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Wstęp
Harasymowicz okazał się poetą bardzo mi bliskim z trzech powodów. Primo, ze względu
na podejście do natury, którą traktuje baśniowo, którą upodmiotawia (osobą jest np. mech, nie
mówiąc już o głównej wręcz postaci buka) i z którą się brata, niemal na kształt liścia czy też
drzewa. Secundo, ze względu na to, że ma w nosie wartości miejskie, dochodząc w tym wręcz
do czystej i raczej obcej mi abnegacji (sceny w parku albo na dachu pociągu). Po trzecie, we
wspomnieniach biograficznych o nim wyczytałem, że jego relacje z ludźmi nie układały się
najlepiej, co jak najbardziej można powiedzieć też o mnie.
Oprócz subiektywnego zachwytu jestem przekonany, ze w tych 28 wierszach jest bardzo
dużo dobrej poezji z pięknie rysowanymi obrazami, trafnymi portretami, celnymi esencjami
słownymi i, co zawsze ważne, z poczuciem humoru.
Część I świadczy o tym, jak bardzo Harasymowicz był zżyty z przyrodą, a Część II - o
tym, jak mało był zżyty z miastem. Część III świadczy o tym, że kobiety miały w jego życiu
jakieś znaczenie, ale nie aż tak duże, bo najistotniejsza była dlań samotność twórcy i
nonkonformisty, o czym świadczy Część IV.
Muzyka to mieszanka trzech źródeł: 1) etniczna, reprezentowna głównie przez kapitalną
muzykę zespołu Caci Vorba; 2) fortepianowa Georga Winstona i 3) gitarowa Henryka Albera.
KJ
Gdańsk, sierpień 2017 r.

Część I
W górach
♫
1. W marcu nad ranem

♫

muzyka:

Caci Vorba - Dikanda

Komentarz
Ten wiersz jest pierwszy, bo mówi o powstawaniu (dnia, ale także życia) i dlatego dobrze służy
jako początek łuku rozpiętego nad całym zbiorem, którego końcem jest wiersz o odchodzeniu.
Także dlatego, że od razu ujawnia kluczowe, przynajmniej dla mnie, cechy wierszy
Harasymowicza: uważne przyglądanie się naturze i trafne jej opisywanie (dzięki celnym
metaforom dokładnie widzę uszy zajęcy, głowę kota i wrony), personifikacja elementów
przyrody (cudownie skaczące trawki), baśniowość i poczuie humoru (znowu kot, też diabły w
łapciach).
Po raz pierwszy w fonograficznej historii serii Poezja i muzyka nastąpiło drugie, zupełnie inne
nagranie tego samego wiersza. Pierwsze było do Griega (Poranek z Peer Gynta), który jednak
nie pasuje ani do całości zbioru, ani do koloru tego wiersza, a na dobitkę, zbytnio się spieszyłem,
aby skończyć recytację przed głośnym wejściem smyczków.

2. Wigilia Świętego Jana. Sobótka (fr.)

♫

muzyka:

Wałasi

Komentarz
Wiersz ten uświadomił mi znaczenie mchu i wskazał, że można próbować, by życie płynęło w
baśni. Tak jak życie Amfiona (syna Zeusa), który jako poeta i muzyk odzwierciedlał refleksyjną
stronę człowieka, w odróżnieniu od swojego praktycznego bliźniaka. Jestem w wieku, który ma
tę zaletę, że coraz łatwiej jest amfionować.
I jeszcze to ostinato z kiwającymi się trawami.

3. Sadzenie buków

♫

muzyka:

Joszko Broda

Komentarz
Sianie buków to zajęcie o niepodważalnej wartości. W odróżnieniu od wielu zajęć, którymi ja się
parałem. Tym niemniej wśród drzew czuję się dobrze, zdecydowanie lepiej niż wśród ludzi.

4. Podsumowanie zieleni

♫

muzyka:

Joszko Broda

Komentarz
Podsumujmy, co się tu zdarzyło. Symbioza następuje z dala od rogatek ludzkich i tylko wtedy,
gdy jest się kudłatym jak jar. Wchodzi się w stan nieważkości, zgaduje się z lasem i staje się
bukiem. Taka leśna nirwana.

5. Znaki na domem. Poranek

♫

muzyka:

Wałasi

Komentarz
Nirwany leśnej ciąg dalszy. Flet jest instrumentem, który najbardziej się tu nadaje. Zwłaszcza
prosty.

6. W górach

♫
W górach jest wszystko co kocham
Wszystkie wiersze są w bukach
Zawsze kiedy tam wracam
Biorą mnie klony za wnuka
Zawsze kiedy tam wracam
Siedzę na ławce z księżycem
I szumią brzóz kropidła
Dalekie miasta są niczem
Ja się tam urodziłem w piśmie
Ja wszystko górom zapisałem czarnym
Ja jeden znam tylko Synaj
Na lasce jałowca wsparty
I czerwień kalin jak cyrylica pisze
I na trombitach jesieni głosi bór
Że jedna jest tylko mądrość
Dzieło zdjęte z gór

muzyka:

Caci Vorba - Dikanda

Komentarz
To harasymowiczowski szlagier, który znam na pamięć. Synaj tutaj, jak rozumiem, to miejsce, w
którym człowiek sprzymierza się z siłą od niego wyższą. W tym sensie nie do końca zgadzam się
z tym pięknym wierszem. Przed chwilą przegrałem sobie końcówkę czternastego kontrapunktusu
ze Sztuki fugi i według mnie gdzieś się wspiąłem i coś tam dostałem. Oczywiście, to wspięcie się
jest na miarę moją, Pana Cogito, czyli maluteńkie. Ale jest. Nie mogę się więc zgodzić, że
wspiąć się można tylko w lesie. Oczywiście, las temu sprzyja w sposób jak najbardziej
naturalny.
Trombita to długi ludowy (bodaj karpacki) instrument dęty drewniany, który jeden człowiek
trzyma z przodu, u wylotu, a drugi dmie u wlotu. Z funkcją pierwszego dałbym radę.

7. W lesie listopadowym

♫
Wokół góry góry i góry
I całe moje życie w górach
Ileż piękniej drozdy leśne śpiewają
Niż śpiewak płatny na chórach
Jak łasiczki ścieżka w śniegach
Droga życia była kręta
Teraz z lasów zeszła na mnie
Młodych jodeł zieleń święta
Nie ludzką ręką malowany
Jest wielki smutek duszy mojej
Lecz nawet złockiej ikonie
Ja nigdy nic nie powiem
Ważne są tylko modre kopuły pieśni
Które na górze wysokiej zostaną
Nikt nie szuka inicjałów cieśli
Gdy cieśle dom postawią
Przyjaciele drodzy którzy jemioły czcicie
Dobrze że chodzicie światem
Wkrótce jodełkę zieloną spalicie
Aby darzyła was ciepłym latem
Wokół lasy i wiatr
I całe życie w wiatru świstach
Wszyscy których kocham wita was
Modrzewia ikona złocista
muzyka:

Caci vorba

Komentarz
Ponownie odrobina niezgody: śpiewak na chórach potrafi śpiewać nie mniej pięknie i
wartościowo niż ptaki. No cóż, Harasymowicz, tak jak i Pessoa (w następnym tomie Poezji i
muzyki) jawią się jako moniści chwalący tylko przyrodę i niedostrzegający wartości artefaktów.
Ja konsekwentnie deklaruję się jako dualista, który nawet więcej otrzymuje ze świata ludzi, a
przyrody ma nie na co dzień. Co więcej, powyższym monistom skłonny jestem zarzucać pewną
niekonsekwencję, skoro zachwytu nad naturą i twierdzenia że tylko w niej jest wartość, nie
zamknęli w niej właśnie, ale przelali w wiersze, które chcą, by były opublikowane, nienaturalnie
przecież. Oczywiście robią to na nasze szczęście, co dodajemy, żeby zagmatwać na koniec ten
paradoks.

8. Zaparzanie herbaty

♫

muzyka:

Caci vorba

Komentarz
Ten wiersz trafił do wyboru przypuszczalnie ze względu na konotacje turystyczne. Faktem jest,
że na szlaku cieszą rzeczy najprostsze, jak choćby ciepła herbata, nawet niekoniecznie z Azji.

9. Drowniak Netyfor

♫

muzyka:

Caci Vorba

Komentarz
Bardzo lubię słuchać to nagranie. Udało się w nim zestroić rytm wiersza z rytmem muzyki. Mają
wspólny puls. Zastosowałem tu technikę powtarzania wybranego fragmentu utworu.

10. Zmrok

♫

muzyka:

Caci Vorba - Dikanda

Komentarz
Tu ponownie za podkład biorę fragment utworu - pieśni ludowej, której na pewno warto
wysłuchać w całości. Ten wiersz bardzo przekonująco maluje obraz zmierzchu na jakiejś
odludnej wsi w Bieszczadach czy też w Beskidzie Niskim. Ta pora dnia, kiedy dzień się już
pochyla, ma wiele uroku, a Harasymowicz ma dość daru, by to oddać.

11. Uczucia zamarzające

♫
Zimno
grabieją palce
grabieją litery
Przy brzegach potoku
lód młody jak opłatek
wiatru przeciągły gwizd.
Próżno pióro
ostrzy sobie dziób
o kamieniec
muzyka:

Caci Vorba - Dikanda

Komentarz
Najwyraźniej uparłem się w tej części na podkład z powtarzającego się fragmentu. Tu jest on
najkrótszy, a więc zasługuje na miano ostinata. Smutnego, by oddać panujące tu zimno i niemoc.

Część II
W mieście
♫
12. Wizyta

♫

muzyka:

George Winston, New Hope Blues

Komentarz
Znakomita scenka - zderzenie drobnomieszczańskości z życiem kogoś zanurzonego w poezji,
szarym według spektatorów. Istna komedia slapstickowa - stąd dobór muzyki.

13. Psałterz domowy, Western, Po zakończeniu westernu

♫

muzyka:

George Winston, Miles City Train

Komentarz
Kolejna znakomita ilustracja społeczno-obyczajowa. Zestawienie trzech wierszy oddających
świat socrealizmu: w wysokim wieżowcu z tzw. wielkiej płyty wszyscy w tym samym czasie
oglądają to samo w telewizji, bo program jest jeden albo dwa. I w tym wszystkim poeta za
biureczkiem z jakiegoś laminatu.
Muzyka ponownie nawiązuje do epoki kina niemego.

14. Koncert w parku

♫

muzyka:

George Winston, Corina, Corina

Komentarz
Władza (ludowa) nadużywa spółgłosek dźwięcznych kosztem bezdźwięcznych i źle używa
słowa „jeszcze”, ale słyszała o pianiście, który wygrał Konkurs chopinowski.
Pierwszy z trzech wierszy prezentujących abnegację poety w wielkim mieście. Cały czas (od
początku Części II), ton wierszy jest lekki.

15. Letnie symptomy

♫

muzyka:

Alber, Dindi

Komentarz
Drugi z trzech wierszy prezentujących abnegację poety w wielkim mieście. Zaczyna się w nim
deklaracja niepodległości.

16. Chciałem coś napisać

♫

muzyka:

Alber, Preludium nr 3

Komentarz
Ostatni z trzech wierszy prezentujących abnegację poety w wielkim mieście. Tyle tylko, że ton
poważnieje. Poeta dostrzega rozbrat między poklaskiem świata a sobą. Jakże mi to bliskie. Te
wszystkie profesury, trybunały okupowane przez ludzi, których uczyłem i z którymi bym kiedyś
takich stanowisk nie łączył. Trzeba jednak być konsekwentnym i nie wzruszać ramionami, a
tylko cały czas wiedzieć, że to kwestia własnego wyboru, by zadowolenie własnego ołówka było
ważniejsze od uznania społecznego.
To poruszenie ołówka jako żywo przypomina mi relację miedzy poetą a kartką papieru w
wierszu Zbyszka.

17. Pejzaż

♫

muzyka:

Romanian dance

Komentarz
Znakomite połączenie trafnej obserwacji z poczuciem humoru. Krówlewna, której nogi są jak
góry, a umysł jak łupinka orzecha. Docent, którego drażni natura. No i w końcu miejsce należne
wszystkim pracom wszystkich docentów świata.

18. Nie mam zawodu

♫

muzyka:

Alber, Preludium nr 2

Komentarz
Bez przyjaciół, na skraju rzeczywistości. Bez zawodu - ni to prawnik, ni nauczyciel, ni pisarz, ni
biznesmen.
To, że dla wierszy zima jest ciężka, rozumiem jako brak bodźców do tworzenia nowych wobec
szarzyzny i szybko zapadających ciemności, co piewcy natury faktycznie może podciąć
skrzydła. Jest grudzień 2020 r. i pierwsza od kilku lat zima, w czasie której nie wyjechałem
bocianić do ciepłych ktajów. Dla mnie ta zima jest ciężka. Nie martwię się tylko rosnącą
gromadką moich wierszy zbieranych w ramach Poezji i muzyki. Im jest dobrze zawsze. I mnie
jest dobrze z nimi. Cóż wart byłby mój świat bez krzątaniny, która je urodziła?

19. Na dachu wagonu

♫
Z wszystkich domów
najbardziej kocham wagon towarowy
Pusty wagon
w którym można mieszkać
na słomie
Jedzie się niewiadomo dokąd
i ty jedziesz przygrywając sobie
na harmonijce ustnej
W nocy śpisz na dachu
leżąc na brzuchu
Wspominasz kobiety
które płakały przez ciebie
I ta przez którą
chciałeś podciąć
wiersze
nie była warta tego
tak jak i Ty nie byłeś wart miłości
którą
wyniesiono na noszach
Byłeś przy tym i poszedłeś
zmieszany z drzewami
parku
Dobrze
że leżę na grzbiecie
grając na harmonijce ustnej
na dachu kolejki
Rzepiedź-Komańcza
Przebaczają mi
wszystkie liście
jesieni
Nieziemskie
światła
muzyka:

Alber, Se acasso

Komentarz
Zastanawiam się, czemu wybrałem ten wiersz. Może dlatego, że lubie wędrować (ale nie ciągle).
Może dlatego, że wspominam kobiety, które przeze mnie płakały. A może dlatego, że ja też nie
byłem wart miłości. Gdy mam sześćdziesiąt lat, mam o sobie mniemanie zdecydowanie gorsze,
niż gdy miałem lat czterdzieści.

20. Bluza z drelichu

♫

muzyka:

Alber, La Mariposta

Komentarz
Takie może niemęskie i niehonorowe marzenie o porzuceniu wszytkiego, co się skłębiło, a może
zniknąć za górą.

Część III
Z kobietami
♫
21. Jaka jest czysta

♫

muzyka:

George Winston

Komentarz
Pan w średnim wieku spotyka się z młodą dziewczyną. Oboje są dobrze wychowani, co jej
umożliwia dyskusję z panem poetą, a jemu - spostrzeżenie, że ze względu na różnicę wieku i
doświadczeń, żyją w innych światach.

22. Scena VI

♫

muzyka:

George Winston

Komentarz
Taki wzruszający i raczej nieżyciowy obrazek, w którym on, cały czas duchowo pozostaje
wierny kobiecie, z którą z jakichś względów się rozstał. Co więcej, ona, po latach także żywi
uczucie doń. Piękne, choć niezbyt prawdopodobne, bo czemu nie mieliby być razem tak długo.
No chyba, że jej suknia stoi tylko w promieniu jego uczuć, co byłoby bardziej prawdopodobne.
Analiza nagrania pokazuje, że powyższe oznaczenia czasu wejścia z recytacją nie zostały
zastosowane.

23. Biała srebrna błękitna

♫

muzyka:

George Winston, Give me your hand

Komentarz
Bardzo sympatyczne. Podoba mi się o tych kobietach prychających jak kotki i o tych
strumyczkach.

24. Jak lodu szybka

♫
Na twym sercu
ta miłość leży czysta
jak lodu szybka
I widać przez nią każde
serca poruszenie
I wiem już
I ty wiesz
że żadne przysięgi
pisane i na klęczkach
i żadne serafiny
gnieżdżące się w koronie
Stworzyciela
Nie sprowadzą nas
na ziemię

muzyka:

George Winston

Komentarz
To już ostatni wiersz z tej części, która, choć pełna uroku, pozostawia we mnie najsłabszy ślad.
Może jest tak, że Harasymowicz bardziej od kobiet kochał góry (Część I) i samego siebie (Część
IV)? Nie spieszmy się jednak osądzać ludzi, zwłaszcza gdy ich nie znamy bezpośrednio.

Część IV
Z samym sobą
♫
25. Mój dom

♫
Mój dom
to kartka papieru
zabudowana słowami
Teraz jesienią
mknie nad nią
tylko
dym pióra
muzyka:

ukraińska - Brzmienie ciszy - Zmierzch

Komentarz
Już wcześniej Harasymowicz martwił się losami swojej gromadki wierszy (18). Teraz jawnie
deklaruje, co jest istotą jego domu. Już wcześniej pisałem o zaskakującym poczuciu bliskości z
nim (Wstęp). Nie jestem poetą, bo nie dana mi była iskra, ale istotą mojego domu jest poezja i
muzyka. Przynajmniej chciałbym, żeby tak było.

26. W górach niepogoda

♫

muzyka:

ukraińska - Bandurna, Uryvky z poemy

Komentarz
Dymi poemat... Czy mam prawo robić dowolne wycinki oryginalnego teksu? Czemu nie? Na
szczęście nie działam tu, by coś sprzedać. Więc mogę.
Ten wiersz mnie ujmuje, choć nie podzielam jego pesymizmu. Jestem w końcu adeptem
taoizmu, a to myślenie nie widzi powodu do pesymizmu. Niepogoda ciała i duszy taoistycznemu
mędrcowi są obce. Mnie nie są.
To, że świata już nie ma, jest, być może, zerżenięte z ballady Leśmiana o dwojgu kochankach.

27. Zaprosiłem ten dom

♫

muzyka:

ukraińska - dumka

Komentarz
Tego nagrania mogę słuchać w kółko. Jest o domu, którego istotą jest zbudowanie na palach
wyobraźni i niezapraszanie noszonych pochlebstwami i żywiących się ideologią, a zapraszanie,
czy wręcz przenikanie się z naturą. Jest więc o samotnych dysputach ze stołem i o bezludnym
smutku w ludnym mieście. Smutku rozwiewanym jednak przez krajobraz, pomimo tego, że
widać, ile lat poszło na dno.
Z wyrazów trudniejszych ‘beluarda’ oznacza ruchomą wieżę oblężniczą albo szeroką basztę
zamku, ‘kurdyban’ to garbiona malowana skóra, a dom to miejsce, którego istotą jest dusza.
No i ta mantryczna kojąca dumka w tle.

28. Nadzieja

♫

muzyka:

ukraińska - dumka

Komentarz
Nie wiem, gdzie ma się wstawić za poetą buczyna. Wiem, że w gruncie rzeczy nie musi się
nigdzie wstawiać, bo Harasymowicz stał się już nieodzownym elementem polskiej buczyny
górskiej.

