
                               
                                    „Są tylko dwie perspektywy życia:
                                                młodość i starość”

            Twórczość Wiesława Myśliwskiego to niekończąca się opowieść o życiu,
kobietach, miłości, pięknie i kiczu, przemianach obyczajowych. Kolejny raz dał temu
dowód na spotkaniu autorskim w „Widnokręgu” i ostatniej powieści „Ucho Igielne”.
    A nie jest to lektura łatwa, zmusza do wielokrotnego czytania, uwodzi słowami 
i refleksjami, nad którymi warto się pochylić i zanotować w pamięci. Poniżej zacytuję 
ich kilka. Nie pamiętam tak pięknie i z taką atencją napisanych słów o KOBIECIE.
„Jeśli świat nie potrzebowałby sztuki, Bóg nie stworzyłby kobiety. Nic tam te twoje pszczoły.
Kobieta jest najbardziej poetyckim stworzeniem na świecie. Według mnie Bóg powinien być
kobietą. Bo kto rodzi świat? Kto cierpi za świat? Kobieta. Ona jest naszym losem. My, 
mężczyźni jesteśmy tylko od wojen, rewolucji i innych zmian. Nasza siła to tylko złudzenie.
Bóg przelał swoją moc na kobiety”.
A symbol SCHODÓW. Jakie pojemne słowo. Pokonywanie ich, w miarę upływu lat coraz 
trudniejsze, sygnalizujące utratę sił, przemijanie.
  „Z upływem lat coraz trudniej chodziło mi się po schodach. Nieraz miałem wrażenie jakby ich 
przybyło od ostatniego tu pobytu, a jeszcze trudniej z powrotem wychodziło”.
   W aktualnym świecie, kultu młodości i piękna wzruszające są słowa o przemijaniu, utracie 
młodości: W średniowieczu starość była nie tylko skarbnicą pamięci lecz i wyrocznią w sprawach
najwyższej wagi. A dzisiaj mówi się, że starzy opóźniają nasz świat do przodu” i
„Tylko, gdy się zastanowić, na starość dopiero się wie, że marsz świata do przodu jest złudzeniem 
młodości. Bo cóż by znaczyło do przodu, jeśli nie do śmierci”.
 Słowa: PIĘKNO i KICZ, tak uniwersalne w ludzkiej egzystencji, często są przywoływane na 
kartach powieści, a świat współczesny pisarza uwiera bo pisze: „Na co spojrzysz to kicz.  Cały
wielki świat to kicz. A czy można wierzyć w kicz? Może jeszcze tylko wśród ślepców dałoby się 
znaleźć geniuszy”.
   Dla przeciwwagi jest w twórczości W. Myśliwskiego zachwyt dla SZTUKI i urody NATURY.
Przywołuje twórczość sandomierskiego artysty pana Cezarego Łutowicza:
„Z ciekawością słucham pana Cezarego, właściciela pracowni, który mnie wprowadzał w tajemnice
tych fascynujących niekiedy wzorów, poskręcanych linii, wszystkich możliwych odmian szarości,
jakie mogła stworzyć tylko NATURA, z którą obecnie próbuje konkurować SZTUKA. Te poskręcane 
linie, pasma zdają się mówić o losach Ziemi, a zarazem i o naszych ludzkich losach”.
 I tu kolejny cytat: Z przeszłości liczy się tylko PIĘKNO. Ono jedynie jest trwałe. Dla piękna
warto żyć.
  A żyjemy w czasach zgiełku, chaosu, przemian obyczajowych, poszukiwaniu ciszy>
„Niby ludzie zawsze umierali, ale z pogrzebów zrobił się przemysł. Każde życie niby inne,
a każdego muszą zmieścić w jakiś wzorzec. Jakby pan sobie doradził? Sobie bym doradził
CISZĘ”.
 Zapytano kiedyś Andrzeja Stasiuka, co jest w życiu ważne? Szczegóły. Detale. Prostota.
Ta uczuć, krajobrazu, czynności. SPOKÓJ.
      Powieści Wiesława Myśliwskiego to potwierdzają.

                                                                                                         Halina Myjak


