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Listy do Pani A. (134)

Wesołe
medykamentyDroga i Szanowna Pani!Plener literacki w Staszowie, o którympisałem Pani w poprzednim liście, wciąż wemnie żyje. Tak obfitował w różne zdarzenia,że nie sposób było opisać je w jednym liście;poza tym w miarę upływu czasu otwierająsię zakamarki pamięci.Jak wspomniałem, każdy wieczór koń-czyło spotkanie z poetami. Dobrze jest słu-chać wierszy, popijając wino, poddając sięlirycznym nastrojom.Nie powiedziałem  poprzednio o wieczo-rze Eli Jach i Anny Zakrzewskiej. Obie przyje-chały ze Skarżyska-Kamiennej. W tym mie-ście, w którym przez pewien czas mieszkałLeopold Staff, a więc o pewnych tradycjach,działa grupa poetycka „Wiklina”. I właśniemiałem okazję spotkać te dwie poetki. Toróżne osobowości twórcze, zupełnie innywarsztat. Grupa wszak nie zobowiązuje dokultywowania tej samej poetyki. Przeciwnie– o jej wartości świadczy różnorodność. ElaJach jest doświadczoną poetką, pisze bardzoświadomie, nie ucieka od zagadnień nurtują-cych współczesny świat. Anna Zakrzewskajest może bardziej „łagodna”, liryczna, ale teżnie stroni od filozoficznych, egzystencjalnychrefleksji.Dobre wiersze czytała Barbara Gajewskaz Piotrkowa Trybunalskiego. Poetka, publi-cystka, recenzentka. Jeśli znajdzie Pani jejtomik „Taka jedna”, to proszę go przeczytać.Ciekawie słuchało się wierszy MariannyPiotrowskiej z Kielc oraz Lidii Jędrochy. Lidiama swój język poetycki, własne widzenieświata. Nie została zmanierowana przezmłodopoetyckie mody.Wśród adeptów panują różnorakie sno-bizmy. Chcą być na siłę „nowocześni”. Jakbysię bali mówić wprost, w sposób czytelny, conie oznacza banalny. Stosują jakieś łamańce,wiersze ich wyglądają jak nieudolnie skleco-ne potworki. A powiedz o tym takiemu twór-cy. Obrazi się, bo on wie lepiej, nawet studiaskończył, zjadł wszystkie rozumy i chceustalać normy poetyckie. Tylko nie zdajesobie sprawy, że z przejedzenia już dawnozwymiotował. I najczęściej z tej oto substan-

cji lepi swoje utworki.Tu, w Staszowie, mogliśmy wysłuchaćróżnych, lepszych lub słabszych wierszy.Widać jednak było, że autorzy nie są zarozu-mialcami; że słuchają uwag, rozwijają sięartystycznie i zdają sobie sprawę z tego, jakwiele jest przed nimi pracy.Przyjemnością było dla mnie poznanieLeszka Lisieckiego. Pisze bardzo dobre wier-sze, rozwija się z tomu na tom. WspomnęPani o naszej nocnej rozmowie o poezji.Mówiłem dużo o poetyckim warsztacie,odnosiłem się do poezji Leszka. Słuchałprzyznając mi rację, a czasami spieraliśmysię o wers lub słowo. Nigdy nie odnoszę siędo zawartości merytorycznej wierszy. Poetama prawo pisać o czym chce, nie oglądającsię na przekonania czytelników. Chodzi tylkoo to, by utwór był odpowiednio ekspresyjny,celnie zmetaforyzowany, oszczędny w sło-wach, obfity w znaczenia. Myślę, że LeszekLisiecki doskonale do tego zmierza. Z uwagąsłucha tego, co uważa za istotne. A nawetprzykre dlań konstatacje bierze pod uwagę,bo we wszystkim kryje się jakaś cząstkaprawdy.Odkryliśmy jeszcze jedną wspólną dlanas płaszczyznę: Warszawa. Leszek jestmiłośnikiem Stolicy, potrafi o niej opowiadać,ma wiele zdjęć, które ostatnio mi przesyła;zdjęć starej Warszawy, której już nie ma, aktórej tylko pozostałości można odkryć wewspółczesnym mieście. Z wielką przyjemno-ścią oglądam te fotografie, architekturę, ludziporuszających się po ulicach, jakże innych odwspółczesnych. I z żalem konstatuję, żewszyscy oni „zaludniają” dzisiaj cmentarze.Cóż, taki los. Ich i nasz.Wspominam też ciekawe wycieczki doSzydłowa, Kurozwęk, gdzie tradycyjnie zBenedyktem Koziełem wypijamy piwo. Nanaszej trasie był Sandomierz. Piękne, uroczemiasteczko. Jeszcze nie było zbyt wielu tury-stów. Kilka uliczek zamknięto, bo realizowa-no zdjęcia do „Ojca Mateusza”. Wokół zebralisię gapie. Bo nie zobaczyć w SandomierzuArtura Żmijewskiego, to tak jak będąc wRzymie nie widzieć papieża! Odwiedziliśmyteż Baranów Sandomierski z pięknym wciążjeszcze restaurowanym zamkiem.Takie to mieliśmy atrakcje, bo StaszekNyczaj bardzo dba, aby uczestnicy plenerusię nie nudzili, poznawali wciąż nowe miej-sca, ładowali swoje poetyckie akumulatory.Wszystko, co najpiękniejsze jednak się koń-czy. Po tygodniu trzeba było już wracać.Potem wystawa we Wrocławiu „DniRembrandta w Ossolineum”. Poszliśmyrazem z Anią. Można było delektować siękunsztem jego grafik ze zbiorów MuzeumKsiążąt Lubomirskich. Choć miniaturowe, ajakże precyzyjne, nastrojowe, powiedziałobysię „żywe” – tak mistrzowsko oddany ruch,gest, mimika, uczucia przedstawianych po-staci. W scenerii Ossolineum cała ta sztukajeszcze zyskiwała na ekspresji. Ekspozycjabudziła duże zainteresowanie. Choć trwałatylko trzy dni, odwiedziło ją ok. tysiąca pię-ciuset osób. Przed grafiką zatytułowaną „Aktsiedzącego młodzieńca z jedną nogą wycią-gniętą” Ania się pochyliła i z nabożeństwemzaczęła się wpatrywać w tę miniaturowągrafikę, choć wyciągnięta była tylko noga...

Ogólnie to pocieszające, że taka wystawa wdzisiejszych czasach jeszcze cieszy się powo-dzeniem; że są osoby w różnym wieku, któredoceniają i podziwiają sztukę tego genialne-go artysty męskie kształty w wydaniu rem-brandtowskim...Narzekamy często na upadek obyczajóworaz inteligencji. To nie jest do końca praw-dą. Oczywiście, są tacy „eleganci”, którzymówią, że dają jeść psą, kotą, służą ludzią,przeciwni są bandytą. W ich pojęciu końców-ka „om” brzmi plebejsko. To zupełnie jak wprzedwojennym filmie „Manewry miłosne”,w którym nastąpiła zamiana ról – służąca ilokaj (Mira Zimińska i Stanisław Sielański)mieli odgrywać rolę państwa. Wynikł z tegobardzo zabawny dialog, napuszony, pełen „ą”i „ę”. A dzisiaj znów mamy powrót do „ele-gancji” rodem z izby czeladnej. Ale oprócztakich różnych ludzików, często też używają-cych słów, których nie rozumieją (powinie-nem napisać „rozumią”) są jednak i ci, którzydoceniają wysoką sztukę, nie niszczą i niezachwaszczają polskiego języka. I są błysko-tliwi, i mają poczucie humoru.Kiedyś poszedłem do apteki. Coś mniepodkusiło, i na pytanie czego sobie życzęspytałem: „czy jest antywkurwidol?” Sympa-tyczna, młoda pani magister spojrzała namnie badawczo i z błyskiem w oku odpowie-działa „a może dla pana lepszy byłby niepier-dol?” Zaczęliśmy się serdecznie śmiać, a jawyjaśniłem, że chodzi mi o Magne B6. Byłembardzo pozytywnie zaskoczony.Ale świat się zmienia, dąży do prostotyniekiedy tak szybko, że wpada w pułapkiprostactwa. Dzieje się to i w poezji, która...Nie, nie będę Pani pisał o tym, bo dość narze-kania. A kiedy oglądam zdjęcia młodychpoetów, choćby  z czasów Orientacji, widzępoważnych ludzi mających coś do powiedze-nia, a brewerie, które przecież wyczynialibyły swojego rodzaju happeningiem. To bylipoeci, a nie subkultura pisząca bzdury. Daw-niej dla takich był dostępny parkan czy ścia-na w klozecie, a nie pisma i wydawnictwaliterackie. Teraz się wszystko przemieszało,zresztą w całym społeczeństwie, zatarły siękryteria, bo mamy „dymokrację”. Tak więctępota i głupota demokratycznie, niczymchwasty podszywające się pod szlachetnerośliny, trzymają się mocno.Taki jest świat. Starsze pokolenia lubiąspoglądać wstecz. Za kilkadziesiąt lat Panitego doświadczy i lepiej mnie zrozumie, o ilenie zmieni się na lepsze. Ale teraz zapomnij-my o tym wszystkim. Bo ile jeszcze przednami słońca! Choćby wrześniowego...Serdecznie Panią pozdrawiam –
Stefan Jurkowski


