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StaroyÂ, samotnoyÂ.
O Opisie wieczoru autorskiego Czesawa Bednarczyka
1.

Wiersz, który jest opisem:
Przyszli. Chyba prawdziwi?
Zachęceni sâowem z opóŭnionych ust,
siwym wâosem zwoâani.
Zjawili się poszukujĊcy przemiany w odwagę.
Czekali na sâowa z salonu mĊdrej staroœci,
przesiane doœwiadczenie pâonĊcego krzaka,
na krzyk pokoleľ
przebijajĊcy i teraŭniejszĊ chmurę.
Jednak
na spokojne powietrze sali
wchodziây myœli nabrzmiaâe zgieâkiem,
wtâaczaây, zamykaây godzinę w godzinę.
Nie pojawiâ się nowy drogowskaz.
A czekano przecieů na siew,
na rozrost sâowa
rozbijajĊcego i skargę,
i kratę sâów.
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Planetarne œwiatâo umysâu,
wyniosâe wprawdzie,
graâo tylko na rdzĊ przeůartym wspomnieniu,
na wysokiej przeszkodzie
powrotu do ludzi
(Bednarczyk 1990)

Opis wieczoru autorskiego Czesâawa Bednarczyka pochodzi z tomu Obrysowane cieniem (1983). Jakůe przylega on do wiersza Tadeusza Róůewicza
Przyszli ůeby zobaczyý poetę z tomu Na powierzchni poematu i w œrodku (1983).
Nie tylko ten sam temat, takůe ten sam rok ukazania się utworu w tomiku poetyckim…
Przypomnijmy Róůewicza:
przyszli ůeby zobaczyý poetę
i co zobaczyli?
zobaczyli czâowieka
siedzĊcego na krzeœle
który zakryâ twarz
a po chwili powiedziaâ
szkoda ůe nie przyszliœcie
do mnie przed dwudziestu laty
wtedy jeden z mâodzieľców
odpowiedziaâ
nie byâo nas jeszcze
na œwiecie
przyglĊdaâem się
czterem twarzom
odbitym w zamglonym lustrze
mojego ůycia
usâyszaâem
z bardzo daleka
ich gâosy czyste i mocne
nad czym pan teraz pracuje
co pan robi
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Odpowiedziaâem
nic nie robię
dojrzewaâem przez pięýdziesiĊt lat
do tego trudnego zadania
kiedy „nic nie robię”
robię NIC
usâyszaâem œmiech
kiedy nic nie robię
jestem w œrodku
widzę wyraŭnie tych
co wybrali dziaâanie
widzę byle jakie dziaâanie
przed byle jakim myœleniem
byle jaki Gustaw
przemienia się
w byle jakiego Konrada
byle jaki felietonista
w byle jakiego moralistę
sâyszę
jak byle kto mówi byle co
do byle kogo
byle jakoœý ogarnia masy i elity
ale to dopiero poczĊtek
(Róůewicz 1988)

2.

Wiersze o tym samym, lecz róůne. Metapoetyckie, lecz w istocie egzystencjalne. I w jednym, i w drugim przypadku ujawniajĊce bezradnoœý
poety w czasie wieczoru poetyckiego. Kontakt z czytelnikiem, przez kaůdego autora wyczekiwany i obliczony na dialog, zmienia się tutaj w autokomunikację, która – jak to juů kiedyœ zauwaůyâ Jurij áotman – najdobitniej potwierdza samotnoœý twórcy. Zdawkowe, schematyczne pytania
rodzĊ (u Róůewicza) rozgoryczenie: „byle kto mówi byle co / do byle
kogo”. Bednarczyk napisze w podobnym tonie: „Czekali na sâowa z sa-
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lonu mĊdrej staroœci, / przesiane doœwiadczenie pâonĊcego krzaka, / na
krzyk pokoleľ / przebijajĊcy i teraŭniejszĊ chmurę”.
Powiedziaâby kto moůe, ůe obydwa wiersze odnoszĊ się do odmiennej sytuacji kulturowej i socjologicznej: pierwszy (Bednarczyka) przywoâuje rzeczywistoœý emigracyjnĊ, drugi (Róůewicza) krajowĊ. Jednak
tak myœleý nie wolno. Instytucja spotkania autorskiego nie jest zmienna w zaleůnoœci od okolicznoœci. I w jednej, i w drugiej przestrzeni
przed poetĊ gromadzĊ się tacy sami czytelnicy. I tu, i tam – zadajĊ
podobne pytania, oczekujĊ zbliůonych odpowiedzi. Tym, co róůni
pytajĊcych i odpowiadajĊcego, jest granica intymnoœci, której pierwsi
nie muszĊ przekraczaý, a przed którĊ drudzy muszĊ się zastanawiaý:
czy jĊ przekroczyý, czy nie. I otóů owĊ granicĊ jest w obydwu wierszach staroœý poety.
Jest ona dla niego nie tyle przekleľstwem, ile wâaœciwĊ miarĊ rzeczy.
Róůewicz powie: „szkoda ůe nie przyszliœcie / do mnie przed dwudziestu
laty”. Bednarczyk: „œwiatâo umysâu, / wyniosâe wprawdzie, / graâo tylko
na rdzĊ przeůartym wspomnieniu”.
3.

Odmiennoœý stwierdzeľ, które dotykajĊ tego samego. Stary poeta wie
to, czego jeszcze nie wiedzĊ mâodzi (u Róůewicza); stary poeta pragnie
odsunĊý wâasnĊ staroœý, by nie utoůsamiano go z czasem przeszâym i nie
oczekiwano od niego „nowych drogowskazów” (u Bednarczyka).
I tu, i tam – identyczna sytuacja egzystencjalna. Samotnoœý, której nie
da się znieœý.
4.

W wierszu Czesâawa Bednarczyka – w czasie wieczoru autorskiego –
zjawiajĊ się „poszukujĊcy przemiany w odwagę” i oczekujĊcy „na sâowa
z salonu mĊdrej staroœci”. Ale w wieku dojrzaâym przemiana nie następuje z byle powodu, a „staroœý” nie jest „mĊdra” z definicji. Poeta napisze: „na spokojne powietrze sali / wchodziây myœli nabrzmiaâe zgieâkiem, / wtâaczaây, zamykaây godzinę w godzinę”.
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Stan ten jest niezaleůny od wieku. PrzytâaczajĊca cisza, osaczajĊca tego, który ma mówiý, a nie wie, co powiedzieý; niepewnoœý, co do oczekiwaľ ze strony publicznoœci; pragnienie, by nie zburzyý (jeszcze nie
wiadomo, ůe jej nie będzie) więzi między czytelnikiem a autorem; napięcie, które się potęguje, by póŭniej przejœý w krępujĊce milczenie…
Tak jest na kaůdym wieczorze autorskim. Ůeby o tym wiedzieý, nie
trzeba byý poetĊ. Ale trzeba byý poetĊ, by wâaœnie tę prawdę ujawniý
z bezwzględnĊ szczeroœciĊ.
5.

Opis wieczoru autorskiego jest prosty i z nadzwyczajnĊ prostolinijnoœciĊ
mówi o chęci spotkania, samotnoœci poety w czasie jego trwania i o staroœci, która zna wâasnĊ miarę rzeczy, choý przed niĊ pragnie uciec.
W przywoâanym wczeœniej wierszu Tadeusza Róůewicza, wierszu juů
dzisiaj klasycznym, poeta mówi okrutne, lecz prawdziwe sâowa o zaniku
porozumienia między poetĊ i czytelnikiem. W wierszu Czesâawa Bednarczyka pragnienie „powrotu do ludzi” uzewnętrznia się z caâĊ mocĊ.
Ale poeta wie, ůe „ludzie” zbyt wiele od niego oczekujĊ. I wie, ůe on
sam wolaâby nie byý „siwym wâosem” oprószony i nie graý „na rdzĊ
przeůartym wspomnieniu”. Kto winien? Czas? Konwenans spotkaľ autorskich? Ůycie?
6.

Zapewne wszystko to pospoâu.
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Senility, Solitude. On Czesaw Bednarczyk’s
Opis wieczoru autorskiego [Description of the Poetry Reading]
The interpretation concentrates on comparison of two poems – by Czesâaw Bednarczyk and
by Tadeusz Róůewicz – that describe poetry readings and meetings of the poets and their
readers. In both cases the senility of the poet is being confronted with the curiosity of the
young reader. Such confrontation leads to the feeling of solitude that is an inherent companion of senility.
Key words: Czesâaw Bednarczyk, Tadeusz Róůewicz, literary correspondences

