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Staro , samotno .  
O Opisie wieczoru autorskiego Czes awa Bednarczyka 

1. 

Wiersz, który jest opisem: 

Przyszli. Chyba prawdziwi? 
Zach ceni s owem z opó nionych ust, 
siwym w osem zwo ani. 
Zjawili si  poszukuj cy przemiany w odwag . 

Czekali na s owa z salonu m drej staro ci, 
przesiane do wiadczenie p on cego krzaka, 
na krzyk pokole  
przebijaj cy i tera niejsz  chmur . 

Jednak 
na spokojne powietrze sali 
wchodzi y my li nabrzmia e zgie kiem, 
wt acza y, zamyka y godzin  w godzin . 

Nie pojawi  si  nowy drogowskaz. 

A czekano przecie  na siew, 
na rozrost s owa 
rozbijaj cego i skarg , 
i krat  s ów. 
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Planetarne wiat o umys u, 
wynios e wprawdzie, 
gra o tylko na rdz  prze artym wspomnieniu, 
na wysokiej przeszkodzie 
powrotu do ludzi 
(Bednarczyk 1990) 

Opis wieczoru autorskiego Czes awa Bednarczyka pochodzi z tomu Obry-

sowane cieniem (1983). Jak e przylega on do wiersza Tadeusza Ró ewicza 
Przyszli eby zobaczy  poet  z tomu Na powierzchni poematu i w rodku (1983). 
Nie tylko ten sam temat, tak e ten sam rok ukazania si  utworu w tomi-
ku poetyckim… 

Przypomnijmy Ró ewicza: 

przyszli eby zobaczy  poet  
i co zobaczyli? 

zobaczyli cz owieka 
siedz cego na krze le 
który zakry  twarz 

a po chwili powiedzia  
szkoda e nie przyszli cie 
do mnie przed dwudziestu laty 

wtedy jeden z m odzie ców 
odpowiedzia  
nie by o nas jeszcze 
na wiecie 

przygl da em si  
czterem twarzom 
odbitym w zamglonym lustrze 
mojego ycia 
us ysza em 
z bardzo daleka 
ich g osy czyste i mocne 

nad czym pan teraz pracuje 
co pan robi 
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Odpowiedzia em 
nic nie robi  
dojrzewa em przez pi dziesi t lat 
do tego trudnego zadania 
kiedy „nic nie robi ” 
robi  NIC 
us ysza em miech 
kiedy nic nie robi  
jestem w rodku 
widz  wyra nie tych 
co wybrali dzia anie 

widz  byle jakie dzia anie 
przed byle jakim my leniem 

byle jaki Gustaw 
przemienia si  
w byle jakiego Konrada 

byle jaki felietonista 
w byle jakiego moralist  

s ysz  
jak byle kto mówi byle co 
do byle kogo 

byle jako  ogarnia masy i elity 

ale to dopiero pocz tek 
(Ró ewicz 1988) 

2. 

Wiersze o tym samym, lecz ró ne. Metapoetyckie, lecz w istocie egzy-
stencjalne. I w jednym, i w drugim przypadku ujawniaj ce bezradno  
poety w czasie wieczoru poetyckiego. Kontakt z czytelnikiem, przez ka -
dego autora wyczekiwany i obliczony na dialog, zmienia si  tutaj w auto-
komunikacj , która – jak to ju  kiedy  zauwa y  Jurij otman – najdobit-
niej potwierdza samotno  twórcy. Zdawkowe, schematyczne pytania 
rodz  (u Ró ewicza) rozgoryczenie: „byle kto mówi byle co / do byle 
kogo”. Bednarczyk napisze w podobnym tonie: „Czekali na s owa z sa-
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lonu m drej staro ci, / przesiane do wiadczenie p on cego krzaka, / na 
krzyk pokole  / przebijaj cy i tera niejsz  chmur ”. 

Powiedzia by kto mo e, e obydwa wiersze odnosz  si  do odmien-
nej sytuacji kulturowej i socjologicznej: pierwszy (Bednarczyka) przy-
wo uje rzeczywisto  emigracyjn , drugi (Ró ewicza) krajow . Jednak 
tak my le  nie wolno. Instytucja spotkania autorskiego nie jest zmien-
na w zale no ci od okoliczno ci. I w jednej, i w drugiej przestrzeni 
przed poet  gromadz  si  tacy sami czytelnicy. I tu, i tam – zadaj  
podobne pytania, oczekuj  zbli onych odpowiedzi. Tym, co ró ni 
pytaj cych i odpowiadaj cego, jest granica intymno ci, której pierwsi 
nie musz  przekracza , a przed któr  drudzy musz  si  zastanawia : 
czy j  przekroczy , czy nie. I otó  ow  granic  jest w obydwu wier-
szach staro  poety. 

Jest ona dla niego nie tyle przekle stwem, ile w a ciw  miar  rzeczy. 
Ró ewicz powie: „szkoda e nie przyszli cie / do mnie przed dwudziestu 
laty”. Bednarczyk: „ wiat o umys u, / wynios e wprawdzie, / gra o tylko 
na rdz  prze artym wspomnieniu”. 

3. 

Odmienno  stwierdze , które dotykaj  tego samego. Stary poeta wie 
to, czego jeszcze nie wiedz  m odzi (u Ró ewicza); stary poeta pragnie 
odsun  w asn  staro , by nie uto samiano go z czasem przesz ym i nie 
oczekiwano od niego „nowych drogowskazów” (u Bednarczyka). 

I tu, i tam – identyczna sytuacja egzystencjalna. Samotno , której nie 
da si  znie . 

4. 

W wierszu Czes awa Bednarczyka – w czasie wieczoru autorskiego – 
zjawiaj  si  „poszukuj cy przemiany w odwag ” i oczekuj cy „na s owa 
z salonu m drej staro ci”. Ale w wieku dojrza ym przemiana nie nast -
puje z byle powodu, a „staro ” nie jest „m dra” z definicji. Poeta napi-
sze: „na spokojne powietrze sali / wchodzi y my li nabrzmia e zgie -
kiem, / wt acza y, zamyka y godzin  w godzin ”. 
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Stan ten jest niezale ny od wieku. Przyt aczaj ca cisza, osaczaj ca te-
go, który ma mówi , a nie wie, co powiedzie ; niepewno , co do ocze-
kiwa  ze strony publiczno ci; pragnienie, by nie zburzy  (jeszcze nie 
wiadomo, e jej nie b dzie) wi zi mi dzy czytelnikiem a autorem; na-
pi cie, które si  pot guje, by pó niej przej  w kr puj ce milczenie… 
Tak jest na ka dym wieczorze autorskim. eby o tym wiedzie , nie 
trzeba by  poet . Ale trzeba by  poet , by w a nie t  prawd  ujawni  
z bezwzgl dn  szczero ci . 

5. 

Opis wieczoru autorskiego jest prosty i z nadzwyczajn  prostolinijno ci  
mówi o ch ci spotkania, samotno ci poety w czasie jego trwania i o sta-
ro ci, która zna w asn  miar  rzeczy, cho  przed ni  pragnie uciec. 
W przywo anym wcze niej wierszu Tadeusza Ró ewicza, wierszu ju  
dzisiaj klasycznym, poeta mówi okrutne, lecz prawdziwe s owa o zaniku 
porozumienia mi dzy poet  i czytelnikiem. W wierszu Czes awa Bednar-
czyka pragnienie „powrotu do ludzi” uzewn trznia si  z ca  moc . 

Ale poeta wie, e „ludzie” zbyt wiele od niego oczekuj . I wie, e on 
sam wola by nie by  „siwym w osem” oprószony i nie gra  „na rdz  
prze artym wspomnieniu”. Kto winien? Czas? Konwenans spotka  au-
torskich? ycie? 

6. 

Zapewne wszystko to pospo u. 
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Senility, Solitude. On Czes aw Bednarczyk’s  
Opis wieczoru autorskiego [Description of the Poetry Reading] 

The interpretation concentrates on comparison of two poems – by Czes aw Bednarczyk and 

by Tadeusz Ró ewicz – 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 compan-

ion of senility. 
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