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Józef Baran

Spadając, patrzeć
w gwiazdy (35)

 (fragmenty)

Stary listWśród listów do Rybowicza zaplątał sięteż mój, odesłany mi w stanie wojennym zOśrodka dla Internowanych w Załężu kołoRzeszowa i prawdopodobnie ze względówcenzuralnych niedostarczony do rąk Janka.Przepisuję go, bo oddaje atmosferę tamtychlat. Rybowicz był internowany ja nie. Niektó-re zdania listu są formułowane w językuezopowym, mimo to nie dotarły do rąk adre-sata, może chodziło o dobre wiadomości natemat Wałęsy?:„Kochany Jasiu!Nie denerwuj się, bo na razie mało kto zpisarzy drukuje. »Kultura« i tym podobnepisma literackie jeszcze nie zostały odwie-szone. Moje »Wieści« ruszyły wczoraj, pew-nie w tych dniach ruszy też »Tygodnik Kultu-ralny«. Wierszy Ci na razie nie dam, bo mamtylko 2 czy 3, a ja chciałbym Ci zrobić całąkolumnę, jak przystało na pisarza całą gębą,jakim jesteś. Do diabła! – nie ubliżaj mi, botakim tchórzem to ja znów nie jestem, o czymchyba wiesz. Myślę, że wyjdziesz niedługo nawolność i wtedy będziemy mogli więcej iszczerzej pogadać (chyba że zamierzaszbryknąć na Zachód jak Hłasko czy Pastuszek,ale o to Cię nie podejrzewam), także o ewen-tualnych drukach czy o stypendium; musiszto sobie raczej sam osobiście załatwić.Na razie żyjesz na wikcie państwowym iczego Ci więcej trzeba!? A ja tu muszę naCiebie pracować. Tak w ogóle to zapowiadasię socrealizm w literaturze. Może jednak dotego nie dojdzie, Bóg jeden wie... Etos walkinależy zastąpić etosem pracy, romantyzm –pozytywizmem, ot co...A Ty, Jasiu, w swoich opowiadaniach nieszanujesz ludzi pracy; raczej podobają Ci sięniebieskie ptaki spod kiosku z browarem.Więc będziesz musiał zmienić bohatera; nieżadni tam pijaczkowie, lecz AndrzejowieRadkowie. Jasne!?

»Wieści« są trochę większe i nowocze-śniejsze graficznie. W 2. numerze zamierzampuścić swoje tłumaczenie wierszy poetykomunistycznego Bertolda Brechta i to bę-dzie mój – nie mój debiut »poetycko-wojenny« (wiersze miały wymowę antytota-litarną i antywojenną, w domyśle były aluzjądo działań generała Jaruzelskiego – dlategododałem ironicznie, że chodzi o poetę »ko-munistycznego« – przypisek po latach – J.B.).Pisał prosto jak gwóźdź i niektóre rzeczy naten czas znakomite. Nie wiem jednak, ile miich opublikują. Jeśli do miesiąca Cię nie pusz-czą z Zalęża, to zrobię Ci ze starych wierszy(z tomiku) kolumnę. Napisałem do paruludzi, między innymi do Sandauera, z prośbąo tłumaczenia Rilkego, do Białoszewskiego, zktórym się lubimy, do Kamieńskiej (niewiem, czy przyśle), do księdza Twardow-skiego.To byłyby moje zamierzenia na przy-szłość. Jasiu, nie obawiaj się, nie myśl, że jakTy siedzisz wśród klawiszy, to my wszyscy»niesiedzący«– siedzimy przy maszynie iklepiemy w klawisze. I że strasznie dużoprzez ten czas wyklepiemy. Nie gorączkuj się– pewnie na Twoim miejscu by mnie jeszczewiększa cholera brała. Wałęsa, słyszałem, wdobrej formie, zadowolony, coś wreszciezaczyna czytać; gra w karty i w ping-ponga zestrażnikami. Zresztą on był zawsze w po-rządku; to genialny samorodek, tylko książeknie czyta, ale i to mu trzeba wybaczyć, choćdla nas literatów nieprzydatny i gdyby więcejbyło takich facetów, to byśmy nie sprzedaliani jednego egzemplarza.Otrzymałem Twoje dwa listy. Z Twoimojcem w Lisiej Górze wypiłem pół »wora«(postawił!). Za to z tobą ani grama, ale mamnadzieję, że jeszcze nadrobimy. Myślę, żeprzez parę lat napisałeś tyle (tak dużo!), żenależy Ci się zasłużony urlop. A nawet prze-rwy w pisaniach są higieniczne i konieczne,bo w przeciwnym razie »zliteracisz się«. Pozatym, podejrzane, gdy człowiek tak pisze bezprzerwy. Oczywiście piję do Ciebie, jak siędomyślasz, pewnie trochę z zazdrości. No ichcę Cię trochę podenerwować, bo nie uwa-żam, że jak jesteś internowany, to i »niety–kalny«. Pewnie już niezadługo się spotkamy,jak co, to zaraz przyjedź do Krakowa, bę-dziesz mi mógł wtedy odpłacić za te głupieżarciki i przytyki.Ściskam Cię: Józef Baran, Kraków-Rze-szów, 3 marca 1982”.
10-15 wrześniaDruga edycja Harasymiady w Bieszcza-dach. Wdowa po poecie zaprosiła do „Biesia-dy wspomnień” Adama Ziemianina, słowac-kiego poetę i tłumacza... i zwierzynieckiegobarda Aleksandra Kobylińskiego (ksywaMakino). Przeczytałem napisany na tę okazjętekst: „Harasymowicz w czyśćcu”.Mówiłem, że dziś ten najwybitniejszypowojenny poeta nurtu wyobraźniowego,którego nazwisko wymieniano jednymtchem obok Białoszewskiego, Szymborskiej,Herberta, księdza Twardowskiego, Różewi-cza – znajduje się wciąż w literackim czyśćcu

i nie wiadomo, czy jego wspaniałe wiersze,szczególnie te z naturą i przyrodą w tle,wychyną stamtąd, czy będą powoli pogrążaćsię w niepamięci. Moim zdaniem, gdy ruchyekologiczno-naturystyczne urosną w siłę,Harasymowicz ma szansę stać się ich poetyc-kim sztandarem...Dzięki staraniom Marysi Harasymowi-czowej właśnie na Przełęczy Wyżnej podPołoniną Wetlińską stanął pomnik upamięt-niający barda Beskidów, Karpat i Biesz-czadów: dwa głazy tworzące symbolicznąbramę. W ubiegłym roku, w dziesiątą roczni-cę śmierci „Harasyma” biblioteki w Komań-czy i w Mikowie ufundowały kamiennetablice. Na jednej z tych tablic wyryto frag-ment wiersza Jurka:
Kiedy jak buki na mróz serce mi pęknie
Połóżcie mnie na wóz z widokiem na Bieszczady
Na wielki pożar gór, na wielką jesień
Którą sam roznieciłem pisaniem
Niech ten wóz sam jedzie w zawieję liści Niech
tam na wieki zostanie

U ZielonkówTrzy dni pobytu u Zielonków w Habko-wicach, w samym sercu Bieszczad, gdziejakoś „wyszły” ze mnie dolegliwości żołąd-kowe, w czym zapewne dopomógł mi sokjagodowy Tereski i pieprzowo-jałowcowenalewki Romana. Był też Adam Ziemianin,który nazbierał i ususzył mnóstwo praw-dziwków. Dwa dni przepięknej pogody,świerszcze na połoninach, karpie w stawie,wyprawy do Sinych Wirów, cerkiewki wŁopience oraz zarośnięte grabami wsiepołemkowskie. Wieczorami ognisko napolanie, miliony gwiazd nad głową. Romanjest zastępcą nadleśniczego w Cisnej, więcuciął nam przy ognisku interesujący wykłado polityce ochrony lasów oraz zasadachłowieckich. Mogę teraz na myśliwych patrzećmniej krytycznym okiem. Długie kilkukilo-metrowe wycieczki w góry. Rozmowy oBieszczadach i „bieszczadnikach”. Zielonko-wie mieszkają tu jak u Pana Boga za piecem,wychowali czwórkę dzieci. Nadzwyczajgościnni, przez ich dom w dolince otoczonylasami i górami przewija się mnóstwo gości zgitarami, bo piosenka i poezja jest tu w cenie.Roman sam pisze i wydał nawet tomik.Tereska za to dużo czyta i jest dobrze zorien-towana w literaturze.Z Adamem, który robi się coraz cięższy,choć gdy sobie wypije i ma dobry humor, postaremu potrafi unieść się lekko nad swoimbytem – mieliśmy znowu okazje pobyć iskonfrontować tak nieraz różne poglądy naróżne sprawy. Bez względu na te różnice,zawsze ceniłem go za wspaniały talent li-ryczny. cdn.


