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Filozofia
codzienności

prof. Marii
Szyszkowskiej (157)

'PU��"OES[FK�%ʒCLPXTLJTrzeba też podkreślić, że erotyzm –przynoszący intensywne przeżywanie szczę-ścia – miewa wymiar duchowy. Wyrażał toznakomicie w swoich esejach niedocenianywciąż Stanisław Przybyszewski. O tym, żemiłość jest uczuciem i doznaniem najmocniejuszczęśliwiającym człowieka, przeczytaćmożna w szczerych dziennikach wybitnychpisarzy, by podać jako przykład dziennikiMarusi Kasprowiczowej, czy książki Simonede Beauvoir. Ufać uczuciom, intuicji i wy-obraźni, to znaczy zarazem wiązać urodężycia z doznaniami i wyborami, które rozumniejednokrotnie nakazuje powściągać.
Dni szczególneNa ogół nie jesteśmy zadowoleni ani zurządzenia świata w którym przyszło namżyć, ani też z siebie samych. Urzeczywistnie-nie wielu pragnień zależy od nas, od naszejniezłomności. „Woli trzeba zbawicielki wrzeczy małej, w rzeczy wielkiej” – wołałbohater dramatu Henryka Ibsena „Brand”.Punktem od którego postanawiamy cośzmienić w naszym życiu bywa, że staje sięNowy Rok. Określona jest wówczas wyraźniegranica dzieląca nas od „starej skóry”, jakrównież od tych relacji z osobami, które mająwątpliwą wartość. To nic, że wiele spośródtych postanowień zapewne nie zostaniespełnionych. Istotne, że przyczyniają się dogłębszego zajrzenia w siebie i choćby chwi-lowej radosnej wiary w siłę własnych posta-nowień. Znaczenia nadziei nie da się przece-nić. Złudzenia wobec siebie też bywają przy-jemne.Nowy Rok to dzień odpoczynku po balusylwestrowym. Zabawy i tańca jest zbyt małow naszym życiu. Bywają one wyrazem rado-ści istnienia, potrzebą, chęcią zmiany płasz-czyzny istnienia, ale także swoistą powinno-ścią. Otóż wielu mężów w noc sylwestrowąubiera się uroczyście, by raz w roku spełnićobowiązek jakim jest dotrzymanie towarzy-stwa żonie na balu.Spośród pisarzy Scott Fitzgerald i Zeldaoddawali się bez reszty radości tańca i umieli

czerpać inspiracje z przełomowych momen-tów jakim jest Nowy Rok. Podobne wyznaniamożna znaleźć w dziennikach Marii Kaspro-wiczowej oraz jej rozczarowanie nadmiernąpowagą męża, Jana Kasprowicza, stroniącegood rozrywek.W osobach wrażliwych, o dużej wy-obraźni, zdarza się, że myśl o nowym rokuwywołuje rozmaite lęki. Wiąże się to z po-czuciem, iż nie sprosta się na przykład nało-żonym na siebie obowiązkom, czy oczekiwa-niom, które ktoś w nas pokłada.Szczególne niepokoje, które przeżywajątylko nieliczne pokolenia, wywołuje przełomwieków. Dane nam, żyjącym, były doznaniazwiązane z nowym tysiącleciem. Schyłek XXwieku, zbliżanie się nowego tysiąclecia wy-wołało było wzmożone sięganie do przepo-wiedni. Czynili to nawet ci, którzy w zwy-kłych okolicznościach tego nie czynią. Miałoto sens psychohigieniczny dla tych, którzy naco dzień pogrążeni są w egoizmie rodzinnymi sprawach przyziemnych.Oczywiście, wszelkie daty są umowne.Ludzkość nie ma kalendarza, który obowią-zywałby jednakowo wszystkich niezależnieod wyznania religijnego.

Rys. Jan StępieńPamiętny jest wiersz „Koniec wieku XIX”Kazimierza Tetmajera porównujący człowie-ka do bezsilnej mrówki rzuconej na szynywobec pędzącego pociągu. W każdym razie wstosunku do tysiącleci, podczas których –według znalezisk archeologicznych – ludziejuż żyli, przekazana historia jest zaledwiezapowiedzią tego, co czeka ludzkość. Możerację mają ci, którzy twierdzą, że kolejne lataujawnią nasze nieznane jeszcze możliwości.A może trzeba będzie przyznać rację pesymi-

stom, którym się wydaje, że najlepsze lataludzkości już przeminęły.Pragniemy wyrwać się z szarzyzny życia.Święta są dniami, które tradycyjna obycza-jowość każe inaczej spędzać. Niewątpliwiemamy oczekiwania, by ciąg codziennychzdarzeń bywał przerywany czymś nieco-dziennym. Wiąże się to z drzemiącą w naspotrzebą wspólnoty, nie zawsze wyraźnieuświadamianą.To, co przerywa powtarzający się rytmobowiązków, przynosi poczucie wolności izarazem możliwość zastanowienia się nadsobą na ile jesteśmy autentyczni, a na ileulegamy narzucanym rozmaitym modom wsposobie życia i myślenia.Czymś wyjątkowym jest wigilijny stół. Może-my odczuć nie tylko więzi z zasiadającymiprzy wspólnym stole, ale także z rodakami.Rytuał wigilijny powtarza się bowiem wkażdym polskim domu. Nasza tradycja maswój niepowtarzalny wyraz. Ponadto tegodnia zanikają na chwilę różnice polityczne,szerzej – światopoglądowe, co przynosiupragnione poczucie jedności.Łączy nas też niepowtarzalna atmosferazwiązana z tym jedynym dniem w roku.Nakrycie dla możliwego przybysza, wolnemiejsce przy stole, czeka. A my, zgromadzeniprzy migotliwym blasku świec zapalonych nachoince, czujemy smak potraw przyrządza-nych tylko tego dnia. Nie warto dla wygodycieszyć się choinką o ile jest wytworemfabrycznym pozbawionym zapachu i życia.Tylko tego dnia w myśl polskiej tradycjiprzychodzi święty Mikołaj. Czekają na niegonie tylko dzieci. Każdy z nas jest podszytydzieckiem, jak to określił Witold Gombro-wicz, więc atmosfera tajemniczości i czekaniana coś nieokreślonego potęguje niezwykłośćwigilii. Nie piszę tu o wymiarze religijnymtego dnia, bowiem osób żarliwie kochającychBoga nie jest wiele, a wieczór wigilijny łączyze sobą wszystkich Polaków.Wyznam, że zjawił się u mnie w ubie-głym roku święty Mikołaj. Magia takiegospotkania jest na tyle potężna, że znów tęsk-nię do możliwości dotknięcia świętego.Dodam, że dziwna przygoda towarzyszyłaspotkaniu ze św. Mikołajem przed kilkunastulaty. Otóż zjawił się w moim rodzinnymdomu w Warszawie, ale musiałam zawracaćgo na schodach, bo uciekał przestraszonywidokiem wielu wyłącznie dorosłych osóbprzy wigilijnym stole.Zdaję sobie sprawę, że w niejednym domuspotkanie przy wigilijnym stole bywa swo-istą powinnością. Rodzina ma duże znaczeniei w jej kulcie jesteśmy wychowywani. Alewięzy krwi nie gwarantują bliskości psy-chicznej i akceptacji, której każdy z nas jestspragniony. Oczywiście rezygnacja z własne-go ja w imię zdobycia aprobaty, nawet naj-bliższych, przynosi katastrofalne skutki.Doznania smakowe i węchowe związanez wigilią nie zmniejszają pewnego usztyw-nienia. Sprawia to odświętne ubranie i świa-domość nakazu wzajemnej życzliwości.cdn.


