauroczenia piêknem œwiata? Mo¿e powinien je tylko kontemplowaæ? A mo¿e jest tak, ¿e
harmonia i doskona³oœæ œwiata to jakaœ maskarada? A mo¿e jest tak jak w mi³oœci, która zak³óca
zdolnoœæ racjonalnego myœlenia, burz¹c zdolnoœæ
artyku³owania myœli racjonalnej, ¿e zachwyt dla
piêkna œwiata niweczy w cz³owieku czujnoœæ pozwalaj¹c¹ rozpoznawaæ z³o? „Rozmiêkcza” cz³owieka, nakazuj¹c mu rozp³ywanie siê w poczuciu
zachwytu, sk³ania do poddawania siê sentymentalnej wizji rzeczywistoœci doskona³ej, nieska¿onej,
harmonijnej - jak w staro¿ytnej triadzie prawdy,
dobra i piêkna...?
Koñcowe „jestem uwiedziony na zawsze / i bez
wybaczenia” jest kluczowe dla zrozumienia przes³ania tego wiersza Herberta, który jak cz³owiek
g³êboko zakochany, a tym samym niezwykle bezbronny w mi³oœci, nie potrafi i nie chce broniæ siê
przed tym przedziwnym zauroczeniem. Rozumie,
ale jednoczeœnie nie przyjmuje do wiadomoœci
tego, ¿e œwiat jest nie tylko piêkny, ale i - mówi¹c
kolokwialnie - „bardzo ró¿ny”, dobry i z³y, pe³en
ludzi „wskazuj¹cych drogê”, przynosz¹cych owoce
ze swego ogrodu, ale równie¿ „wodnistokich” przeœladowców o „szarych niem¹drych oczach...”,
przed którymi czêsto nie ma ucieczki, którzy siê
Panu Bogu... po prostu... nie udali...
ale to nie oni s¹ sol¹ ziemi...
dr Bogumi³a Dumowska

26

W Skansenie
na ¿ywo
Do redakcji Sierpeckich Rozmaitoœci przysz³o nastêpuj¹ce zaproszenie: Marsza³ek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik,
Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski
oraz Prezes Kongregacji Przemys³owo-Handlowej Jan Rakowski
maj¹ zaszczyt zaprosiæ na: Wieczór Artystyczny Przy sztalugach,
pieœni i czymœ jeszcze... w dniu 20 sierpnia 2009 r. o godz. 17.00
PROGRAM:
1. Poplenerowy wernisa¿ malarski - dr Grzegorz Kalinowski Prezes Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków Okrêgu £ódzkiego
2. Marcin Groblicz - znany lutnik, nieznany alchemik i artysta I po³.
XVIII w. - dr Aleksandra Krupska - Wydzia³ Konserwacji Akademii
Sztuk Piêknych w Warszawie 3. Podró¿e artystyczne - Saint-Tropez,
Ainbales - Aneta JaŸwiñska - Europejska Akademia Sztuki – Warszawa - dr Grzegorz Kalinowski - Akademia Sztuk Piêknych – £ódŸ
4. Znak graficzny - rysunek - Maciej Fronczak 5. Recital Zbigniewa
Nowickiego - Leader The Tybet Underground „Kiss of Invaders”
6. Konkurs plastyczny dla dzieci „Moja okolica - dzisiaj - jutro”
- wspólne malowanie z artystami, prezentacja prac w towarzystwie
artystów 7. Loteria z niespodziankami dla wszystkich uczestników
wieczoru

Ewa Do³gañ-Piotrowska
przy plakacie informuj¹cym
o plenerze malarskim

Aneta JaŸwiñska
przy jednym ze swoich
obrazów

Mo¿e prezentowane dzie³a sztuki, z wyj¹tkiem kilku które mo¿na
nazwaæ pere³kami, a¿ nie rzuci³y na kolana, ale by³y godne uwagi.
Natomiast sposób prezentacji i oprawa tego artystycznego
wydarzenia, to tak. I trzeba mocno powiedzieæ, ¿e Muzeum Wsi
Mazowieckiej zaczyna pe³niæ w³aœciwie kulturotwórcz¹ rolê
równie¿ dla sierpeckiego œrodowiska, czego tak jakby trochê
dotychczas brakowa³o. Niew¹tpliwie jest to mo¿liwe dziêki
poczynionym tam ostatnio wielkim inwestycjom i inwencji
pracowników Muzeum.
rs

