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Listy do Pani A. (137)

„Ma granice
Nieskończony”Droga Pani!Jedną z większych imprez literackich, oczym niejednokrotnie Pani wspominałem,jest Festiwal Poezji Słowiańskiej, który odbyłsię już po raz dwunasty. Z tej okazji Aleksan-der Nawrocki wydał specjalny numer „PoezjiDzisiaj”. Dużo tam wierszy, w tym Ani Musz imoje. Jak zwykle, było odświętnie. A więcinauguracyjne spotkanie z poetami zagra-nicznymi w warszawskim Domu Polonii:prezentacje, minirecitale a przede wszystkimosobiste przyjacielskie spotkania. Od latbiorę udział w tej uroczystości zaczynającą wjesienne poniedziałki po południu. Tymrazem był to poniedziałek 21 października.We wtorek zwykle jest inauguracja, w którejbiorą udział polscy poeci, co łączy się z pre-zentacją ich utworów.Zgromadziliśmy się w auli Domu Litera-tury. Dosyć długo trwa ta część imprezy, aleszczęśliwie są tam w miarę wygodne krzesła.Można wytrzymać na nich półtorej godziny,Dopiero potem ogon zaczyna odpadać. Wkażdym razie im dłużej się na nich siedzi, tymwiększa jest później przyjemność wstawa-nia...Miałem nadzieję, że Pani wraz ze mnąpodzielała te cierpienia i rozkosze, zwłaszczado momentu, kiedy wybrzmiał mój wiersz winterpretacji Aleksandra Nawrockiego. Alek-sander – znakomity poeta, świetny tłumacz –któż mógłby zrobić to lepiej. Byłem przeko-nany, że Pani jest na sali, ukryta wśród pu-bliczności.Tym razem wszystko nie trwało nad-miernie długo, ponieważ Aleksander Na-wrocki stosuje metodę: nieobecni nie sąprezentowani. I konsekwentnie tej zasadyprzestrzega. Ma to dobre strony, bo programsię skraca. Poza tym uczy pewnej dyscypliny,której bardzo często poetom brakuje.W ogóle twórcy to osobliwa nacja, nikogonie wyłączając. Uczulona na swoim punkcie.Poeta przyjeżdża na festiwal, bo wie, żeotrzyma nagrodę. Tymczasem otrzymuje, alenie tę, na którą liczył, bo przypadła onainnemu. Więc choruje z wściekłości, bo prze-

cież on taki wieszcz, i jemu się tylko należy.Inny nie dostał wcale i wygląda jak flaszkanaparu z piołunu. Trzeba potem posłuchaćrozmów kuluarowych. Dobrze więc, że Paninie było w pobliżu tej całej parady fałszu izawiści.Po obiedzie starym zwyczajem poszliśmyz Sebastianem Popowskim na piwo, aby towszystko odreagować. Poznałem go jużdawno, przy okazji jakiejś uroczystości orga-nizowanej przez Aleksandra Nawrockiego.Sebastian jest jego dawnym uczniem. I takjakoś przypadliśmy sobie do gustu. Mamywiele wspólnych tematów, bardzo zbliżonespojrzenie na rzeczywistość, zainteresowa-nia; poza tym łączy nas podobna kondycjaśrodowiskowa. Często rozmawiamy o na-szych rodzinach, o Polskim TowarzystwieZiemiańskim. Piwo nas rozwesela, wprowa-dza w świetny nastrój, czujemy się wtedyznakomicie i tak jakoś „po staropolsku”.Dzisiejszy świat staje się mniej agresywny,sympatyczniejszy, pod koniec spotkaniawręcz idealny... Zwłaszcza kiedy tematemnaszych pogwarek stają się panny. Te „nie-dzisiejsze”, ale przecież współczesne, żyjącetu i teraz w rodzinach z głębokimi tradycja-mi. Kiedy Pani przeczyta powyższy akapit,pomyśli sobie: „gdzie ci stary dziadu do tychpanien. Tobie co najwyżej weteranka Po-wstania Styczniowego!”. To prawda, wtedybył inny świat, w którym z pewnością bymsię odnalazł, niekoniecznie zresztą geronto-filnie. Zatem spalmy metryki!Nie narzekajmy też zbytnio na życie lite-rackie. Właśnie ukazał się „Kwartalnik Świę-tokrzyski”, pismo literacko-kulturalne reda-gowane i wydawane przez Stanisława Nycza-ja. Oczywiście kwartalnik ten nie ograniczasię wyłącznie do wydarzeń regionalnych.Liczy grubo ponad sto stron i odnotowujewydarzenia literackie mające miejsce wcałym kraju. Jest ono też pewnego rodzajuforum dyskusyjnym, miejscem sporów lite-rackich, a jednocześnie informuje o ważnychliterackich i kulturalnych sprawach. To bar-dzo ważne, zwłaszcza obecnie, kiedy zostali-śmy pozbawieni obiegu tego rodzaju prasy.Tak więc „Kwartalnik”, jako jedno z nielicz-nych tak dużych pism literacko-kulturalnychw Polsce, stymuluje ruch intelektualny, pełnirolę informacyjną i edukacyjną. Zresztą dośćpowiedzieć, że jest periodykiem bardzociekawym i pożytecznym. Obok wydań pa-pierowych jest obecny w internecie, a więcma możliwość dotarcia do najdalszych zakąt-ków w kraju i za granicą.Tymczasem na każdym kroku otacza naskicz, co zapewne i Panią drażni. Jeszcze doBożego Narodzenia było trochę czasu, a tujuż po Wszystkich Świętych pojawiają się wsklepach, a zwłaszcza w dużych marketachkiczowate „dekoracje” świąteczne, lampki,katarynkowe melodyjki na wzór amerykań-skich, mikołaje, choinki z plastiku, zajączki zczekolady, zwierzątka, wśród nich jelenie,które zapewne oznaczają pomysłodawców iautorów tych wiekopomnych ozdób (a raczej,za przeproszeniem Pani, ozdup). I tak rokrocznie jesteśmy świadkami infantylizacji ikomercjalizacji wielkich Świąt. To samozresztą dotyczy i Wielkanocy, kiedy główny-

mi rekwizytami są wyłącznie jaja, bazie,baranki i barany!To wszystko jest może potrzebne, tworzypewien klimat. Ale tu zostały zachwianeproporcje. W powodzi kiczu zagubiła sięgłęboka, metafizyczna treść tych Świąt, któremiały i mają nadal znaczenie dla ludzkości;pełnych egzystencjalnych symboli, wyjaśnia-jących sens ludzkiego życia; sens radości, anawet cierpienia, zupełnie dla nas niezrozu-miałego i nielogicznego. Kolędy równieżniczego już nie przybliżają, mają dla współ-czesnego człowieka wyłącznie charakterfolklorystyczny. Może poza jedną kolędą, awłaściwie wierszem Franciszka Karpińskie-go, „Bóg się rodzi”. Mamy tam jakże genialną,aktualną, w zasadzie niewyczerpaną inter-pretacyjnie metaforę: „ogień krzepnie, blaskciemnieje, ma granice Nieskończony. Towłaściwie niezwykle skondensowany traktato Wcieleniu.Chciałbym w tym miejscu polecić Paniwywiad-rzekę przeprowadzony przez redak-tora „Więzi” Damiana Jankowskiego z Wa-cławem Oszajcą, poetą i jezuitą. Rzecz, niewaham się powiedzieć, rewelacyjna. Tozupełnie inne spojrzenie na zagadnieniametafizyczne, relacje międzyludzkie, naKościół. Oszajca świetnie wyczuwa noweczasy i nowy język, oczyszczony z kulturo-wych wyobrażeń i naleciałości. Wiem odludzi, którzy w zasadzie byli obojętni religij-nie, że to, o czym mówi Wacław głęboko ichzastanawia. Jest to bardzo szczera i niezależ-na rozmowa, daleka od indoktrynacji czyprozelityzmu. Lektura, zwłaszcza dla poety (inie tylko) wspaniała. W każdym razie jestemtym wywiadem zachwycony. Trudno mówićdo współczesnego człowieka językiemsprzed kilkuset lat, przekonywać go do reli-gijnego sztafażu i tradycyjnych mitów i hie-rarchii, pomijając właściwą istotę chrześci-jaństwa, jak to na ogół dzieje się w kościelnejretoryce. Z drugiej strony w społeczeń-stwach, zwłaszcza w polskim, silnie zakorze-nione są archaiczne pojęcia, anachroniczneprzekonania. Poza tym pokutuje przeświad-czenie, że w sprawach wiary, zbawienia,praktyk religijnych wszystko jest definityw-nie ustalone poza wszelką dyskusją. Tymcza-sem Wacław Oszajca otwiera szerokie poledla rozważań intelektualnych, dla ufności inadziei; dla odważnego i samodzielnegointerpretowania świata i życia. Wkracza onpoza zewnętrzną otoczkę, poza hieratycznegesty, potoczne znaczenia. Bardzo Pani tęksiążkę polecam. Sam zobaczyłem w niejdrogowskaz do wolności.Ponadto Wacław jest znakomitym poetą,i właśnie dzięki wrażliwości na słowo, ukrytew nim znaczenia, dociera do sedna, do tego,co niepoznawalne.Życzę Pani wielu wrażeń i refleksji, na-dziei płynącej z wiekopomnego Wydarzenia,do którego warto wracać nie tylko w super-marketach –
Stefan Jurkowski


