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Odszedł,  jak
„Pan Cogito”

(Dokończenie ze strony 11)niejszym: Kiedyś natknąłem się na Jego postaćna Najeździe Poetów na Zamek w Brzegu,gdzie przyjechał w roku 1999 ze swoją żonąaktorka i pianistką – akompaniatorką, żebyjako Gość specjalny wygłosić monodramsłowno-muzyczny pt. „Pan Cogito”. Natknąłemsię na artystów w Brzegu na Rynku, przedRatuszem, u wejścia do BWA, stali w trójkę,rozmawiając i podziwiając Ratusz. Miałemwówczas z sobą ostatni numer czasopismaMiesięcznika PAL (Przegląd Artystyczno-Literacki – Toruń) wydawany przy Uniwersy-tecie w Toruniu, z którym to Miesięcznikiemna stałe współpracowałem. Otóż był to pre-tekst, żeby podejść do aktorów, gdyż w tymnumerze PAL-u  zamieszczono krytykę nieza-leżną, nieznanej mi wtedy osoby, o głośnymwówczas filmie Krzysztofa Zanussiego pt. Życie
jako śmiertelna choroba przenoszona drogą
płciową.Oczywiście w tekście tym była fotografiaZbigniewa Zapasiewicza z kadru filmu, gdziebył ubrany w biały fartuch, a grał jedną zgłównych ról, mianowicie doktora medycyny zproblemem nowotworowym. Poszedłem doartystów – oczywiście trochę zdziwieni, aleuśmiechnęli się, wyczułem, że pan Zbigniewrozpoznał mnie z czasu trwania WRO-FTJA weWrocławiu kilka lat wstecz, i tym bardziejjakby skłonił głowę, powiadam: Panie Zbi-gniewie, mam dla Pana taką prozaiczną nie-spodziankę – bo niespodzianki zawsze czyhająna nas, otóż posiadam przy sobie czasopismoartystyczne wydawane przy Uniwersytecie wToruniu, w którym pomieszczono omówieniefilmu Krzysztofa Zanussiego, gdzie przytoczo-no pańską grę i sylwetkę, nawet jest pańskiezdjęcie, po prostu chciałem ten numer panuwręczyć, gdyż na pewno pan tego nie ma, amateriału krytycznego jest tutaj na kilka stron.Zapasiewicz przyjął ów fakt do wiadomości ina otwartej przeze mnie stronie odczytałjakieś zdania dotyczące  filmu Zanussiego,gdzie grał Zapasiewicz: Wie pan, rzeczywiścieniespodzianki za nami chodzą – ja do takichrecenzji, czy też omówień, mam stosunekambiwalentny, ponieważ ostatnio jakieś mło-de panie coś wypisują, skrobią i nic z tego niewynika, gdyż czasem po prostu nie mają onewiedzy, a czasem nie oglądają filmów ani sztukteatralnych – ale piszą coś!, a najczęściej jakieśbzdury bez pokrycia, wypowiadając jakieśswoje czysto prywatne kwestie... A proposskąd ta pani wie, a pisze tutaj, więcej o mnie ajeżeli ja sam – niech pan to jej powie. No i niechpan jej to powtórzy dokładnie co powiedzia-łem... – A pana grafika – hmmm, wisi u nas na

honorowym miejscu.Aktor podał mi dłoń, dając do zrozumienia,że już czas udać się do Zamku na spektakl „PanCogito”. Udałem się i ja na Zamek, gdzie po-przedniego dnia trwało tradycyjne czytaniewierszy przez zaproszonych poetów.  Właśnietutaj  mieli za chwilę wystąpić artyści z „Odej-ściem Panem Cogito”. A ów numer czasopismaPAL wziąłem z domu tylko po to, żeby przeczy-tać w Brzegu na Zamku swój wiersz, jeden zkilku pomieszczonych i był tam wydrukowany,wcześniej napisany tekst – na odejście poety
Zbigniewa Herberta.Herbert – Zapasiewicz, miejsce – czas,przestrzeń – wyobraźnia, ambicja – profesjo-nalizm oraz artystyczność – szczerość, sens iprawda... Okoliczności jakby czyhają na swojespełnienie i łączą się w naszej pamięci, bo itutaj w Brzegu w czas tej pięknej kolorowej isłoneczną jesieni, gdy nadawano Imię PoetyHerberta Gimnazjum w Brzegu, przy okazjitrwania Najazdu Poetów, gdzie gościła paniKatarzyna żona Herberta i siostra poety – paniŻebrowska. W kontynuacji tego niezwykłegoświęta wystąpili właśnie aktorzy ze wspo-mnianym monodramem, przy akompania-mencie fortepianu. A był to znakomity spek-takl w formie, gdzie z właściwym sobie impe-tem i kunsztem, głosem brzmiącym bardzopewnie, tryskającą śliną z ust aktora utwier-dzonego w słowach Pana Cogito – pan Zbi-gniew interpretował,  jakby siebie – bez naj-mniejszego zająknięcia, z odpowiednią gesty-kulacją poetycką – wygłosił całe „OdejściePana Cogitio”.Zapasiewicz bardzo ukochał poezję Her-berta jeszcze za życia poety. Przypomina mi sięteraz, kiedy byłem w Warszawie w czasieodchodzenia poety i przechodziłem obokPałacu Kultury, mijając osadzony tutaj „TeatrStudio”, Zbigniew Zapasiewicz przedstawiałwłaśnie tutaj „Pana Cogito” – duży baner nafrontonie, i wokół afisze, z godzinami gry tegospektaklu, a obok nazwisko: Zbigniew Zapa-siewicz.  Aktor również sam tutaj grał spektakl,w towarzystwie żony, robił swego rodzajuteatr poetycko-artystyczny... I bardzo chciałempójść wieczorem do Pałacu Kultury na tenspektakl, poczułem takie wezwanie – aleniestety, byłem na krótko, a bilety zostały jużwyprzedane na kilka dni wcześniej.  Tak sobiemyślę dziś, kiedy już odszedł właśnie Aktor,celowo piszę, nazywam Go z szacunku z wiel-kiej litery – Aktor – o którego w jakiś bardzoprozaiczny sposób otarłem się, nawet chcia-łem bardzo pomieścić w swej książce rozmowę
artystyczną , książka ukazała się w 2005 roku.Lecz sploty zdarzeń nie pozwoliły się spotkaćtak, jak z innymi Koryfeuszami Sztuki. Pośródtych, czy innych zdarzeń, wystarczy zwyczajnybłysk oka, czasem tylko on wystarcza za cu-downą chwilę porozumienia... Gdzieś odzywasię w nas na powrót jak u Herberta. Bo prze-cież mam w tej książce „rozmowę artystyczną”z rodzoną siostrą poety panią Haliną Herbert-Żebrowską, u której gościłem w Otwocku.

Poeta już odszedł, a byłem w pokoju poety,gdzie na leżąco pisał, a siostra doglądała go,gdyż była lekarką. To osobne wrażenie pozo-staje w oczach. „Rozmowa artystyczna” po-wiada o ich wspólnym dzieciństwie, paniHalina pożyczyła mi nawet zdjęcia ze swegoalbumu do publikacji tej rozmowy – to piękne!Podarowałem „na pamiątkę” tego spotkaniaswoją grafikę. I chociaż to nic nadzwyczajnegoto jednak PAMIĘĆ sankcjonuje naszą ludzkąmoc ciągle poznawczą, idącą za każdą nowąintuicją... Póki co podaję słowa z „Elegii naodejście”, bo zakwitła we mnie myśl odczyta-nia i zacytowania jej teraz na odejście Aktora,fragment wybranego wiersza pt. „Pana Cogitoprzygody z muzyką”. Mówi, że muzyka w tymwierszu i jej ukochanie, to jest właśnie graartysty – wspomniano, że od muzyki zaczynałpan Zbigniew Zapasiewicz, uczył się dźwiękówna fortepianie, a został aktorem posłanymgłównie na deski, z powołaniem do poezji ipoetyckiej gry...Zatem „usłyszmy” ten wiersz i wsłuchajmysię, niech zabrzmi, jakby On sam te kwestięnam interpretował:
(...)
Pan Cogito
bronił się zawsze
przed dymami czasu

cenił konkretne przedmioty
cicho stojące w przestrzeni
uwielbiał rzeczy trwałe
prawie nieśmiertelne
marzenia o mowie cherubów
zostawiał w ogrójcu marzeń
wybrał
to co podlega
ziemskim miarom i sądom
by gdy nadejdzie godzina
mógł przystać bez szemrania
na próbę kłamstwa i prawdy
na próbę ognia i wodyOtóż skoro już jesteśmy przy poezji, każdeodejście metaforycznie może być nazwanepróbą ognia i wody, a to co było tworzeniemnazwijmy muzyką. Pozostaje tylko NAPIS,zatem przywołam jeszcze jeden wiersz Zbi-gniewa Herberta, ukochanego poety artystyZapasiewicza z tomu pt. „Napis”:
On
Komu ja gram? Zamkniętym oknom
klamkom błyszczącym arogancko
fagotom deszczu – smutnym rynnom
szczurom co pośród śmieci tańczą

Ostatni werbel biły bomby
był prosty pogrzeb na podwórzu
dwie deski w krzyż i hełm dziurawy
w niebie pożarów wielka róża

Zbigniew Kresowaty
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