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Listy do Pani A. (119)

Poezja i piesekDroga Pani!Kwiecień to tradycyjny miesiąc poezji.Co roku w Warszawie świętujemy uroczy-ście Światowy Dzień Poezji UNESCO. Częśćimprez odbywa się jeszcze w maju, w róż-nych miejscowościach. W tym roku DzieńPoezji był już po raz osiemnasty organizo-wany przez redakcję „Poezji Dzisiaj” orazkilkunastu innych „współudziałowców”.Imprezę prowadził jak zwykle AleksanderNawrocki, dyrektor Festiwalu, redaktornaczelny i założyciel „Poezji Dzisiaj” (ukaza-ło się festiwalowe wydanie tego pisma)przy aktywnym udziale żony Barbary. Piszęo tym z niejakim opóźnieniem, bo tylewynikało spraw jednocześnie, że przedsta-wienie ich Pani w jednym liście stało sięniemożliwością.Tak więc, jak co roku, na inauguracjęFestiwalu zebraliśmy się w Muzeum Litera-tury. Przemówienia, wręczenie nagródAndrzejowi Kosmowskiemu oraz LeszkowiDembkowi, część artystyczna – złożyły sięna całą uroczystość. Jak zwykle ciekawa –przebiegła we wspaniałej atmosferze, jakąod lat udaje się tworzyć Aleksandrowi iBarbarze Nawrockim. Luz, poczucie humo-ru, improwizowane sytuacje dodawałyniezapomnianego kolorytu tej całej mię-dzynarodowej imprezie. Zawsze z wielkąprzyjemnością biorę w niej udział. Potemkolacja. Siedziałem  w towarzystwie mojegodobrego znajomego Sebastiana Popowskie-go. Miłym akcentem było to, że po kilkulatach znajomości zaczęliśmy wreszciemówić sobie po imieniu.Maj także obfitował w liczne spotkanialiterackie. We Wrocławiu – Silesius. Uczest-niczenie we wszystkich spotkaniach wramach Silesiusa byłoby niemożliwością.Wybraliśmy z Anią spotkanie z BohdanemZadurą. Poszedłem na nie z dwóch powo-dów: od początku byłem czytelnikiem jegoznakomitych wierszy; ta poezja należy domoich ulubionych. A powód drugi, to cie-kawość, czy Bohdan mnie pozna. Nie wi-dzieliśmy się od bardzo dawna, chyba odprzełomu lat sześćdziesiątych i siedemdzie-siątych, kiedy to w Warszawie często prze-siadywaliśmy w „Czytelniku”, rozmawiająco poezji, o szeroko pojmowanej literaturze,

o tzw. „życiu”. Przypominały mi się wyraź-nie owe rozmowy, kiedy teraz słuchałemwypowiedzi Bohdana.Poznał mnie, powiedział, że dobrze pa-mięta i nawet czytuje moje teksty, m.in. wnaszej „Gazecie Kulturalnej”. Porozmawiali-śmy sobie serdecznie. Bardzo mnie to ucie-szyło i podbudowało. Czasy naszej literac-kiej młodości stanęły mi przed oczami jakżywe. W tym, co mówił na spotkaniu, od-kryłem wiele wspólnego. Rozumienie po-ezji, podejście do tworzywa literackiego, dootaczającej rzeczywistości mamy bardzozbliżone. Z drugiej strony nic dziwnego,ponieważ  jesteśmy niemal rówieśnikami,w każdym razie przedstawicielami tegosamego pokolenia. Jak powiadam, bardzomnie ucieszyło i świetnie nastroiło to spo-tkanie z Bohdanem. Chyba zawsze nadawa-liśmy na tych samych falach, co potwierdzi-ło się obecnie.Wspominał o swojej pracy w muzeumw Kazimierzu Dolnym, o niechęci wobecobowiązujących norm i przepisów. Dosko-nale go rozumiem, bo głupota urzędasów iabsurdalne zarządzenia zawsze mnie wku-rzały do białości. Mówił też, że kiedy popierwszej linijce wiersza już wie, co będziedalej, to takiego utworu nie czyta. Znowupoczułem, że nie jestem w swoich ocenachcudzych tekstów odosobniony. A kiedypóźniej stwierdził, że uznaje różne poetyki,bo w poezji jest mieszkań wiele, powiedzia-łem sobie w duchu, że owszem, i z tym sięzgadzam, ale nie wszystkim takie mieszka-nia warto wynajmować...Natomiast Bohdan (podobnie jak ja) zhumorem i życzliwością przyjął reakcjępewnego słuchacza: był to nieduży, sympa-tyczny piesek, którego ktoś przyprowadziłna spotkanie. Piesek na brawa i głośniejszeczytanie żywiołowo reagował szczekaniem.Widać było od razu, że to autentycznymiłośnik poezji. Dużo mądrzejszy od jakie-goś młodziana, który słysząc puentę jedne-go z Bohdanowych wierszy: „chrześcijańskanienawiść jest o niebo lepsza” (od ate-istycznej) zapytał, czy tak jest w istocie.Domagał się wiążącej odpowiedzi. Zupełnienie wyczuł w tym zamierzonego absurduoraz ironii. Podziwiałem spokój, z jakimZadura usiłował wytłumaczyć mu, o cochodzi, ale i tak się to nie udało. I pomyśla-łem, że rozumienie poezji przez pieska jesto niebo lepsze.Tymczasem Leszek Żuliński napisał naswoim blogu felietonik, również związany zimprezami literackimi. Otóż w poprzednimliście opisałem Pani spotkanie z pewnąpoetessą, której nazwiska nie wymienia-łem, by chronić ją przed inwazją wielbicieli,bo to twórczyni wprost nadwybitna. Leszekprzeczytał felieton, i tak o tym pisze: „Ste-fan w swoim odcinku nr 118 (majowym)przywołał pewną, dotąd nieznaną mi poet-kę, która od roku 2001 wydała 180 tomi-ków wierszy. Sic! – to nie pomyłka. (Stefan,jeśli się rąbnąłeś w tej liczbie, to sprostuj).Ta zawzięta poetka (a nie taka leniwa, jakwy, darmozjady) to wulkan weny i talentu.Oraz subtelności lirycznej. Cytuję (za Stefa-nem) kawałek przecudnego wiersza: „Chło-nąć powietrze sosnowe, / Wdychać zapachy

grzybowe, / Spoglądać prosto w oczy ziele-ni, / Przyjmować pieszczoty światła pro-mieni / I słuchać jak w nas, / Szumi las”…No jak? Wzruszyliście się? No, to dobrze owas świadczy…Norwida odkrył Zenon Miram-Przesmycki, a teraz mamy do czynienia zdrugim, tak ważnym, odkryciem. Jaka poin-ta? Prosta: czytajcie Jurkowskiego! To sąświetne felietony!”Leszkowi dziękuję za komplement, alemnie wzruszyło coś innego. WspominaLesio mianowicie, że znamy się od lat, a nałamach „Gazety...” Leszek dotychczas napi-sał swojego „Mniej więcej” już 160 odcin-ków, a ja 119 „Listów...” Gazeta, to mie-sięcznik, a więc to już tyle lat. I Leszekzadaje pytanie, na które nikt nie zna odpo-wiedzi: „No to co, Stefan? Dociągniemy dotrzechsetnych odcinków? Obliguję Ciebie, aTy motywuj mnie”. Jedyne co pewne, żebędziemy się motywować, choć to takżeniełatwe. Ale bardzo dzisiaj potrzebne.Takie spotkania, motywują najbardziej.Opierają się czasowi.Były też w maju imprezy niezwiązane zliteraturą. Oto na wrocławskim Rynkuodbyło się bicie Gitarowego Rekordu Guin-nessa. Zebrał się tłum, samych gitarzystówbyło grubo ponad siedem tysięcy, nie liczącpubliczności. Jak Pani wie, o ludzikach niemam zbyt pozytywnego zdania. Ale terazbyłem zaskoczony atmosferą życzliwości,uśmiechami, porządkiem, choć tłum byłniezliczony. Ludzie pomagali sobie, pilno-wali wzajemnie instrumentów i miejsc, a pokoncercie sprawnie opuszczali Rynek.Myślałem, że coś się zmienia, ale ostat-nie przekazy telewizyjne dowiodły, żeniezupełnie. Oto dowiedziałem się, że jakiśidiota, doniósł kretynowi radnemu, żedzieci uczą się grać na flecie „Odę do rado-ści”, a powinny rzępolić „Bogurodzicę” albo„Mazurka Dąbrowskiego”. Ów posełek,oczywiście, jak przystało na głupca, doma-gał się interwencji u burmistrza dzielnicy.Znowu kompletne nieuctwo  oraz absurdal-ne zacietrzewienie ideologiczne. Nagminniezdarzają się tacy rycerze z zakutymi łbami. Ina to nic nie poradzimy; szkoda tylko, że ichkiedyś porodzili...I znowu pomówmy o pozytywach, boPani pomyśli sobie, że jestem czarnowi-dzem. Ale ja tylko przedstawiam rzeczywi-stość. Z Międzynarodowego Dnia Poezji, októrym wspomniałem na początku tegoListu, wróciłem bogatszy o trzy poetyckieksiążki. Pomimo niszczenia polskiej kulturyprzez „polityków” ukazują się ambitnepozycje. Czyje? Napiszę o nich w następnymLiście. Tymczasem ciepło Panią pozdra-wiam!
Stefan Jurkowski


