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Listy do Pani A. (126)

Wynaturzenia
i traumyDroga Pani!Najprzyjemniejsze, wzruszające spotka-nie, w jakim ostatnio braliśmy z Anią udział,to był wieczór autorski Józefa Hena we Wro-cławskim Domu Literatury. Zjawił się wtowarzystwie córki, Magdaleny Hen. Naspotkanie dotarło mniej więcej sto osób.Dziwiliśmy się, że tylko tyle. Przecież Hen,który ukończył w ubiegłym roku dziewięć-dziesiąt pięć lat, jest wybitnym pisarzem,autorem scenariuszy filmowych, a takżereżyserem. Nie było prawie młodych ludzi.Może jego twórczość jest „za trudna”, bo sięodwołuje do historii, analizuje ludzką psy-chikę, porusza tematykę uniwersalną?  Pisarzwyznał, iż swoją twórczością chce pobudzaćdo refleksji, a nie narzucać własną wizjęświata.Zwrócił też uwagę na dzisiejszą niedba-łość języka, nieuctwo, snobizm i zarozumial-stwo dzisiejszych adeptów pisarstwa. Tozjawisko sam obserwuję od lat. Dlatego domłodej  literatury, a szczególnie do poezjimam podejście coraz bardziej „chromolo-giczne”. Najróżniejsze chłystki literackiezamiast uczyć się od wielkiego pisarza uwa-żają, że to od nich w ogóle zaczyna się pi-śmiennictwo.Głównym tematem spotkania była książ-ka „Ja, deprawator”, ale na tym się nie skoń-czyło. Pisarz wspominał swoje lata mło-dzieńcze, kontakty z Igorem AbramowemNewerlym, debiut w „Małym Przeglądzie”,uwagi literackie, jakie mu czynił Newerly.Wyjaśnił też swój pseudonim. Powiedział zwłaściwym sobie humorem, iż nie pochodzion od „hen” co znaczy w języku jidysz„wdzięk”, a po angielsku „kwoka” . Powstałdużo prościej. Kiedyś, jako młody chłopiec,wyskrobał na parapecie okna  w klatce scho-dowej warszawskiej kamienicy („ale nie tej,w której mieszkałem” – zastrzegł z uśmie-chem) trzy pierwsze litery swojego drugiegoimienia Henryk. Z tego powstał później Henjako literacki pseudonim.Unikał też komentarzy dotyczącychwspółczesnej rzeczywistości. Na pytanie oróżnice pomiędzy dawnymi czasami a dzi-

siejszymi odparł, że dawniej był despotyzmłagodzony przez bałagan, a teraz jest bałaganzaostrzony przez despotyzm. To świetnadefinicja. I ten swoisty humor Hena...Podszedłem do niego. Od razu mnie po-znał, choć nie widzieliśmy się kilkanaście lat.Kiedyś często się spotykaliśmy przy różnychokazjach, przeprowadziłem z nim kilka wy-wiadów, rozmawialiśmy o literaturze. Zanio-słem mu książki jego autorstwa z prośbą odedykację. Wszyscy podchodzący do niegomusieli klęknąć, bo pisarz siedział na niskimfotelu,  wymagało tego ustawienie oświetle-nia: w pewnym położeniu było zbyt rażące, winnym zaś za bardzo zacienione. Tylko wjednym było optymalne. Wyczekaliśmy zAnią odpowiedniego momentu. Wtedy pode-szliśmy, a ja rzuciłem się na klęczki. Z ze-wnątrz musiało to przypominać „Hołd Pru-ski”. Zamieniliśmy niemało słów wspomina-jąc dawne czasy. Przedstawiłem mu Anię.Przyjrzał się jej uważnie i powiedział zuśmiechem: „dobry wybór”.Muszę też Pani wspomnieć o innym spo-tkaniu, poświęconym biografiom JarosławaIwaszkiewicza i Jerzego Andrzejewskiego. Opisarzach, a także zadaniach biografówopowiadali Anna Demadre-Synoradzka, AnnaKról i Radosław Romaniuk. Opowiadali oswojej pracy, o selekcjonowaniu i weryfiko-waniu materiałów, odkrywaniu nowychelementów, aby nie powtarzać wyłączniefaktów znanych. Pisanie biografii, to jakbywędrówka po jeszcze nieznanych lądach,poszerzanie przestrzeni dla nowych inter-pretacji. Słuchaliśmy z Anią tego interesują-cego i trzymającego w napięciu wykładu.Zresztą jesteśmy oboje miłośnikami tegotypu literatury.Poszliśmy z Anią na „Kler”, czyli – jaktwierdzi Największy Toruńczyk – zasililiśmykasę wrogów Kościoła. Miałem z tego powo-du niemałą satysfakcję.To film tragiczny mówiący o autentycz-nych dramatach. Nie ma w nim nic z taniejsensacji. Obłudą jest bronienie „Kleru” jakofilmu tylko o „pewnych wynaturzeniach”.Problem jest daleko głębszy. To, co dostrze-gamy przypomina chleb, na którym widaćwykwity pleśni, ale w jego miąższu są całelabirynty cieniutkich niteczek grzybni. Takichleb nadaje się tylko do wyrzucenia. Tutajjest podobnie. Gołym okiem widać drastycz-ne fakty: molestowanie dzieci i młodzieżyprzez duchownych, homoseksualizm, roz-wiązłość. Potem ofiary, idą do seminariów,tam znowu są molestowani, i w konsekwen-cji często zaczynają sami molestować. Kołosię zamyka. Pobyt w seminarium sprzyjawynaturzeniom, deprawacji i skrzywieniompsychicznym. Tłumi się tam indywidualności,wyraziste charaktery, zmusza do bezwzględ-nego posłuszeństwa przy jednoczesnymbraku racjonalnych przesłanek. Narzucającysię cynizm, psychiczne zniewolenie, oportu-nizm czynią z naiwnych, albo też sprytnychkleryków oszustów, cyników, a z  tych mniejinteligentnych fanatycznych dewotów, bez-wolne narzędzia Kościoła rzymskokatolic-kiego, najbardziej wynaturzonej formychrześcijaństwa. Jeśli wśród duchownych sąludzie odważni, niezakłamani, szlachetni, tozawdzięczają to tylko sobie, swojemu kry-

tycznemu spojrzeniu na świat i otoczenie.Wielu, przeważnie z rodzin dysfunkcyj-nych, zindoktrynowanych, a często właśniemolestowanych, nie potrafi podejmowaćsamodzielnych decyzji.  Są oni psychicznieubezwłasnowolnieni, zdemoralizowani przezcynicznych „wychowawców”, chamskichprzełożonych, obłudnych, ordynarnych i wgruncie rzeczy głupich biskupów. I te własnetraumy, psychozy i zboczenia później prze-kazują innym. I tak się koło zamyka. Powtó-rzę Pani: „Kler”, to film tragiczny i bardzoprawdziwy. Świetnie zagrany. ZnakomityJanusz Gajos w roli biskupa, prostaka, osob-nika obłudnego, ukrytego zboczeńca o ksy-wie „towarzysz Prosiaczek”.  Robert Więc-kiewicz kreuje najbardziej pozytywną postaćksiędza, który wystąpił tego całego piekłamężczyzn czy „zmowy diabłów”. Znakomityjest Jacek Braciak w roli ks. Lisowskiego...Wszystkie sceny, najmniejsze epizody, sąpokazane znakomicie, oszczędnie, bez nasła-dzania się tanimi sensacyjkami. Jeśli Panijeszcze na „Klerze” nie była, to najgoręcej tenfilm polecam.Bohaterowie tego filmu najczęściej bylikiedyś tam deprawowani, zrozumiałe więc,że są, jacy są. Nie rozumiem jednak dzisiej-szych „psychologów”, którzy wmawiająludziom najrozmaitsze traumy. Właściwie torozumiem... Chodzi o napędzanie klienteli dogabinetów różnych szarlatanów. Traumydziedziczone po pradziadkach, dziadkach,rodzicach, albo po... PRL-u, gdzie rzekomo nicnie było, nawet drzewa nie miały koloruzielonego, dzieci pozbawione były zabawekczy słodyczy. Więc trauma gotowa – jaktwierdzi głupawa osóbka z „tytyłkiem” pro-fesorskim. Nie wiem, ale ja po dziadku po-wstańcu styczniowym, a zwłaszcza po ojcu,więźniu Auschwitz, Buchenwaldu i Doryprzynajmniej nie powinienem móc siadaćchoćby ze względu kłąb drutu kolczastego wpewnym miejscu, i do dziś mieć niestraw-ność po tych wszystkich słodyczach, którychsię najadłem za Bieruta, Gomułki i Gierka. Aco od czasów, kiedy nasi przodkowie namchu jadali?  A jakie traumy mamy po Ada-mie i Ewie – Pierwszych Wypędzonych?Jeszcze większa trauma dzisiejszych pokoleń!Tak więc życzę Pani (i sobie), abyśmy wnadchodzącym roku uwolnili się od wszelkiejmaści szarlatanów, a w przyszłość patrzylijaśniej i bardziej optymistycznie –
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