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Doświadczenie domu i więzienia w biografii 
i twórczości Frantiska Daniela Mertha

W związku z literaturą czeską okresu komunizmu mówi się o tzw. 
rozproszonym pokoleniu. Rozptylena generace to termin Ivana Slavi- 
ka utworzony na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. na określe
nie grupy pisarzy o chrześcijańskim światopoglądzie, urodzonych 
w latach 1915-1925. Autorów tych wiązała bliskość wiekowa, spoty
kali się na uczelni, w redakcjach, zawierali przyjaźnie. Niektórzy star
si zdążyli zadebiutować jeszcze przed drugą wojną światową, więk
szość jednak wstępowała do literatury w roku 1945. Programowym 
wystąpieniem był Velikonocni almanach poezie z 1947 roku, przygo
towany przez Zdeńka Rotrekla, z przedmową Milośa Dvofaka.

Członkowie „rozproszonego pokolenia” publikowali m.in. w mie
sięczniku „Akord”, redagowanym wówczas przez Jana Zahradnićka 
i w dwutygodniku „Vysehrad”, którego redaktorem był Ivan Slavik. 
Wszyscy musieli zamilknąć w roku 1948, po dojściu komunistów do 
władzy. Niektórym udało się coś opublikować w krótkim okresie „od
wilży”, w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, większość jednak wy
dawała swoje utwory wyłącznie w drugim obiegu lub w wydawnic
twach emigracyjnych.

Na początku lat dziewięćdziesiątych, po upadku komunizmu, nie
którzy żyjący jeszcze pisarze „rozproszonego” pokolenia zaczęli wy
dawać swoje, dotychczas zakazane, książki. Jednak jeszcze w 1995 
roku I. Slavik stwierdza:

Stav rozptyleni viccmćnfi trva. Tvorba tu vice tu mćnć, spiS mćnś nachazi cestu na 
svćtlo Boźi, ćasto v okrajovych nakladatelstvich. Nćktefi, źivi i mrtvi dokonce ćekajt 
na vyvolani jmćncm (Slavik 1995, s. 123).
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Jednym z poetów tego pokolenia był Frantiśek Daniel Merth. Uro
dził się 18 października 1915 r. w miejscowości Jindrichuv Hradec. 
Maturę zdał w roku 1934 w jindrzychohradeckim gimnazjum, następ
nie rozpoczął studia na uniwersytecie Masaryka w Brnie. W tym cza
sie poznał twórczość francuskich pisarzy katolickich. Po czterech se
mestrach studiów językowych (język czeski i język francuski) prze
niósł się do Czeskich Budziejowic, na studia teologiczne. W roku 
1942 przyjął święcenia kapłańskie, miał już wtedy za sobą pierwsze 
publikacje w czasopismach „Jitro”, „Studentsky ćasopis”, a przede 
wszystkim w miesięczniku „Akord”, którego był współredaktorem.

Wiersze publikowane w „Akordzie” miały wyjść w bmeńskim 
wydawnictwie „Typos”, ale wybuch wojny spowodował przesunięcie 
publikacji na rok 1947. Po święceniach Merth dwa lata pracował 
w parafii w Pelhrimovie, po czym, jeszcze przed końcem wojny, zo
stał przeniesiony do Czeskich Budziejowic, gdzie miał więcej sposob
ności pracy wśród młodych ludzi. W krótkim czasie zyskał wielu 
słuchaczy i przyjaciół. Brał udział w wielu konferencjach, na których 
mówił o nowoczesnej sztuce chrześcijańskiej oraz o literaturze, pro
wadził też kursy życia duchowego.

Od samego początku poświęcił się pracy wśród młodzieży, zwła
szcza wśród studentów. Był doskonałym kaznodzieją jego osobo
wość przyciągała młodych. Jeszcze w czasie wojny organizował dla 
swoich słuchaczy ukrywane przed nazistami rekolekcje. Napisał tak
że dla nich książkę -  rachunek sumienia dla narzeczonych. Po wojnie 
nawiązał znowu kontakt z „Akordem” (funkcję redaktora naczelnego 
przejął po nim Zahradnićek). Zdążył także jeszcze wydać swój pier
wszy zbiór wierszy, zatytułowany Refrigerium (1947). Od lutego 
1948 śledzony był przez służbę bezpieczeństwa, a 30 września tego 
roku został aresztowany. W publicznym procesie został skazany na 
pięć lat pracy w obozie pracy. Pracował w kopalni węgla w Dolnym 
Jiretinie oraz w kopalni uranu w Homym Slavkove u Jachymova.

Po opuszczeniu więzienia nie otrzymał zgody władz państwowych 
na wykonywanie posługi kapłańskiej. Wrócił więc do rodzinnego do
mu i zamieszkał z matką. W latach 1955-1967 pracował w fabryce
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produkującej okulary lotnicze (ponieważ istniał ustawowy obowiązek 
pracy). Po wypadku, w którym stracił część palca, mógł rozpocząć 
pracę w instytucie dla upośledzonej młodzieży. Pracował tam z zaan
gażowaniem, jednocześnie uzupełniając zaocznie studia.

Choć nie mógł publikować, nie zapomniał o poezji. Dzięki pośred
nictwu byłego współwięźnia, Zdeńka Kalisty, nawiązał kontakt z bib
liofilem z Kladna, Josefem Ciprou. W czasach „odwilży”, w drugiej 
połowie lat sześćdziesiątych, dzięki niemu wydał Merth (prywatnie) 
trzy tomiki jako egzemplarze bibliofilskie. Przy pomocy przyjaciół 
wydał także kolejne zbiory poetyckie, inspirowane przeżyciami wię
ziennymi -  Den Madian (1968) i Kahany (1969). Po powrocie bisku
pa J. Hloucha z internowania Merth otrzymuje zgodę na wykonywa
nie posługi kapłańskiej i na krótko przybywa do Czeskich Budziejo- 
wic. Wtedy, w 1970 roku, wyszedł drugi oficjalnie wydany tomik 
Mertha: Oranćina piseń. Zaraz potem rozpoczęła się normalizacja, 
która dla księdza-poety oznaczała przeniesienie go daleko od wszel
kich centrów życia kulturalnego, do małej szumawskiej wioski Stra- 
śin. Zamieszkał tam przy zaniedbanym kościele na wymagającej so
lidnego remontu plebani.

Pobyt w Straśinie początkowo odczuwał on jako wygnanie. Jednak 
szybko nawiązał bliski kontakt ze swoimi parafianami. Przeżycia z te
go okresu znajdują także odbicie w poezji, w której ogromną rolę od
grywa przyroda Szumawy. Lata straszyńskie -  właściwie całe ostatnie 
ćwierć wieku życia F. D. Martha -  to na początku dla „człowieka 
z miasta” opuszczenie i wygnanie. Z czasem jednak stają się one lata
mi ogromnej koncentracji twórczej, mimo że jego poezja nadal nie 
mogła być publikowana (szczególnie po tym, jak ksiądz-poeta na 
zjeździe pisarzy w roku 1977 został określony jako „szkodnik literatu
ry socjalistycznej”).

W latach osiemdziesiątych XX wieku, kiedy system socjalistyczny 
słabł, Straśin stawał się celem pielgrzymek nie tylko czcicieli tamtej
szej figury Matki Bożej, ale także wielbicieli talentu jej proboszcza. 
W samizdatowej edycji Kde domov muj wyszedł w 1980 roku duży
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zbiór wierszy Mertha zatytułowany Rukopisy, a zaraz po nim także 
mniejsze tomiki.

W roku 1992 wychodzi oficjalnie kolejny zbiór wierszy Ne krvi 
byku, a później dalsze tomiki1. W roku 1994 Merth zostaje nagrodzo
ny przez konferencję biskupów czeskich, a 17 stycznia 1995 roku 
otrzymuje nagrodę Jana Zahradnicka. W tym samym roku umiera 
(11 kwietnia).

Życie F. D. Mertha znajduje odbicie w jego poezji. W wierszach 
tych można znaleźć kilka grup obrazów, dających się powiązać z po
szczególnymi okresami jego życia. Podstawowym motywem jest do- 
mov, rozumiany przede wszystkim jako dom rodzinny (silnie związa
ne z domovem postaci rodziców, szczególnie matki), dalej samotność, 
więzienie (i rozłąka z rodziną) oraz przyroda. Chciałabym zwrócić 
uwagę szczególnie na dwa z tych motywów -  obraz domu rodzinnego 
i matki oraz życie więzienne. Temat domu i matki wybrałam dlatego, 
że jest to jeden z najważniejszych motywów twórczości Franciszka 
Daniela Mertha, a także dlatego, że jest to temat często pojawiający 
się w poezji kapłańskiej. Nawiązania do przeżyć więziennych zaś po
zwolą pokazać szczególną rolę tego doświadczenia w życiu Mertha, 
tak często pojawiającego się w biografiach wielu katolików komuni
stycznej Czechosłowacji.

W poezji Mertha domov jest rozumiany przede wszystkim jako 
dom rodzinny. Z domovem w tym znaczeniu łączy Merth sprawy i war
tości, które tradycyjnie z domem zwykło się kojarzyć: rodzinę (rodzi
ce i dzieci), dzieciństwo, kształtowanie dziecka, spokój, pewność, 
oparcie i -  po opuszczeniu domu -  tęsknotę oraz próbę stworzenia do
mu dla siebie. W tej twórczości domov towarzyszy człowiekowi od 
narodzin do śmierci, a może nawet dłużej, bo tworzenie domu zaczy
na się już przed pojawieniem się dziecka, kiedy kształtują się stosunki 
między przyszłymi rodzicami. Wspomnienia domu towarzyszą czło
wiekowi także jeszcze w drodze na drugi świat.

1 Dorobek literacki F. D. Mertha pozostał w rozproszeniu. Podobno jedno 
z czeskich wydawnictw zamierzało w ostatnich latach wydać wiersze zebrane 
Mertha, ale nigdzie nie udało mi się trafić na jakiekolwiek ślady jego istnienia.
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Początkiem rodziny jest zawsze „Zaslibenim divky a hocha zav- 
reny pokład” (Zapisy z prodlevani u kriże\ Zapisy, s. 78), ukoronowa
nie znajomości, krok wymagający przygotowań. Skarbem, który stąd 
bierze początek, jest rodzina i dom. Motyw ten najczęściej pojawia się 
w pierwszym zbiorze Mertha, w Refrigerium. Znajdujący się tam 
wiersz Domove pozwala określić, czym jest dom rodzinny i jakie ma 
znaczenie w życiu człowieka:

Ccsty mź jak srdce taźnych ptaku 
luk kfidel jej ich w duśi mć je zlomen 
ó domove, bez tebe nikde se nepozróme

v cizi Sat oblćknut na cestach ćas 
list pada touhou list pada dalku 
ó domove, tvć krovy rozlomenć

zem koni zpćnćnych zemź mć srdce plamen 
v nejtvrdSi ćervny doutniky nad zahradami 
domovem kotven a domovem zlomen

(Refrigerium, s. 47)

Na miejsce i znaczenie domu w życiu szczególnie wyraźnie wska
zuje tu wers: „ó dotnove, bez tebe nikde se nepozname”, w którym poe
ta wyraża, że dom jest miejscem, gdzie człowiek poznaje świat i sie
bie, a więc zostaje w jakimś stopniu ukształtowany na całe życie. Po
siadanie domu pozwala „zadomowić” się także w życiu -  człowiek 
jest „domovem kotven”. Czym jest -  według F. D. Mertha -  dom ro
dzinny, kto i co go tworzy?

Poza samym słowem domov w wierszach Mertha znaleźć możemy 
wiele innych leksemów-synonimów, za pomocą których autor two
rzy obrazy związane tematycznie z kręgiem rodziny. Jest to przede 
wszystkim matka i dziecko, rzadziej ojciec. Przywoływane są także 
przedmioty i zjawiska związane z okresem dzieciństwa -  pojawia się 
kołyska i kołysanki. Dom to także dach (tak, jak w cytowanym powy
żej wierszu Domove) lub izba.

Taki dom będzie człowiekowi potrzebny przez całe życie. Choć 
nadejdzie dzień, kiedy (w sensie dosłownym) będzie trzeba opuścić 
dom swojego dzieciństwa, to będzie się tu powracać przynajmniej we
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wspomnieniach. Noce spędzone na wspominaniu domu są bardzo 
cenne, dlatego podmiot lityczny wiersza Dech domova prosi, aby za
trzymać światło, zatrzymać świt, przedłużyć jeszcze noc:

ó ponech rozsvitit, Ty, jenż jsi Dech 
ó nedej zdvihnout noc, v niż hofi naśe krev 
tak tiSe tichnouce kćź odejde 
stin nad domem ztracenym domovem

(Refrigerium, s. 36)

Dom, który się straciło, będzie wracać przez całe życie, będzie się 
go odtwarzać we własnym wnętrzu. W wierszu Pastel, zamykającym 
tomik A zustava domov podmiot liryczny wyznaje:

Jen v sobć mam svuj dum 
A je to prazdne pole

(A zustava domov, brak numeracji stron)

Takie budowanie jest bardzo trudne, wymaga wysiłku, poświęce
nia i znoszenia bólu. Z wierszy wiemy, że domo\ we wnętrzu człowie
ka rodzi się z łez, powstaje jako tarcza czy pancerz mający chronić 
przed ranami duszy.

To, co człowiek zapamiętał jako swój dom rodzinny, kiedyś jesz
cze zostanie mu na chwilę zwrócone (może dlatego, że tkwi w sercu 
jak pieczęć), powróci w chwili śmierci. Tak, jak dom przygotował nas 
do życia na ziemi, tak też pomoże nam przejść przez śmierć, niejako 
po raz drugi przygotuje do życia, tym razem do życia w światłości:

A ź  najednou było to: vonól chleb a svótlo stołu było u tebe
To odemykals byt a ticho vykiiklo
To rychleji, neź blesk tvuj pravy domov na vtefinu vratil se

A na niti jsi preSel nad smrti a ani nevedćl, żes promćnćny ve svćtlo
(Sedmpisni, s. 19)

Taki obraz domu występuje także w innych wierszach Mertha. Jest 
on w dużym stopniu ukształtowany przez chrześcijańską wizję śmier
ci jako powrotu do domu Ojca, wizję opierającą się na słowach Jezusa 
z Ewangelii według świętego Jana:
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W domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powie
dział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A  gdy odejdę i przygotuję wam miejs
ce, przyjdę ponownie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem  
(J 14,2-3).

Dom ziemski jest w tym świetle tylko czymś czasowym, choć po
równanie, wzięte z Ewangelii, a bardzo ważne i częste w chrześcijań
stwie, wskazuje na podobieństwo między domem, który mamy tu, na 
ziemi, a mieszkaniem, które jest przygotowane w domu Ojca. Zresztą 
w poezji Mertha odwołania do Biblii są czytelne i bardzo częste, poja
wiają się w różnych postaciach i pełnią rozmaite funkcje. Obok wspo
mnienia domu i matki, pojawianie się motywów biblijnych jest ko
lejną cechą charakterystyczną poezji kapłańskiej.

Być może rola domu rodzinnego w twórczości Mertha jest konsek
wencją jego życiowych wyborów i jego losu. Przeżycia więzienne, 
trudna sytuacja księdza, niemogącego pełnić swej posługi, i poety, 
skazanego na milczenie, wreszcie samotne życie kapłańskie w małej 
wiosce sprawiły, że dom zapamiętany z dzieciństwa do końca pozo
stał jednym -  obok Ewangelii -  prawdziwym domem, zdolnym dać 
mu oparcie w życiu doczesnym. Decydując się bowiem na kapłań
stwo, Merth zdawał sobie sprawę z tego, że nie będzie mógł w swoim 
dorosłym życiu stworzyć domu takiego, jak ten zapamiętany z dzie
ciństwa. Teraz zostanie mu już tylko „dom” zbudowany w sobie2, 
wciąż wspomagany słowami Pisma Świętego, dlatego dla księdza 
szczególnie ważny jest ów „wewnętrzny” domov, dla księdza i -  o tym 
będzie mowa poniżej -  dla przemocą odłączonego od rodziny więź
nia. Jednak nawet dom zbudowany we wnętrzu człowieka, choć two
rzony z takim wysiłkiem, nie w każdej sytuacji może być jedynym 
oparciem. Zależy to nie tylko od niego.

2 Należałoby tu przytoczyć wypowiedzi księży na ten temat. Posłużę się jako 
przykładem wypowiedzią ks. Tischnera, który stwierdza: „[...] ksiądz w zasadzie 
nie ma domu. Przyjrzyjcie się mieszkaniom księży. Są czymś z pogranicza 
zakrystii, biura, biblioteki i hotelu. Widać, że to pomieszczenie zamieszkuje istota 
przelotna — na chwilę przysiadła, zanim poleci dalej” (Przekonać Pana Boga... 
2001, s. 53).
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Wyeksponowanie domu rodzinnego nie jest niczym niezwykłym 
w poezji pisanej przez księży. Wypowiada się na ten temat B. Chrzą- 
stowska:

Bohaterów tej [pisanej przez kapłanów -  przyp. A.P.] poezji widzimy w różnych 
sytuacjach ukazujących samotną egzystencję [...]. Suchość i szarość tej egzystencji 
rozświetlająi ociepłająwspomnienia z rodzinnego domu, a szczególnie miłości matki 
(Chrząstowska 1997, s. 240).

To stwierdzenie można odnieść także do twórczości Mertha, 
w której obraz domu jest często powiązany z osobą matki i relacją 
„matka -  dziecko”. Matka jest ważna dla całego życia swego dziecka 
już od okresu jego niemowlęctwa (a nawet wcześniej). W wierszu Vítr 
v listopadu matka „nemluvñátko uspává | Do síly zdvihnout tihu dni” 
(Straśne lidsky hlas, s. 15).

To właśnie matka kształtuje dziecko, dzięki niej będzie ono mieć 
siłę, aby przejść przez całe życie. Toteż rola, jaką w życiu człowieka 
odgrywa jego matka, nie kończy się wtedy, kiedy dziecko uniezależ
nia się od jej opieki. Nie kończy się także wraz z jej śmiercią. Matka 
jest przy swoim dziecku do jego śmierci, przez całe życie będzie -  tak 
jak kiedyś niemowlęciu—pomagać oswajać świat. Kiedy ludzie z jego 
otoczenia odchodzą do wieczności i człowiek czuje się coraz bardziej 
samotny, matka przychodzi, by dać mu oparcie. Przez całe życie jej 
wspomnienie jest dla człowieka tym, czym dla niemowlęcia była jej 
obecność. Na końcu życia Merth napisze:

Hle, jako strom ve vétru a deśti je  poutníkovi úleva, że není sám -  tak v téchto 
chvílích samoty pfichází matka. Mluví mlćenim, kterć je vyźivnć naSemu vycerpání, 
mluví silou, která se podobá zítra rozkvetlé rúzi. Prebaluje nahou tkáñ duSe a bere do 
ruky sopku ze slovy: ty hloupy! A  potom odchází, aby byla stále s tebou v prostićkć 
kráse kvétu vedle tvé cesty (Sbíránípokladti, Merth 1994, s. 407).

Podobnie, jak domov stoi na początku życia człowieka, by potem 
powrócić na jego końcu, tak z matką wiąże się opozycja „narodziny -  
śmierć”, „kołyska -  grób”. Nad trumną matki powracają człowiekowi 
najstarsze jego wspomnienia z dzieciństwa, stojąc przy katafalku zno
wu słyszy się kołysanki, nawet jeśli dawno już nie były one śpiewane.
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Merth, choć nigdy nie założy własnej rodziny, chce pomóc innym, 
aby ich rodziny mogły pozostawić w pamięci swoich dzieci wspo
mnienia takie, jak on sam wyniósł z domu. Dlatego młody ksiądz na
pisał katechizm dla narzeczonych, w którym przedstawił tradycyjny 
obraz rodziny. Ten sam obraz małżeństwa i rodziny możemy stworzyć 
także na podstawie poezji Frantiśka Daniela Mertha.

Miłość młodych ludzi oraz związek mężczyzny i kobiety ukazuje 
wiersz Leto ze zbioru Straśne lidsky hlas (s. 10), gdzie „Naboso 
chlapci s divkami jsou piseń | Naboso piseń” a „Muz prochazi żenou. 
V ni sebe poznava”. Miłość młodych ludzi ukazana jest jako piękno, 
a związek dwojga umożliwia im nie tylko poznanie i uszczęśliwianie 
siebie nawzajem, ale także prowadzi do lepszej znajomości samego 
siebie.

W poezji księdza Mertha znajdują odbicie także doświadczenia 
czasów, kiedy posługa kapłańska była mu zabroniona. N ie był to okres 
krótki. Trwał bowiem ponad 20 lat. Ten długi okres znalazł także swo
je odbicie w twórczości. W wierszach wówczas napisanych można 
znaleźć zarówno nawiązania do realiów więziennych (tomiki poświę
cone pracy w kopalni), jak i obraz niepełnosprawnych dzieci z za
kładu opiekuńczego. Wiele nawiązań do rzeczywistości więziennej 
i pracy w kopalni zawiera przede wszystkim zbiór wierszy A zustava 
domov.

Powiązanie wspomnień z więzienia z motywem domu rodzinnego 
pokazuje w wyżej wspomnianym tomiku, że świadomość posiadania 
swojego miejsca na świecie, kochającej rodziny i wszystkiego tego, 
co w poezji Mertha wiąże się z domovem, pomaga przetrwać więź
niom, pokazuje też, że bez tego oparcia człowiek staje się pusty, swoje 
czynności wykonuje mechanicznie, bezmyślnie. To chyba przed tym 
najbardziej bronią się więźniowie, a może to jest cel tych, którzy ludzi 
posyłają do więzienia:

N eź vyjde slunce hv£zdy loući se 
Neź ukrojime chleb v nas rozsvćcuji se 
U tebe, domove
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Jsou i dny bez sv6tla hvćzd
Dołu do dołu z kahanem
MySlenky zhasnutó ze dne na den

(A zustava domov, brak numeracji stron)

Z domem rodzinnym związane są również momenty: aresztowania 
i powrotu z więzienia. W wierszu Mala elegie z tomiku A zustava do- 
mov aresztowanie ukazane jest oczami dziecka, które nie rozumie 
odejścia ojca:

Zaćalo zafi, śkolićek: proć tatfnek odeSel?
Ten pdn mśl zelenć oCi, co ho zatykał.

Zdziwienie dziecka potęguje komentarz, wyrażający jego uczucia 
i strach:

Domov nam podplavil żal.

Odejście ojca narusza przestrzeń domu rodzinnego. Aby to lepiej 
zrozumieć, można przypatrzeć się temu, jak w twórczości Mertha 
zmienia się wizja roli ojca: w katechizmie dla narzeczonych, po
wstałym w pierwszych latach jego kapłaństwa, zadaniem ojca jest 
przede wszystkim zapewnienie rodzinie odpowiednich warunków 
materialnych, toteż można przypuszczać, że spędza on wiele czasu 
poza domem. Ale już w wierszach widzimy, jak ważna jest całość ro
dziny, wzajemna miłość męża i żony, obcowanie wszystkich człon
ków rodziny w domu. Z obydwu zresztą punktów widzenia -  czy 
patrząc na to od strony czysto materialnej, czy też od strony więzi 
uczuciowych -  odejście któregoś z rodziców musi naruszyć strukturę 
domu. Toteż dla rodziny „zniknięcie” ojca jest ogromnym nieszczę
ściem, które będzie trwać aż do dnia jego powrotu. Może ten powrót 
także nie będzie łatwy, ale wzajemna miłość pomoże rodzinie poko
nać trudności, sprawi, że nawet sprawy proste i codzienne będą miały 
moc nadzwyczajną, oddech rozpuści łańcuchy:

„Pojd”’, objimń źena muźe, kdyż pfiśel z vćzeni
Dech retśzy rozpust!

(Zapis o ritżi; Zapisy, s. 21)
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Takie odejścia i powroty pamięta też pewnie Merth z opowieści 
swoich współwięźniów.

Powróćmy tu jeszcze na chwilę do tomiku A zustava domov, aby 
zwrócić uwagę na sam tytuł: słowa pozostawać i dom pojawiają się 
w tytule, mimo że wiersze opisują przede wszystkim doświadczenie 
człowieka wyrwanego z domu. Tytuł ten pokazuje, że dom pozostaje 
oparciem nawet wtedy, kiedy jest daleko lub -  w znaczeniu laickim 
lub fizycznym -  go nie ma. Wówczas oparciem jest dom już zbudowa
ny „w sobie”, jak o tym mówi cytowany już wiersz Pastel, albo dom 
rodzinny, w którym na powrót więźnia czekają żona i dzieci.

Tomik poetycki Dopisy z dołu Pluto prawie w całości został po
święcony tematowi pracy w kopalni, autor w nim ujmuje przemyśle
nia człowieka, wykonującego ciężką pracę fizyczną. Dopisy... są de
dykowane jednemu ze współpracowników jako epitafium:

Vz4cnćmu MiloSi Svamperkovi, dulnimu na dole Pluto, Louka u Mostu kyticku 
na jeho hrob jeho smćna.

Ponadto w Dopisech... jest wiele motywów przyrodniczych. Na tle 
ciemnej nocy, która jednak „widzi” i „przemawia”, na tle nowego 
dnia, „śpiącego lasu”, kwiatów, o różnych porach dnia i różnych po
rach roku widzimy kopalnię, którą podmiot liryczny kilkakrotnie per- 
sonifikuje, by ukazać jej stały związek z otoczeniem. A otoczeniem 
kopalni jest przyroda, w której podmiot liryczny wierszy Mertha za
wsze potrafi dostrzec piękno. Obcowanie z przyrodąjest źródłem za
chwytu, prowadzącym do refleksji nad sobą. Opisy przyrody zawarte 
w tym tomiku nie stanowią dominanty, bo nie przyrodąjest tu najważ
niejsza. Stanowią tło i porównanie do świata duchowego. Wiersze za
wierają doświadczenia podmiotu lirycznego pracującego w kopalni. 
Ostatni wiersz cyklu ukazuje paralelnie pracę w kopalni i taniec córki 
Herodiady przed Herodem (por. Mt 14,3-12 i Mk 6,17-29), taniec, za 
który dziewczyna zażąda głowy Jana Chrzciciela. Porównanie to pro
wadzi do pytania:

Była to kobka Janova jako ten prostor ted’?
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Kiedy opowieść o córce Herodiady dotyka rozmowy dziewczyny 
z matką na temat daru, podmiot lityczny zastanawia się, „Kdyby ted’ 
náhle sloj zavalila?” Jednak tym razem historia kończy się inaczej -  
dziewczyna przełamie się, nie będzie żądać życia więźniów, zostaną 
oni uratowani:

Salomé sebe prolomila

Fáráme vzhüru. Lanovka mlći 
V kleci se bratr pousmál 
Zbył král a sebe sfal!

(X)

Inne skojarzenia praca w kopalni nasuwa w cytowanym już tomiku 
A zustává domov:

Było to na dné. Ticho. A lampa zhasla 
Ryche sjely oći pfatel. OdeSli 
Vysoko była oblaka a żasla 
Jak Cháron otvíral jim ústa: penizje faleśny 

{Casto prećasto)

Ten fragment został oparty na skojarzeniu kopalni ze światem pod
ziemnym, takim, jak go rozumieją niektóre inne religie świata: ze 
światem zmarłych, do którego odchodzą przyjaciele. I nawet trudno 
rozstrzygnąć, czy to opis otchłani, czy opis kopalni. Jest to jakiś świat 
podziemny, w któiym przebywają zarówno żywi, jak i umarli. Jednak 
nawet dla tych, którzy przeżyjąwięzienie i wrócą do domu, czas pracy 
w kopalni zostanie wspomnieniem, które będzie wracało do końca ży
cia, będzie boleśnie odczuwane, jak tkwiąca w sercu drzazga:

AC ten den uź neni, prece żije jako tehdy źil 
Jen neztratil vzdor 
Bćźcc z Thermopyl 
Maratonec opuSténych hor 
(Tríska v srdcr, A zustává domov)

Do przeżyć więziennych nawiązują też wiersze z zbiorów Kahany 
i Den Median. Autor bowiem cztery tomiki wierszy poświęcił pobyto
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wi w więzieniu. Świadczy to o wielkiej wadze, jaką przywiązywał do 
tego okresu swojego życia.

Po opuszczeniu więzienia, jak już o tym była mowa, Merth nie 
mógł wrócić do posługi kapłańskiej, musiał szukać pracy. Pracował w 
tym czasie między innymi w zakładzie dla upośledzonej młodzieży. 
Również ta praca pozostawia ślady w poezji. Chciałabym przytoczyć 
wiersz Slabomyslny chlapec z tomu Ne krvi byku. Tytuł wiersza kieru
je uwagę czytelnika na jego bohatera. Po przejrzeniu wszystkich 59 
wierszy tego tomiku zauważymy, że tylko dwa majątytuł. Dodatkowo 
nadaje to im szczególną wagę w całym zbiorze poetyckim. Przyjrzyj
my się wierszowi Slabomyslny chlapec:

Oći jeho jsou pfival cizich hfichu 
A unese i smrt.
Nic nemćl a prece mne pohladil.
Jak oblaka jej zachycovala v svou krasu ve svem tichu 
On pr\</. ]k  za nim. A tak jsme Sli

Tolik zbytećne hliny kdyź neni kvet 
Usta stale nesouci Proć 
A litost cely żivot zpet 
Z ćela snu tobć tihou na celo

Neuskutećnćny sen snad jenom zvirata znaji raj pres svoji bidu 
Jak palmeta mapy tćch jeho cest kdy zeme je libana 
A nećitelno oćijeź do ust Tvurci podavaji z nesmimćho klidu 
Sva bezedna a sva zapalna

To uź se koreluje vrah i darce krve se svśtlem novćho rana 
Sklaneni tve chce budit i kamen protoże se mu davaś zcela 
Kridlo netopyra a tma Hvćzdy a r>'hy ust Marihuana 
A prece z jeho ćela sen si bere obkład z tveho ćela

(Ne krvi byku, s. 49)

Wiersz ten pozwala rozumieć niepełnosprawność chłopca jako 
uczestnictwo w ofierze odkupieńczej Chrystusa (wskazują na to „cu
dze grzechy”, o których mówiąjego oczy i to, że może unieść śmierć). 
Wskazuje na to fakt, że chłopiec nie ma nic, a mimo to potrafi coś ofia
rować („prece mne pohladil”). W wierszu zaczynającym się od słów
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„Ćas snehu vanoc” widzimy „Svet oći deti postiźenych v ustavni 
peći” (Ne kroi byku, s. 13). Istniejąca w tym wierszu opozycja, którą 
można by określić jako przeciwstawienie z jednej strony prywatności, 
zadomowienia (czy domova właśnie), a z drugiej „wielkiego świata”, 
łączy go z pierwszym, podstawowym i przeplatającym się przez całą 
twórczość motywem domu. Zjednej strony bowiem mamy świat dzie
ci z zakładu opiekuńczego, które w tym kontekście stają się częścią 
domova, a z drugiej „Rotace kol vsech aut a letadel a maćet | Leż je jen 
hluk a necitelne leci” (Ne krvi byku, s. 13). Czy są to dwa światy? Chy
ba tak. Świat bezpiecznego domu i świat pełny pułapek, czyli towa
rzysząca przez całe życie F. D. Merthowi opozycja zadomowienia 
i wyobcowania.

W czasie, kiedy w życiu księdza Mertha szczególnie zagrożone 
były wartości związane z domovem -  spokój, bezpieczeństwo, obec
ność bliskich, w jego poezji coraz częściej pojawia się dom jako coś, 
co daje oparcie w życiu, a jednocześnie coraz wyraźniej przeciwsta
wia się otaczającemu światu. Wówczas domov coraz wyraźniej staje 
się częścią życia wewnętrznego. Może to być spowodowane dwoma 
czynnikami zewnętrznymi: trudnymi okolicznościami życia, które 
sprawiają że poeta żyje daleko od tego wszystkiego, do czego był 
i jest przywiązany, oraz faktem, że starzeje się, a ludzie z jego otocze
nia (ci, z którymi był bardzo związany), także starzeją się i umierają. 
Jak już wspomnieliśmy, w tym okresie coraz większego znaczenia na
biera obraz matki, który pozwala oswoić się z odchodzeniem bliskich. 
Szczególne znaczenie ma ten obraz dla księdza, dla którego dom za
pamiętany z dzieciństwa jest jedynym prawdziwym obrazem rodziny, 
z jakim się blisko stykał i do którego później przez całe życie po
wracał.

Wspomnienie rodzinnego domu pozwala oswoić świat, przetrwać 
zetknięcie z tym, co obce, i pogodzić się z wybraną na resztę życia 
drogą (czy jest to samotność księdza, czy wybór budowniczego ziem
skiego domu, domu rodzinnego). W ten sposób wracamy do punktu 
wyjścia, do tego, od czego zaczęliśmy naszą analizę głównych moty
wów twórczości księdza-poety, co raz jeszcze pokazuje, jak ważny
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w poezji F. D. Mertha jest domov. Właściwie analizując którykolwiek 
z głównych motywów poezji księdza-poety, zawsze odnajdujemy je
go związek z motywem domu rodzinnego w postaci albo wspomnie
nia rodziny, albo odwołania do „domu”, któiy człowiek buduje we 
własnym wnętrzu, albo opisu „domu tu i teraz”, „domu-przetrwania”, 
„domu-oczekiwania” na powrót do domu rodzinnego i do domu Ojca. 
Zawsze będzie to dom, w którym człowiek znajdzie schronienie i spo
kój. Każdy ten obraz ma bardzo silny związek z biografią księdza 
Mertha, przede wszystkim z dobrowolnie wybraną samotnością ka
płana i przymusową rozłąką więźnia z rodziną.
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