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Był sierpniowy wieczór, gdy otrzymałam dwie wiadomości od poetów z różnych
części globu… Ciekawi fakt, że dotyczyły podobnego tematu – zagadnienia róży w
literaturze. Odezwali się poeci Adam Siemieńczyk i Alison Brackenbury. Adam
zapraszał na spotkanie poetyckie poświęcone różom, Alison przysłała swój
najnowszy wiersz poświęcony tym kwiatom. Czy to zbieg okoliczności? Chyba nie.
Dodam, że na nieboskłonie pojawił się niespotykanej wielkości księżyc, nocą
iskrząc spadały kosmiczne drobiny, a wieczorami podziwialiśmy w Londynie
niespotykanej wielkości tęczę, która otaczała miasto łuną…

Od niepamiętnych czasów róża jest symbolem dwóch przeciwstawnych,
komplementarnych sił – Erosa, boga miłości i Tanathosa, boga śmierci. Najstarszy
znany dziś zapis o róży pojawia się w na glinianych tabliczkach sumeryjskiego
króla o imieniu Szarru-kin, pisze Józefina Jagodzińska.

Oto jak motyw róż zaprezentowała Alison w swym utworze:

The roses are in season and
the sweetest is the German rose
whose name I think means happiness,
whose snow breathes June to lips and nose.
July booms in with thunderstorms.
Ask, in their growl, what ageing means:
stiff knees, lost names, a sudden wish
to turn from roses to broad beans.
For broad beans are in season and
my mother skinned them, then would cook
her thick white sauce, the fatal fat,
with parsley which my great-aunt took
to munch from rows, threw, torn, still green
into her morning porridge bowl.
She lived past ninety, grew broad beans.
I think that they deserve their skins.
I think they do not need a sauce.
I chew upon their glistening curves
as patiently as my old horse.
The pea’s white flower, on crossed sticks, leans;
for months, potatoes plump. How short
is the warm season for broad beans.

A po polsku brzmi to mniej więcej tak:

Róże mają swoją porę

najsłodszą jest niemiecka róża

której nazwa jak myślę oznacza szczęście,

której śnieg tchnie czerwcem ku ustom i nozdrzom.

Huczą lipca burze.

Pytają, warcząc, co starzenie się oznacza:

sztywne kolana, utracone imiona, nagła chęć

by porzucić róże dla bobu.

*

Bób też ma swoją porę i

moja matka zdejmuje z niego skórki, a potem gotuje

gęsty biały sos, śmiertelny tłuszcz,

z pietruszką, której babcia narwała

aby ją chrupać z grządek wrzuconą, rozdartą, jeszcze zieloną,

do porannej miski z owsianką.

Dożyła ponad dziewięćdziesiątki, uprawiając bób.

*

Myślę, że zasługuje na swoją skórkę.

Myślę, że nie potrzebuje sosu.

I żuję jego lśniące zakola

tak cierpliwie, jak mój stary koń.

Groszku biały kwiat, na skrzyżowanych patykach, pochyla się;

miesięcami, ziemniaki pulchnieją. Jak krótka

jest ciepła pora bobu.

Symbolika róży w kulturze brytyjskiej posiada swą długą tradycję. Określenie
English rose oznacza na Wyspach piękną kobietę. Kwiaty te odnajdujemy nie
tylko na klombach, są obecne w ogrodach, domach. Zachwycają tysiącem odmian,
kolorów i zapachów, wytrzymałe na zmienną pogodę i wichry. Brytyjczycy są z
nich bardzo dumni. Gdy Londyn odwiedził Sławomir Mrożek odnotował w
dzienniku (…) Trawa tu rośnie cały rok, a w ogrodzie przed domem, w którym
mieszkam, kwitnie róża na łodydze wyższej ode mnie. Ile razy wchodzę albo
wychodzę z domu, wydaje mi się, że zwariowałem. (…)

Ale róże to też ciernie i ból, czyli dychotomia i złożoność…

Należy przypomnieć o słynnych angielskich Różach Lancaster i York, które
symbolizowały walkę o koronę Anglii, jaka wybuchała w okresie Średniowiecza;
nazwana została Wojną Dwu Róż. Toczyła się pomiędzy wielkimi rodami: Yorkami,
reprezentowanymi przez białe róże i Lancasterami z symbolem czerwonych róż.
Wojnę zakończyli Tudorowie, spokrewnieni z obydwoma przeciwnikami. Ich herb
łączy białą różę i czerwoną różę, które teraz stoją tuż obok siebie.

Róże stają się motywem baśni, nie są jednak szczęśliwe. W baśni Mała Dzika
Różyczka w wersji zapisanej w 1697 roku przez Charlesa Perraulta, w dniu
piętnastych urodzin królewna Różyczka, ukłuła się w palec wrzecionem i zasnęła
aż na sto lat!

Na koniec chciałabym przywołać mój debiutancki wiersz, który również nawiązuje
do tematu róży i pokazuje obie jej strony:

Czarne róże chcą znów zakwitnąć

Dreszcze przeszywają do szpiku kości
opada wilgotna mgła

zakleja oczy umarłych drzew
obudź się
wstań
muśnij kroplę… rzęsą wzruszenia
zakwitnij w snach
spotkamy się tam
na pewno
w wielkim ogrodzie
gdzie obok róży rośnie róża
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Współzałożycielka niezależnego pisma Wywrotowiec w latach osiemdziesiątych.
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Zobacz też:

Sławomir Mrożek. Rozmowa przy kawie o flircie, teatrze i wolności.

