Jesienne popołudnie
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Pięknego jesiennego popołudnia szedłem aleją, w której długie cienie tworzyły
kompozycje ze złotawym przyprószonym światłem. Poczucie ciszy było zawieszone
w powietrzu; dziwne, nierealne piękno jesieni, tak różne od tego, co wiosna czy
zima przynoszą. Piękno zimy wyraża bardziej piękno martwej natury niźli
krajobrazu, ponieważ nie ma w zimie impulsu życia, tylko opór stawiany śmierci.
Debussy w „Popołudniu Fauna” idealnie wyraził piękno jesieni. Dla młodości
śmierć nie istnieje. W „Popołudniu Fauna” Debussy inicjuje dialog między życiem
a śmiercią, ukojeniem a trwogą, jak w pięknym, jesiennym popołudniu.

„Popołudnie” Debussy’ego jest antropomorficzne i uniwersalne; w młodości jesteś
monolitem, zaś „po południu” stajesz się równaniem między zmrokiem i tym co
jeszcze pozostało ze światła. To jest „łabędzi śpiew,” piękny dla słuchacza, lecz
dręczący z punktu widzenia łabędzia, gdyż oznaczający bliski kres.
Gdy jesteś młody i pełen wiosny, odbierasz i podziwiasz dramat jesieni i zimy.
Lecz gdy jesień-zima penetruje w ciebie, odbierasz nie piękno lecz smutek, który,
talentem jak u Debussy’ego, możesz przetworzyć w orędzie piękna, dzięki energii
życia-światła, jeszcze pozostałej w tobie.
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Migawka z Madrytu
Pewnego dnia stałem przy sztaludze na Plaza de Oriente, tuż obok pałacu
królewskiego, pochłonięty pejzażem. W pewnej chwili natarczywy szturchaniec

zmusił mnie do odwrócenia głowy. Ujrzałem przed sobą starszą, zaniedbaną
kobietę, brzydką, o okrągłej twarzy i spojrzeniu bez wyrazu. Przeprosiła mnie za
nie chcące potrącenie. Chciałem malować dalej, lecz ona, uważając widać
znajomość za zawartą, zaczęła pogawędkę.
Po wymianie kilku zdawkowych zdań o obrazie, zaczęła opowiadać o sobie. Nie
słuchałem zbytnio, czekając aż się znudzi i odejdzie. Była mowa, że ma jakieś
kłopoty z dokumentami, których gmina rodzinnej wioski nie chce jej wydać
mówiąc, że papiery „gdzieś pofrunęły”. – Ludzie się ze mnie śmieją, uważają mnie
za głupią, za wariatkę – żaliła się przede mną. – Lecz nie wiedzą, że ja myślę o
rzeczach wielkich i pięknych. O rzeczach wielkich i pięknych – powtórzyła. – Tak
jak mój ojciec.
Na początku poczułem, jakby zagadała jakimś obcym niezrozumiałym językiem.
Gdy wreszcie do mnie dotarło, co powiedziała, pierwszym moim odruchem było
spojrzeć wokół siebie. Nic się nie zmieniło – samochody, piesi, ruch wielkomiejski
szedł swoim normalnym torem, lecz jakiś wewnętrzny zmysł sprawiedliwości
został wstrząśnięty we mnie tą dysharmonią pomiędzy panującym banałem a tą
odrzucona przez społeczeństwo nędzarką, której wypowiedź spadła na mnie jak
grom z jasnego nieba.
Myślałem o pokłosiu inteligencji, wrażliwości, poezji, nieoczekiwanym i nikogo
nie interesującym, gubiącym się bez śladu na nieużytkowej glebie. Myślałem o
dwóch pokoleniach ludzi – jej ojciec i ona – które niczego sobą nie przedstawiały
prócz cierpień i zmarnowanych możliwości.
Jak to zrozumieć, a przede wszystkim, jak to przyjąć?
Zaprosiła mnie na piwo, zapewne za szacunek i wysłuchanie. Zrozumiała, że nie
mogę zostawić sztalug na ulicy i nie obraziła się za odmowę. Nigdy już jej nie
spotkałem, ale na pewno nigdy jej nie zapomnę.
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