
„Missa Pagana” po s∏owacku.

Na „Missa Pagana”, czyli - jak przyj´∏o si´ t∏umaczyç
tytu∏ poematu Edwarda Stachury - na  „Msz´ pogaƒskà”
- zaprasza nas ten poeta trubadur „pod dach nieba”.
Pogaƒska msza to dla nas, wychowanych na tradycjach
polskiej sagi historycznej, obrzàdek ku czci Boga ˝yjà-
cego nie w niebie, lecz pod jego dachem, a wi´c w
domu, który stworzy∏ cz∏owiekowi. „Dla wszystkich
starczy miejsca pod wielkim dachem nieba”, zaprasza
Stachura. Bardzo mi t´ atmosfer´ poematu Steda przy-
pomina∏o spotkanie zorganizowane przez Panià El˝-
biet´ Pietrzykowskà dla mieszkaƒców i goÊci naszego
uzdrowiska ze S∏owakami w dniach 22 i 23 sierpnia
w „Galerii Pod Dachem Nieba”. Nasi s∏owaccy bracia
zapewnili ju˝ w poniedzia∏ek 22 sierpnia wystrój dla
tej mszy z obrazów „Detviƒskiej Kolonii Sztuki”. „Det-
vianska umelecká kolónia”, czyli DUK powsta∏a w ro-
ku 2001 z inicjatywy kilku entuzjastów. Inicjatorami
utworzenia tej grupy byli Malček Milan - d∏ugoletni
pracownik i animator kultury w Detvie, Alexander Bo-
hó, Marián Vida i Janko Smutny∂, którzy swój talent
rozwin´li na Podpolaniu, a którzy teraz tworzà w ró˝-
nych miejscach S∏owacji. Do pierwszych w tej grupie
nale˝eli te˝ rzeêbiarz Marián Drugda i malarka Anna
Porubovičová. Obecnym prezesem jest Jaros∏aw Uhel.
MieliÊmy wi´c na Êcianach Galerii obrazy artystów tej
grupy zapewniajàce „introit” w atmosferze tego kraju.
Gdy wchodzimy dziÊ jeszcze pod oszklony dach galerii
(wystawa bawi∏a w Ciechocinku do 19 wrzeÊnia)
idziemy jak przed stacjami pogaƒskiej Êwiàtyni. Oto
Golem, gliniany potwór o˝ywiony w legendzie wch∏a-
nia ekspresyjnie przedstawione obrazy ˝ycia cz∏owieka.
Takiego ˝ycia, jakie mamy, a wi´c dramatyczne sek-
wencje wydarte z naszej psychiki. Jaros∏aw Uhel,
absolwent Warszawskiej Akademii Sztuk Pi´knych,
zdaje si´ byç w swoim malarstwie ilustratorem naszej
podÊwiadomoÊci. Widaç to szczególnie na obrazach,
gdzie wÊród dobranych, nieprzypadkowych tekstów
prasowych, ale te˝ i wyj´tych z literatury pi´knej, po-
jawia si´ rysunek jak b∏ysk naszej reakcji na odbiór
wiersza, prozy, notatki w gazecie. Jaros∏aw Uhel, to

nie tylko kierownik grupy artystycznej, nie tylko artys-
ta, ale i pedagog, który, tworzàc uczy przetwarzania
naszych uniesieƒ duchowych w form´ obrazu. Jego
malarstwo przyciàga uwag´ mi∏oÊników sztuki w wie-
lu krajach Europy i na kontynencie Ameryki Pó∏nocnej.
Przesuwajàc si´ wzd∏u˝ zawieszonych obrazów artys-
tów s∏owackich, mamy rzeczywiÊcie w pe∏ni duchowà
uczt´. Tu˝ za obrazami Uhela kilka pejza˝y górskich,
niemal pachnàcych karpackimi smrekami, choç to
widoki z drugiej strony gór, od strony Podpolani; to
pejza˝e Anny Porubovičovej, uspokojenie po agresji
w naszà psychik´ w poprzednich obrazach. Na prze-
ciwleg∏ej Êcianie pe∏ne ekspresji jesiennej przyrody
malarstwo Anny Vagalowej. I znów abstrakcyjne, a jak-
˝e poetyckie, zmuszajàce do refleksji obrazy Jána
Smutnego.

Ciechociƒska Galeria Pod Dachem Nieba nie przeds-
tawia na swych wystawach przeci´tnoÊci. Starzy bywal-
cy Galerii wiedzà o tym. Artystom s∏owackim, którzy
pojawili si´ tam drugiego dnia „Dni Kultury S∏owackiej”,
towarzyszy∏a osobiÊcie attache kultury S∏owacji Pani
Cecylia Kondračova i to wcale nie jako urz´dnik resortu,
lecz jako rzeczywista pasjonatka kultury tego kraju,
który od tak niedawna cieszy si´ swojà paƒstwowoÊcià.
To by∏a uczta dla mi∏oÊników poezji. Jak˝e zresztà
blisko powiàzanej, g∏ównie znów za sprawà Jaros∏a-
wa Uhela, z ilustracjà plastycznà impresji poetyckich.
W recytacjach w j´zyku polskim i s∏owackim, który tak
jest naszemu j´zykowi bliski, prezentowani byli Mar-
gita Dobrovičová, Milan Šmelko, Milan Rúfus, Peter
Šulej, Ivan Šobáň, Ladislav Fričovsky∂ i Daniel Michal
Fakla. Ksà˝ki tych poetów mo˝na by∏o czytaç! Tak blis-
ki jest naszemu j´zykowi, j´zyk s∏owacki. Jedynie Milan
Rúfus i Peter Šulej doczekali si´ ju˝ polskich przek∏a-
dów. Milan Rúfus to wed∏ug wielu wybitnych krytyków
literatury naszych po∏udniowych sàsiadów, ich najwy-
bitniejszy wspó∏czesny poeta, eseista i moralista. Jego
zbiór wierszy wydany by∏ zresztà w Polsce ju˝ w roku
1978 przez Wydawnictwo Literackie. Drugi jego zbiór
w wersji polskiej, „Wyznanie mi∏oÊci“, pochodzi z roku
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1995. Co nowego mo˝na by przedstawiç jeszcze po-
przez rozwa˝ania nad mi∏oÊcià, cierpieniem i Êmiercià?
Tym zajmuje si´ Rúfus. Co jest w tym innego, ˝e te-
matyka ta nie nu˝y w jego wierszach? Chyba ich s∏o-
wackoÊç! Skàd bierze si´ dziÊ jeszcze taka poezja? Oto
odpowiedê samego poety w lapidarnej metaforze ̋ niw:

„Najpierw pok∏oniç si´ wzgórzom.
Jak muzu∏manie swemu meczetowi.

Po czym odjechaç
na wysokich wozach
do bo˝ych m∏ynów.“

Polskie przek∏ady wierszy Petera Šuleja wyda∏a
przed dwoma laty Instytucja Kultury Ars Cameralis
Silesiae Superioris w Katowicach dzi´ki wsparciu fi-
nansowemu Literackiego Centrum Informacyjnego w
Bratys∏awie. Ju˝ w pierwszym optycznym przeglàdzie
tej ksià˝eczki jesteÊmy zaszokowani w∏aÊnie formà.
Futurystyczne konstrukcje s∏ów, wiem to, wielu od-
pychajà. Przyciàgajà natomiast zwolenników nowa-
torstwa. Tak, to wiersze pisane przez in˝yniera, Peter
Šulej jest bowiem in˝ynierem informatykiem. Nie to
nie ˝aden wytyk. Wra˝liwoÊci poetyckiej nie zdobywa
si´ drogà studiów. Gdy zbiega si´ jednak wiedza in-
formatyka z zapisem s∏owa poetyckiego, poeta chce
wykorzystaç t´ wiedz´ dla celniejszego u∏o˝enia s∏o-
wa na papierze. Poszukiwania form znamy doskona-
le i sà to formy, które przemijajà. Ich istnienie w his-
torii literatury jest potrzebne jako dokument niepokoju
o zanikanie wartoÊci podstawowych, czyli tych w∏aÊ-
nie, które wymieni∏em wy˝ej, omawiajàc poezj´ Rúfusa.
Formy te powstajà zawsze w okresach kryzysów mo-
ralnych, prze˝ywanych przez cywilizacje, czyli przez
cz∏owieka w zagro˝eniu jego duchowych wartoÊci.
Trzymajàc w r´ku tomik Šuleja, musimy dostrzec te
zmagania poety. Pierwsze trzy cz´Êci, gdzie na pierw-
szym planie jest forma („Porno“, „Kult“ i „Pop“) zosta-
jà jakby porzucone w trzeciej cz´Êci, co sugeruje ju˝
sam jej tytu∏: „Powrót wielkiego romantyka“. Wiem
z w∏asnego doÊwiadczenia, ˝e cz´stokroç ludzie roz-
kochani w poezji, ale wychowani na jej klasycznych
formach, nie mogà si´ przemóc, aby w futurystycznej
formie znaleêç te same poj´cia, co na przyk∏ad u Rúfusa:
mi∏oÊç, cierpienie czy t´sknota. A przecie˝ sà one tak
wyraziste, tym bardziej wyraziste, ˝e Peter Šulej
pokazuje zagubienie cz∏owieka, wiernemu tym odwie-
cznym atrybutom jego jestestwa, jego samotnoÊç w
t∏umie, cz∏owieka zagonionego w  Êwiecie prze∏omu
dwudziestego wieku wbrew jego naturze. Prosz´, prze-
czytajcie to raz jeszcze!

Ludzie z wielkiej p∏yty

to my ludzie z wielkiej p∏yty znamy stadnoÊç
bez kontaktu to my ludzie z wielkiej  p∏yty dz
icy i zimni to my ludzie z wielkiej p∏yty znam

  y solowe wyst´py to my ludzie z wielkiej p∏yt
  y zbieramy okruchy w∏asnych przekonaƒ to m

y ludzie z wielkiej p∏yty znamy ból porannego
wstawania to  my ludzie z wielkiej p∏yty ostrz
y i energiczni to my ludzie z wielkiej p∏yty zn
amy wszystkie sposoby na rozluênienie to my
ludzie z wielkiej p∏yty hartowanie jednej myÊl
i i jednej ÊwiadomoÊci  to  my ludzie z wielkie
j p∏yty to my ludzie z wielkiej p∏yty to my lud
zie  z  wielkiej   p∏yty   to   my   ludzie  ludzie

Polecam paƒstwu - nie bójce si´ poezji. Zbli˝cie
si´ do niej, a wtedy, jeÊli sami poetami nie jesteÊcie,
przekonacie si´, ˝e te zapisy, to zapisy waszych myÊli.
Zobaczycie siebie tak˝e w tej p∏ycie, w tej formie kan-
ciastej… jesteÊmy w jej wn´trzu… ka˝dy z nas. Šulej
pokazuje, podsuwa nam swojà poezj´, jak lustro. Bo-
imy si´ w nie spojrzeç? Czy te˝… nie mamy czasu?
Tak, nie mamy czasu...

Tym razem wszystkie miejsca siedzàce by∏y zaj´te.
Ale pani El˝bieta Pietrzykowska, jak przysta∏o na wes-
talk´ tej ciechociƒskiej Êwiàtyni kultury, znajdzie krzes-
∏o dla ka˝dego, kto tam przyjdzie. Ite missa est, wycho-
dz´ zamyÊlony z tej „Missa Pagana” po s∏owacku. Gdy
wracamy z ˝onà przez lasek sosnowy w stron´ domu,
znów powracajà s∏owa Stachury z pierwszej cz´Êci jego
poematu, którà dane nam by∏o niegdyÊ s∏yszeç w jego
wykonaniu…

INTROIT
(PieÊƒ na wejÊcie)

Chodê cz∏owieku, coÊ ci powiem
Chodêcie wszystkie stany
Kolorowi, biali, czarni
Chodêcie zw∏aszcza wy, ludkowie
Przez na oÊcie˝ bramy

Dla wszystkich starczy miejsca
Pod wielkim dachem nieba

Rozsiàdêcie si´ na drogach
Na ∏àkach, na roz∏ogach
Na polach, b∏oniach i wygonach
W blasku s∏oƒca, w cieniu chmur

Rozsiàdêcie si´ na ni˝u
Rozsiàdêcie si´ na wy˝u
Rozsiàdêcie si´ na p∏askowy˝u
W blasku s∏oƒca, w cieniu chmur

Dla wszystkich starczy miejsca
Pod wielkim dachem nieba
Na ziemi, którà ja i ty te˝
ZamieniliÊmy w morze ∏ez

Czerwieƒ


