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Józef Baran

Spadając, patrzeć
w gwiazdy (32)

 (fragmenty)

Nie był typem intelektualisty, lecz witali-sty i prawdopodobnie kochając się w Jurku,kochał się przede wszystkim w jego młodości(przypominającej mu własną młodość).Strasznie przeżywał swoje odchodzenie wstronę dojrzałości i starości, kurze łapki,zmarszczki.Już dawno żadna książka nie zrobiła namnie takiego wrażenia. Choć smutna to imiejscami przygnębiająca lektura przypomi-nająca ton dzienników Sandora Maraiego,który popełnił na starość samobójstwo. UIwaszkiewicza, oprócz tej zabójczej melan-cholii i skargi, są też stronice buchająceżarem namiętności, witalności, miłości. Samazaś opowieść o nocnym czuwaniu w kostnicyprzy zmarłym kochanku wstrząsa nutą ża-łobną pieśni o cierpieniu i golgocie, jestprzejmującym lamentem cierpiącej duszy.
Przemyski

Turniej GarbusówWróciłem dziś z Przemyśla, gdzie przezcztery dni braliśmy udział w „turnieju garbu-sów” (określenie Miłosza), czyli poetów.Poczucie osamotnienia i świadomość, żemogę wydawać swoje najlepsze tomy wier-szy, wychodzić z portek, a i tak karty (nagro-dy, eseje) są już rozdane przez niezbyt zdol-nych, za to doskonale wkomponowanych wukłady towarzysko-ideologiczne panówredaktorów, poetów i krytyków. A przy tympoczucie, że pozostanę zawsze dla niektórychz nich kimś obcym, parweniuszem, chłopcemz Borzęcina przez przypadek zabłąkanym wich świecie (a może tylko tak mi się wydaje?).Razi mnie i drażni ich literackość, ich samo-zadowolenie wynikające z pluskania się wtym samym akwarium, gdzie od dawnaniezmieniona woda.Prawie sami faceci...Rozdrażnienie po powrocie i refleksja,czy należy brać udział w zgromadzeniach,

gdzie poeci odbijają się w innych poetach jakw krzywych lustrach? A z drugiej strony żal,bo ciągnie człowieka-poetę do podobnychsobie ludzi-poetów. Lubimy grupowo onani-zować się mówieniem o pisaniu, bo brakujenam normalnej publiczności. Jednak takiezjazdy uświadamiają, że inność boli i żepewnych układów w „literackim grajdołku”nad Wisłą nie da się przeskoczyć.Niedzielny Przemyśl w słońcu przepięk-ny, Ogród Botaniczny, Teresa i Romek Zie-lonkowie z nalewkami spirytusowymi zaw-sze przyjaźni, serdeczni.
SiemionDowiedziałem się o nagłym (wypadeksamochodowy) odejściu w zaświaty WojtkaSiemiona... Józek Pless poprosił mnie, bymnapisał wspomnienie o wybitnym aktorze doksiążki. Oto ono:Dwu było największych popularyzato-rów mojej poezji w rodzinnym Borzęcinie,skąd wyjechałem w świat jako trzynastoletnichłopak...Pierwszym – nieznany mi misjonarz, któ-ry zinterpretował na rekolekcjach w borzęc-kim kościele wiersz „cenionego w Polscepoety Józefa Barana” co moi ziomkowieprzyjęli z należnym i nabożnym skupieniem.Drugim – Wojciech Siemion, który na po-czątku lat 90. zjawił się w małopolskiej wio-sce prosto ze stolicy jako gwiazda dożynek iuczynił mnie sławnym, wygłaszając dwawiersze oraz zadając pytanie licznie zgroma-dzonym chłopom (i babom) na tutejszymstadionie sportowym – kto jest autorem?Ponieważ nikt nie wiedział, wybitny aktormógł sobie podworować ze słuchaczy i przy-pomnieć stare, ale jare powiedzenie: „Cudzechwalicie, swego nie znacie... „.A następnieoczywiście wygłosić pochwałę cytowanegopoety.Odwiedził także mój dom rodzinny iprzekomarzał się z moją mamą i ojcem,którzy wspominali potem jeszcze parę razytę rozmowę z panem „Siemianem”...Ale tak naprawdę znaliśmy się wcześniej,nie znając. A było to tak... W latach 70. na-zwał mnie w okienku telewizyjnym „swoimmłodszym przyjacielem” i przeczytał paręwierszy, o czym znajomi nie omieszkali midonieść. Wprawiło mnie to w dumę, lecz i wniemałe zdziwienie, bo nigdy dotąd niemiałem szczęścia zetknąć się ze sławnymaktorem na żywo...Postanowiłem więc nadrobić zaległości igdy nadarzyła się okazja, primo: poznać go,secundo: przypieczętować „naszą przyjaźń”wywiadem z aktorem do krakowskiegotygodnika „Wieści” gdzie zarabiałem nachleb. Siemion był w 1986 zaproszony doOlkusza i Skały. Spędziłem z nim cały dzień imiałem okazję przyjrzeć się z bliska, j aksobie radzi na scenie i w towarzystwie „pana,wójta i plebana”, a także w wianuszku pań zkoła gospodyń wiejskich. Wieczorem odwie-dziliśmy znajomków Wojtka – małżeństwosławnych na okolicę podróżników po Afryce.Najbardziej utkwiła mi w pamięci scena zkotem państwa tego domu. Kot nazywał sięMurzynek i budził wielkie zainteresowanie

aktora, szczególnie w tych momentach, gdygospodarze próbowali dojść jakoś do głosu iopowiedzieć parę frapujących przygód zAfryki. Nie udawało im się to jednak, gdyżSiemion tak namiętnie głaskał kota i przymi-lał się do niego czule, pytając o różne szcze-góły z nim związane, że podróżnicy dawali zawygraną, rezygnowali w końcu z opowieści, aprzy stole mógł brylować niepodzielnieWojtek.Parokrotnie spotykałem się też z akto-rem jako recytatorem na różnych imprezachpoetyckich. Między innymi na biesiadziepoświęconej Harasymowiczowi w Bieszcza-dach, na Warszawskich Jesieniach Poezji, aniedawno, bo rok temu, na Międzynarodo-wym Festiwalu Poezji w Poznaniu, gdzie wtrakcie wygłaszania przeze mnie eseju „Po-ezja i empatia” wspomógł mnie, brawurowoczytając ze mną wiersz „Taniec z Ziemią”, coniesłychanie ożywiło występ. Po prostuwyskoczył na środek sali wypełnionej zapro-szonymi poetami i bez uprzedniego przygo-towania zaczął za mną powtarzać – we wła-ściwy sobie sposób – kolejne wersy.Jakieś sześć, siedem lat temu spotykali-śmy się też rok po roku na grudniowychkolacjach przedwigilijnych u wspólnej zna-jomej (chodzi o skrzypaczkę Romę Krze-mień), choć nie umawialiśmy się na owespotkania. Ba, prędzej bym się diabła spo-dziewał niż Wojtka w krakowskiej kamieni-cy, parę ulic od mojej. Ni stąd, ni zowądzjawił się tam, „śmieszył, tumanił, przestra-szał”, a właściwie to nawet nie śmieszył, leczwygłaszał mądre wykłady o poezji, opowia-dał anegdoty, intonował kolędy i czytałwiersze.Z tego spotkania pamiętam też, że uparłsię, iż przeczyta na głos moje wiersze z naj-nowszego tomiku. Powiedziałem mu, że niesą stylizowane, a on takie lubi najbardziej, naco się żachnął. Wybrał kilka liryków, zaska-kująco je interpretując. Wręcz zbił mnie zpantałyku, bo czytał jakby przeciw sobie iwychodziło mu! Dostał oklaski od siedzącychprzy stole. Musiałem się ze wstydem przy-znać, że go nie doceniłem.Pamiętam, że wspominaliśmy naszegowspólnego znajomego i poetę, którego oby-dwaj wysoko ceniliśmy: Mirona Białoszew-skiego. Poprosił mnie o tekst mojego wspo-mnienia o Mironie do jego książki o tym„osobnym poecie”. Tekst rzeczywiście ukazałsię w niej. W następnym roku Wojtek teżgościł na spotkaniu przedwigilijnym u Romyi mimo że cierpiał na lumbago – wodził rzeczjasna rej i zadawał szyku, choć pod koniecbiesiady był jednak przygaszony, pewnie zewzględu na ból nogi, bo chyba nie o starośćchodziło; pozostał przecież do końca żywot-ny i młody, o czym mogłem się przekonać nafestiwalu poezji w Poznaniu...Do kilku naszych zaplanowanych wcze-śniej spotkań niestety nie doszło. Ja nieprzyjechałem – bo czułem się kiepsko – najego jubileusz do Petrykozów, choć byłemtam przez niego zaproszony, podobnie jakparę lat wcześniej zrezygnowałem z wyjazduna jakiś inny jego jubileusz, który miał sięodbyć bodaj w Starej Prochowni.cdn.


