Rozmowa z Poezja
Rozmawialam z Poezja o poezji. Zetknelam sie z nia przypadkiem; na spacerze
w wiosenny poranek, a moze podczas jesiennej burzy? Nie wiem, nie pamietam ... Zawladnela
moim sercem, mysla, codziennoscia. Rozgoscila sie w zyciu, ubrala w emocje. Poezja - siostra
Weny, matka Rzeczywistosci, naj starsza córka Swiata ...
Wielu twórców i krytyków mówi o poezji, ocenia ja, próbuje zrozumiec, zdefiniowac.
Szufladkuje. Data, autor, temat, forma ..., a gdzie tresc? Nawet Wislawa Szymborska, poetka XX
wieku, noblistka, gotowa byla stwierdzic, iz "podobno w przemówieniu pierwsze zdanie jest zawsze
najtrudniejsze. A wiec mam je juz poza soba ... Ale czuje, ze i nastepne zdania beda trudne, trzecie,
szóste, dziesiate, az do ostatniego, poniewaz mam mówic o poezji".
Pisanie o poezji nie jest latwiejsze. Moim zdaniem, aby o niej pisac nalezy ja rozumiec,
a przynajmniej czuc. Niezaleznie od epoki, moc poezji ukryta jest w slowie, gdyz to ono kreuje
utwór. Aczkolwiek nie chodzi jedynie o zbiór liter, skladajacy sie w logiczna calosc - wyraz,
ale przede wszystkim o przeslanie, które niesie za soba slowo.
Wislawa Szymborska poslugiwala sie slowem niezwykle sprawnie: bez zbednych
ozdobników, jednoczesnie nadajac swoim wierszom "glebie" (ponadczasowy charakter
i magie). Pisala o milosci, smierci, przemijaniu. Niezwykle rzadko dawala sie uwiesc formie,
równej liczbie zglosek w strofie, szalonym koncepcjom czy skomplikowanym ukladom rymów.
Po lekturze jej utworów nie mam watpliwosci, iz cenila sobie prostote. To jednak nie ujmuje
wartosci poezji. Co wiecej, mimo ze teksty noblistki nie maja stricte melodycznej konstrukcji,
wokalisci chetnie siegaja po Jej utwory, takie jak: "Buffo" czy "Nic dwa razy".
No wlasnie ... Czy poezja to tylko dlugie utwory o skomplikowanej tresci i pieknych
metaforach, slowa zapisane w niezrozumialy sposób? ... Czy poezja mozna nazwac kazdy tekst,
który niesie emocje? Czy teksty jakze popularnego w latach 90. XX w. gatunku disco polo
zaliczymy do poezji? Przeciez to takze slowo. "Majteczki w kropeczki", "Ona tanczy dla mnie";
tu równiez odnajdziemy srodki artystyczne jak np. metafora "w sercu schowam na dnie" ...
Ale czy to jest poezja?
Muzyka od niepamietnych czasów obecna jest w poezji, tak, jak poezja obecna jest
w muzyce. To dwie niezwykle bliskie, przenikajace sie dziedziny sztuki, które razem tworza spójna
rzeczywistosc. Sadze, ze to tekst decyduje o tym na jaki dlugo w pamieci pozostanie melodia. Jesli
slowo dotknie naj skrytszych zakamarków serca, duszy, umyslu, czlowiek rozplywa sie, rozkochuje
w utworze. Mistrzynia takich romansów bez watpienia byla Agnieszka Osiecka. Poetka oraz
autorka tekstów piosenek i spektakli teatralnych. Mimo iz jej teksty bardzo czesto pisane byly na
zlecenie wokalisty badz muzyka, sa bardziej poetyckie niz niektóre wiersze. Nie porusza tematów
wysokich, a jednoczesnie to robi. Uklada zdania w taki sposób, aby piszac o pieknej milosci
spelnionej badz nie, ukazac np. ból i niepokój o kraj, zaprotestowac przeciwko wladzy. Swietnym
przykladem manipulacji slownej jest chociazby tekst "Sztuczny miód". To nie tylko bunt kobiety, _
krzyczacej do mezczyzny "nie bede twoja zona", ale swietnie ukazany bunt mlodego artysty
wolajacego II nie oddamy sie wladzy". Wiekszosc utworów Osieckiej stawala sie hitami. Jej
nazwisko przejawialo sie na festiwalach. Ubierala w slowa mysli, które rodzily sie z emocji.
Potrafila dobierac zgloski tak, aby nadac im lekkosc i melodyjnosc. Rzadko stosowala rymy, miala
poczucie humoru i gust, smak. .. ale przede wszystkim czula. Byla poetka!
Uczucia to w poezji tak dostepny temat, ze niemal kazdy autor niezaleznie od czynników
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wplywajacych na wartosc swojej twórczosci: lat praktyki, pogladów; siega po nie. Zaczyna sie
niewinnie. Milosc, radosc, nadzieja. Dobrze napisany smutek jest sztuka. Ale kazda sztuka jest
dzielem czlowieka. Jednym z twórców, którzy potrafili ja kreowac byl Julian Tuwim. Poeta, który
nie bal sie wyrazac siebie, uzywac wulgaryzmów. Nie uciekal od kontrowersyjnego jezyka. Pisal
zarówno teksty dla dzieci, erotyki o rozstaniu, zwiazkach, np. "Przy okraglym stole" jak i utwory
kontrowersyjne, niemal wulgarne takie jak "Nerwy cholera" czy "Calujcie mnie wszyscy w dupe".
Moglabym wymieniac jeszcze dlugo, ale przeciez nie trzeba! J. Tuwim byl niewatpliwie Mistrzem
Slowa. Do dzis jest jednym z naj chetniej cytowanych autorów, jego teksty sa wyzwaniem dla
aktorów i wokalistów. Nawet uczniowie siegaja ochoczo po Tuwima. To dopiero wyczyn!
Poezja to niesamowicie zaskakujacy rozmówca. Nigdy nie milknie, nie brakuje Jej odwagi.
Zyje swoim zyciem, kreujac swiat nieco lepszym, piekniejszym. Niezaleznie od epoki,
okolicznosci ... Czasami tylko nasuwa mi sie pytanie: czy pisanie o poezji ma sens? Czy pisanie
poezji ma sens? Nie wiem i nigdy sie nie dowiem. Jednak cieszy mnie fakt, ze "Niektórzy lubia
poezje"·
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