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Okruchy
ożywczych
mądrościKażdy doświadczony poeta ma czasempomysł na książkę-wytchnienie od swojejzwyczajnej, mozolnej pracy twórczej, która todziałalność jest niczym innym jak mrówczą,bezsenną pogonią za pomysłem, ideą, pomy-słem na kształt wiersza, ale także nasłuchemnad współczesną melodyką języka ulicy ipoezji jak i bezustannym, niemalże syzyfo-wym powrotem do arcydzieł starych mi-strzów sprzed lat, a nawet epok. Na taki gestbędący jakimś powrotem do starej, cenionejformy, którą się dawniej zarzuciło, na książkępisaną ot tak, ale nie pozbawioną ambicjiintelektualnych zdecydował się Jerzy Gru-

piński, który powrócił do lapidarnej poezji w„Sposobie na motyle” wydanym w Poznaniuw 2018, który ukazał się 6 lat po sopockimwydaniu poprzedniego tomiku poety pt.„Kuszenie świętego Poetego”, który jak czy-tamy w posłowiu poety był „niepozbawionyepickiego gestu”.„Sposób na motyle” to tytuł zbioru skła-dającego się sponad 50 krótkich wierszy,które czasem wyrastają z rozmaitych wielo-wiekowych tradycji aforyzmu, haiku i epi-gramatu, zawierających mikro-obserwacje,pointy, czy ciekawe zawieszenia głosu. Poetaprzyznaje się do Przybosiowego nakazu „jaknajmniej słów”, jednakże nie interesuje gowirtuozeria w konstruowaniu metafor,awangardowe nastawienie do nowatorstwa,raczej punktem wyjścia jego poezji jest kla-syczny namysł nad współczesnością, niepozbawiony wrażliwości na zdarzenia zpozoru błahe, ale w wierszu urastające dospraw ważnych, do czego przyzwyczaiła naswspółczesna poezja. Poeta także przyznajesię do fascynacji poezją Dalekiego Wschodu.Jednak jeśli wczytamy się w tomik Grupiń-skiego zauważymy mnogość odniesień kultu-rowych, mnogość pomysłów, obserwacji zróżnych dziedzin. W jego poezji spotyka sięJuliusz Słowacki z taoizmem, Biblią, wspo-mnieniami rodzinnymi, migawkami z klubuliterackiego, obserwacjami przyrodniczymi.Poeta nie zakroił tomiku tematycznie comoże powoduje to, że trudno go czytać bezprzerwy, jednym ciurkiem, nie wciąga nasatmosferą (jak bardziej zakrojone tematycz-nie tomiki), gdyż się ona zmienia z wierszana wiersz. Jednakże taka praktyka pozwoliłapoecie napisać sporo bardzo udanych wier-szy i zastanawiających. Kilka po prostu zmio-tło mnie nawet wtedy, kiedy oczy kleiły siędo snu, a książka zamiast – jak co drugi dzi-siejszy tomik – znużyć, żebym po jej lekturzewreszcie położył się spać, okazała się orzeź-wiająca. Podziałała jak kofeina. Ascetycznewiersze pod względem formalnym, okazałysię bardzo treściwe.W „Zabawkach” czytamy o niestosowno-ści szycia dzieciom zabawek ze skór zwie-rząt. Wiersz mimo lekkiego nalotu wszyst-

kowiedzącej najlepiej ekologii, pokazujeabsurd, jakich pełno w dzisiejszym świecie,którego chyba pochłonęły możliwości eko-nomiczne nie liczące się z przeszkodaminatury geograficznej. Jednak taki pośpiechekonomiczny niweczy i zdrowy rozsądek,jakąś tradycyjną stosowność. Przecież za-bawkowe zwierzęta służą dzieciakom dopoznawania przyrody, nazw zwierząt, ichkształtu, koloru. I to, co mają poznać, jestniszczone po to by budować narzędzia po-znawcze. To tak jakby Ariadna podarowałaTezeuszowi kłębek nici prowadzący go pro-sto do paszczy Minotaura.W „Akcie strzelistym” mamy już znany ztradycji literackiej w Polsce (m.in. z dziełMiłosza) spór o to co jest istotniejsze – po-ezja, czy proza. Jednakże w przeciwieństwiedo Miłosza (choć podobnie Grupiński myśli oprozie) swój krótki wywód odnośnie tegotematu Grupiński kończy żartobliwą apostro-fą do stwórcy: Boże spraw / abym nigdy nie
musiał / powieści pisać.I w tych kilku linijkach można wyczytaćjakąś niechęć twórcy do powieści, nie tyle doarcydzieł, które na pewno zna, co do sytuacjirynkowej, ponieważ po porażce z poezją wlatach 90., poezja po 2000 roku się odrodziła,choć głównie rynkowo. Pisanie powieści wgGrupińskiego to zajęcie niegodne prawdzi-wego twórcy, zajęcie czynione głównie dlazysku nie z potrzeb artystycznych.

Doskonałym tekstem jest także humory-styczny „Rany i plastry z Szamotuł”, w któ-rym poeta wykorzystuje rzadko stosowanyobecnie w poezji – cytat. Poeta cytuje mrocz-ny erotyk znajomego, co zestawia z poklejo-nym laptopem tego znajomego, który mu nakońcu w wiersza opowiada o scysji z jakąśkobietą. Za pomocą skrótu, w 12–wersowymtekście poeta uzyskuje efekt podobny dofilmu krótkometrażowego, w którym kilkascen buduje atmosferę i naświetla temat.Bardzo dawno nie czytałem w polskiej poezjiudanego wiersza będącego migawką ze

spotkań literackich, czy klubu dyskusyjnegoo poezji. Takie wiersze, albo przestały byćdrukowane, albo przestały być pisane. Ostat-nio podobny tematycznie wiersz czytałemwiele lat temu – w wersji humorystycznejMaliszewskiego i nieco mrocznej Świetlickie-go. No i wreszcie zastanawia – z odniesie-niem do poetyki Witkacego – „Ars poetica”,która ukazuje pisanie jako sprzedawanie„własnych wnętrzności” co wg podmiotulirycznego jest „brudną robotą”. Ciekawe, żeten wiersz i da się przeczytać humorystycz-nie jak i całkiem poważnie. Ten wiersz kon-trastuje swoim ponurym klimatem z resztątomiku.Na pewno w krótkim tekście nie da sięprzywołać wszystkich ciekawych wierszy ztomiku „Sposób na motyle”, omówić ichdoniosłości, trafności. Jeżeli jednak ktośposzukuje poezji, w której i znaleźć możnadługowieczną mądrość, doświadczenie, atakże szczyptę, nie złośliwego humoru topoezja Grupińskiego na pewno powinna muspasować. To wcale nie jest takie banalne iproste napisać takie wiersze.
Mateusz Wabik__________________Jerzy Grupiński, Sposób na motyle. Poznań 2018.
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