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Listy do Pani A. (125)

Poeta
 wyczerpanyDroga Pani!Uczestniczyłem  niedawno w FestiwaluPoezji Słowiańskiej organizowanym przezAleksandra Nawrockiego. Impreza byłaściśle połączona z jubileuszem dwudziesto-lecia powołania do życia cenionego perio-dyku „Poezja Dzisiaj”.Właśnie przed dwudziestu laty z Alek-sandrem Nawrockim rozmawialiśmy o jegozamiarze wydawania pisma, które miałobywypełnić lukę po zlikwidowanej „Poezji”.Aleksander miał sporo wątpliwości. I to nietylko  dotyczących problemów edytorskich,ale i potrzeby takiego pisma; czy spełniswoją rolę; czy w ogóle ta formuła pismadrukowanego na papierze się nie przeżyła.Namawiałem go, by koniecznie spróbować.Wiedziałem, że zwłaszcza młodzi poeci niemają gdzie drukować, nie było też zbytwiele tytułów, w jakimś stopniu „edukacyj-nych”.Aleksander Nawrocki zaryzykował. I te-raz możemy święcić jubileusz.  Okazało się,że trwający do dziś sukces „Poezji Dzisiaj”polega głównie na nieuleganiu modom,zadęciom i nadęciom; na autentyzmie ipreferowaniu w tekstach walorów arty-stycznych. A o rzeczach najbardziej skom-plikowanych można rozmawiać w sposóbzrozumiały, co bynajmniej nie jest równo-znaczne z zaniżaniem poziomu.Myślałem o tym wszystkim siedząc –jak co roku – w sali w Muzeum Literatury: opiśmie, o upływie czasu, o poezji... Miałemwrażenie, że Pani jest koło mnie i zna mojemyśli...Z okazji jubileuszu wydał Nawrocki spe-cjalny numer „Poezji Dzisiaj”, w którymobok różnych wspomnieniowych i krytycz-noliterackich artykułów znalazła się sporailość wierszy. Aleksander Nawrocki znalazłbardzo dobrą formułę ich publicznej pre-zentacji na inauguracyjnej gali. Wierszeczyta para wykonawców, autor zaś stoi naestradzie obok recytującego. To bardzo miodpowiada. Wtedy nie mam tremy. Jestemniejako ukryty za słowem i głosem recyta-tora. Z zainteresowaniem słucham wierszy

innych uczestników Festiwalu. Czasemświetnych, niekiedy słabych. A za takieuważam wszelkie bogoojczyźniane ramoty.Pisane w szczerych intencjach, ale niecie-kawe artystycznie. Kiedy więc wystąpiłautor patetyczno-dydaktycznego wiersza, izaczął z emfazą: „Ja – syn! Ty – syn!”, pomy-ślałem sobie, że zabrakło mi do kompletudrugiej osoby liczby mnogiej...Zawsze też czekam na odnowienie rela-cji towarzyskich. Spotkałem dawno niewi-dzianego Adama Lizakowskiego, świetnego,uznanego poetę. Porozmawialiśmy bardzoserdecznie i wymieniliśmy się książkami.On dał mi swoje „Dzieci Gór Sowich”, jaAdamowi mój jubileuszowy „Spacer dosiebie”.Miło było zobaczyć Mirę Łukszę, RenęMarciniak, Andrzeja Kosmowskiego, Łycze-zara Seliaszkiego, który tłumaczył moje iAni (w tej kolejności) wiersze na bułgarski,Annę Czachorowską i wielu, wielu innychkolegów po piórze, z którymi nie mamcodziennego kontaktu.A po obiedzie i prezentacjach zagra-nicznych pism literackich, poszliśmy zSebastianem Popowskim na piwo do „Lite-ratki”. Czas nam upływał na ciekawej roz-mowie. A potem do księgarni mieszczącejsię w hali na Koszykowej. Odbywała się tampromocja powieści Agnieszki Walczak-Chojeckiej (córki Grzegorza Walczaka)„Królowa gwiazd”. Jest to rzecz o środowi-sku filmowców, o panienkach walczących orole, mających parcie na szkło, bez względuna autentyczny talent. To powtarza się wkażdym środowisku artystycznym, literac-kim także, choć tu jest to może mniej wi-doczne.Następnego dnia zaprowadziłem naspotkanie do Liceum im. Jarosława Dą-browskiego grupę zagranicznych poetów:Tatianę Żitkovą, Siergieja Głowiuka, Łycze-zara Seliaszkiego, Liubow Krasewską. Za-prosiła nas, jak co roku, animatorka życiakulturalnego, nieoceniona opiekunka mło-dych talentów pani Jadwiga Gaudasińska.Tak więc nie można powiedzieć, że wPolsce nic się pod względem kulturalnymnie dzieje. Wkrótce po festiwalu AleksandraNawrockiego uczestniczyliśmy z Anią warcyciekawych spotkaniach z Jackiem Łuka-siewiczem. Poeta, profesor, przyjaciel Sta-nisława Grochowiaka, opowiadał o życiu itwórczości autora „Menueta z pogrzeba-czem”. Bardzo ciekawie, rzeczowo, pięknymjęzykiem, jaki dziś należy do rzadkości.Słuchaliśmy, zafascynowani tym, co mówiłProfesor Jacek. Niedługo po tym spotkaniubyło następne: promocja tomu Łukasiewi-cza – „Wiązania”. To zbiór haiku, w którymznalazło się trzysta dziewięćdziesiąt pięćtych krótkich utworów. Ułożone zostały wtaki sposób, by stanowiły pewną całość,tworząc coś w rodzaju poematu, choć są toutwory całkiem odrębne. Daje to świetnyefekt. Co za wirtuozerskie wyczucie słowa!Bardzo Pani polecam. To rzeczywiścieduchowa uczta.Jak to w życiu, wydarzenia radosne,krzepiące przeplatają się ze smutnymi.Zmarł poeta, prozaik, lekarz, dokumentali-sta, były prezes wrocławskiego oddziału

Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, dr JerzyBogdan Kos. A prywatnie wuj Ani Musz. Jejbabcia i dr Danuta Kos, żona Jerzego Bog-dana, są rodzonymi siostrami. Doktor byłbardzo popularną postacią w Trzebnicy iwe Wrocławiu. Prócz kilku tomów świet-nych wierszy napisał książkę m.in. o głośnejepidemii ospy, która miała miejsce w latachsześćdziesiątych.Byliśmy z Anią na pogrzebie. Nie lubiętych ceremonii, ale niekiedy trzeba w nichuczestniczyć. Tutaj nawet sam chciałemjechać do kościoła i na cmentarz. Kos byłjednym z ostatnich ludzi o takim prawieniespotykanym dziś formacie, kulturze,prezencji.Dlatego staram się uciekać do innych,dawnych czasów. Takim wehikułem są dlamnie lektury. Czytałem niedawno „Seans wDomu Egipskim” Maryli Szymiczkowej. Niezdradzę żadnej tajemnicy jeśli napiszę Pani,że pod tym pseudonimem ukrywają sięJacek Dehnel i Piotr Tarczyński. Powieśćjest świetnie osadzona w realiach fin de
siecle'u, napisana – przez młodych przecieżliteratów – precyzyjną, piękną polszczyzną.Dodajmy do tego wątek sensacyjny, tobędziemy mieli pasjonującą lekturę. Takpasjonującą, że chwilami zapominałem wjakiej epoce żyję. Ale o to mi właśnie cho-dziło.A potem jak najbardziej współczesnespotkanie z Adamem Zagajewskim wewrocławskim Domu Literatury. Myśleliśmyz Anią, że będą tłumy. Nie było pusto, wręczprzeciwnie. Ale przecież mogło być dużowięcej osób. Poeta czytał różne wiersze, wtym niepublikowane. Jakże różnią się spo-tkania z poetami profesjonalnymi od wie-czorków najrozmaitszych bubków, którymsię wydaje, że są najmądrzejsi w świecie!Zastanawiałem się, czy ci ostatni w ogólecenią poezję Zagajewskiego, czy też uważa-ją, że zepchnęli ją do lamusa. Sami najbar-dziej cenią własny bełkot i nieudolność. Otym też wspominał Adam Zagajewski.Stwierdził, że to wszystko związane jest znieuctwem i zarozumialstwem  autorów.Mieliśmy szczęście, że trafiliśmy na tospotkanie. Jak się okazało, poprzedniemiało miejsce... czterdzieści cztery latatemu! W liście do prowadzącego ten wie-czór Andrzeja Zawady poeta napisał kiedyś,że następnym razem będą się mogli znowuspotkać za kilkaset lat. My z Anią, oczywi-ście, też przyjdziemy...Lubię wiersze Adama Zagajewskiego. Sąkomunikatywne, mówią o ważkich rzeczachw sposób odkrywczy, nowatorski, ale bezsztucznych udziwnień.Jego tomiki są rozchwytywane. KiedyAndrzej Zawada stwierdził, że nakładyksiążek pana Adama są wyczerpane, tenskwitował: „autor też”. W ten sposóbchciałby być wyczerpany każdy autor. I takminął listopad i zaczął się ostatni miesiącroku.Życzę Pani jasnych, kolorowych ŚwiątBożego Narodzenia, zwiastujących miłość inadzieję –
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