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Kiedy nie
można być

poetą
(Dokończenie ze strony 3)Kochani. Zdążyliśmy już przywyknąć. Ido sztuki, i do kultury, i do tego, że kiedyspotyka się taką sztukę, to niby ciężko za-chować kulturę. My jednak, przeszliśmy nadtą sytuacją do porządku dziennego. Zachowa-liśmy sztukę, kulturę, dobre samopoczucie ijak zbity piesek ciesząc się na miskę codzien-nej strawy pomaszerowaliśmy do KlubuMuzyki i Literatury czytać wiersze AndrzejaBartyńskiego... Kiedy nie można być poetą...Można jeszcze tylko pokusić się o reflek-sję jaka jest dziś społeczna rola poety, pisa-rza, literata, książek, księgarń i czytelnictwa.Nijaka. Zerowa, żadna. Zeszliśmy na dnohierarchii społecznej. Postrzega się nasgorzej niż donosicieli, meneli, żulików wsze-lakich, gorzej niż wyrzutki i ludzi, którzydaremnie obciążają społeczeństwo i jegosystem podatkowo-rozdzielczy. Poetów,pisarzy – wraz z całą otoczką, a zwłaszczaksiążkami na stos... skąd my to znamy?Kiedy nie można być poetą, można, byćmoże, jeszcze wynieść śmieci na śmietnik iposprzątać po własnej śmierci. Niech namziemia lekką będzie. Ta ziemia, którą obła-skawia i uwzniośla... woda pragnień.

Andrzej Walter____________________Elżbieta Gargała, „Woda pragnień”. WydawnictwoVery Kopeckiej, Brumov 2018, s. 98. Řeka touženi,Broumov 2018.

Narodowe
czytanieW którymś z niedawnych czwartko-wych wydań programu „Nie ma żartów”gościem Elizy Michalik był Zbigniew Hoł-dys. Jednym z omawianych tematów byłasprawa wrześniowego Narodowego Czyta-nia organizowanego co roku już od kilku latprzez Prezydenta Rzeczpospolitej. Z przy-krością, której podstawą jest bez wątpieniaprzywiązanie do dość konserwatywnego

podejścia do języka polskiego, lektur szkol-nych, kanonu polskiej literatury i bez-sprzecznie do książek, co wyniosłem zczteroletnich nauk na profilu humanistycz-nym w Liceum Ogólnokształcącym im.Wojciecha Kętrzyńskiego pod czujnymokiem polonistki pani Czesławy Dąbrow-skiej. Nie pamiętam, czy to prowadzącaprogram, czy gość zagaili o zmianach wczytanym przez Prezydenta i milczącązazwyczaj Małżonkę Prezydencką „Przed-wiośniu” Żeromskiego. Z wielkim żalemprzyjąłem nie tylko to, że Prezydentowi doczytania okrojono książkę o trzydzieściprocent, ale to, iż najwyższemu organowipaństwa nie spodobało się słowo „tudzież”.A teraz dygresja z dzieciństwa. Mającledwo co kilkanaście lat pisywałem listy zprzyjaciółką z Warszawy. Omawialiśmy wnich wielokrotnie nasze ulubione książki,muzykę, filmy… Pewnego razu zeszło nasienkiewiczowską „Trylogię”. Zuzanna na-pisała, że jest to literatura, w której najczę-ściej pisarz użył „tudzież”. Nie wiadomodlaczego przywiązałem się do tego wyrazu.Stał się on moim ulubionym, ukochanym,pisanym i mówionym bez umiaru. A to takaprzykrość ze strony Głowy Państwa.W Kętrzynie w drugi wrześniowyweekend też organizowane jest czytanie„Przedwiośnia”. Plotki głoszą, że aranżer iwodzirej wydarzenia, czyli dyrektor miej-skiej biblioteki od miesięcy pracuje nadscenariuszem, skryptem książki Żerom-skiego, skracając ją do rozmiarów przezna-czonych tylko i wyłącznie do epizodu, wktórym role niektórych bohaterów przyjmąmiędzy innymi dyrektor, burmistrz i jegozastępca. Ot, jeśli to prawda, to jest dowo-dem na traktowanie przez odpowiedzial-nych za wychowanie społeczeństwa wramach programu czytelnictwa. Skracamy,tworzymy skrypty, zachęcamy do wyjątkówz literatury. Czy zachowany zostanie na-strój, czy słuchacze dostrzegą w tym pięknojęzyka? Czy może jest to po prostu takieplebejskie, prostackie, przaśne potrakto-wanie literatury, jakiego jesteśmy świad-kami w większości polskich domach? Oupadku czytelnictwa w Polsce mówią wszakstatystyki. Czyżby doszło to spod strzech domiejskich bibliotek i na wyżyny lokalnychwładz?Nie mogę pojąć, dlaczego nie popraco-wano nad wybraniem fragmentu, tudzieżkilku, w czytaniu których mogliby się do-skonale odnaleźć kandydujący w wyborachsamorządowych obecni pracownicy insty-tucji miejskich? Czy quasi teatrzyk mam byćzachętą dzieci i młodzieży do czytanialektur, przypomnienia dorosłym jak to byłow szkole? Z pewnością nie! A przecieżmogłoby być tak, że słuchacze dostają poegzemplarzu „Przedwiośnia” z zaznaczo-nymi fragmentami, czytają prawie wspólniez lektorami. Wespół, pospołu, ramię wramię. Przecież tak często słyszymy z miej-skich przemówień o rodzinie, wspólnocie. Aco się zapowiada? Teatr z trybuny. Oni imy… Jakby przyjechali do biblioteki z inne-go miasta, z innego świata.Nie wiem co podkusiło dyrektora bi-blioteki do kopiowania prezydenckiego

pomysłu. A może to tylko przypadek? Po-dobna myśl zagrała w podobnych umy-słach, bliskich sobie charakterach?Pójdę, żeby się przekonać, że to nie-prawda, że może jednak nie padnie anijedno słowo o zbliżających się wyborach, żebędzie Żeromski, a nie scenarzysta et con-
sortes. Że nie będzie tak, jak powiedziałaEliza Michalik bodajże w satyrycznymprogramie „Gilotyna”, że podrzędny pisa-rzyna skrócił prezydentowi Żeromskiego.I jeszcze biblioteka. Wydawałoby się, żeświątynia kultury szerząca, jeśli nie miłość,to przynajmniej zainteresowanie czytelnic-twem, ma być zamieniona w magazynscenariuszy zalegających na półkach? Co,zatem, dalej? Plan, skrypt, streszczenie,spotkania z byłymi piłkarzami, podrzędny-mi autorkami niespójnych kryminałów,tudzież apoteoza zmartwychwstałych har-lequinów. Potem to już tylko Farenheit 451,bo po co komu książki? One tylko zbierająroztocza…
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