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„Bycie sobą”...
Józefa BaranaPisanie o dzienniku takiego poety jak Jó-

zef Baran, szczególnie wtedy kiedy opisy-wane zdarzenia w większości miały charak-ter autopsyjny, nie jest łatwe, a może i niepo-trzebne. Mają one przecież wartość „samą wsobie”. Poeta opublikował już własne„Dzienniki”, a ich fragmenty systematycznieukazują się w odcinkach na łamach „GazetyKulturalnej”. Należy nadmienić, że tę umie-jętność nabył i rozwiną będąc dziennikarzemw krakowskich „Wieściach” oraz „DziennikuPolskim”. Kluczowym dla lektury tychwspomnień jest poetycki stosunek autora dorzeczywistości oraz ludzi – wybitnych po-etów z całego świata, ale i dziennikarzy orazprominentnych przedstawicieli kulturyrodzimej oraz światowej.W tym wydaniu pt. „Stan miłosny… prze-rywany. „Zapiśnik 1988, 2013-18” autorukazuje cała gamę zdarzeń i różnorodnychwpływów na falach których rodziła się jegosztuka poetycka. Książka składa się z nastę-pujących rozdziałów: „1979 Kiedy mam 32lata”, „1988” „Kiedy mam 41 lat”, „2013Kiedy mam 66 lat”, „2014”, „2015”, „2016”,„2017”,  „2018” i nie ma wątpliwości, że są todaty ważne dla życia poety i rozwoju jegotwórczości, ale mają również wymiar pod-sumowujący. A w tych okresach działo sięwiele dobrego i złego z autorem, a mianowi-cie przechodził chorobę nowotworową i jejnawroty, nawiązywał wiele przyjaźni po-etyckich, negocjował z córkami swój stylżycia, pożegnał się na wieki z mamą, zorgani-zowano na jego cześć wiele jubileuszowychimprez. To, co zawsze podkreśla, chodziłomu by być na tyle wolnym, by zawsze „pozo-stawać sobą”, co dla człowieka nigdy nie jestłatwe. Jednym z tego typu powodów był fakt,że urodził się w Borzęcinie, a więc miejscuurodzenia również wybitnego pisarza -Sławomira Mrożka.Wielość wątków, które podejmuje Józefw tej książce jest ogromna, a właściwienieskończona. Skupia się nad elementaminaszej współczesnej egzystencji, poprzezekspozycję wybitnych i wpływowych talen-tów poetyckich oraz dziennikarskich, aż poznaczenie „czarnych dziur” w Kosmosie.Spełnia zatem kryterium dobrego pisarzawedług Adama Zagajewskiego, który winienbyć dobrze wykształcony i ciągle otwarty nanaszą ludzką wiedzę, ale i jej braki, którepoeta może jakoś profetycznie uzupełniać.Prócz uwag na tematy wpływu twórczości najego pisarstwo: Tadeusza Różewicza, Ka-therine Mansfield, Wojciech Żukrowskiego,Jana Kochanowskiego, Józefa Hena, AdamaZiemianina, Anny Kamieńskiej, Montaigne,Bertolda Brechta, prof. Jana Błońskiego,Artura Sandauera, Henryka Berezy, MironaBiałoszewskiego, Juliana Kawalca, WitoldaGombrowicza, Allana Ginsberga, Alicji Rybał-ko, Tadeusza Nowaka, Tadeusza Kantora,Wiesława Myśliwskiego, Bogdana Madeja,Tomasza Marka Sobieraja, Thomasa Bern-

harda, Sergiusza Jesienina, Krzysztofa K.Baczyńskiego, Juliana Kornhausera, Bolesła-wa Leśmiana, Bruno Miecugowa, JerzegoHarasymowicza, Ludwika J. Kerna, StefanaRusina, Andrzeja Zaryckiego, Andrieja Bazy-lewskiego, Juliana Przybosia, Czesława Miło-sza, Wisławy Szymborskiej, Anny Świrsz-czyńskiej, Zbigniewa Herberta, JanuszaDrzewuckiego, Bogusława Żurakowskiego,Michała Piętniewicza, Bohdana Urbankow-skiego, Andrzeja Lenartowicza, RaineraMarię Rilkego, Anny Dymnej, Eligiusza Dy-mowskiego, Jerzego Pilcha, Leszka A. Mo-czulskiego i setki innych prominentnychludzi pióra, muzyki, sportu i kultury.Co ciekawe autor ukazuje całych mecha-nizm inspiracji własnych, procesy rodzeniasię jego wierszy, ale i okoliczności społeczno-sytuacyjne ich powstania. Myliłby się każdy,kto sądziłby, że o wszystkich osobach Baranpisze tylko pozytywnie. Zdarzają się wypo-wiedzi krytyczne, ale i pozytywno-negatywne, zawsze jednak jakoś osobiścieuzasadnione! Nie da się ukryć, że krakowskipoeta fascynuje się również sportem, szcze-gólnie dobrą piłka nożną.Inną składową tej książki są opubliko-wane na jej otwarcie i zakończenie skanywierszy autora z własnoręcznym podpisem,tj. „Żyję” i „Reinkarnacja zimowa”. Wagę tejpublikacji trudno przecenić, bo przecież tonie tylko portret znakomitego poety, alerównież portret historii naszej współczesnejliteratury, na łonie której wyrósł autor, aktóra go do dzisiaj inspiruje i do które dokła-da kolejne własne osiągnięcia!
prof. Ignacy S. Fiut
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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-
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