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Listy do Pani A. (136)

Dwie JesienieDroga Pani!Byłem, jak co roku, na MiędzynarodowejGalicyjskiej Jesieni Literackiej, organizowanejw Ciężkowicach przez Andrzeja Grabowskie-go. Lubię tam jeździć, jak zresztą na wszyst-kie podobne imprezy, ale kiedy już zbliża siętermin wyjazdu ogarnia mnie przerażenie.Mam mnóstwo wątpliwości: jaka będziepodróż, czy dam radę przejechać taki szmatdrogi; jak zniosę późne powroty z koncertówpoetyckich, jazdy po ciemnych, nieoznako-wanych i wąskich dróżkach uchodzących zaszosy (nazywanych przeze mnie „gównian-kami”, co się przyjęło w szerszym gronieuczestników). To niekiedy są koszmarnejazdy. Widzę przecież wszystko przez dwieszyby: tę samochodową i przez okulary. Ajeśli jeszcze pada deszcz, a w dodatku  jadącyz przeciwka i za mną oślepiają, to może Panisobie wyobrazić jaka to gehenna. I tak przezkilka tygodni histerycznie zawracałem głowęAni wygłaszając tyrady na temat jechać – niejechać.Inauguracja Jesieni miała się odbyć wie-czorem w Starym Sączu, co przerażało mniejeszcze bardziej. Daleko, drogi złe, trzebaprzejechać przez Nowy Sącz, który jest mia-stem dosyć skomplikowanym. Nagle przyszławiadomość, że mamy dojechać tylko doCiężkowic, a stamtąd będzie bus. Odżyłem inabrałem ochoty do jazdy. Jakieś sporeobciążenia miałbym z głowy.Umówiliśmy się z Krysią Konecką, że bę-dę na nią czekał w Zawierciu, ona przyjedziepociągiem z Białegostoku, wsiądzie do moje-go samochodu i razem pomkniemy do Galicji.Wsiadła, jedziemy, czas upływa miło, a tunowa wiadomość: busa nie będzie, mamyjechać do Starego Sącza, po drodze kogośzabrać z Ciężkowic. Samochodów za mało,trzeba ludzi pozbierać, bo coś nie wypaliło,coś było niedograne do końca. Och, jak ja sięwkurzyłem. Dobrze, że Pani nie jechała zemną, bo odniosłaby wrażenie, że jedzie zestrasznym, chamskim starym dorożkarzem.Zapowiedziałem, że za żadne skarby niepojadę do Starego Sącza, że nazajutrz wra-cam do domu. Mocno się zdenerwowaliśmy,Andrzej Grabowski był wściekły, a ja jeszczebardziej. Kiedy stwierdził, że w ten sposóbrozwalę imprezę, krzyknąłem, że ona już od

początku była rozwalona, co z kolei rozsier-dziło Andrzeja. Nie będę Pani opisywał na-szej pyskówki. W rezultacie Krysia zaczęłasię odwoływać do resztek mojego rozumu,uspokajać, łagodzić. I w końcu sprawdziło siępowiedzenie, że gdzie diabeł nie może...Pojechaliśmy zatem do Ciężkowic, skądzabraliśmy Artura Grabowskiego, poetę, synaAndrzeja, i kierując się wskazaniami sztucz-nej inteligencji (od niedawna mam smartfo-na, a w nim nawigację) dojechaliśmy jakimiśwąskimi dróżkami do Starego Sącza. Ale byłosucho i widno.Andrzej Grabowski z ekipą ukraińskichpoetów wracali z Iwano-Frankiwska.  DoSącza dotarli spóźnieni. Krysia Konecka,Artur Grabowski, Lam Quang My, którywcześniej przezornie dotarł koleją, oraz jaratowaliśmy imprezę, czytaliśmy wiersze, aLam śpiewał po wietnamsku, dopóki nieprzyjechała reszta ekipy.Powrót był koszmarny. Wprawdzie na-wigacja świetnie mnie wyprowadziła z omi-nięciem Nowego Sącza, ale potem skierowałamnie na tę samą „gówniankę”, którą jechali-śmy w tamtą stronę. Było już ciemno, rozpa-dał się deszcz, ale jakoś przeżyliśmy.Trudna była następna trasa do OchotnicyDolnej, też w deszczu i ciemnościach. Ale towszystko rekompensowała nam serdecznośćze strony miejscowych pań bibliotekarek, atakże licznie zgromadzonych słuchaczy.A potem podróż do Frysztaka i Czudca.Miałem zostawić we Frysztaku dwoje po-etów, a sam pojechać z Tamarą Łucenko zUkrainy do Czudca. Niestety do Frysztakadotarliśmy za późno. Zadzwonili z Czudcabyśmy już nie przyjeżdżali, bo wszyscy sięrozeszli.W Oleśnie – jak zwykle – świetny koncertpoetycko muzyczny z udziałem zespołu„Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przezna-czonej do Rozbiórki”. Przypomniały mi siędawne lata świetności Galicyjskich JesieniLiterackich. Ze wzruszeniem słuchałempiosenek, m.in. „Pali się fajka nocy” – hymnufestiwalu.A na zakończenie – jak zwykle – koncertpoetycko-muzyczny w Tarnowie. Nie lubięjeździć po tym mieście, ale tym razem pilo-tował mnie Jan Dydusiak, wskazał właściwyparking, i zaopiekował się nami, tj. YuliąSudus z Ukrainy, Krysią Konecką i mną.Niestety na koncert przychodzi coraz mnieosób. Nie, nie było pusto, ale w porównaniu ztym co kiedyś, to raczej frekwencja skromna.Podczas którejś z wędrówek zadzwoniłado mnie Aldona Borowicz. Kazała mi katego-rycznie tonem prezeski przyjechać na inau-gurację Warszawskiej Jesieni Poezji, włożyćgarnitur, czego raczej nie znoszę. Nie chciałami powiedzieć dlaczego tak mam cierpieć, alestwierdziła, że będę usatysfakcjonowany.Zacząłem intensywnie myśleć, co to możebyć.Posłuszny słowu pani prezes pojawiłemsię wraz z Anią na uroczystości inauguracyj-nej. Wiedzieliśmy już, że Ania Musz będzieudekorowana odznaką „Zasłużony dla Kultu-ry Polskiej”. Mówił nam o tym wcześniejStanisław Nyczaj, bo to na jego wniosekprzyznano tę odznakę Ani. A ja  wcale niewiedziałem, dlaczego Aldona nalegała, bym i

ja się pojawił.Wszyscy się ze mną i z Anią serdeczniewitali, ale nikt nie chciał powiedzieć, co mnieczeka. Jak niespodzianka, to niespodzianka.Inauguracja wypadła świetnie. Wierszeklasyków interpretowali wybitni artyści,Andrzej Ferenc oraz Krzysztof Gosztyła. Iprzyszedł moment, kiedy Staszek Nyczajzapowiedział, że teraz nastąpi wręczenieodznaki najmłodszej osobie w dziejach tegoodznaczenia. Ania weszła na estradę, a Ma-rek Wawrzkiewicz przypiął do jej wytężonejpiersi bardzo ładny, stosowny medal. Prze-czytała swój wiersz, i na tym oraz na podzię-kowaniach ta część się skończyła.Domyślałem się, że teraz będzie moja ko-lej. I rzeczywiście. Marek Wawrzkiewicz(jako prezes ZG ZLP) odczytał protokół Kapi-tuły. Okazało się, że otrzymałem LiterackąNagrodę im. Juliusza Słowackiego, za twór-czość poetycką. Piękną statuetkę odebrałemz rąk Marka Wawrzkiewicza i ZbigniewaMilewskiego. Trzeba było coś powiedzieć.Trochę stremowany, ograniczyłem się dopodziękowań Kapitule, Markowi Wawrzkie-wiczowi, którego poznałem dawno, jeszcze w„Nowym Wyrazie”, kiedy przychodziłem doniego jako zupełnie młody autor, AldonieBorowicz prezesce Oddziału WarszawskiegoZLP, Staszkowi Nyczajowi, znakomitemupoecie, wydawcy mojego jubileuszowego„Spaceru do siebie” oraz Ani Musz, którapodtrzymuje mnie na duchu i cierpliwieznosi moje humory i histerie. Tak powiedzia-łem, zgodnie z prawdą!Potem odbył się piękny i wzruszający re-cital Joanny Rawik. Co za głos! Jaki artyzm wkażdym geście! Byliśmy jak zahipnotyzowa-ni. Po wszystkim najbliżsi przyjaciele zebra-liśmy się w salce Zarządu Głównego. ByliMarek Wawrzkiewicz, Aldona Borowicz,Andrzej Tchórzewski (laureat Nagrody im.Jarosława Iwaszkiewicza), Basia Śliwoniko-wa, Krystyna Konecka, Andrzej Walter wraz zżoną Jagą, Grzegorz Trochimczuk, ElżbietaMusiał. Wypiłem – jak za dawnych lat bywało– trochę wódki i wypaliłem parę papierosów.Poczułem się bardziej lekki i bardziej młodyniż jestem. Ale co tam metryka, prawda?Wspomnieniom, anegdotom, konceptom niebyło końca. Andrzej Walter zrobił fotorepor-taż. Miałem nadzieję, że Pani także tam jest,uczestniczy w tej pięknej uroczystości, awcześniej w galicyjskich spotkaniach.Lubię jesień, nastraja nostalgicznie,przypomina o tych, którzy byli z nami, aleodeszli z niezrozumiałych dla nas wyroków...Pomyślmy o nich ciepło.Pozdrawiam Panią serdecznie –
Stefan Jurkowski


