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Andrzej Walter

Już dawno się powinno
(łeb ukręcić tej kurwie)

Zaczerpnięte i sparafrazowane na potrzeby tego tekstu  z wiersza „Toast”.
(Zamiast Epilogu) Andrzej Krzysztof Torbus z najnowszego tomu: „Obrachunki osobiste” 2018Nic tak nie ekscytuje i nie ożywia rynkumuzycznego, jak sytuacja, kiedy pojawia sięna nim kolejna płyta uznanego mistrza, awłaściwie twórcy już o tyle legendarnego, oile nadal nas zachwyca swoją dykcją czybrzmieniem. Spijamy wtedy zachłannie z ichust nowe rytmy, piosenki oraz środki wyra-zu, rzecz jasna oczekując zawsze w sposóbjednoczesny (i jednoznaczny) tego, co jużznamy i od dawien dawna polubiliśmy. Ob-serwujemy rozwój i ewolucję tych artystów,zaprzyjaźniamy się z nowymi melodiami,wsłuchujemy w obłaskawione przeszłościąnowatorstwo tych utworów. Wiemy teżpodskórnie, że każde współczesne nam„mistrzostwo” zweryfikuje brutalnie i nie-odwracalnie znany nam od lat staruszek...Czas… Mało kto dziś jednak kwestionujejeszcze artyzm i głębokie osadzenie w dzie-dzinie sztuki (w opozycji do muzyki klasycz-nej) twórczości Johna Lennona, Paula Mc-Cartneya, Fisha, Davida Gilmoura czy choćbynajbanalniej – Boba Dylana.Nie inaczej dzieje się w świecie literatury.To jakby ten sam mechanizm tutaj gra. Każdanowa książka znanego i uznanego już po-wszechnie autora wzbudza zainteresowanie,ekscytację i silnie podpartą uprzednim do-świadczeniem ciekawość, najpiękniej, kiedypopartą nadal utrzymanym wysokim pozio-mem merytorycznym, treściowym czy war-tościowym. Różnicą jest tylko skala, czy teżzasięg społecznego odbioru takiego dzieła.Wiadomo – muzyka rozrywkowa przezna-czona jest dla mas, literatura, a zwłaszczapoezja dla elit i to w bardzo zawężonym tegosłowa znaczeniu. Po prostu – poezję, jakosztukę najwyższą (bo też i najtrudniejszą wodbiorze) czyta dziś i smakuje tylko elita elit,albo śmiało można suponować, że elita tak

zwanych elit. No, zostawmy te elity orazpseudoelity i wróćmy z entuzjazmem dopoezji i nowego, doprawdy świetnego, tomupoezji znanego poety…Tak właśnie dzieje się w przypadku An-
drzeja Krzysztofa Torbusa, legendy jużwręcz, krakowskiego środowiska literackie-go, jednego z najlepszych dziś polskich po-etów, człowieka: skromnego, wycofanego,wyjątkowo uzdolnionego i wrażliwego, któryzaprasza nas do swojego jakże odrębnegowszechświata wierszy wprost spoza współ-czesności.Torbus to poeta bardzo osobny, zatrzy-many „w innym czasie”, poeta, rzekłbym„starej daty”, mistrz samostanowienia orazmistrz podążania własnym literackim szla-kiem i takimż też raczy nas dziś tomem,zatytułowanym przewrotnie „Obrachunki

osobiste”, które zdają się być takie, jak suge-ruje w posłowiu wydawca (czy też wydaw-czyni – Magdalena Węgrzynowicz-Plichta,Wydawnictwo Signo), bardzo wytrawnymoczyszczeniem szuflad z długo wyczekiwa-nych przez czytelników skarbów poetyczne-go, ale iście torbusowego słowa…Andrzej Krzysztof Torbus w tomie „Ob-rachunki osobiste” obnaża nam bardzo ja-skrawo głębię swojego rozgoryczenia. Byćmoże jest to też i nasze rozgoryczenie, zjakimś wspólnym mianownikiem postrzega-nia rzeczywistości… Na szczęście, jak trafniezauważa Magda w swoim świetnym posło-wiu (tym razem w roli krytyka literackiego)poezję tego autora cechuje potężna dozaautoironii, co zdecydowanie umila namodbiór całokształtu prawd i sensów zawar-tych w tej liryce. Nie ukrywajmy jednak. Toliryka bólu, smutku, rozgoryczenia, poczuciaklęski, przegrania i wycofania się. Oczywiście– wszystko zależy od odbiorcy. Jeden czytel-nik zwróci uwagę na ironię, autoironię,zdrowy dystans, a inny, przeniesie jednakakcent na tę potężną dawkę porażki, którejdoznaje chyba każdy człowiek, pod koniecżycia obłaskawiając nieuchronność. Tutajdochodzi jeszcze porażka „bycia poetą”. Tegojuż chyba nikt nie zakwestionuje. W czasach„kiedy nie można być poetą”…  Człowiek, i toteż – oczywiście, mniej lub bardziej potrafioswoić: starość, lęk, przemijanie i jak jużpodkreśliłem – nieuchronność końca, anawet znaleźć w tej kolei losu radość, sens iwiele piękna. Ten mechanizm obronny niejest wcale zły. Nasza psychika dzielnie walczyz przeciwnościami. I tutaj torbusowe strofy sąbezcenne. Autoironia i gorycz tworzą mikstu-rę oczyszczającą. Zwłaszcza w poezji i twór-czości najwyższych lotów, czerpiącej z całegodziedzictwa przeszłości, z dykcji dziś nie-modnej, starodawnej i wyniesionej do lamu-sa, a jednak na kartach „Obrachunków osobi-stych” z dykcji żywej, fascynującej i po prostu– naturalnie pięknej.Zatrzymać się możemy dosłownie przykażdym wierszu. W każdym z nich coś od-najdziemy, czegoś doświadczymy, coś naspociągnie, w jakiś nasz prywatny rejon.Dobrze czyta się poezję, która zawsze, wszę-dzie i w każdym czasie stanowi dialog poetyz czytelnikiem, stanowi dla czytelnika inspi-rację, czy też pomost wymiany własnej wraż-liwości, przelanej tu i teraz na papier wpostaci poezji napisanej i wyrażonej przezpoetę, z wrażliwością czytelnika, którą za-pładnia do snucia własnych myśli, doznań,czy wręcz olśnień. Podkreślmy też ową spe-cyficzną mądrość poety, poety będącego

ponad rzeczywistością, poza nią i z dala odniej. To sen o wolności podany na tacy lektu-ry. Po to się poezję czyta, dlatego się poezjiłaknie, z tego powodu poezji się szuka… Inajbanalniejszym pytaniem jest… czy ludziedziś jeszcze nadal chcą być wolni? Cóż dlanich dziś znaczy – wolność? Czy nie zafał-szowali pojęcia, nie zdefraudowali definicji,kontekstów i sensu? Czym jest wolność wdzisiejszym świecie? Poezja, która wiedzienas do pytań, do myśli i do rozważań – towielka sprawa. Ważna sprawa. I właśniedlatego piszę ten tekst. Powinniśmy wyrazićpoecie wdzięczność, że nas takim tomemobdarował.Torbus jest świadom swojej twórczości.Wie, że chciał nam dać okruszek „balsamu naduszę”… Andrzej oczywiście skrzętnie potemukrywa warstwy psychologiczne swojegosłowa w arcyciekawej kreacji pejzażowej,sielankowej wręcz, czasami aż sztucznej,jakby żywcem wyjętej z przeszłości. W tensposób jednak jego poezja dociera do pew-nego rodzaju pełni, harmonii i zamyka się wkręgu swojego indywidualizmu, swoistejniepowtarzalności i wyjątkowej formiewyrazu. Najlepsze są dla mnie chyba wierszemocne, wyraziste, a może po prostu ja takielubię, to odzwierciedlenie mojego charakterui resztek mojego usychającego powoli bun-tu…Przeczytajmy „Palę Kraków”.
Motto:
Ci ludzie, co stoją w Krakowie wysoko,
po większej części są to lalki i manekiny,
które same nic nie umieją,
więc wyrabia się u takich ludzi
naturalna zazdrość do wszystkich,
którzy coś potrafią.
Ja już mam tych manekinów dosyć.
Manekiny nie przeszkodzą mi w niczym,
ale mogą tylko opóźnić, co chcę… (…)
Czekam cierpliwie.

Stanisław Wyspiański

Przepraszam Cię Historio,
że żyję i mieszkam
w mieście co się rozsiadło
jak kury na grzędzie.
Co nie daje spokoju,
do którego wracam,
które nigdy nie skłoni się
byle przybłędzie.

Przepraszam Cię Historio,
nie czekam na względy,
wszak miasto tchnie stęchlizną
pomimo herbarzy.
Tu się dziury tradycji

(Dokończenie na stronie 4)


