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Nie ma narodu tak ma³o poszanowania maj¹cego dla indywidualnoci twórczej, tward¹ prac¹ wykuwaj¹cej sobie zrozumienie wiata, w³adzê nad nim, jak my w³anie.
S. Brzozowski Legenda M³odej Polski

W czêci s¹ s³uszne spostrze¿enia ekofilozofa H. Skolimowskiego z Medytacji: Ma³oæ
wspó³czesnego cz³owieka jest zrekapitulowan¹ nêdz¹ jego obecnej sztuki. [ ] W sztuce
najnowszej, która jest taka nijaka i czêsto taka beznadziejna, widzimy jak w zwierciadle
wspó³czesnego cz³owieka: rozdartego i zgnêbionego, wyzutego nie tylko ze swej esencji, ale tak¿e egzystencji. W ten sposób wyjête z kontekstu, mog¹ zostaæ nadu¿yte do
ogólnego pomiatania indywidualnymi dokonaniami, których siê nie zna w ca³okszta³cie,
albo odkszta³ca znêdzniaj¹c w opisach, albo z przyczyn pozapoznaniowych pomija. Jak
te os¹dy poznawcze maj¹ siê do poetyckich dokonañ Andrzeja Pañty, którego ostatni
tomik Nic wiêcej ukaza³ siê w serii Prezentacje Metafory?
Od debiutu prasowego w Pogl¹dach (1973 r.) poeta opublikowa³ w formie ksi¹¿kowej
m. in.: Wyspa na jeziorze (1977), Za p³otem (1981), Wieczna naiwnoæ wró¿ek (1985),
Pneuma Culi (1988), Mist (1988), CounterRevolution (1989), Pan (1992). Poezjê A. Pañty ju¿ w debiutanckim tomiku cechowa³a dojrza³oæ poznawcza i estetyczna oryginalnoæ.
By³a i jest, a¿ po tom Nic wiêcej zdradliw¹ dla recenzentów. Mylê ¿e ta poezja nawet
uznana, d³ugo pozostanie w specyficznym krêgu milczenia, podobnie jak arcydzie³a S.
Vincenza, dokonania T. Karpowicza, W. Wirprzy, podobnie jak arcydokonania J. S³owackiego, C. K. Norwida czy B. Lemiana, które sta³y siê zdradliwymi lustrami obna¿aj¹cymi stany umys³owe opisuj¹cych, intelektualne mo¿liwoci interpretatorów. Oryginalne
dzie³a sztuk piêknych wymagaj¹ bezporedniego obcowania, najznakomitsze opisy nie
wyczerpi¹ utrwalonych w nich sensów i znaczeñ. To arcydzie³a przywracaj¹ w dezintegracji kulturowej poczucie i odzyskiwanie uniwersalnego ³adu. To w czêci dotyczy równie¿ poezji A. Pañty.
Nie sama wspania³a dynamika jêzyka, ni obrazu wiata i cz³owieka utrudnia opis poezji
A. Pañty, ale wpisane prawid³owoci i zasady Kreacjonizmu. Chc¹c zrozumieæ utwory z Nic
wiêcej nale¿y od nowa, od debiutanckiego tomu zacz¹æ lekturê, by zauwa¿yæ ¿e dokonania
A. Pañty s¹ specyficznie niekoñcz¹cym siê ani w poszczególnych tekstach, ani tomikach
poematem rozkwitaj¹cym Pankreacjonizmu, o czym marzy³ T. Peiper. Ka¿dy nastêpny tom,
jest tylko rozdzia³em, który w odbiorze jest uzale¿niony od poznania ca³okszta³tu tej poezji. Aby to ukazaæ, nale¿a³oby napisaæ du¿¹ rozprawê, ukazuj¹c¹ na jakich zasadach
opiera siê poetyckie przeformowanie si³y i ¿ywio³u twórczego, którego skutkiem s¹ wykrystalizowane z du¿¹ precyzj¹, stany i obrazy Cz³owieka zintegrowanego z rzeczywistoci¹.
Te zasady wywodz¹ siê z gnozy! A. Pañta nie bawi siê s³owem, lecz wik³a go w odmienny
kontekst faktów i wydarzeñ, przez to samo, jêzyk jest instrumentem przekszta³cania zrozumienia, ale jest równolegle przekszta³cany. Mo¿na by napisaæ esej o tym jak A. Pañta
wytkn¹³ wieszczowi A. Mickiewiczowi, ¿e to nie jêzyk mylom k³amie; to nie sam jêzyk  jak
mniema³ W. Wirpsza  wyklucza komunikacjê z Bogiem.
Jest znacz¹c¹ dla tych, którzy bêd¹ zajmowaæ siê stron¹ poznawcz¹ tej poezji wypowied samego poety z wywiadu Dialektyka kosmosu (m¹drze przeprowadzonego przez

J. Górdzia³ka  Jestem dialektykiem w heraklitejskoböhmiañskim znaczeniu tego s³owa
[ ]. Chc¹c zapewniæ sobie radosne obcowanie z t¹ poezj¹, nale¿y uznaæ za pewnik, tê,
jedn¹ z zasadniczych tez Wittgensteina: wiat jest wszystkim, z czym mamy do czynienia. W poezji A. Pañty nie ma nic przypadkowego, w³¹cznie z wymownym cytatem myli
z Oryginalnoci H. Reada, otwieraj¹cym debiutancki tom i rzutuj¹cym równie¿ na Nic wiêcej. Dialektyka heraklitejskoböhmiañska opiera siê na pewnej wizji ewolucji ¯ycia i Kosmosu, jako Jedni, micie Cz³owiekaIndywiduum, w dos³ownoci traktowanego jako mikrokosmos. Tak pojêty cz³owiek twórczo uczestniczy w kosmicznej ewolucji, wspó³tworz¹c rzekê przemian, w której nie ma miejsca na nihilizm. To Heraklit, a nie Parmenides,
przypisuj¹c cz³owiekowi boski kreacjonizm, twórczy geniusz, uzale¿ni³ jego los i przysz³oæ od tworzenia kultury. A. Pañta tworzenie poezji w czasie znêdznionym, a nie marnym z samego faktu zaistnienia, uto¿sami³ z uprawianiem cz³owieczeñstwa, które w swej
istocie jest STAWANIEM siê, przeformuuj¹cym Byt i trwanie. Na pocz¹tku A. Pañta ods³oni³ chaos i destrukcjê w kulturze, burz¹ce harmoniê Jedni cz³owieka, bêd¹cej biopsychoduchow¹, te zwyrodnia³e idee, wiatopogl¹dy, które w prze¿yciach prowadz¹ do uwstecznienia cz³owieka, regresu ewolucyjnego. Jeli cz³owieka to i spo³eczeñstwa, a wiêc i Ludzkoci. A. Pañta nie wierzy³ w naiwne mrzonki, ¿e po zdechniêciu ideologii totalitarnych
nast¹pi sielskoæ kulturowospo³eczna, skoro wci¹¿ uprawia siê nie przestarza³e, ale
zwyrodnia³e sposoby poznania i mylenia. W tym pogl¹dzie nie by³ odosobniony, o tym
traktowa³ F. Capra, H. Skolimowski, i twórca nowej teorii ¿ycia W³. Sedlak. Przeformowanie zasad poznania w poezji sta³o siê dla A. Pañty podstaw¹, wezwaniem losu. Chora³ek gladiatorów VI (z 1977 r.) obrazuje rozpoznanie faktycznego stanu zdegenerowanych form mylenia, sta³ siê punktem zwrotnym, pocz¹tkiem budowania w³asnego, poetyckiego wiatopogl¹du, w³¹cznie z tworzeniem nowej teozofii. Przytoczê fragment Chora³ku VI z tomu Za p³otem:
S¹ za s³abe, s¹ za s³abe te ludzkie mózgi,
bo tylko z papieru:
Nawet mózg elektronowy w naszej malignie
jest ¿¹d³em pszczo³y. W z³otym ulu czaszki
przelewamy z pustego w pró¿ne tê ostatecznoæ:
piew, który rozpada siê w lepe korytarze buntu,
nie w ³agodne pos³uszeñstwo (s. 19).
Nie ma tu tonu oskar¿ycielskiego, lecz rozpoznanie stanu naszych umys³ów. Umys³ przesta³ emitowaæ myl, przesta³ przeformowywaæ informacjê w myl refleksyjn¹? To budzi
grozê, a czy rzeczywistoæ nie potwierdza, ¿e ten stan zaczyna siê ujawniaæ? Poeta musia³ od nowa w ród³ach szukaæ prawdy  wp³aw przechodziæ to sitowie mora³ów. Jeli
sitowie, to znaczy zbagniono ca³y uk³ad wiedzy. Okazuje siê ¿e poezja ci¹gle umo¿liwia odradzanie mylenia metafizycznego i mistycznego, co umiejêtnie w dojrza³oci, bezustannie czyni to A. Pañta. Przytoczê tekst (za który ongi, grozi³ stos Inkwizycji!) bêd¹cy
pierwsz¹ linijk¹ nowej teozofii, rozrastaj¹cej siê w kolejnych tomikach:
Istota z gwiazd, co stworzy³a wiat,
I wetknê³a w nas niemiertelnoæ,
Bêdzie rozstrzelana, za dezercjê,
Nikt jej nie prosi³, do dzie³a, z nas.
Ani Blake, ani baron de Swedenborg, ani S³owacki nie pisali siê na takie przewrotne szaleñstwo, w którym poeta zaprzecza papierowe og³oszenie przez F. Nietzschego mierci Boga.
W Nic wiêcej A. Pañta inaczej ni¿ w poprzednich tomikach (= rozdzia³ach), zobrazowa³ myl,
usi³uj¹c dociec, na jakiej zasadzie zostalimy wykopani z Kosmosu w wetkniêt¹ w nas niemiertelnoæ, w nieskoñczonoæ tworzenia. To co innego znaczy, ni¿ zarysowany przez Homera,
utrwalony w antycznej Grecji boski dar arcytworzenia. Co innego w teozofii znaczy byæ powo³anym, obdarzonym ³ask¹ tworzenia ni¿ byæ skazanym na powinnoæ tworzenia (tu uwolnienie
jest mierci¹). Pañta tu nie ironizuje, ukazuj¹c ¿e ze skazania na tworzenie wynikaj¹ inne kon2

sekwencje w kulturze i ¿yciu Indywiduum, i spo³eczeñstwa. Poeta szczêliwie z³oliwi³ od pocz¹tku, od tekstu Bojañ i r¿enie, coraz bardziej ods³aniaj¹c ¿e cz³owiek ani sobie, ani wiatu, ni
Panu ³aski ¿adnej nie czyni, tworz¹c cz³owieczeñstwo, bo to jest jego elementarn¹ powinnoci¹
to¿sam¹ z godnoci¹. Pos³u¿y³ siê ostr¹ ironi¹, rozprawiaj¹c z wychodkowymi teoryjkami, z
szubrastwem uprawiaj¹cym papierowe mylenie, pierdó³ami w malignie. Podobnie jak Empedokles, A. Pañta ma  nie jest to infantylne!  poczucie ¿e jest wêdrowcem Kosmosu, a taki
nie dopuszcza siê do utraty wolnoci, nie w sp³aszczonym zrozumieniu Mi³osza w Ziewolonym
umyle, lecz bli¿szej pojêciu S. Vincenza: Wolnoæ bowiem jest cile z³¹czona z dyscyplin¹ wewnêtrzn¹ myli i woli, która przychodzi do g³osu tam, gdzie przymus wewnêtrzny ustaje. A.
Pañta interesuj¹co ukazuje to, ¿e wolnoæ pojawia siê dopiero z chwil¹ czynnego uprawiania
zrozumienia umo¿liwiaj¹cego panowanie nad ¿ywio³ami, za utrata rozumu, b¹d jego niedorozwój prowadzi do regresu cz³owieczeñstwa, przejawiaj¹cego siê nie tylko w eksplozjach ludobójstwa, ale spirytyzmu, okultyzmu, hedonizmu, konsumeryzmu, w których g³ównym idea³em hominida jest produkowanie ka³u i czynienie wiata wychodkiem. Cz³owiek wg Pañty w
utworze PAN [EY] z t. Nic wiêcej zabezpieczy³ siê w negatywny sposób przed tym co ostateczne i nieuniknione, a wiêc przed wysi³kiem twórczym, uciesznym czekaniem na koniec wiata:
Myl¹ siê jednak, bo to
Wcale nie by³a bliskoæ koñca
Tego wiata, nikt nie szed³
S¹dziæ, ale zabawa, proste
Igranie, ¿ywych i strutych,
Gonitwa ku pieczarze [ ] s. 41
¯ywi i struci pêdz¹ nie maj¹c ju¿ w swej woli pragnieñ rozwijania siê, ani w umys³owoci jakichkolwiek idei, ni wizji przysz³oci, ku pieczarze, chc¹c zachowaæ tylko sw¹ zoologicznoæ. Nie jest jasne w utworze na s. 38, czy Pan, czy cz³owiek, czy sam podmiot liryczny ju¿ zrozumia³: Czym jest idea / trzymania siebie / Na pasku trwania (tzn. wegetacji!),
z czego wynika Deszcz jego klêski. Rzeczywicie
piewamy cieñko ze strachu,
piewamy cieñko z rozpaczy,
piewamy cieñko z nadziej¹,
Godni lepszego losu.
Los, który nam przypad³ w udziale: tuli nas do ³ona / Tych magicznych pierdó³, które
wycieñczaj¹ wszelki potencja³ umys³owy, jeszcze bardziej pog³êbiaj¹c bezrozumnoæ.
Lemian, maj¹c poczucie czasu nadci¹gania bezw³adu umys³owego w kulturze Zachodu,
usi³owa³ w Ezechielu  wiadom tej z³udy!  w³o¿yæ w usta Boga myl o¿ywiaj¹c¹: Spójrz!
Wszechwiat ma siê ku wionie. Pañta, na ile tylko go staæ, moc¹ ironii k³adzie kres
fa³szywej popularnoci wielu magicznych pierdó³, w³¹cznie, z bajaniem o wiecznej tê¿ynie m³odoci, wiecznej wszechmi³oci Bo / z zaciniêtych garde³ / Nie wydobywa siê
¿aden / G³os przysz³oci. / Jak gdyby p³ucom brakowa³o / Ju¿ powietrza, wiêc nie jest
to / piewanie sobie a mózgom / Leciwych, nieistniej¹cych muz / W nas, w nas w³anie
[ ]. Daje siê odczytaæ w wielu utworach od t. Za p³otem i Nic wiêcej, ¿e z³udzenia rodem
z wypaczonej nadprzyrodzonoci nie u¿ywi³y umys³ów, lecz znu¿y³y, nie s¹ w stanie
nawet ju¿ podniecaæ. Bzdurzy³y autorytety o jak pojmowanej wolnoci hominida o nierozwiniêtej osobowoci, nierozwiniêtych cechach ludzkiego charakteru, o nierozwiniêtej
jani, podniecaj¹c go jakimi to mrzonkami? Pañta odkry³ rzeczywisty dramat z którego o
wiele trudniej przyjdzie siê wydostaæ ni¿ mniemali personalici, egzystencjalici, czy m. in.
Mi³osz, Gombrowicz. Nie sposób przytaczaæ tekstów, w których poeta ukazuje, lub wprost
odpowiada dlaczego. W kulturze zniszczono podstawy naturalnego rozwoju, Ca³obytu.
Cz³owiek nie rozumie, nie tworzy ze siebie, ze swej energii ¯ycia, bo nie ma rozwiniêtego
Rozumu, od którego uzale¿niona jest osobowoæ i sfera duchowa. Nikt z naszych wielkich nie przypomnia³, bo nie zauwa¿y³ tego, co ukaza³ wnikliwy umys³ A. Pañty, ¿e bez
rozwiniêtego rozumu umys³ zamiera, karlej¹ zmys³y, ca³a sfera duchowa, zatraca siê w
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koñcu sam instynkt samozachowawczy. Co doprowadzi³o do tego stanu? W odró¿nieniu
do Eliota, który upatrywa³ przyczyn pustynnienia umys³u i kultury w zagubieniu m¹droci
w ogromie wiedzy, Pañta ukazuje, ¿e ten stan, wywo³uje lawa bezsensownej informacji,
skuteczniej zatruwaj¹c umys³y ni¿ k³amstwa. Czy siê myli? Pañta siê myli? Czy myli³y siê
miliardy ludzi wypowiadaj¹ce (dzieñ w dzieñ!) przez tysi¹clecia, modlitewnie, ten werset
z Wed: Panie! bud nas radoci¹ dobrego rozumu. Dobry Rozum jest tu uznany za ród³o
radoci. Móg³ tym wersetem zakoñczyæ Nic wiêcej, ale zakoñczy³ niemniej trafnie t³umaczeniem Do radoci F. Schillera, nadaj¹c nowy tytu³ Nic wiêcej.
W poezji A. Pañty nie ma obrazu cz³owieka wyzutego ze swej esencji, ani egzystencji,
jest to cz³owiek o wiele tragiczniejszy od Syzyfa, Fausta, Hamleta, walcz¹cy z tym co
realnie zagra¿a znikczemnieniem, upodleniem wiata i Cz³owieczeñstwa, utrat¹ natury
Twórczej. Pañta w odpowiednim momencie swego ¿ycia zrozumia³ Los Hölderlina, który
okrutn¹ tragediê ¿ycia, przemieni³ w poezjê, ocalaj¹c¹ CA£EGO cz³owieka. Utrata natury
Twórczej, by³aby mierci¹ samego Bytu. Bóg (Mistrza Eckharda, J. Taulera i rzecz jasna
t³umaczonego przez A. Pañtê, J. Böhma) nie zosta³ zabity. Teozofia tworzona przez A.
Pañtê jest racjonalna.
Wed³ug A. Pañty zag³ady ¿ycia ni koñca wiata nie bêdzie. Hominidów czeka inne okrucieñstwo, a wiêc, zwielokrotniony wysi³ek a¿ do granic wytrzyma³oci, praca nad doprowadzeniem zbagnionej, doprowadzonej do stanu wychodka Kultury, do stanu domu ¯ycia. Nie pomyli³ siê sk¹py i oszczêdny w pochwa³ach Henryk Worcell, który w pocz¹tkach
tej twórczoci stwierdzi³: Pañta to curiosalny talent z rozwiniêtym rozumem i twardym
charakterem, to jeszcze jeden z wielkich samotników, którzy nawet na dnie piek³a, tworz¹ prze³omowe dzie³a. To nie jest wartociowanie, tylko przypomnienie oczywistoci: inne
umys³y bêd¹ obcowaæ z poezj¹ J. Twardowskiego, a zupe³nie inne z dokonaniami A. Pañty.
Ni¿ej podpisana wie a¿ nadto, ¿e niemo¿liwym jest dla ka¿dego zrecenzowanie tomu
Nic wiêcej bez ukazania (choæby tylko w uproszczonym uogólnieniu) jego nierozdzielnoci z ca³okszta³tem dokonañ A.Pañty, wymagaj¹cych i zas³uguj¹cych na szersze omówienie, bo jest to Dzie³o rozkwitaj¹ce wielop³aszczyznowo, jeszcze inaczej, ni¿ poezja T. Karpowicza i W. Wirprzy. Bardzo ³atwo  to fakt!  mo¿na omieszyæ siê w opisach i ocenie,
przypisywanych przez A. Pañtê znaczeñ wielu zjawiskom naszej egzystencji, jeli nie
zauwa¿y siê, ¿e niedomówienia, nie ukoñczone opisy w jednym tomie, znajduj¹ swe
dope³nienie w dwu nastêpnych. A. Pañta nie odwo³uje os¹du poznawczego, ni przypisanych znaczeñ faktom, lecz z jak¹ niezwyk³¹ si³¹ przywo³uje (nawet kilkakrotnie) by dope³niæ, pomno¿yæ, spotêgowaæ obrazowo, jeszcze inaczej wys³owiæ, przez to samo potêguje zrozumienie wiata i Cz³owieka. Rytm, pulsacje myli i obrazów, wyra¿aj¹ pewien
nadsens tej poezji.
Usi³owa³am tylko podkreliæ, a nie opisaæ, ¿e debiutancka Wyspa na jeziorze rozwinê³a
siê w fantastyczn¹ Wyspê Poezji. Wiele myli z Nic wiêcej po ukazaniu siê nastêpnego
rozdzia³u (=tomiku) ulegnie dialektycznemu dope³nieniu, okazuj¹c siê czym wiêcej jeszcze znacz¹cym w PanKreacjonizmie A. Pañty w którym panuje Prawo Przemiany, takie
samo a nie inne, jak w chiñskiej, wiêtej Ksiêdze Przemian.
Marianna Bocian
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