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OD REDAKCJI

Konsolidacja
W świecie ściera się to i owo. Między innymi ścierają się dwie tendencje: 

integracyjna, inaczej konsolidacyjna, oraz dezintegracyjna, prowadząca do 
rozpadu. W makroskali to drugie jest przerażające: śmierć cieplna wszech-
świata, czyli wyrównanie się temperatury – także w naszym skrawku wszech-
świata – do około –273 stopni.

Ale dopóki nasze słoneczko jeszcze grzeje jako tako – ta entropia nam nie 
zagraża. Grozi nam natomiast (nie chcę straszyć, lecz jednak) dezintegracja. 
Bywają okresy, że się łudzimy: przecież jesteśmy ludźmi, przecież to zobo-
wiązuje. 

My się łudzimy. Ale inni? Inni wykopują topory wojenne. Liczą na to, że 
podreperują swoje marne ego zmuszając drugich do walki na śmierć i życie. 
W tej walce liczą na swój triumf. I co? Spodziewają się taniej siły roboczej? 
Wręcz niewolniczej?

Jak to możliwe, że ktoś zatrudnia lekarkę-specjalistkę (np. w chirurgii) do 
sprzątania mieszkania, płacąc jej 20 zł za godzinę (4$)? Bo dla niej to ko-
nieczność życiowa. 

My też przerabialiśmy coś podobnego. Sam „zarabiałem” jako asystent na 
Uniwersytecie kilkadziesiąt dolarów (w złotówkach, oczywiście – było to oko-
ło 1,5 tysiąca). Ale po co się ludzie uczą, robią specjalizacje, doktoraty itp.? 
Żeby sprzątać mieszkania tym, którzy wybrali inną „ścieżkę awansu społecz-
nego”, niewymagającą wiedzy i umiejętności fachowych, a jedynie obrotno-
ści, zwanej potocznie „zręcznością” (polityczną)?

Konsolidować społeczeństwo i naród (nie bójmy się tego słowa, choć 
bywa wypaczane) mogłaby szkoła. Na tym się koncentrujemy w FMW, żeby 
to robiła.

Redakcja
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TEMATY SPRZED LAT

Polskie kompleksy i tęsknoty  
– a gdzie dystans?

Od stuleci mamy z naszą polskością nie lada kłopot. W skrócie – uproszczo-
nym, ale koniecznym – sprawa dotyczy postrzegania Polaków i polskości przez…  
samych Polaków. Tak już się przyjęło, że nie umiemy, albo nie chcemy podjąć się 
choćby próby samooceny tego wszystkiego, co dzieje się z narodem zamieszku-
jącym terytoria między Odrą a Bugiem. Rzecz cała manifestuje się albo w kom-
pletnym niedocenianiu   naszego wkładu w rozwój cywilizacji albo w wynoszeniu 
na absurdalnie wysoki  piedestał zasług wątpliwych, wielkości urojonych i warto-
ści, które dawno już wartościami nie są.

Domagamy się ciągłego uwielbienia w kontekście wydarzeń sprzed stuleci, 
a okazujemy porażającą ignorancję wobec współczesnych ważnych dokonań bę-
dących udziałem lub współudziałem naszych rodaków. 

Przykład pierwszy z brzegu: rok 1410 – grunwaldzka wiktoria. Była to bitwa 
jedna z największych w średniowiecznej Europie – to fakt. Zakon Krzyżaków nie 
podniósł się już po tej porażce – to też fakt. Nikt jednak zbyt chętnie nie przyzna-
je, że grunwaldzkie zwycięstwo nie zostało dobrze wykorzystane, żeby nie po-
wiedzieć: zmarnowane. Jęczeli z rozkoszy na temat porażki „Teutonów z krzy-
żem na płaszczach”, ale jakie to ma przełożenie na dzisiejszą Europę? No, jakie? 
Pomińmy milczeniem wrzesień 1939 r. Na ile nam zdała prawda o Grunwaldzie? 
No, może na to, by był argument  za prowadzeniem bohaterskiej, lecz skazanej 
na klęskę walki. 

Jednakże niewielu z nas zadaje sobie trud poznania często anonimowego 
wkładu polskich uczonych, inżynierów, artystów w budowę lepszego świata na 
globalną skalę. Wolimy powoływać do życia różne grupy rekonstrukcyjne (dobra 
zabawa!), przeróżne fundacje (dobra kasa!), a o naszych prawdziwych zasługach 
– cicho! Sza!

Boy w swym kolejnym tekście pokazuje (już w międzywojniu) jak to działa i jak 
ogłupia, odbiera dystans i zdrowy rozsądek.

Czytajmy zatem. 
Wstęp i opracowanie: 

Piotr Augustynek
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Przykra to była rzecz być narodem nie 
mającym swojego państwa. Z konieczno-
ści kładliśmy nacisk na nasze wartości du-
chowe; ale i z tymi zaczynało być ciasno. 
To, co mieliśmy najwspanialszego, nie 
nadawało się do „eksportu”, co było eu-
ropejskie, międzynarodowe, to nam pod-
skubywali po trosze. Kopernik stawał się 
Niemcem, Szopen Francuzem. Doszło do 
tego, że pewien Francuz literat przyje-
chawszy do Warszawy z odczytem opo-
wiadał nam o „pisarzu rosyjskim” Sien-
kiewiczu. Upominaliśmy się oczywiście 
o swoje, ale przykra to była i żenująca rola 
być tą ubogą kuzynką Europy, zmuszoną 
do ciągłych reklamacji. Było coś śmiesz-
nego w tym przypominaniu, że M-me Cu-
rie była z domu panna Skłodowska etc. 
Z czasem wytworzyły się dwa kierunki. 
Jedni, można powiedzieć, aneksjoniści: 
ci wyliczali z lubością, że Leibniz nazy-
wał się Lipski, Nietzsche – Nicki, ba, go-
towi byli się chlubić, że Bergson ma krew-
nych w Warszawie przy ulicy Gęsiej... 
Inni, delikatniejszej przyrody, raczej nie 
lubili tych aneksji: chłodno patrzyli na 
zażarte boje, jakie pewien malarz toczył 
o polskość Wita Stwosza, zdobywając mu 
walecznym piórem coraz to większe prze-
strzenie. Ta niechęć, a raczej apatia, prze-
ważała: doszło do tego, że gdyby nawet 
plemię Aszantów chciało sobie przywłasz-
czyć Polę Negri, nie mielibyśmy energii 
rewindykować jej dla Polski. 

W tej epoce depresji przyszły do nas 
wieści o sławie Conrada. „Toć to nasz Ko-
rzeniowski” – wykrzykiwali jedni z try-
umfem. Inni wzruszali ramionami. „Pisał 
w obcym języku, do obcych przystał, za-

pomniał o Polsce, niechże tam już zosta-
nie, nie bądźmy śmieszni z tymi reklama-
cjami” – mówili. Dotąd znam ludzi, któ-
rzy krzywią się z niechęcią, gdy jest mowa 
o polskości Conrada. 

Aż nagle ta afirmacja polskości jako 
najgłębszego podłoża dzieła wielkiego pi-
sarza przyszła do nas z nieoczekiwanej 
strony. Francuski poeta i krytyk, p. J. Au-
bry, podjąwszy przekład kilku utworów 
Conrada zaciekawił się niezwykłą linią 
jego twórczości. Uderzyło go to życie, za-
dziwiające swą pozorną przypadkowością 
a tajemniczą konsekwencją; uderzył go eg-
zotyzm tego zjawiska w literaturze angiel-
skiej. I nie drogą narodowego pietyzmu, 
którego zasadzki czyhałyby z konieczno-
ści na polskiego badacza, ale drogą intro-
spekcji psychologicznej, drogą wnikania 
w treść i styl Conrada. Później p. Aubry 
zetknął się z Conradem osobiście; dziesięć 
lat żył z nim w Anglii w serdecznej zaży-
łości, po śmierci pisarza przeszły w jego 
ręce ważne papiery, korespondencja. 
I wszystko to coraz bardziej utwierdza-
ło bystrego Francuza w jednym: miano-
wicie, że nie podobna zrozumieć Conrada 
inaczej niż patrząc nań przez pryzmat pol-
skości, że tylko tak można wejrzeć w jego 
artyzm, język, w jego duszę, w najgłębsze 
niedomówienia schowane w tym bardzo 
zamkniętym człowieku. I tak, osobliwym 
kaprysem losu, Francuz stał się jak gdy-
by pomostem między angielskim pisarzem 
a nami; ten cudzoziemiec z większą swo-
bodą i śmiałością, niż by to mógł uczynić 
ktokolwiek z nas, głosi z całą siłą polskość 
Conrada. „Conrad jest pisarzem piszącym 
po angielsku, a nie pisarzem angielskim – 

TADEUSZ ŻELEŃSKI-BOY

Dusza Conrada



4

mówi p. Aubry. – Nie rewindykować go 
dla Polski byłoby to samo, co uznać Cho-
pina za Francuza” – mówi ten Francuz, za-
razem fachowy znawca muzyki. P. Aubry 
zna sekrety dzieciństwa Conrada, owych 
pierwszych siedemnastu lat spędzonych 
w Rosji i w Polsce. On, Francuz, bardziej 
niż ktokolwiek powołany był do zbada-
nia trzech lat młodości Conrada na ziemi 
francuskiej, a raczej na pokładzie francu-
skich statków; dość powiedzieć, że udało 
się panu Aubry odszukać starego mary-
narza, który kolegował za młodu z Korze-
niowskim; pamiętał go doskonale, ale nie 
wiedział nic o dalszych jego losach i karie-
rze literackiej.

Tę tezę polskości Conrada głosi p. Au-
bry wszędzie – miał już na ten temat trzy-
sta odczytów w jedenastu krajach – ta „re-
windykacja”, jeżeli można posłużyć się 
tym grubym terminem, dokonywana przez 
cudzoziemca, krytyka, artystę, przyjacie-
la, jakże jest dla nas cenna i miła. Obec-

nie przybył p. Aubry do nas mówić o Con-
radzie artyście i Conradzie Polaku – nie 
dziw, że słuchaliśmy go ze wzruszeniem. 
Tym bardziej że historia, którą opowie-
dział nam po mistrzowsku p. Aubry, sama 
przez się jest tak przejmująca! Każdy cud 
zakwitającej twórczości ma coś tajemni-
czego, pociągającego – cóż dopiero tutaj, 
gdy podłożem jego są aż dwie wokacje, 
obie równie egzotyczne, równie niespo-
dziane, jednako zadziwiające swym bez-
względnym imperatywem! Kolejno prze-
suwają się przed naszymi oczyma lata wy-
gnania przebyte z rodzicami w głębi Rosji, 
wspomnienia tragiczne, bolesne, śmierć 
matki, którą zabiły te przejścia, i lata mło-
dzieńcze spędzone w rodzinnej wsi, w at-
mosferze smutku i żałoby. Gnębiąca rze-
czywistość, od której chłopiec ucieka 
w świat marzeń, wyczarowany przy po-
mocy książek. Opisy podróży, historie ma-
rynarskie, które dla każdego prawie chłop-
ca są przelotnym mirażem, rozstrzygnęły 
o jego życiu; bodaj że dwunastoletni ma-
lec postanowił, że będzie marynarzem, i to 
nie innym, tylko angielskim. Żadne żar-
ty ani potem perswazje nie mogły zmie-
nić postanowienia; lata spędzone w gim-
nazjum w Krakowie umocniły je jeszcze. 
Musiała ta wokacja być bardzo silna, skoro 
rodzina ustąpiła i wysłała siedemnastolet-
niego chłopca do Marsylii, aby tam wstąpił 
do handlowej marynarki francuskiej. Trzy 
lata trwa ten pobyt; nagle młody człowiek 
po jakimś przejściu sercowym i wynikłym 
stąd pojedynku rzuca wszystko i decydu-
je się na wielki krok: nie umiejąc ani sło-
wa po angielsku, wstępuje jako prosty maj-
tek na okręt angielski i udaje się do Lon-
dynu drogą cokolwiek okrężną, bo przez... 
Konstantynopol! Tu następuje kilkanaście 
lat wędrówek po morzach, powolny awans 
aż do kapitana okrętu. Błędnym jest, jako-
by Conrad zerwał węzły z ojczyzną: ist-

Józef Conrad Korzeniowski
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nieje kilkadziesiąt listów wuja jego, Ta-
deusza Bobrowskiego (listy Conrada do 
wuja spłonęły w czasie wojny bolszewic-
kiej), w których wuj chwali siostrzeńca za 
wzorową polszczyznę i namawia go, aby 
pisywał korespondencję do krajowych ty-
godników. Ale w Conradzie nie ma wów-
czas ani śladu pisarza; lenistwo jego do 
pióra jest takie, że zaledwie dla listu umie 
je przemóc, i to nieczęsto.

Wokacja jego literacka krystalizuje 
się zwolna i w dziwny sposób. Spotkana 
gdzieś na dalekich lądach wizyjna postać 
Almayera pobudza jego wyobraźnię; cała 
rodzina Almayerów, niby półfantastyczne 
„postacie sceniczne w poszukiwaniu au-
tora”, oblega go na jawie. Aby się uwol-
nić od tych wizji, bez myśli o karierze li-
terackiej, zaczyna pisać. (Zauważyć na-
leży, że ten marynarz-samouk był bardzo 
wykształcony, czytał mnóstwo za młodu 
i później, zwłaszcza znajomość jego języ-
ka i literatury francuskiej miała być niepo-
spolita.) Rodzi tę swoją pierwszą książkę, 
którą miała być Fantazja Almayera, przez 
siedem blisko lat; z ukończeniem jej scho-
dzi się okoliczność, która każe mu porzu-
cić umiłowany zawód żeglarza. Choroby, 
których się nabawił w tropikach, nie po-
zwalają mu dalej pędzić życia na okręcie. 
I druga okoliczność, przypadkowa na po-
zór, przypada na ten czas: umiera wuj jego, 
Bobrowski, jedyny łącznik między kapita-
nem Korzeniowskim a Polską. Korzeniow-
ski przedzierzga się w Conrada, marynarz 
w autora, Polak w Anglika.

I tu następuje dziwna transsubstancja-
cja. W pismach Conrada, jeśli wyłączyć 
jego Wspomnienia, w których wiele mówi 
o swoim dzieciństwie, o Polsce niewiele 
jest mowy; ale, zdaniem p. Aubry, jest ona 
wszędzie, jest niejako wszechobecna pod-

skórnie. Jest w nim wielka samotność tu-
łacza, obcego – mimo wszystko – ziemi, 
na którą go los rzucił; jest kult bohater-
stwa, romantyczny owym specyficznym 
romantyzmem polskim. Najczęstszy mo-
tyw tego pisarza, który wzrósł w atmos-
ferze powstania styczniowego, to odwaga 
rozpaczy, bohaterstwo upierające się przy 
pięknej sprawie, mimo lub właśnie dlate-
go, że jest przegraną. I jest chwilami jakby 
tajony ból, jakby wyrzut i ciągła tęsknota. 
Faktem jest, że w ostatnich latach Conrad 
myślał o powrocie do Polski. 

Zaledwie możemy w kilku słowach 
zaznaczyć momenty analizy, jakie rzucił 
nam również szkicowo p. Aubry w swoim 
pięknym i mądrym odczycie; zakończył 
go zachętą, aby kto z naszych badaczy 
podjął to, czego on, nie znając polskiego 
języka a mało literaturę, uczynić nie może: 
aby mianowicie wniknął w dzieło Conra-
da szukając nici, jakie mogą je łączyć z na-
szą literaturą, związków jego języka z na-
szym. Jeżeli Nietzsche, kończy p. Aubry, 
zdaniem najkompetentniejszego w tej mie-
rze człowieka, bo Przybyszewskiego, tyle 
– mimo znacznie odleglejszej filiacji! – 
wniósł „polskości” w język niemiecki da-
jąc mu nowe wartości, o ileż bardziej musi 
się to odbijać w Conradzie, który również, 
zdaniem samych angielskich krytyków, 
dał nowy ton, nowy wdzięk językowi an-
gielskiemu. I jest w tym coś fatydycznego, 
że właśnie on, cudzoziemiec, najgłębiej 
mówił Anglikom w ich języku o ich wła-
snym żywiole, o morzu; że on, Polak, spoj-
rzał na nie świeżymi oczyma bezmiernej 
miłości, oczyma mistycznej tęsknoty. 

„Plotki, Plotki…”
Instytut Wydawniczy 

„Biblioteka Polska”
Warszawa
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Współczuję moim kolegom – nauczy-
cielom (jeszcze czynnym zawodowo), 
których nie dopadła klątwa koniunktura-
lizmu, strachu przed utratą pracy i zwy-
kłego ludzkiego zniechęcenia.

Jak tu uczciwie i obiektywnie zapo-
znać uczniów z historią Polski i świata, 
kiedy do fatalnej podstawy programowej 
i braku czasu dochodzą coraz większe 
i coraz groźniejsze wynaturzenia spowo-
dowane mieszaniem polityki do porząd-
nej, uczciwej wiedzy?

Jak tu pracować nad dziełami litera-
tury, skoro materiał lekturowy był atrak-
cyjny co najwyżej sto lat temu? Jak i kogo 
przekonywać, że kryteria „słuszności” 
i „niesłuszności” tekstów literackich za-
mieniają lekcje w prymitywną agitację, 
a uczniom robią maślankę z mózgu?

Wszyscy znamy kolejne pomysły me-
nadżerów oświaty (na różnych szcze-
blach). Z początku przejmowały grozą. 
Potem stały się memami. Gdy ucichły fale 
śmiechu nad miałkością tych pomysłów, 
miałem wrażenie, że nasze społeczeń-
stwo po prostu się przyzwyczaiło do tego, 
że najbardziej delikatną dziedziną zarzą-

dzają ludzie, którzy nigdy w normalnym 
państwie nie powinni tego robić. Przy-
zwyczajenie – oto najsolidniejszy sprzy-
mierzeniec niekompetentnej władzy. Spo-
łeczeństwo (pardon – naród) najpierw 
pyskuje, może nawet będzie protestować, 
potem się zmęczy, znudzi, w końcu się 
przyzwyczai. A wtedy władze oświato-
wego poletka zdadzą sobie sprawę, że te-
raz już można. Wszystko można.

Zatem możemy dożyć (oby nie!) cza-
sów, gdy zamiast rzetelnej znajomości hi-
storii wystarczy brać udział w żenujących 
inscenizacjach grup rekonstrukcyjnych. 
Z tekstów literackich ważne będą Dzien-
niki Siostry Faustyny i homilie JP2. Ten 
typ edukacji znamy z lat 1945-1956 i tro-
chę późniejszych. Tylko autorzy są inni.

Co zatem czynić? Czy rodzice, którzy 
nie zgadzają się na taką „obróbkę” mło-
dych umysłów muszą bezradnie opuścić 
ręce? Nie wiem, chociaż w głowie mam 
prześmiewczą (pozornie) propozycję:  
A MOŻE TAK TAJNE KOMPLETY?

Zanim nie będzie za późno. 

MYŚLĄC BELFREM

PIOTR AUGUSTYNEK

A może tak tajne komplety?
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Zastanawianie się nad własnym ży-
ciem, nad powiązaniem jego wydarzeń 
i przeżyć, nie tylko kształtuje jego dalszy 
bieg, ale czyni je także pełniejszym, głęb-
szym, bardziej świadomym.

W życiu świadomym przeszłość gra 
rolę dominującą. Przeszłość w porów-
naniu z okresem bieżącym jest bogatsza 
w wydarzenia; jest ona źródłem przeko-
nań i decyzji. Białe plamy na mapie pamię-
ci stają się często powodem udręki i bez-
nadziejnych prób ich wypełnienia.

Inteligencja, sprawność, ofiarność 
i wielkoduszność z biegiem lat ulegają za-
nikowi lub redukcji; powroty do przeszło-
ści przywracają, choć częściowo, natural-
ną radość istnienia zdrowego, niezagrożo-
nego organizmu.

Przykładem są książki i pamiętni-
ki z lat dziecinnych i młodości znanych 
autorów; są to przeważnie najlepsze ich 
dzieła. Można tu wymienić: Dzieciństwo 
i młodość Tołstoja, Historia mego współ-
czesnego Korolenki, a także Niebo w pło-
mieniach, Miasto mojej matki, Przygody 
Tomka Sawyera, David Copperfield, Ze-
gar słoneczny, Wspomnienia niebieskiego 
mundurka i inne. Ponownie ujrzany kraj 
dzieciństwa, drobne pamiątki, współtowa-
rzysze minionych dni mogą, jak wehikuł 
czasu, przenieść w odległe lata i przywró-
cić zmęczonym oczom ostrość widzenia.

Znane są w literaturze powroty boha-
tera do kraju jego dzieciństwa. Przynoszą 
one zazwyczaj rozczarowanie i smutek. 
Bo oto Jej pierwszy bal to wcale nie czaro-
dziejska muzyka i pałacowe sale, ale zaku-

rzona prowincjonalna świetlica, a kwieci-
ste łąki i gaje to pospolite nieciekawe osie-
dle.

Rozczarowania te świadczą o niewy-
dolności wyobraźni. Aby ujrzeć kraj mło-
dości nie wystarcza podróż; trzeba prze-
trzeć zamglone wiekiem oczy. I wte-
dy wraca przeszłość, widzi się ten sam 
co przed laty, rozległy, barwny, ponęt-
ny świat. Taka podróż staje się niezapo-
mnianym przeżyciem; przywraca afirma-
cję świata.

K i j ó w

M i a s t o  dzieciństwa jest dla wszyst-
kich osobliwym krajem; jeśli nawet nie 
najpiękniejszym, to na pewno niezwy-
kłym i fascynującym. Kijów jest nie tylko 
dla mnie, jak myślę, jednym z najpiękniej-
szych miast świata.

Teren miasta jest górzysty, nie ma tam 
równych ulic. Miasto bez brudnych zanie-
dbanych przedmieść, otwarte na słoneczne 
świata strony. Miasto zielone, pełne ogro-
dów, parków i drzew. Miasto pogodnych 
letnich wieczorów, ciepłych nocy, gwał-
townych ulew; pachnące akacjami wiosną, 
a śniegiem zimą. Miasto szerokich cichych 
ulic i szerokiego nieba. Na nim zapalają 
się pierwsze gwiazdy letniego zmroku, na 
nim skrzą się gwiazdy zimowej nocy.

Kijów w moich wspomnieniach to 
przestrzeń życiowa rosnącego dziecka, 
a potem młodzieńca. To były: boisko spor-
towe, ślizgawki, wzgórze narciarskie, stro-
me ulice – teren przygód saneczkowych. 
Tu miałem pierwszych przyjaciół; uli-

W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

KAZIMIERZ PASENKIEWICZ

Powroty
Wspomnienie to jest datowane przez Autora 3.11-6.12.1981. Miał on wtedy 84 

lata. Dożył 98 (zmarł w 1995). O jednej nodze żył 75 lat; od czasu, kiedy jako le-
gionista Piłsudskiego został ciężko ranny podczas walk z Rosjanami. – Red.
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ce i domy kijowskie były świadkami nie-
skończonych rozmów wieczornych: o celu 
życia, o Nietzschem, o hipnotyzmie, nauce 
jogów, o czasach rycerskich.

Opuściłem Kijów w 23 roku życia; ale 
to już nie było miasto dziecinnych lat. Ki-
jów zamierał; rozproszone przyjaźnie, za-
marłe szkoły i boiska, ulice bezludne, po-
sępne, niebezpieczne. W domach pozosta-
łych znajomych głód i chłód.

Z biegiem lat obraz umierającego Kijo-
wa zanikał. W pamięci pozostał ten pięk-
ny, niezwykły Kijów, o którym do samej 
śmierci marzyła, po przyjeździe do War-
szawy, moja Matka. Nie udało się jej wię-
cej ujrzeć Kijowa, natomiast udało się to 
mnie.

W 1963 roku, zgodnie z umową mię-
dzy UJ i Uniwersytetem Kijowskim (daw-
niej św. Włodzimierza – obecnie imienia 
Tarasa Szewczenki), wyjechałem drugiego 
czerwca przez Przemyśl do Kijowa, odpro-
wadzony przez moją żonę Wandę.

W czerwcu 1920 roku opuszczałem 
Kijów jako szeregowiec 1 Pułku Piecho-
ty Legionowej. W słoneczny dzień szli-
śmy w dół od Uniwersytetu Bulwarem Bi-
bikowskim do Żydowskiego Bazaru (obec-

nie Plac Ludowy). Tym samym Bulwarem 
po 43 latach jechałem w górę do Uniwer-
sytetu. Miasto było – jak wtedy – kwitną-
ce i zielone. 

Zamieszkałem w hotelu Ukraina przy 
tym samym Bulwarze. Tu nic się nie 
zmieniło; podwójny rząd smukłych to-
poli wzdłuż biegnącej środkiem Bulwa-
ru spacerowej alei. Z wyższych pięter ho-
telu – widok aż do dalekich cmentarnych 
wzgórz. O zmroku, gdy zapalały się świa-
tła, miasto traciło swój ziemski wygląd, 
przenosząc się w kraje wyobraźni i ma-
rzeń.

Hotel był piękny i tani. Pokój, mały 
hall, łazienka z olbrzymim, ze wszystkich 
stron bijącym natryskiem i rozległy widok 
z balkonu. Mieszkałem tam parę miesięcy, 
nawiązując liczne znajomości i przyjaź-
nie. Płynąłem z przypadkowo spotkanym 
prof. Zarębą (językoznawcą z UJ) stat-
kiem po Dnieprze, zwiedzałem nowopow-
stałe dzielnice.

Wyjątkową radość sprawiały mi space-
ry. Każda ulica, każdy dom przywoływa-
ły dawne czasy. Pewien zamęt sprawiał mi 
jedynie natłok powracających z przeszło-
ści zdarzeń. Idąc Żytomierską przeżywa-

Kijów – Majdan – widok obecny
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łem dawne dyskusje ze szkolnym przyja-
cielem Polakowem o geometrii nieeukli-
desowej i czwartym wymiarze; ale mijając 
właśnie dom, gdzie mieszkał Ciembicki, 
nieuczciwy kombinator, przeżywałem cze-
kanie na Ojczyma, który próbował prze-
mówić mu do sumienia.

Styczeń 1915 rok. Idę ulicą Puszkiń-
ską na zbiórkę harcerską, pierwszej dru-
żyny. Obecni: dzisiejszy gospodarz Mło-
szewski, Suski, Dąbrowski, Wolszczan, 
Ruszczyc, Żebrowski, Bartoszewicz. 
Wszyscy z Gimnazjum Naumenki; ja je-
den ze Szkoły Realnej. Dziś omawiamy 
Powstanie Styczniowe, a potem ćwiczenia 
z austriackimi karabinkami kawaleryjski-
mi. Dostarczył je druh Rogoziński, druży-
nowy. Karabinki były świetne. W czasie 
wojny w 1920 r. miałem także karabinek 
austriacki, ale mannlichera – był o wiele 
gorszy.

Ulica Lwowska (obecnie Artema). Tu 
mieści się nasz klub PTG (Polskie Towa-
rzystwo Gimnastyczne). Mam przed ocza-
mi piłkarzy z trzech ligowych drużyn. Pa-
miętam ich wszystkich z nazwiska i spo-
sobów gry. Wielu z tej gromady zgłosiło 
się w 1921 roku do Ogniska Akademickie-
go przy ul. Lwowskiej, gdzie przyjmowa-
łem ich jako gospodarz. Dom ten można 
by nazwać domem młodzieży kresowej. 
Mieszkali tu bracia Zapolscy, Bukowiń-
scy, Morawscy, Salcewicz, Kunicki, Ni-
żyński i wielu innych.

Bardzo osobliwe, z repertuaru powie-
ści sensacyjnej, było spotkanie z kiepskim 
piłkarzem, ale dobrym szermierzem – Jó-
zefem Świerczyńskim. Za lasami Uwaro-
wej, na Polesiu, kompania moja przecho-
dziła przez wieś. Żołnierze pobiegli bez-
ładnie do studni; upał był nie do zniesienia. 
Ja, pomny przepisów harcerskich, nie za-
mierzałem pić, ale stałem z innymi. Wtem 
poczułem – a raczej usłyszałem – uderze-
nie w hełm. Nie spodziewałem się budio-
nowców. Rzeczywiście – był to tylko ma-
jor z żółtymi wypustkami, a więc z 3 puł-

ku ułanów. Siedząc na koniu tłukł kijem 
żołnierzy po hełmach, usiłując odpędzić 
ich od studni. Nie wolno było w zagroże-
niu ataku kawalerii opuszczać szeregów, 
zwłaszcza we wsi. Hałas był duży – skutek 
mały. Spojrzałem na majora; był to Józef 
Świerczyński. Walczyłem z nim w PTG na 
szable, ale nigdy na kije. W tłumie żołnie-
rzy nie spostrzegł mnie; ja też nie zawoła-
łem na niego. Było to pierwsze po Kijowie 
i ostatnie z nim spotkanie; co prawda nie-
zwykłe.

Zdarzają się przeżycia wywołują-
ce zachwyt tylko dzięki swej niezwykło-
ści. Pozostają one w pamięci na całe ży-
cie; świadcząc, że wszystko jest możli-
we, nawet podróż w czasie. Najwyraźniej 
doświadczyłem tego w Kijowie w cza-
sie powtórnego tam pobytu (po II wojnie), 
w 1967 r. Na ulicy Podwalnej, gdzie miesz-
kaliśmy przed I wojną, nic się nie zmie-
niło. Obejrzałem ponownie nasze dawne 
mieszkanie, plac gier i ogródki. Kupiłem 
obok, w tym samym co za lat dziecin-
nych sklepie, bułeczki i masło; te same 
lady, kasa. Zakład fryzjerski, gdzie zamie-
rzałem ostrzyc się, znajdował się na daw-
nym miejscu, na Podwalnej – naprzeciw 
obecnego Konsulatu Polskiego. Zszedłem 
po 3 dobrze mi znanych stopniach w dół, 
usiadłem jak niegdyś w środkowym fote-
lu. I wtedy przeżyłem nagle znany mi już 
wstrząs; jakby tąpnięcie czasoprzestrze-
ni. Ujrzałem młodymi już oczyma dawny 
piękny Kijów. Dookoła te same ulice, skle-
py, parki. Wiedziałem, kto jest teraz w na-
szym mieszkaniu, kto gra w futbol na pla-
cyku. Nie wiem, czy innym ludziom znane 
są te przeżycia. Są one naprawdę niezwy-
kłe.

K o r o s t e ń

Lato 1906 r. należało do szczęśliwego 
okresu w życiu rodziny. Ojczym budował 
parokilometrowy odcinek kolei na Woły-
niu. Wujaszek Polo pracował w tym sa-
mym powiecie w gospodarstwie rybnym. 
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Było to Polesie, kraj lasów, błot i torfo-
wisk, ostatni relikt pradawnej Europy. 

Ojczym wynajął nowo zbudowa-
ny przez zamożnego chłopa domek koło 
Korostenia, stolicy plemienia Drewlan, 
nad rzeką Uż. Zamieszkało tam nas tro-
je, starszy kolega Wojtka Michaś Raugie-
wicz, wujaszek Staś Dłuski z żoną Nu-
sią, z synem Jurkiem i dwoma psami. Do 
tego towarzystwa dołączyła sarna, przy-
słana przez Ojczyma, oraz młoda wydra – 
od wujaszka Pola. Gospodarkę prowadziła 
ciocia Walunia, matka Dłuskiego.

Rzeka Uż była bardzo malownicza. 
Były tam przełomy w granitowej skale, 
urwiska, głazy i świetne do kąpieli wymy-
te w skale wanny, na które spadały strugi 
wodospadu. Wszystko oplecione legenda-
mi i opisami kroniki Nestora.

Pochód do kąpieli był osobliwy. Biegli-
śmy drogą, potem gęsiego wąską ścieżką 
przez wysoką trawę; kolejno, według star-
szeństwa. Na końcu szły dwa psy: duży 
dog i mały ratlerek. Pochód zamykała wy-
dra. Natomiast sarna krążyła dookoła nas 
skacząc w wysokiej trawie.

Pod wodzą Michasia buszowaliśmy 
w okolicy, stając się udręką dla sąsiadów 
bliższych i dalszych.

Natomiast Staś Dłuski namiętnie ma-
lował krajobrazy. Wyruszał z żoną i szta-
lugami rano w teren i wracał na obiad. 
Pewnego dnia obserwowaliśmy malowa-
ny przez niego obraz wypływającej z dę-
bowego lasu spokojnej tam rzeki. Byliśmy 
pełni zachwytu i szacunku dla dzieła. Ob-
raz ten wisiał u nas w Kijowie, a później 
przewieziono go do Baku, gdzie Staś zo-
stał dyrektorem szkoły morskiej.

W lipcu 1920 roku pułk nasz wkroczył 
do Korostenia. Miasto niezbyt się zmie-
niło. W dniu naszego przybycia kwate-
rowało tam kilka oddziałów i trzeba było 
je ubezpieczyć. Mój oddziałek w drodze 
na wyznaczoną placówkę przeprawił się 
przez Uż i maszerował zadrzewioną drogą 
wzdłuż rzeki. Minęliśmy nasze dawne ką-

pielisko, przeszliśmy obok domku, gdzie 
mieszkaliśmy w 1906 roku i stanęliśmy na 
noc dokładnie w tym miejscu, które nama-
lował Staś.

Nieprzyjaciel nie pojawił się, zatem 
noc była cicha i pogodna. Nawet teraz, po 
sześćdziesięciu latach, pamiętam twarze 
kolegów żołnierzy; nasze rozmowy, po-
ranny posiłek; smak gorzkiej kawy, chleba 
i marmolady buraczanej. Była to niezwy-
kła, niezapomniana przygoda. Ile tysięcy 
kilometrów przebyłem, nim po 14 latach 
przecięły się moje szlaki podróżne w le-
gendarnym Korosteniu. Wydarzenie to 
wyzwoliło wspomnienia. Przeżyłem po-
nownie lato 1906 r. w Korosteniu, a tam-
te dnie w pełni ich barw i emocji stanowią 
najżywsze wspomnienia życia.

I r b i t   1 9 1 6

Słowa „po raz ostatni” w odniesie-
niu do wydarzeń życiowych są zabarwio-
ne smutkiem. Oznaczają one utratę na za-
wsze pomyślnych sytuacji lub możliwości 
przebaczenia, naprawienia krzywdy, uzy-
skania odpowiedzi na gnębiące problemy.

Pisałem już o niesamowitych przeży-
ciach w 164 zapasowym pułku piechoty. 
Teraz tylko echa tamtych wydarzeń.

Pierwsze tygodnie w Irbicie to bierny 
udział w życiu oficerów awanturników, 
z którymi dzieliłem pokój. Była to gru-
pa hulaszcza; przewodzili jej oficerowie 
dzikiej dywizji. Pili wieczorami zdumie-
wające ilości piwa (wódki nie było) i gra-
li w karty, a na noc sprowadzali dziewczę-
ta; trochę tylko krępując się mną. Od czasu 
do czasu wyruszali w charakterze karnej 
ekspedycji na miasto, budząc powszechne 
przerażenie. Połowę czasu na tyłach spę-
dzali w areszcie, natomiast na froncie zdo-
bywali wszystkie możliwe ordery i krzy-
że.

Drugi okres to wielopokojowe ponu-
re mieszkanie w pałacyku jakiegoś kup-
ca i troje jego mieszkańców oficerów: 
Razumowski, Woronkiewicz i ja; wszy-
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scy z Czwartej Studenckiej Podchorążów-
ki. Razumowski był wybitnym poetą; ja 
w tym czasie dużo czytałem i próbowa-
łem pisać. Długie rozmowy o Maeterlinc-
ku, Strindbergu, Dostojewskim, Baudela-
irze, Villiers de l’Isle Adamie, Andrieje-
wie, Masochu. Nastrój mistyki i grozy.

Po powrocie z Jekaterynburga (Świer-
dłowska) dowiedziałem się, że Razumow-
ski ma wartę w gorzelni Złokazowa, za 
miastem. Rano, wracając z gorzelni, za-
strzelił się. Pojechałem tam z adiutantem 
pułkowym. U stóp zielonej góry pod drze-
wami leżał Razumowski; koło niego na-
gan. Świat mi ściemniał. 

Myślę czasem, że było to samobójstwo 
z nadmiaru sił życiowych – choć brzmi to 
absurdalnie; myślę także, iż to moja wina. 
Najtragiczniejsza śmierć spośród tych, 
których byłem świadkiem.

Już w eszelonie, jadąc na front, uprzy-
tomniłem sobie, że w ciągu tych paru dni 
wielkiego smutku i zabiegów nie mówi-
łem z Woronkiewiczem; nie zastanawiali-
śmy się razem, dlaczego to się stało. Parę 

zdawkowych słów pożegnania, uścisk dło-
ni – epilog przeżytej tragedii – i pociąg ru-
szył. Widziałem jeszcze Woronkiewicza, 
jak szedł, żegnając mnie, obok toczącego 
się wagonu.

W 1922 roku, wczesnym latem w War-
szawie, wracając z Uniwersytetu spo-
tkałem na Nowym Świecie – ku swemu 
zdumieniu – Woronkiewicza. Okrzyki 
zdziwienia i powitania. Obaj byliśmy za-
skoczeni. Skąd w piątym roku po wojnie 
rosyjski oficer w stolicy Polski?

Często wracałem myślą do niesamowi-
tych i tragicznych syberyjskich dni; i wła-
śnie teraz zupełny paraliż woli i myśli. 
Kilka zdawkowych słów i rozeszliśmy się. 
Po chwili zrozumiałem swoją katastrofę. 
Już nigdy nie dowiem się, o czym mówił 
z Razumowskim w dniu, gdy nie byłem 
z nimi? Czy wiedział o jego postanowie-
niu? Czy było ono zwycięską walką z lo-
sem człowieka, czy chwilą upojenia wła-
sną mocą?

Nie była to pierwsza ani ostatnia utra-
cona możność zamknięcia dramatu, za-

Ławra Peczerska
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kończenia sprawy. To co się nazywa lo-
sem człowieka jest najczęściej przejawem 
prawa powtórzenia. Przeszłość to nie tyl-
ko układ przyczyn warunkujących chwi-
lę aktualną; to także układ precedensów, 
wymuszających powtórzenie. Raz popeł-
niony błąd powtarza się, gdy zachodzą to-
warzyszące mu sytuacje. Jak ze znarowio-
nym koniem.

K o ż a n k a   1 9 1 9

Jest niezapomniany 1919 rok. Grudnio-
we mroźne popołudnie. Jestem w Kożance 
w cukrowni. Przyjechałem tu na parę ty-
godni, aby się ogrzać i trochę odżywić.

Tu ciepło, na razie żadnych alarmów. 
Ktoś stuka do okna; chyba wypadnie wu-
jaszkowi Witoldowi jazda do chorego. 
Otwieram drzwi i nie wierzę oczom: przy-
jaciele, koledzy; a więc Leon Szymkie-
wicz, Władek Janiszewski, Wojnarowicz, 
Antek Zaborowski i jego brat, Jankow-
ski. Zmarznięci, wymęczeni. Jest to jedna 
z grup dążących do Kraju. Cząstka wiel-
kiego eksodusu, ostatniego aktu wschod-
niego dramatu Polski.

Wujaszek Witold lokuje ich w fabrycz-
nym klubie. Usługuje piękna dziewczyna. 
Zarażona przez jakiegoś łajdaka przeka-
zała chorobę już kilku mężczyznom. Mu-
szą to wiedzieć. Nastał wieczór. Siedzimy 
przy obfitej kolacji, którą przysłał Wuja-
szek. Mówimy o Kijowie. Denikinowcy 
już w listopadzie wycofali się na południe. 
Nastąpiły zwykłe porachunki i rozstrzela-
nia. Miasto głodne, pociągi od dawna nie 
chodzą, konie zarekwirowane lub zjedzo-
ne.

Nastrój wieczoru nierówny; nerwowa 
wesołość i smutek. Mój kolega z matema-
tyki, Gumowski, opowiedział, jak przed 
tygodniem przechodzący oddział wrzu-
cił jego brata oficera do przerębli zalewu. 
Przypomniałem sobie, jak w tym samym 
pomieszczeniu, latem, urzędnicy cukrow-
ni kozanieckiej z trudem przekonali ofice-
rów wołczańskiego konnego oddziału, że 

nie jestem komisarzem. Mówiliśmy o lo-
sie pozostałych w Kijowie. Niektórzy nie 
mieli już rodziców. Późnym wieczorem 
następnego dnia odprowadziłem ich na 
stację. Pożegnaliśmy się uroczyście poda-
jąc sobie ręce.

Szli torami gęsiego za Szymkiewiczem 
i znikali w gęstym śniegu i zamieci. Antek 
Zaborowski wrócił. Znaleźli go chorego na 
tyfus w jakiejś poczekalni i razem z inny-
mi chorymi przywieźli do Kijowa. W tych 
czasach był to cud.

W 1922 roku byłem nadal gospoda-
rzem Ogniska Akademickiego na Lwow-
skiej w Warszawie. Mój pokój był na 
pierwszym piętrze budynku Architektury 
W oknach naprzeciw często pojawiały się 
dziewczęce buzie ciekawe życia studen-
tów za dużymi oknami kreślarni. Pewne-
go dnia otwierają się drzwi i wchodzi jakiś 
kapitan. Był to Leon Szymkiewicz. Pan 
Leon to jedna z najbardziej malowniczych 
postaci tych czasów. Obywatel ziemski 
z Wileńszczyzny, prowadził w Piotrogro-
dzie jakieś przedsiębiorstwo mechanicz-
ne. Przybył do nas w grudniu 1918 roku, 
w dniach walki o miasto między oficera-
mi i petlurowcami. Przeżył z nami kata-
klizmy rewolucji. Był kapitanem statku 
bolszewickiego na Dnieprze. Jako niedo-
szły komisarz w Czernobylu przeżył zdo-
bycie statku przez partyzantów Zelonego 
na Dnieprze i wymordowanie pasażerów 
bolszewików. Ciało jego nie spłynęło wraz 
z innymi do Kijowa. Uratował także wte-
dy Władka Janiszewskiego, swego niedo-
szłego sekretarza. Pożegnałem go w zimo-
wą noc, gdy prowadził mych kolegów i to-
warzyszy do Polski. 

Co z nim było dalej? Zdążył mi tylko 
powiedzieć, że był dowódcą (lub zastępcą 
dowódcy) pociągu pancernego w powsta-
niach śląskich. Spieszyłem na wykład na 
Hożą; odprowadził mnie do gmachu fizy-
ki i – jak kiedyś – pożegnaliśmy się uści-
skiem dłoni; tym razem na zawsze. Dużo 
kijowskich spraw mógłby mi wyjaśnić, 
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rozwiązać wiele gnębiących do dziś wąt-
pliwości, ale ja spieszyłem na wykład.

Wszyscy mamy w obrachunkach z ży-
ciem wiele niezrealizowanych możliwo-
ści. W pewnych chwilach wydaje się nam, 
że panujemy nad sytuacją, że powtórzy się 
ona ilekroć zechcemy. Jest to błąd; z sytu-
acji należy korzystać zaraz, bo prawie ni-
gdy się nie powtórzy.

Z tej koleżeńskiej grupy spotkałem 
jeszcze tylko Władka Janiszewskiego. 
Opowiedział mi o swoich losach. Dostał 
się do Wilna. Przez pierwsze lata utrzymy-
wał go znany w Wilnie księgarz Zawadz-
ki, jego kuzyn. Uniwersytetu nie ukoń-
czył, chociaż był bardzo zdolny. Zetknął 
się z monarchistami i był współpracow-
nikiem Cat Mackiewicza. Pisał dla niego 
artykuły i redagował wydawnictwa. Dnie 
spędzał w elitarnym Klubie Myśliwskim, 
z czego był dumny.

Rozmowa ta utwierdziła mnie w prze-
konaniu, że światopogląd i zaangażowanie 
polityczne to sprawa przypadkowych spo-
tkań, rzadziej rodzinnego domu (czasem 
ostre przeciwstawienie się niemu).

Witold Jabłoński

Istnieją ludzie, z którymi nie łączy nas 
ani powinowactwo, ani przyjaźń, ani fach, 
ani zainteresowania. Jedyne, co łączy, to 
fatalizm spotkań. Spotkania te są tak mało 
prawdopodobne, że tylko jakieś parapsy-
chologiczne komponenty życia mogłyby je 
tłumaczyć. Przez swą niezwykłość budzą 
zachwyt i wyzwalają wspomnienia.

Właśnie takie przypadkowe spotka-
nia łączyły mnie z Witoldem Jabłońskim, 
sinologiem, dziekanem Wydziału Filo-
zofii Uniwersytetu Warszawskiego. Roz-
staliśmy się, jak już pisałem w innym 
szkicu, w listopadzie 1920 roku w szpita-
lu, gdzie leżeliśmy obok siebie na jednej 
z sal Politechniki. On wyjechał do rodzi-
ców w Płockiem, a ja do wypoczynkowe-
go domu studenckiego w Drobinie. Nigdy 

do siebie nie pisaliśmy, ani nie umawiali-
śmy się na spotkania.

Późną wiosną 1921 roku wznowi-
łem studia na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Zamierzałem studiować matematy-
kę. Pierwszym wysłuchanym wykładem 
uniwersyteckim była ontologia logicz-
na profesora Leśniewskiego. Na wykłady 
te przychodziły 4 osoby: Turski, Olszew-
ski, Drewnowski i – ku memu zdumieniu 
– Jabłoński; ja byłem piąty. Uniwersytet li-
czył wtedy około 10000 słuchaczy. Praw-
dopodobieństwo spotkania było minimal-
ne, zwłaszcza że Jabłoński był – jak wie-
działem – filologiem.

Do tej grupy dołączyli się potem Lin-
denbaum, Weisberg, Sobociński, Jaśkow-
ski; w przyszłości wielcy polscy logicy. 
Turski (Tajtelbaum) na kilka dni przed II 
wojną wyjechał do USA i przeżył ją. Był 
jednym z największych logików stulecia 
(obok Russella i Carnapa). Lindenbaum, 
Weisberg, Hossianówna – zamordowani 
przez gestapo.

Słuchaliśmy tych wykładów do 1924 
r. Ja przerwałem studia, a Jabłoński wyje-
chał za granicę. 

W 1930 r. wróciłem do Warszawy i po 
uzyskaniu doktoratu rozpocząłem pra-
cę naukową w Konwersatorium profeso-
ra Kotarbińskiego. Pewnego dnia niespo-
dzianie spotkałem Jabłońskiego w sklepie 
konfekcyjnym na Marszałkowskiej. Kupo-
wał koszulę. Przyjechał do Polski na krót-
ki pobyt i właśnie musieliśmy się spo-
tkać. Ucieszyliśmy się obaj, przypomina-
liśmy poprzednie niespodziane spotkania 
i uznaliśmy je za bardzo dziwne zrządze-
nie losu.

Ostatni raz przed wojną spotkałem Wi-
tolda Jabłońskiego – równie niespodzia-
nie jak poprzednio – w ogrodzie Uniwer-
sytetu. Przyjechał na urlop z Pekinu, gdzie 
wykładał filologię francuską. Tym razem 
zdziwiliśmy się mniej niż poprzednio, 
gdyż nasze nieprawdopodobne spotkania 
nabrały jakiejś tajemniczej prawidłowości. 
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Pokazał mi wtedy piękny zbiór chińskich 
litografii drzeworytów ludowych.

Rok 1945, marzec (może luty). Przyje-
chałem do Warszawy z Torunia, aby zna-
leźć profesora Kossa. Przy okazji zwie-
dzałem budynki uniwersyteckie; prze-
trwały one wojnę. W bocznym budynku, 
gdzie mieściło się Konwersatorium profe-
sora Kotarbińskiego, zastałem kilku profe-
sorów; leżeli w łóżkach, okutani w kołdry 
i płaszcze. Wybite okna były pozatyka-
ne papierami i kocami. Na jednym z łó-
żek siedział, jak kiedyś w szpitalu na Po-
litechnice, Jabłoński. Od tego czasu mało 
się zmienił; ta sama postać, spokojna, ła-
godna twarz. W szlafroku wyglądał trochę 
na biskupa.

W latach pięćdziesiątych (zmarł w 1957 
roku) spotykałem go normalnie na zebra-
niach naukowych. Był wtedy dziekanem. 
Na jednym z ostatnich spotkań oświadczył 
mi, że został przez władze odznaczony; 
on jeden spośród profesorów Uniwersyte-
tu Warszawskiego nie otrzymał własne-
go mieszkania. Było to w drugiej po-
łowie lat pięćdziesiątych.

Z a k o ń c z e n i e

Świadome życie ludzkie to ciąg spo-
strzeżeń, domysłów i sądów, a także decy-
zji i ocen. Są to przeżycia, które pojawiają 
się one w świadomości człowieka i odcho-
dzą w przeszłość, ale odblaski ich trwa-
ją w pamięci; zacierają się z biegiem cza-
su lub towarzyszą człowiekowi przez całe 
życie.

Z tych odblasków umysł ludzki buduje 
obraz swego życia. Jest to istniejący twór 
pamięci. Podobnie tworem wyobraźni jest 
świat fikcji literackich, a tworem abstrak-
cji – idealny świat matematyki.

Zależnie od przeżyć i od właściwo-
ści umysłu obraz pamięciowy może być 
barwny, płodny, urzekający; może być 
także bladym, jałowym tworem ubogich 
duchem. Obrazy życia są źródłem mitów, 
dążeń, wierzeń i literatury.

Wypadnięcie z obrazu pamięciowego 
pewnych sekwencji przeżyciowych zuba-
ża go i deformuje. Ich utrata może być do-

tkliwa, a pragnienie odtworzenia – 
naglące i nieustępliwe. 

ZAPAMIĘTAŁOŚĆ
Joseph Pulitzer, słynny dziennikarz pochodzenia węgier-

skiego, miał kolegę, który odznaczał się wielkim zasobem wia-
domości i nieprawdopodobnym lenistwem. Zapytał go kiedy, 
w jaki sposób nauczył się tak wiele.

- Wcale się nie uczyłem. Usłyszałem czasem to i owo, a je-
stem za leniwy na to, by zapomnieć.
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Zajmując się problematyką polskiej ma-
sonerii, głównie po 1989, a szczególnie jej 
odłamu zwanego liberalnym lub adogma-
tycznym (kwestie te omówiłem w nume-
rze 92 FMW), nie można pominąć osoby 
profesora Andrzeja Nowickiego. I to z co 
najmniej dwóch powodów: jako pierwsze-
go Wielkiego Mistrza Wielkiego Wscho-
du Polski w latach 1997-2001 (przez cztery 
kolejne kadencje) oraz jako autora Filozo-
fii Masonerii (I wyd. Gdynia 1997, II wyd. 
Warszawa 2022).

Filozofia Masonerii u progu siódme-
go tysiąclecia, bo taki jest pełny tytuł, 
to pionierska, zarówno w rodzimej jak 
i światowej literaturze próba całościo-
wego spojrzenia na wartości wniesione 
przez wolnomularzy do skarbca myśli 
filozoficznej i społecznej, która stanowi 
wykładnię celów i zasad współczesnego 
wolnomularstwa, wprowadza czytelnika 
w świat myśli, wiedzy, nauki i działania. 
Jak zauważyła w jednej z recenzji Maria 
Szyszkowska: 

Dzieło Andrzeja Nowickiego jest cen-
ne ze względu na zawarte w nim informa-
cje, jak również ze względu na wyrażone 
refleksje filozoficzne, skłaniające do prze-
myślenia podstawowych problemów istnie-
nia człowieka w świecie. Ta książka stara 
się zaszczepić prawidłowe wartości, a pa-
miętajmy, że od treści naszej świadomo-
ści zależy rozwiązanie problemów indywi-
dualnego życia, jak również zbiorowego; 
i tak na przykład profesor Andrzej Nowic-
ki podkreśla niezbędność przezwycięża-
nia nacjonalizmu w ludzkich postawach, 
uwypuklając, że jest to normalny obowią-

zek uczciwego człowieka… Andrzej Nowic-
ki słusznie podkreśla, że „rejestr wybitnych 
masonów to rejestr wielkich pobratymców 
ludzkości”. Nawiązywanie do tradycji ma-
sońskich umacnia w przekonaniu, że moż-
liwe jest doskonalenie nie tylko siebie, ale 
również świata. Napawa optymizmem prze-
konanie, że wola człowieka może doprowa-
dzić do zmiany oblicza świata. Prawdziwa 
filozofia masonerii — czytamy w omawia-
nej książce — ukryta jest w sztuce życia, 
a ta wiąże się z procesami kulturotwórczy-
mi, w tym z pracą nad sobą i budowaniem 
właściwego stosunku do drugiego człowie-
ka. Podstawowym zadaniem pozostaje po-
szukiwanie prawdy („Res Humana” 1997 
nr 3).

Andrzej Rusław Fryderyk Nowicki uro-
dził się w Warszawie 27 maja 1919. Rodzi-
cami byli Zbigniew Ludwik Nowicki (1892-
1942) oraz Zofia Waleria Słubicka (1896-
1977). W latach 1930-1937 uczęszczał do 
państwowego gimnazjum im. Stanisława 
Staszica w Warszawie. Już w latach gim-
nazjalnych trafił na świetnych nauczycie-
li, m.in. języka polskiego uczył Stefan Ber-
nard Drzewieski, działacz oświatowy, m.in. 
wiceprezes ZG ZNP w latach 1934-1936, 
w 1950 przyjęty do wolnomularstwa w Pa-
ryżu, a łaciny i propedeutyki filozofii Ju-
liusz Marian Krzyżanowski, filozof, wie-
loletni nauczyciel gimnazjalny, a po woj-
nie profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, 
gdzie zorganizował katedrę anglistyki. 
W latach 1935-1939 Nowicki uczęszczał na 
czteroletni kurs filozofii i marksizmu, orga-
nizowany w ramach Towarzystwa Uniwer-
sytetu Robotniczego, a prowadzony przez 

SZLAKIEM SZTUKI KRÓLEWSKIEJ W POLSCE

BOGUMIŁ M. WOŹNIAKOWSKI

Andrzej Nowicki – filozof, 
wolnomyśliciel, mason
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Kazimierza Czapińskiego, publicystę, dzia-
łacza PPS, uważanego za jednego z naj-
większych erudytów międzywojennej lewi-
cy. Andrzej Nowicki uważał go za jednego 
ze swoich nauczycieli-mistrzów (poświę-
cił mu rozdział w swojej późniejszej książ-
ce Nauczyciele, Lublin, 1981). Po zdaniu 
egzaminu maturalnego w 1937 zapisał się 
na Uniwersytet Warszawski, gdzie do wy-
buchu wojny studiował filozofię, psycholo-
gię i italianistykę. I tu trafił również na zna-
komitych nauczycieli, jak np. Władysława 
Tatarkiewicza, Tadeusza Kotarbińskiego 
czy Władysława Witwickiego. Po wybuchu 
wojny studia kontynuował na Uniwersyte-
cie Podziemnym, które ukończył w 1943 
napisaniem pracy magisterskiej poświę-
conej filozofii Heraklita, by następnie zo-
stać (do wybuchu Powstania Warszawskie-
go) asystentem prof. Antoniego Bolesła-
wa Dobrowolskiego, geofizyka, polarnika 
(uczestnika w latach 1897-1899 głośnej wy-
prawy polarnej na statku „Belgica”), twór-
cy odrębnej dziedziny wiedzy – kriologii. 
W 1948 uzyskał doktorat na Uniwersyte-
cie Warszawskim, na podstawie pracy Co 
to są czyny bohaterskie …, a w 1962 habili-

tację, tematem której były Centralne kate-
gorie filozofii Giordana Bruna. Profesorem 
nadzwyczajnym został w 1971, a zwyczaj-
nym w 1976. W międzyczasie przebywał 
we Włoszech na kilkumiesięcznych sty-
pendiach, w latach 1959, 1963, 1969, 1972, 
m.in. w Turynie, Florencji, Rzymie, Neapo-
lu, Lucce, Genui, Mediolanie.

Już w okresie gimnazjalnym związał się 
z ruchem socjalistycznym. W latach 1934-
1937 był członkiem socjalistycznej orga-
nizacji młodzieży szkół średnich „Sparta-
kus”, działającej pod patronatem PPS, a na-
stępnie Związku Niezależnej Młodzieży 
Socjalistycznej (1937-1939). W czasie woj-
ny był członkiem socjalistycznej grupy 
„Płomienie”. Od 1942 był w Związku Wal-
ki Zbrojnej oraz do 1944 członkiem władz 
Wydziału Młodzieży PPS i oficerem po-
litycznym III Kompanii im. Komuny Pa-
ryskiej w batalionie OW PPS im. Jarosła-
wa Dąbrowskiego. Był redaktorem naczel-
nym miesięcznika „Światło” i członkiem 
komitetu redakcyjnego miesięcznika „Mło-
dzież socjalistyczna”. W trakcie Powsta-
nia Warszawskiego kierował pracą kultu-
ralno-oświatową Ekspozytury Starostwa 
Powstańczego Warszawa Północ. W la-
tach 1942-1948 należał do PPS (od 1944 do 
tzw. lubelskiej PPS), a od 1948 do 1981 do 
PZPR.

Na przełomie 1944/1945 pracował przez 
kilka miesięcy w dziale geologicznym Mu-
zeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Od 
maja do sierpnia 1945 był osobistym se-
kretarzem premiera Edwarda Osóbki Mo-
rawskiego. W końcu lipca 1945 przeby-
wał w Poczdamie. Od września 1945 do 
maja 1947 był attaché Ambasady Polskiej 
w Rzymie. Od jesieni 1947 do grudnia 1948 
pracował w Wydziale Zagranicznym CKW 
PPS i jednocześnie (do końca 1950) w re-
dakcji tygodnika „Świat i Polska”.

Od 1952 do przejścia na emeryturę 
w 1991 związał się zawodowo ze szkolnic-
twem wyższym. Działalność naukową pro-
wadził na trzech uniwersytetach: Warszaw-

Andrzej Nowicki
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skim (1952-1963), Wrocławskim (1963-
1973), gdzie był kierownikiem Katedry 
Historii Filozofii i twórcą Wrocławskiego 
Ośrodka Studiów nad Filozofią Włoskiego 
Odrodzenia, oraz lubelskim UMCS (1973-
1991), gdzie stworzył Zakład Filozofii Kul-
tury oraz Ogólnopolski Zespół Filozofii 
Kultury i Filozofii Polskiej. Wypromował 
112 magistrów i 35 doktorów, a 10 jego wy-
chowanków zostało profesorami.

Pierwszym, o charakterze naukowym, 
opublikowanym tekstem Nowickiego był 
artykuł William McDougall, który uka-
zał się w „Przeglądzie Filozoficznym”(nr 
2/1939), czasopiśmie wydawanym przez 
Polskie Towarzystwo Filozoficzne, którego 
od 1938 był aktywnym członkiem.

Całościowa bibliografia prac Andrze-
ja Nowickiego liczy ponad 1200 pozycji. 
Składają się na nią liczne artykuły oraz 34 
autorskie książki naukowe i popularnonau-
kowe, jak np. Kopernik – człowiek Odro-
dzenia, Warszawa 1953; Grzegorz z Sa-
noka, Warszawa 1958; Wykłady o krytyce 
religii w Polsce, Warszawa 1965; Central-
ne kategorie filozofii Vaniniego, Warszawa 
1970; Człowiek w świecie dzieł, Warsza-
wa 1974; Portrety filozofów w poezji, ma-
larstwie i muzyce, Lublin 1978; Witwicki, 
Warszawa 1982; Zarys dziejów krytyki re-
ligii. Starożytność, Warszawa 1986; Kazi-
mierz Łyszczyński, Warszawa 1989; Spo-
tkania w rzeczach, Warszawa 1991; an-
tologie, m.in.: Filozofowie o religii, t. 1, 
Warszawa 1960, t. 2: Warszawa 1963; Wy-
pisy z historii krytyki religii, Warszawa 
1962; Giordano Bruno, Warszawa 1979; Va-
nini, Warszawa 1987, oraz publikacje opra-
cowane pod jego redakcją, np.: Czas w kul-
turze, Lublin 1983; Filozofia przestrzeni, 
Lublin 1985; W 400-lecie urodzin Vaninie-
go, Lublin 1985; Struktura przedmiotu, Lu-
blin 1988; Filozofia kultury, Lublin 1990; 
Filozofia warsztatu, Lublin 1990; Filozofia 
portretu, Lublin 1991; Filozofia snów, Lu-
blin 1995. 

Andrzej Nowicki sporadycznie parał 
się również twórczością literacką. Mało 
kto wie, iż jego debiutem wierszopisarskim 
były dwa tomiki wydane własnym nakła-
dem w 1945 w Radomiu, sygnowane na-
zwiskiem Andrzej Teodorowicz-Nowicki. 
Ich tytuły to Mózglęta w mózgiganty i Ko-
niec świata. Ze względu na ich, delikat-
nie mówiąc, kuriozalny charakter i niezbyt 
wysoki poziom, w późniejszych latach au-
tor się do nich specjalnie nie przyznawał. 
Nie każda bibliografia jego prac wymie-
nia te tytuły. Dostępne są obecnie w zbio-
rach Biblioteki Jagiellońskiej i Bibliote-
ki Narodowej, a tomik Mózglęta w mózgi-
ganty udostępniony jest na stronie https://
wolnomularstwo.pl/ w ramach interneto-
wego archiwum prac prof. Andrzeja No-
wickiego. Elementy kreacji literackiej za-
stosował w opublikowanych opowieściach 
biograficznych: Ostatnia noc Vaniniego 
(Katowice 1976); Lampa trzydziestu spo-
tkań, Katowice 1980  (ujęta w dialogi rzecz 
o Giordanie Brunie) i Uczeń Twardowskie-
go, Katowice 1983 (o Władysławie Witwic-
kim). Do wierszopisarstwa w zasadzie już 
nie wracał. Jedynie pojedyncze utwory, de-
dykowane swoim znajomym, można odszu-
kać w prywatnej korespondencji czy w we-
wnętrznych drukach masońskich.

Profesor był nie tylko intelektualistą, 
którego zainteresowania badawcze wykra-
czały daleko poza wąsko rozumianą filozo-
fię. Zajmował się nie tylko filozofią kultu-
ry i filozofią religii, ale także historiogra-
fią, muzykologią czy genealogią. Pracował 
nad różnorodnymi językami i systema-
mi pisma. Interesowały go poezja, muzy-
ka, literatura piękna, malarstwo (szczegól-
nie portretowe) rzeźba (zwłaszcza pomniki) 
a także mitologia (w tym mistyka obrzędo-
wa) i formy pośmiertnej obecności twór-
ców w kulturze.

Przełomowym momentem w kształto-
waniu się poglądów Nowickiego było na-
pisanie Ateistycznej perspektywy nieśmier-
telności („Euhemer” 1967 nr 1-3, przedruk 
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z uzupełnieniami w Spotkaniach w rze-
czach). Z historyka filozofii i religioznaw-
cy stał się myślicielem zajętym budowa-
niem własnego systemu filozofii człowieka. 
U podstaw budowanego przez niego syste-
mu znalazły się cztery myśli: wzbogacanie 
własnymi dziełami świata dzieł ludzkich 
jako najwyższa wartość nadająca sens ludz-
kiemu życiu; możliwość „eksterioryzacji”, 
czyli „przekazania cząstki własnej duszy” 
swemu dziełu (obdarzania własnego dzieła 
„piętnem imiennym”); odkrycie „istnienia 
we własnych dziełach” jako najważniejsze-
go sposobu istnienia człowieka i możliwość 
„istnienia w dziełach innych ludzi”.

Był  znawcą włoskiej filozofii odrodze-
niowej – głównie Giordana Bruna (1548-
1600) i Giulio Cesare Vaniniego (1585-
1615). To właśnie Vanini, jego osoba i dzie-
ło było najważniejszym przedmiotem jego 
badań w dziedzinie historii filozofii. Na ten 
temat opublikował ok. 90 różnych opraco-
wań w języku polskim i włoskim. Ucho-
dził za najwybitniejszego znawcę spuści-
zny tego (podobnie jak Giordano Bruno) 
spalonego na stosie włoskiego filozofa, kry-
tyka religii objawionych, w tym chrześci-
jaństwa, i propagatora ateizmu. Interpreta-
cję filozofii Vaniniego według Nowickiego 
skrótowo można przedstawić następują-
co: nikt przed Vaninim nie rozwinął rów-
nie bogatej i wszechstronnej krytyki religii. 
Vanini był prawdziwą encyklopedią wiedzy 
o poglądach ateistów. U Vaniniego destruk-
cja poszczególnych elementów religii idzie 
w parze z próbą wypracowania świeckich 
ekwiwalentów, np. świeckiej perspekty-
wy nieśmiertelności. W dziełach Vaninie-
go znajduje się nie tylko krytyka religii, ale 
także system filozoficzny, a w jego ramach 
filozofia kultury oraz teoretyczne przesłan-
ki do filozofii spotkań.

Za wkład do badania włoskiej filozofii 
epoki odrodzenia w 1967 został uhonoro-
wany członkostwem Akademii Nauk Mo-
ralnych i Politycznych w Neapolu.

Za „dzieło życia” Andrzeja Nowickie-
go można uznać wydane w 1991 Spotka-
nia w rzeczach – w którym zaprezentował 
otwarty system ergantropijno – inkontrolo-
gicznej filozofii kultury. 

Ergantropia, czyli realna obecność czło-
wieka we własnych wytworach, inaczej 
„wdziełowstąpienie”, to system filozoficz-
ny stworzony właśnie przez Nowickiego. 
Uważał on że człowiek staje się człowie-
kiem wówczas, kiedy wstępuje w dzieła in-
nych ludzi. Przede wszystkim w dzieła fi-
lozoficzne, ale także poetyckie, muzyczne, 
malarskie. Człowiek wstępuje w te dzie-
ła i znajduje w nich twórcę, który wszedł 
do tych dzieł z całym swoim światem. Na-
tomiast „inkontrologia” albo inaczej filo-
zofia spotkania, w najszerszym znaczeniu 
tego słowa, jest systemem, w którym poję-
cie „spotkanie” odgrywa rolę kategorii cen-
tralnej. Może ona być postrzegana jako teo-
ria materialistyczna i metoda badania skut-
ków, zjawisk i procesów kształtujących 
„świat człowieka”. Według inkontrologii 
kultura istnieje i rozwija się dzięki spotka-
niom. Dzieła ludzkie powstają dzięki spo-
tkaniom. Osobowość ludzka kształtuje się 
pod wpływem spotkań.

Od 13 roku życia Andrzej Nowicki był 
radykalnym zwolennikiem kultury świec-
kiej. Po krótkim okresie, kiedy ateizm był 
dla niego tylko negacją, a następnie tylko 
krytyką religii, połączył ateizm z radykal-
nym pluralizmem (nawiązując tym m.in. 
do Bruna, Leibniza, Trentowskiego) i z fa-
scynacją różnorodnością kultur. Uważał, 
że nie ma myśli poza rzeczami, myśli mogą 
istnieć jedynie w rzeczach (w mózgach, 
w książkach). Przemieszczanie się myśli 
w przestrzeni – przepływ myśli z mózgu do 
mózgu – odbywa się wyłącznie za pośred-
nictwem przedmiotów materialnych, takich 
jak wypowiedź ustna, pisemna lub rysun-
kowa czy przekazywana dostępnymi środ-
kami technicznymi. 

Postawa życiowa Andrzeja Nowickie-
go mieściła się w kontekście utopijnej wi-
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zji tworzenia świata, którego jeszcze nie 
ma. Świata bez wojen, świata braterskie-
go współistnienia i współdziałania wol-
nych narodów, życzliwie zainteresowanych 
odmiennością kultur. Głównym jego prze-
słaniem było „życie dla Republiki Muz” – 
społeczeństwa ludzi światłych, widzących 
sens życia we wspólnym budowaniu zróż-
nicowanej kultury światowej. Tego rodzaju 
„życie” to tworzenie dzieł, aby powstawa-
ły „byty, których jeszcze nie ma”, to otwie-
ranie się na wciąż nowe spotkania z innymi 
językami i kulturami. 

Za ostatni naukowy tekst który napisał 
należy uznać nieopublikowaną (jak na ra-
zie) pracę Atena Creanda, pisaną w latach 
2009-2010, w której zaprezentował ergano-
tropijny energetyzm, uznając dzieła kultury 
za „zbiorniki energii pobudzające odbior-
ców”. Uczennica profesora Iwona Agniesz-
ka Siedlaczek w 2011 przygotowała jej wy-
druk komputerowy.

Wyniesiona z domu wrażliwość spo-
łeczna wraz z daleko idącą tolerancją zade-
cydowały o zaangażowaniu się Nowickiego 
po stronie idei sprawiedliwości społecznej, 
wolności sumienia oraz świeckości pań-
stwa. Dlatego też, jak wspomniałem wyżej, 
związał się już w młodości z ruchem socja-
listycznym, a po przełomie październiko-
wym 1956, kiedy powstały ku temu warun-
ki, zaangażował się w tworzenie organiza-
cji wolnomyślicielskich. 

W 1957 był jednym z założycieli Sto-
warzyszenia Ateistów i Wolnomyślicie-
li, w latach 1957-1962 jego przewodniczą-
cym. W latach 1957-1969 był członkiem 
prezydium ZG Towarzystwa Szkoły Świec-
kiej. W 1969, gdy oba stowarzyszenia połą-
czono w Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Świeckiej, zasiadał w prezydium tej orga-
nizacji (w 1977 uzyskał tytuł członka ho-
norowego) prawie do końca jej istnienia, 
kiedy to w 1992 na bazie byłych struktur 
TKKŚ powstało obecne Towarzystwo Kul-
tury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskie-
go. Był jednym z organizatorów założone-

go w 1958 Polskiego Towarzystwa Reli-
gioznawczego (członek zarządu 1958-1973, 
prezes 1973-1988, a następnie prezes hono-
rowy), jak też założycielem w 1957 czaso-
pisma „Euhemer. Przegląd Religioznaw-
czy” (do 1981 był redaktorem naczelnym, 
a w okresie 1982-1989 członkiem komitetu 
redakcyjnego). Kiedy w 2005 powstało Pol-
skie Stowarzyszenie Racjonalistów został 
jego członkiem honorowym (2007).

Po przejściu na emeryturę pozostał na-
dal aktywny zajmując się m.in. studiowa-
niem chińskiej filozofii i kaligrafii, oraz 
zagadnień związanych z teorią snu czy też 
ezoteryką. Nie zaprzestał także uprawiania 
swojego hobby, którym było m.in. kolekcjo-
nowanie portretów filozofów i kompozy-
torów, filatelistyka (w swoich zbiorach po-
siadał kilkanaście tysięcy znaczków, także 
o tematyce wolnomularskiej, oraz tak eg-
zotycznych jak chińskie czy arabskie). Nie 
zaprzestał również swojej aktywności spo-
łecznej: tu najbardziej spełnił się działając 
w odrodzonym ruchu wolnomularskim.

W dniu 14 kwietnia 1994 został przyję-
ty do loży „Europa”. Loża ta, utworzona 11 
marca 1994 była siódmą polską placówką 
liberalnego wolnomularstwa w Polsce, pod-
ległą Wielkiemu Wschodowi Francji.

Według relacji jednego z uczestni-
ków obrzędu inicjacji Nowickiego, miał on 
wówczas powiedzieć członkom loży, iż jest 
szczęśliwy, bo na ten moment czekał blisko 
30 lat. Mówiąc te słowa zapewne miał na 
myśli swoją pierwszą styczność z masona-
mi, mianowicie obecność w grudniu 1966 
w jednym z północnych włoskich miast na 
zebraniu w siedzibie loży im. Vaniniego, 
gdzie wygłosił odczyt poświęcony temu fi-
lozofowi. Ta ówczesna wizyta w loży spo-
wodowała, iż zaczął interesować się wło-
skim wolnomularstwem. Należy przypusz-
czać, że to zebranie było tzw. „białą lożą”, 
czyli miało charakter otwarty, czyli mogli 
w nim uczestniczyć „profani” (osoby nie 
będące wolnomularzami). Rok po przyjęciu 
do „Europy” – 23 marca 1995 – uzyskał sto-
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pień Mistrza. W loży pełnił również urząd 
Archiwisty oraz Strażnika Pieczęci.

Istotną rolę w namówieniu Nowickie-
go, aby wstąpił do wolnomularstwa ode-
grał Adam Witold Wysocki (dziennikarz, 
mason od 1992). Osobą, która doprowadzi-
ła do ich spotkania była żona Wysockiego 
– Mirosława Dołęgowska-Wysocka, mają-
ca wcześniej kontakt z profesorem po „li-
nii wolnomyślicielskiej”, jako autorka opra-
cowania o ruchu wolnomyślicielskim i laic-
kim w Polsce między 1907 a 1987.

W trakcie pierwszego spotkania pano-
wie przypomnieli sobie, że już raz przed 
laty się spotkali, gdy Wysocki jako dzienni-
karz „Życia Warszawy” przeprowadzał wy-
wiad z profesorem. I tak zaczęła się znajo-
mość i wieloletnia współpraca tych dwóch 
ważnych postaci polskiego liberalnego wol-
nomularstwa. 

Nowicki został członkiem Rady Progra-
mowej „Wolnomularza Polskiego”, pisma 
wydawanego od 1993 przez Wysockiego 
i jego żonę, gdzie był autorem wielu tekstów, 
jak również pomysłodawcą serii wydawni-
czej „Ex Oriente Lux”, sygnowanej przez 
Wielki Wschód Polski. Na serię składały się 
broszury z tekstami tematycznie poświęco-
nymi historii czy filozofii masonerii; czę-
sto były to tzw. „deski” (referaty wygłaszane 
przez braci na posiedzeniach lóż).

Panowie często się spierali o koncep-
cje wydawnicze. Jak wspomina żona Wy-
sockiego, najostrzejszy ponoć spór dotyczył 
Hermana Goeringa. Wysocki chciał zamie-
ścić w „Wolnomularzu” tekst poświęcony 
zainteresowaniu tego hitlerowca masonerią, 
a Nowicki sprzeciwiał się temu mówiąc, iż 
obok tej postaci występować nie będzie, na 
co Wysocki, czuły na punkcie swojej wol-
ności redaktorskiej, obraził się na Nowic-
kiego. Niestety, po latach, Dołęgowska-Wy-
socka nie pamięta już, czym się ten konflikt 
skończył, czy Wysocki sobie ten temat od-
puścił, czy Nowicki, przysłowiowo „mach-
nął na to ręką (choć był znany raczej z tego, 
że nigdy nie „machał ręką”).

Andrzej Nowicki został Wiceprezyden-
tem Polskiej Grupy Narodowej Uniwersal-
nej Ligi Masońskiej ((Universala Farmaso-
na Ligo UFL). Liga ta to stowarzyszenie za-
łożone w roku 1905 stawiające sobie za cel 
„służyć znajdowaniu wspólnego języka dla 
wzajemnego porozumienia między ludźmi 
w ogóle, a wolnomularzami w szczególno-
ści”, skupiająca wolnomularzy bez wzglę-
du na ryt i obediencję. Polska Grupa Naro-
dowa UFL powstała 31sierpnia 1994, na jej 
czele stanął Adam Witold Wysocki, a decy-
zja o jej utworzeniu zapadła na 60 świato-
wym kongresie Ligi, który miał miejsce 24-
28 sierpnia 1994 w Wiedniu.

Z początkiem 1997 r. przyspieszyły pra-
ce nad powołaniem samodzielnej polskiej 
obediencji liberalnego wolnomularstwa. 
Powołany został Tymczasowy Konwent, 
który z kolei powołał w marcu 1997 Tym-
czasową Radę Zakonu. Celem Rady było 
także utworzenie komitetu założycielskiego 
stowarzyszenia o nazwie „Wielki Wschód 
Polski”. W jego skład weszli m.in. Nowic-
ki oraz Wysocki. Miało to miejsce w dniu 
8 lipca 1997 i ten dzień uznaje się jako datę 
pierwszego zebrania założycielskiego. Ko-
mitet złożył wniosek o rejestrację w VII 
Wydziale Rejestrowym Sądu Wojewódz-
kiego w Warszawie. 

13 lipca 1997 przedstawiciel Wielkiego 
Wschodu Francji w trakcie uroczystego po-
siedzenia Wielkiego Wschodu Polski prze-
kazał na ręce nowo powołanego Wielkiego 
Mistrza Andrzeja Nowickiego (który funk-
cję tą pełnił do 10 listopada 2001, by następ-
nie otrzymać dożywotni tytuł Honorowe-
go Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu 
Polski) patent założycielski tej nowej obe-
diencji. Od tego momentu WWP według 
obowiązującego prawa wolnomularskiego 
stał się pełnoprawną niezależną obediencją.

Sąd Wojewódzki dokonał rejestracji 
WWP 14 listopada 1997. Andrzej Nowicki 
po ogłoszeniu przez sąd tej decyzji zorga-
nizował w mieszkaniu Adama Wysockie-
go spotkanie z dziennikarzami. Wystąpił 
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przed nimi (co jest rzadkością w obyczajach 
wolnomularskich) w regaliach, czyli w ry-
tualnym fartuszku i szarfie. Tu warto wspo-
mnieć, iż Wysocki ujawnił się w ten sposób 
jako mason prezentując w 1993 pierwszy 
numer „Wolnomularza Polskiego”.

Przed nową obediencją, jak też przed 
nowo wybranym Wielkim Mistrzem, sta-
nęło ważne zadanie – określenia wytycz-
nych programowych oraz otwarcia się na 
świat; i to zarówno na ten wolnomularski, 
jak i profański.

Opracowanie wytycznych było istotne 
między innymi dlatego, że w samym wolno-
mularstwie istnieje wiele nurtów, które mają 
odmienne podejście do kwestii aktywności 
publicznej oraz wyznawanych zasad i idei, 
jak również i to, że WWP, zajmujący dopie-
ro swoje miejsce w polskim życiu społecz-
nym, winien sprecyzować swoją tożsamość. 

Pierwszy taki dokument powstał w li-
stopadzie 1997. Znalazło się w nim od-
wołanie do memoriału Juliana Niemcewi-
cza (wolnomularza), który głosił m.in., że 
„głównym celem polskiej masonerii jest do-
bro i pomyślność Polski”. 

W orbicie zainteresowań formującej się 
obediencji znalazły się, oprócz niekwestio-
nowanych zasad wolności, równości i bra-
terstwa, również takie zagadnienia jak 
sprawiedliwość społeczna oraz budowa-
nie silnej demokracji i pluralizmu. Nowic-
ki jako Wielki Mistrz sformułował najpil-
niejsze zadania, jakie stoją przed Braćmi, 
słowami Goethego: „więcej światła”. Uwa-
żał, że w ówczesnym czasie masoneria win-
na przyczynić się do rozwoju kultury poli-
tycznej, otwartości światopoglądowej, po-
rozumienia i tolerancji, oraz do zmiany 
wizerunku Polski na arenie międzynaro-
dowej; by wreszcie przestała kojarzyć się 
z zaściankiem, państwem nacjonalistycz-
nym i antysemickim. Po kilku latach w roz-
mowie z jednym z Braci stwierdził jednak, 
że nie wszystkie te zadania udało się zre-
alizować, a wynikało to m.in. z ówczesnej 
sytuacji wewnętrznej w samym Wielkim 

Wschodzie Polskim, jak i sytuacji politycz-
nej w kraju  (przejęcie władzy przez prawi-
cową AWS).

Dzięki staraniom Nowickiego Wielki 
Wschód Polski został sygnatariuszem Se-
kretariatu Masońskich Organizacji Adog-
matycznych (SIMPA – Secrétariat In-
ternational Maçonnique des Puissances 
Adogmatiques) – organizacji utworzonej  
w grudniu 1998 przez Wielki Wschód Fran-
cji i Wielki Wschód Belgii. 

Największym osiągnięciem i sukce-
sem Andrzeja Nowickiego jako Wielkie-
go Mistrza było zorganizowanie w Polsce 
w kwietniu 1999 Europejskiej Konferen-
cji Masońskiej. Udział w niej wzięli przed-
stawiciele Wielkiego Wschodu Francji, 
Wielkiej Żeńskiej Loży Francji, Wielkie-
go Wschodu Belgii, Wielkiej Żeńskiej Loży 
Belgii, Wielkiej Loży Luksemburga, Wiel-
kiej Loży Hiszpanii, Międzynarodowe-
go Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego 
„Le Droit Humain”, Wielkiej Loży Grecji, 
Wielkiego Wschodu Grecji oraz Wielkie-
go Wschodu Czech. Głównym tematem 
obrad było braterstwo narodów i rola, jaką 
mogą odegrać w nim wolnomularze; a war-
to przypomnieć, iż odbywała się ona w cza-
sie, gdy rozstrzygały się losy wojny w Ko-
sowie, której wymiar (podobnie jak bałkań-
skich wojen z początku lat 90 XX w.) był 
narodowy, kulturowy i religijny.

Warto też wspomnieć, że z inicjatywy 
Nowickiego patronką WWP została grec-
ka bogini Atena, jako personifikacja wolnej 
rozumnej myśli, racjonalizmu, humanizmu, 
oraz kultury rozumianej jako świat twór-
ców realnie obecnych w świecie ludzkich 
dzieł (zarówno tych pochodzących z myśli 
jak i rąk), jak też pracy naukowo-badawczej 
i twórczości artystycznej. Jak mawiał pro-
fesor, Atena to również personifikacja tej 
Zjednoczonej Europy, którą chcemy budo-
wać na fundamencie najcenniejszych war-
tości cywilizacji europejskiej; tych warto-
ści, które pojawiły się u wielkich starożyt-
nych greckich myślicieli.
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Niestety, tak jak to zdarza się czasami 
w różnych organizacjach, a tym bardziej 
w tych nowo powstałych, a taką był wów-
czas Wielki Wschód Polski, pojawiły się 
różne perturbacje wynikłe zarówno ze sto-
sunków pomiędzy jej poszczególnymi loża-
mi, jak i te wynikające z konkurencji mię-
dzy istniejącymi ówcześnie polskimi obe-
diencjami (LDH, WLNP). Był zauważalny 
exodus członków, niestety na niekorzyść 
WWP. Mając to na uwadze, na obradują-
cym w listopadzie 2001 XV Konwencie 
WWP Nowicki stwierdził w sprawozdaniu, 
iż za zaistniałą sytuację ponosi odpowie-
dzialność jako Wielki Mistrz i nie będzie 
już kandydował na kolejną kadencję.

Po zakończeniu urzędowania na stano-
wisku Wielkiego Mistrza, na tyle na ile po-
zwalały mu siły, udzielał się nadal w Wiel-
kim Wschodzie Polski.

Zapewne ostatnią inicjatywą organi-
zacyjną Andrzeja Nowickiego było zaini-
cjowanie (działającej w połowie lat 2000) 
nieformalnej grupy o nazwie „Fos Kepos” 
(Ogród Świateł). Było to takie interdyscy-
plinarne i multimedialne seminarium nie 
mające bezpośredniego związku z masone-
rią. Grupa liczyła kilkanaście osób, a spoty-
kała się w warszawskim mieszkaniu Maxa 
Bojarskiego (działacza społeczno-politycz-
nego, redaktora i wydawcy, m.in. od 1998 
sekretarza pisma „Gnosis”, publikujące-
go teksty o szeroko pojętej duchowości po-
strzeganej z perspektywy wolnościowej, 
związanych z ezoteryką, religioznawstwem 
i filozofią). Wkład uczestników zależał od 
ich zainteresowań – muzycy grali, poeci 
czytali swoje utwory,  przedstawiane były 
krótkie odczyty poświęcone m.in. sztuce 
czy filozofii.

Na koniec warto wspomnieć o życiu 
rodzinnym. Andrzej Nowicki był żona-
ty z Zenobią Natalią Skrzek (1921-2005), 
z którą szczęśliwie przeżył ponad 60 lat 
(ślub 1942). Żona nie pracowała zawodowo, 
poświęciła się prowadzeniu domu i wycho-
waniu dzieci, a była ich trójka. Najstarszy 

Przemysław Andrzej (ur. w 1944), posiada 
doktorat z matematyki, od wielu lat miesz-
ka w USA, Światosław Florian (ur. 1947), 
poszedł w ślady ojca, został filozofem, tłu-
maczem, znawcą i komentatorem Hegla, 
zajmuje się również astrologią, współpra-
cował z Jerzym Prokopiukiem (gnostykiem 
i antropozofem) w Klubie Gnosis, nato-
miast córka Kinga Jawnuta (ur. 1948) ukoń-
czyła historię, przez wiele lat podróżowała 
po świecie jako koordynatorka pozarządo-
wych organizacji kobiecych; w 1997 inicja-
torka i współzałożycielka Koalicji Karat, 
działającej na rzecz ruchu feministyczne-
go oraz kobiet doświadczających dyskry-
minacji. 

Andrzej Nowicki zmarł 1 grudnia 2011 
po krótkiej i ciężkiej chorobie. Jest pocho-
wany na cmentarzu komunalnym na Wólce 
Węglowej w Warszawie (kw. W – XIII – 4, 
rz. 9 m. 14. 

Wykorzystano: Anna Kargol, Dominique 
Lesage, Liberté, Égalité i Fraternité 1990-
2020 nad Wisłą. 30 lat wolnomularstwa li-
beralnego w Polsce, Kraków 2021; Walde-
mar Gniadek, Andrzej Rusław Nowicki (1919-
2011, „Ars Regia” nr 20/2012/2013 s. 322-323; 
Andrzej Rusław Nowicki (1919-2011), „Wol-
nomularz Polski” nr 50/2012 s.35; Józef A. 
Dobrowolski, Andrzej Nowicki, „Edukacja Fi-
lozoficzna” [półrocznik Wydz. Filozoficzne-
go UW] Vol 29/2000; Zofia Majewska, Wspo-
mnienie o Profesorze Andrzeju Nowickim 
(1919-2011), „Sofia. Pismo filozofów krajów 
słowiańskich” [wyd. Uniwersytetu Rzeszow-
skiego] nr 13/2013, s. 393-401; Nie mamy nic 
do ukrycia, rozmowa z profesorem Andrze-
jem Nowickim, Wielkim Mistrzem Wielkiego 
Wschodu Polski, przeprowadzona przez Jac-
ka Zychowicza, „Wiadomości Kulturalne” nr 
51/52/ z dn.21/28 grudnia 1997; internetowe 
archiwum prac prof. Andrzeja Nowickiego 
na stronie wolnomularstwo.pl oraz informa-
cje uzyskane przez autora od córki profesora 
Kingi Jawnuty Nowickiej-Lohmann, Klausa 
Dąbrowskiego – redaktora portalu wolnomu-
larstwo.pl oraz Mirosławy Dołęgowskiej-Wy-
sockiej.
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Niech wolno będzie zacząć od wspo-
mnienia osobistego. Przed ponad półwie-
czem z okładem, w moich późnych latach 
szkolnych i wczesnych studenckich, za-
wsze w domu Rodziców obecne były ów-
czesne czasopisma laickie „Argumenty” 
oraz „Fakty i myśli”, których Ojciec był 
gorliwym czytelnikiem. W jednym z nich 
(chyba były to „Argumenty”) ukazywał 
się w odcinkach cykl Andrzeja Tokarczy-
ka po tytułem – o ile dobrze pamiętam – 
Rzeczpospolita trzydziestu wyznań, ze-
brany później w wersji książkowej w tom 
Trzydzieści wyznań (1971). Składały się 
nań czytywane przeze mnie z ogromnym 
zainteresowaniem barwne popularnonau-
kowe szkice o ówczesnych niekatolickich 
kościołach i związkach wyznaniowych 
w Polsce Ludowej, w luźnej gawędziar-
skiej formie przynoszące wiadomości 
o ich dziejach, doktrynie i stanie współ-
czesnym.

Cykl Tokarczyka przypomniał mi się, 
gdy natrafiłem na wydany niedawno – 
w grudniu 2022 – opasły tom fachowe-
go opracowania Głównego Urzędu Staty-
stycznego pt. Wyznania religijne w Polsce 
w latach 2019-2021, oczywiście nie będący 
gawędą popularnonaukową lecz suchym, 
najeżonym wypełniającymi go w więk-
szości stosownymi tabelami i wykresami 
opracowaniem faktograficznym wchodzą-
cym w skład GUS-owskiej serii „Analizy 
statystyczne”1. Piszący te słowa nie jest ani 

1 Wyznania religijne w Polsce w latach 
2019-2021. Religious denominations in Poland 

religioznawcą ani specjalistą w dziedzinie 
badań statystycznych, niniejsze skrótowe 
omówienie ma więc z konieczności cha-
rakter raczej amatorski i sprawozdawczy, 
niemniej wydaje się, iż przytoczenie nie-
których przynajmniej wybranych informa-
cji może zainteresować czytelników „Fo-
rum Myśli Wolnej” i całe środowisko laic-
kie w dzisiejszej Polsce. 

Publikacja została przygotowana przez 
w Departamencie Badań Społecznych 
przez Wydział Badań i Analiz Życia, Ka-
pitału Społecznego, Kościołów i Związ-
ków Wyznaniowych we współpracy ze 
znanym krakowskim religioznawcą z Wy-
działu Humanistycznego AGH prof. dr. 
hab. Zbigniewem Paskiem. Całość skła-
da się z 6 rozdziałów. Rozdz. 1 Wybrane 
aspekty metodologii statystycznych ba-
dań nad wyznaniami religijnymi w Pol-
sce (opr. Paweł Ciecieląg, Grzegorz Guda-
szewski) rozpoczyna się od fundamental-
nych stwierdzeń:

Wyznanie stanowi dla statystyki nie-
zwykle trudny przedmiot badań, już choć-
by z tego względu, że należy do najbar-
dziej wrażliwego i intymnego wymiaru 
życia jednostek i społeczeństw, jakim jest 
religia, wiara i religijność. Wiele aspek-
tów religijności nie poddaje się badaniom 
statystycznym, a niektóre z nich – w ogó-
le badaniom empirycznym, dotyczy to np. 

2019-2021, Warszawa: Główny Urząd Statystycz-
ny 2022, s. 361, 1 nlb. (publikacja dostępna tak-
że w wersji elektronicznej na stronie GUS; https://
stat.gov.pl (tu: Publikacje, poz. 103).

RELIGIOZNAWSTWO

KRZYSZTOF WOŹNIAKOWSKI

Wertując Wyznania	religijne	w	Polsce	
w	latach	2019-2021,  

czyli o rzeczpospolitej 207 wyznań
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zjawiska „religijności niezinstytucjona-
lizowanej”. Dużym wyzwaniem jest już 
samo oszacowanie liczebności członków 
poszczególnych kościołów i związków 
wyznaniowych, które charakteryzują się – 
także w Polsce – dużą różnorodnością co 
do wielkości, stopnia rozproszenia i roz-
mieszczenia terytorialnego.

Statystyczne badania wyznaniowe 
mogą być prowadzone z wykorzystaniem 
przynajmniej trzech procedur: badań re-
prezentacyjnych, spisów powszechnych 
i sprawozdawczości statystycznej obejmu-
jącej instytucje wyznaniowe. Każda z tych 
procedur ma swoje zalety i ograniczenia 
wynikające z metodologii, możliwości or-
ganizacyjnych i finansowych, a czasami 
i względów politycznych (s. 21).

Procedura pierwsza jest efektyw-
na właściwie jedynie w stosunku do wy-
znań najliczniejszych (de facto niemal wy-
łącznie katolików)2, całkowicie zawodzi 
w przypadku denominacji o niewielkiej li-
czebności, których po prostu „nie wykry-
wa”. Powojenne spisy powszechne ludno-
ści z kolei nie zawierały pytań o wyzna-
nie, po raz pierwszy uczyniono to w r. 2011 
(i to są względnie najnowsze dane, gdyż 
wyniki spisu z r. 2021 wciąż są opraco-
wywane). Autorzy opracowania negatyw-
nie oceniają wiarygodność danych uzyski-
wanych w PRL poprzez ówczesny Urząd 
ds. Wyznań i za optymalne uznają dopie-
ro sprawozdawcze ankiety wyznaniowe 
opracowane w GUS w okresie 1990-2013. 
Do tych wszystkich problemów dochodzi 
jeszcze bardzo niejednorodne rozumienie 
przez poszczególne denominacje najbar-
dziej podstawowych pojęć interesujących 

2 Na s. 23 omawianej publikacji czytamy, iż 
aktualnie GUS nie prowadzi już badań statystycz-
ną ankietą wyznaniową w odniesieniu do Kościo-
ła katolickiego, całkowicie zawierzając w tym 
względzie wewnętrznym statystykom prowadzo-
nym przez Instytut Statystyki Kościoła Katolic-
kiego publikowanym w opracowaniu Annuarium 
Statisticum Ecclesiae in Polonia.

statystyka, takich, jak pojęcie wyznaw-
cy czy wiernego, duchownego, obiektu sa-
kralnego, czy organizacyjnej jednostki ko-
ścielnej. W efekcie w wielu przypadkach 
konieczne było indywidualne podejście 
do każdego wyznania, wyjaśniane w kon-
sultacjach z przedstawicielami poszcze-
gólnych związków. Z kolei przestawione 
w publikacji wiadomości o zasadach wia-
ry w poszczególnych związkach zaczerp-
nięto bezpośrednio od kościołów i związ-
ków lub zapożyczono z ich stron interneto-
wych. Na koniec r. 2021 baza danych GUS 
(aktualizowana corocznie na podstawie 
ewidencji Departamentu Wyznań Religij-
nych oraz Mniejszości Narodowych i Et-
nicznych MSWiA) obejmowała dane doty-
czące 207 kościołów i wyznań (w tym 17 
takich, które się rozwiązały lub przyłączy-
ły do innych wyznań i zostały  wykreślone 
z rejestru kościołów w jego dziale A oraz 
3 kościoły, które weszły w struktury in-
nych denominacji, ale nie wyrejestrowały 
się z rejestru MSWiA).

Komentując tabele i wykresy związane 
z analizą dynamiki rozwoju grup wyzna-
niowych autorzy publikacji stwierdzają:

Dość zauważyć, ze przez 20 lat – po-
cząwszy od roku 1990, kiedy to zlibe-
ralizowano prawo wyznaniowe do koń-
ca 2009 – uzyskało status prawny 140 
wyznań, co stanowi 68% uwzględnionej 
w analizie i opisach zbiorowości 207 wy-
znań, tzn. wszystkich figurujących w wy-
kazie i bazach danych GUS; niezależnie od 
tego, czy obecnie jeszcze funkcjonują, czy 
też uległy rozwiązaniu (względnie weszły 
w skład innych). Już sam rok 1990 odzna-
czył się uznaniem 24 związków wyznanio-
wych, tym samym największą jednoroczną 
liczbą rejestracji, a przez kolejnych osiem 
lat przybywało średnio po 10 nowych za-
rejestrowanych związków wyznaniowych. 
Tak było do roku 1999, kiedy dały o sobie 
znać nowe przepisy podnoszące nieco wy-
mogi przy rejestracji wyznań, w którym 
nie odnotowujemy żadnego przypadku re-
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jestracji. Ostatecznie zaś w latach 1990-
1999 zarejestrowano ich 117, tj. prawie 
57% spośród całej omawianej zbiorowo-
ści kościołów i związków wyznaniowych. 
Od roku 2000 obserwujemy wyraźną sta-
bilizację w tej dziedzinie, objawiającą się 
wyraźnie słabszym, ale sukcesywnym po-
większaniem się stanu zarejestrowanych 
kościołów i związków wyznaniowych – 
średnio po 2-3 wyznania na rok (s. 25-26).

Klasyfikując kościoły i związki wy-
znaniowe w Polsce GUS kieruje się prze-
słankami religioznawczymi, geograficz-
nymi, statystycznymi oraz stanem wiedzy 
na temat wyznań. Wyodrębnione zostały 
następujące grupy opatrzone stałym ko-
dem cyfrowym:

1. Chrześcijaństwo
1.1. Katolicyzm
1.2. Chrześcijaństwo wschodnie orto-

doksyjne
1.3. Protestanckie i tradycji protestanc-

kiej
1.4. Nurt badaczy Pisma Świętego
1.5. Inne chrześcijańskie

2. Islam
2.1. Sunnici
2.2. Szyici
2.3. Inne islamskie

3. Judaizm
3.1. Judaizm ortodoksyjny
3.2. Judaizm reformowany

4. Buddyzm
4.1. Koreański
4.2. Japoński
4.3. Tybetański
4.4. Chiński
4.5. Wietnamski

5. Hinduizm
6. Pogaństwo (rodzimowierstwo) i neopo-

gaństwo
7. Inne religie
8. Nowe ruchy religijne
9. Nowozarejestrowane / niesklasyfikowa-

ne

Opracowany przez Zbigniewa Pa-
ska rozdz. 2 Nazwy polskich Kościołów 
i związków wyznaniowych w perspekty-
wie nauk o kulturze i religii zwraca przede 
wszystkim uwagę, na to, że nazewnictwo 
w tej dziedzinie podlega bardzo zróżnico-
wanym determinantom takim jak a) trady-
cja kulturowa z której wywodzi się dana 
wspólnota, b) określona sytuacja histo-
ryczna mająca wpływ na przyjęcie kon-
kretnej nazwy, c) wola wiernych do za-
manifestowania podzielania określonych 
wartości (wymiar aksjologiczny), d) dąże-
nie do legitymizacji w ramach świata lo-
kalnych wspólnot religijnych i podkreśle-
nie w nim swojego znaczenia, e) aktualne 
wymogi prawne obowiązujące w zakre-
sie wpisów do rejestru Kościołów i związ-
ków wyznaniowych. Autor omawia za-
kres terminu chrześcijaństwo w znaczeniu 
węższym (przyjęcie dogmatu trynitarne-
go, uznanie Biblii za księgę świętą, wiara, 
że Jezus Chrystus był zbawicielem świa-
ta) i szerszym (wiara, że Biblia jest księ-
ga świętą, a Jezus nie był zwykłym czło-
wiekiem) i podział chrześcijaństwa na trzy 
nurty: katolicyzm, wschodnie chrześci-
jaństwo i protestantyzm, do których GUS 
ze względu na układ działowy spisu po-
wszechnego i z pewnych względów me-
rytorycznych dodał nurt badaczki. W ra-
mach katolicyzmu wyróżnił się nurt staro-
katolicki wynikający ze sprzeciwu wobec 
dogmatu o nieomylności papieża, w ra-
mach chrześcijaństwa wschodniego obok 
prawosławia pojawił się nurt starowier-
ców. Szczególnie skomplikowana sytuacja 
nazewnicza ma miejsce w kościołach pro-
testanckich, które – nie wnikając w tym 
miejscu  w szczegóły – określają się jako 
„ewangelickie” (Kościoły pierwszej refor-
macji), „ewangeliczne” (Kościoły drugiej 
reformacji) i „ewangelikalne” (powstałe 
już w XX w.); co zresztą nie eliminuje in-
nych funkcjonujących w protestantyzmie 
ruchów, takich jak tzw. Kościoły Chrystu-
sowe, zielonoświątkowcy, kościoły lokal-
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ne, adwentyści. Osobno sytuuje się zróż-
nicowany wewnętrznie nurt Badaczy Pi-
sma Świętego. Zbigniew Pasek omawia 
także komplikacje tradycji nazewniczych 
wyznań wywodzących się z Dalekiego 
Wschodu, islamu, nowych ruchów religij-
nych a także neopogaństwa. Rozdział za-
opatrzony jest w wykaz bibliograficzny 
obejmujący 34 fachowe opracowania reli-
gioznawcze.

Najobszerniejszy i bodaj najciekawszy 
w lekturze rozdz. 4 Charakterystyka wy-
znań religijnych w Polsce (s. 51-310) przy-
nosi prezentację poszczególnych grup za-
wierającą: 

1. podstawowe informacje, takie, jak: na-
zwa wyznania, dane adresowe, data po-
wstania na terenie Polski, data rejestra-
cji, numer w rejestrze kościołów i in-
nych związków wyznaniowych,

2. charakterystykę opisową wyznania za-
wierająca syntetycznie historię (gene-
zę), doktrynę, zasady życia religijnego, 
zasady przyjmowania członków, struk-
turę i działalność danego związku,

3. dane statystyczne, tj. liczby wyznaw-
ców, duchownych, jednostek kościel-
nych, obiektów sprawowania kultu, 

udzielonych chrztów lub innych ele-
mentów inicjacji religijnej, udzielonych 
ślubów.
Dane statystyczne […] dotyczą opisy-

wanego okresu 2019-2021 […] oraz w re-
trospekcji lata: 2000, 2005, 2010 i 2015; 
w sytuacji braku informacji z tych lat po-
dawane są dane starsze lub z innych lat. 
Wszędzie, gdzie to było możliwe dołą-
czono […] wykres, ukazujący dynamikę 
funkcjonowania wyznania. Do ich opra-
cowania wykorzystano wszystkie zasoby 
statystyczne GUS […] Dane  statystycz-
ne dotyczące liczby wiernych, wyznaw-
ców, członków danego kościoła lub związ-
ku wyznaniowego zostały uzupełnio-
ne przez informacje pochodzące ze Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 
(NSP 2011) (s. 51).

Nie wdając się tutaj w szczegółowe 
analizy, do których brak autorowi tego 
omówienia kompetencji (a także miejsca 
na skromnych objętościowo łamach „Fo-
rum Myśli Wolnej”) pozwalamy sobie ni-
żej zamieścić tabelkę, zawierającą imien-
ny wykaz 207 kościołów i związków wy-
znaniowych w Polsce według stanu na 
31 XII 2021 (kursywą oznaczono Ko-
ścioły i związki wyznaniowe rozwiązane 
i wykreślone z rejestru MSWiA)

1. CHRZEŚCIJAŃSTWO

1.1. W  y z n a n i a   k a t o l i c k i e
1.1.1.  Kościół katolicki:

Kościół katolicki, obrządek łaciński (Kościół Rzymskokatolicki) – Kościół ka-
tolicki, obrządek bizantyjsko-ukraiński (Kościół Greckokatolicki) – Kościół 
katolicki, obrządek bizantyjsko-słowiański (Kościół Neounicki) – Kościół ka-
tolicki, obrządek ormiańsko katolicki (Kościół Ormiańskokatolicki)

1.1.2. Starokatolicyzm:
Kościół Starokatolicki Mariawitów – Kościół Polskokatolicki w RP – Kościół 
Katolicki Mariawitów w RP – Polski Narodowy Kościół Katolicki w RP – Ko-
ściół Starokatolicki w RP – Katolicki Kościół Narodowy w Polsce – Kościół 
Dobrej Nadziei – Odrodzony Kościół Starokatolicki – Reformowany Kościół 
Katolicki w Polsce – Narodowy Kościół Katolicki



27

1.2. C h r z e ś c i j a ń s t w o   w s c h o d n i e  (o r t o d o k s y j n e)
 1.2.1. Prawosławie: 

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny – Wschodni Kościół Staroobrzę-
dowy nieposiadający hierarchii duchownej – Staroprawosławna Cerkiew Sta-
roobrzędowców 

1.2.2. Chrześcijańskie kościoły orientalne:
Ormiański Kościół Apostolski w RP – Ormiański Kościół Apostolski Katoli-
kosatu Eczmiadzyńskiego w RP

1.2.3.  K o ś c i o ł y  p r o t e s t an c k i e  i  t r a d y c j i  p r o t e s t a n c k i ej: 
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP – Kościół Ewangelicko-Reformowa-
ny w RP – Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP – Kościół Chrześci-
jan Baptystów w RP – Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP – Ad-
wentyści Dnia Siódmego-Ruch Reformacyjny – Kościół Chrześcijan Dnia 
Sobotniego – Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa – Kościół Boży 
w Chrystusie – Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP – Kościół 
Zielonoświątkowy – Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa – Kościół 
Chrystusowy w RP – Kościół Chrystusowy w Polsce – Ewangeliczny Zwią-
zek Braterski w RP – Kościół Wolnych Chrześcijan w RP – Stowarzysze-
nie Zborów Chrześcijan w RP – Jednota Braci Polskich – Zbór Chrześcijań-
ski w RP – Zbór ewangelicznych Chrześcijan w Duchu Apostolskim – Zbór 
Stanowczych Chrześcijan w RP – Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w RP 
– Międzynarodowa Misja „Centrum Służby Życia” – Kościół Reformowa-
ny Adwentystów Dnia Siódmego – Wspólnota Chrześcijańska „Pojednanie” 
– Mesjańskie Zbory Boże (Dnia Siódmego) – Zbór ewangeliczny „Agape” 
w Poznaniu – Zbór w Wodzisławiu Śląskim – Zbór Ewangelicko-Baptystycz-
ny w Katowicach – Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna – Centrum Bi-
blijne „Jezus Jest Panem” – Chrześcijańska Wspólnota „Jezus Panem” – Zbór 
Wolnych Chrześcijan w Jaworznie – Kościół Chrześcijański „Arka” w Pozna-
niu – Ruch Chrześcijański MT28 – Kościół Jezusa Chrystusa w Kamien-
nej Górze – Kościół Jezusa Chrystusa w Werbkowicach – Kościół „Chry-
stus dla Wszystkich” w RP – Kościół Ewangelicko-Prezbiteriański – Misja 
Pokoleń – Zbór ewangeliczny „Betel” w Warszawie – Kościół w Radomiu – 
„Misja na Wschód” we Wrocławiu – Chrześcijańska Wspólnota Mennonitów 
– Warszawski Kościół Chrystusowy – Wspólnota Chrześcijańska „Wrocław 
dla Jezusa” – Zbór Ewangelii Łaski – Biblijny Kościół Baptystyczny – Cen-
trum Chrześcijańskie „Kanaan” – Społeczność Chrześcijańska „Miejsce Od-
nowienia” – Centrum Chrześcijańskie „Nowa Fala” – Kościół Boży w Pol-
sce – Kościół Pentakostalny w RP – Kościół Chrześcijański „Wieczernik” 
– Kościół Anglikański w Polsce – Kościół Boży – Polski Ewangeliczny Ko-
ściół Braterski w Tarnowskich Górach – Chrześcijańskie Centrum „Pan jest 
Sztandarem” – Kościół w Tarnowie – Wspólnota „Drzewo Oliwne” – Chrze-
ścijański Kościół Pełnej Ewangelii „Duch i Moc” – Kościół Chrześcijański 
w Warszawie – Chrześcijański Kościół „Maranatha” w Wiśle – Ursynowska 
Społeczność Ewangeliczna – Chrześcijański Kościół „Dobra Nowina” – Ko-
ściół „Misja dla Polski” – Kościół Jezusa Chrystusa Wiary Chrześcijańskiej 
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– Kościół Nowego Przymierza w Lublinie – Kościół Ekklesia w Warszawie 
– Kosciół Jezusa Chrystusa „Syjon” w Rzeszowie – Kościół Chrześcijań-
ski „Jezus Żyje” – Dom Izraela Polania – Miejscowy Kościół w Lublinie – 
Centrum Chrześcijańskie „Miecz Ducha” – Lokalny Kościół w Kwidzynie 
– Związek Wyznaniowy Polska Chrześcijańska Służba – Kościół Chrześci-
jański „Otwarte Drzwi” – The Warsaw International Church (Warszawski 
Kościół Międzynarodowy) – Kościół Ewangeliczny w RP – Kościół Chrze-
ścijański „Słowo Wiary” – Kościół Chwały – Unia Ewangelikalna w RP – 
Ewangeliczny Kościół Chrześcijański – Kościół Prezbiteriański – Kościół 
Armia Zbawienia w RP – Kościół Chrześcijański ZOE – Kościół „Chrze-
ścijańska Wspólnota Jordan” – Ewangeliczny Kościół Metodystyczny w RP 
– Kościół Boga Żywego, Będącego Wsparciem i Podporą Prawdy, Kościół 
Światło Życia – Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii Obóz Boży – Urząd 
Apostolski Jezusa Chrystusa – Zbór Ewangeliczny Chrześcijan w Dzięgie-
lewie – Kościół Ewangeliczny „Misja Łaski” – Kościół Chrześcijan Pełnej 
Ewangelii Jezusa Chrystusa – Zbór ewangeliczny „Nazaret” – Kościół „Ma-
ranatha”- Zielonoświątkowy Kościół Przypowieści Salomona – Zbór Ewan-
geliczny „Jordan” w Gdyni – Zbór Ewangeliczny „Jeruzalem” w Żywcu – 
Kościół Chrześcijański w Rypinie – Biblijny Kościół Boży w Polsce

1.3. Badacze Pisma Świętego
Świadkowie Jehowy w Polsce – Świecki Ruch Misyjny „Epifania” – Zrzeszenie 
Wolnych Badaczy Pisma Świętego w RP – Stowarzyszenie Badaczy Pisma Święte-
go w Polsce – Związek Badaczy Biblii w RP

1.4. Inne wyznania chrześcijańskie
Kościół Nowoapostolski w Polsce – Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich – Kościół Miłosiernego Boga – Zrzeszenie Kościołów Chrystusowych 
w RP – Kościół Chrześcijański w Duchu Prawdy i Pokoju – Wspólnota Unitarian 
Uniwersalistów w RP – Chrześcijański Kościół Dobra – Kościół Unitariański – 
Chrześcijański Związek Wyznaniowy „Źródło” – Mesjańska Społeczność Wywo-
łanych – Kościół Miłosierdzia Jezusowego – Stolica Boża i Barankowa Apostołów 
w Duchu i w Prawdzie, Alfa-Omega, Początek i Koniec – Kościół Chrześcijan w RP 
– Zbór Chrześcijan we Wschowie

2. ISLAM
2.1. Sunnici
 Muzułmański Związek Religijny w RP – Liga Muzułmańska w RP

2.2. Szyici
 Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej – Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt

2.3.Inne islamskie
 Stowarzyszenie Muzułmańskie „Ahmadiyya”



29

3. JUDAIZM
3.1. Judaizm ortodoksyjny

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP – Gmina Wyznaniowa Staroza-
konnych w RP

1.2. Judaizm reformowany
Niezależna Gmina Wyznania Mojżeszowego w Gdańsku – Beit Polska-Związek 
Postępowych Gmin Żydowskich – Havurah Lelimud Jadahut-Bractwo dla Poznawa-
nia Judaizmu – Izraelicka Niezależna Gmina Wyznaniowa w Poznaniu

4. BUDDYZM
4.1. Koreański
 Szkoła Zen Kwan Um w Polsce

4.2. Japoński
Buddyjska Wspólnota Zen Kannon – „Kanzeon” Związek Buddyjski – Związek 
Buddystów Zen „Bodhidharma” – „Wspólnota bez Bram” Moummon-Kai Związek 
Buddyjski Zen Rinzai w RP – Sangha „Dogen Zenji”

4.3. Tybetański
Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu – Związek Buddyjski 
Bencien Karma Kamtsang – Związek Buddyjski „Khordong” w Polsce – Międzyna-
rodowa Wspólnota Dzog-czen Namdagling – Misja Buddyjska „Trzy Schronienia” 
w Polsce – LIGMINCHA POLSKA – Związek Buddyjski Dak Shang Kagyu w Pol-
sce – Instytut Śardza Ling – Związek Tybetańskiego Bon „Sa Trik Er Sang” – Zwią-
zek Buddyjski „Dzogczien Kunzang Cziuling” w RP – Związek Buddyjski „Yeshe 
Khorio” w RP

4.4. Chiński
 Związek Buddystów Czan

4.5. Wietnamski
 Ośrodek Wietnamskiego Buddyzmu w Polsce

5. HINDUIZM
Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny – Związek Ajapa Yoga – Ruch 
Świadomości Baradżi Herakhandi Samadź – The Radha Govind Society of Poland – In-
stytut Wiedzy o Tożsamości „Misja Czaitanii” – Światowy Uniwersytet Duchowy „Bra-
hma Kumaris” – Związek Hatha Jogi „Brama Jogi” – Związek Wyznaniowy Hindu Bha-
van w RP – Grupa Wyznaniowa „Śhri Viya”

6. POGAŃSTWO (RODZIMOWIERSTWO)  
I NEOPOGAŃSTWO

Rodzima Wiara – Polski Kościół Słowiański – Rodzimy Kościół Polski – Zachodniosło-
wiański Związek Wyznaniowy „Słowiańska Wiara”
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Rozdział został zaopatrzony w na-
der użyteczny słownik stosowanych pojęć 
oraz szczegółową bibliografię (s. 305-310). 
Czytelnik tej części publikacji musi zwró-
cić  uwagę, iż o ile sytuacja jest jasna w sto-
sunku do absolutnej większości związ-
ków wyznaniowych (figurujących w reje-
strze MSWiA lub z niego wykreślonych), 
to jednak istnieje pewna niewielka ich gru-
pa, o której od lat brak jakichkolwiek da-
nych i nie wiadomo, czy nadal istnieją, jak-
kolwiek funkcjonują w rejestrze oraz – bo-
daj najbardziej zagadkowa ze względów 
formalnych – grupka denominacji, które 
zaprzestały działalności (np. poprzez włą-
czenie się do innych związków wyznanio-
wych), ale nie zostały wykreślone z rejestru 
– czytelnik nie wie więc, czy właściwie ist-
nieją czy nie? Powyższy wykaz GUS obej-
muje też dwa wyznania religijne egzystu-

jące poza rejestrem MSWiA (Stolica Boża 
i Barankowa oraz Zbór Panmonistyczny).

Rozdz. 5 Wybrane dane statystyczne 
z zakresu wyznań religijnych w Statysty-
ce Publicznej przynosi szereg danych, któ-
rych nie sposób nawet czysto opisowo przy-
toczyć w naszym zwięzłym omówieniu. 
Ograniczymy się wiec tutaj tylko do stwier-
dzenia, iż według spisu powszechnego z r. 
2011 (a więc dane te mogą być już aktualnie 
do zweryfikowania):

[…] 34222 tys. mieszkańców Polski 
(88,9% ogółu ludności) uznaje siebie za 
członków […] kościołów, związków wyzna-
niowych, denominacji i ruchów religijnych. 
Liczba ta stanowi 88,9% ludności Polski lub 
– jeśli odnieść ją do populacji osób od któ-
rych uzyskano odpowiedź o przynależność 
wyznaniową – 97,4% populacji o rozpozna-
nym statusie wyznaniowym. Z kolei zbio-

7. INNE RELIGIE
7.1. Karaimizm
 Karaimski Związek Religijny w RP

7.2. Bahaizm
 Wiara Baha’l

7.3. Taoizm
 Związek Taoistów Tao Te King

7.4. Sikhizm
Związek Wyznaniowy Singh Saba Gurudwara w RP

8. NOWE RUCHY RELIGIJNE
Uczniowie Ducha Świetego (Stowarzyszenie Panunistyczne) – Medytacyjne Stowarzysze-
nie Najwyższej Mistrzyni Czing Hai w Polsce – Lectorium Rosicrucianum Międzynaro-
dowa Szkoła Złotego Różokrzyża – Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki-Związek Wy-
znaniowy – Zbór Panmonistyczny – Kościół Zjednoczeniowy czyli Ruch p.w. Ducha Św. 
dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego – Zachodni Zakon Sufi w Polsce – Związek 
Wyznaniowy „Wierzę w Dobro Człowieka” – Związek Wyznaniowy Kwinarystów – Ko-
ściół Panteistyczny „Pneuma” – Polski Kościół Dialogu – Zakon Braci Zjednoczenia Ener-
getycznego – Związek Wyznaniowy „Eckankar” w Polsce – Zgromadzenie Braci i Sióstr 
„Politeistów” – Wyznawcy Słońca – Kościół Naturalny – Nowe Jeruzalem – Wspólnota 
Nauk Różokrzyża

9. WYZNANIA NIESKLASYFIKOWANE
Chrześcijański Kościół Głosicieli Dobrej Nowiny – Kościół Remonstrantów Polskich – 
Kościół Zjednoczonych Chrześcijan
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rowość nienależących do żadnego wyzna-
nia liczy 929 tys. osób; tym samym spo-
łeczność osób bezwyznaniowych obejmuje 
2,4% ogółu ludności polski, a 2,6% – popu-
lacji o określonym statusie wyznaniowym 
(s. 311).

Statystycznie dominuje Kościół katolic-
ki obrządku łacińskiego – 33729 tys. osób 
(87,6% ogółu ludności, 96% populacji osób 
o rozpoznanym statusie wyznaniowym). 
W dalszej kolejności odnotowujemy Ko-
ściół prawosławny – 156 tys., osób (odpo-
wiednio 0,41 i 0,44%), Świadków Jehowy – 
137 tys. osób (0,36 i 0, 39%) oraz Kościół 
Ewangelicko-Augsburski – 71 tys. osób 
(),18 i 0, 20%) i Kościół katolicki obrządku 
bizantyjsko-ukraińskiego – 33 tys. (0,09%). 
Kolejno sytuują się wyznawcy Starokato-
lickiego Kościoła Mariawitów, Kościoła 
Polskokatolickiego i Kościoła Chrześcijan 
Baptystów. Członkowie ponad 150 innych 
kościołów i związków wyznaniowych obej-
mują w sumie 44,4 tys. mieszkańców Pol-
ski (co stanowi 0,1% ludności i 0,13% po-
pulacji osób o ustalonym statusie wyzna-
niowym.

Tabele, wykresy i mapy pierwszej czę-
ści rozdziału (których istnienie możemy tu 
tylko zasygnalizować, odsyłając zaintereso-
wanych szczegółami do s. 312-316 książki), 
obejmują takie zagadnienia, jak 1) ludność 
Polski według deklarowanej przynależno-
ści do wyznania religijnego w 2011, 2) lud-
ność Polski według kategorii wyznań – ro-
dzajów i nurtów religii w 2011, 3) ludność 
deklarująca brak przynależności wyznanio-
wej w 2011, 4) przynależność do wyznania 
religijnego w % osób wieku 16 lat i więcej, 
5) liczba członków wszystkich istniejących 
wyznań wg rodzajów religii, nurtu religij-
nego i grupy wyznań.

Dalsze części rozdziału przynoszą roz-
budowane dane statystyczne odnoszące 
się do małżeństw wyznaniowych ze skut-
kami cywilnymi (s. 317-324)3, przedszko-

3 Na mocy ustawy z 24 VII 1998 jest to możli-
we w stosunku do 10 kościołów i jednego związku 

li i szkół prowadzonych przez organizacje 
religijne (s. 324-345) oraz zgłoszonych do 
kościoła/związku wyznaniowego przypad-
ków dyskryminacji członków społeczności 
ze względu na wyznawaną wiarę lub przy-
należność do kościoła w latach 2013-2021 
(s. 345-346).

Ostatni 6 rozdz. publikacji to Struktu-
ra administracyjna Kościoła katolickie-
go w Polsce – 30 lat po reformie przynosi 
informacje, mapki, tabele i wykresy zwią-
zane z przeobrażeniami granic katolickich 
struktur administracyjnych w Polsce w la-
tach 1945-1972, 1972-1992 i 1992-2004 
oraz szereg danych szczegółowych na te-
mat poszczególnych diecezji.

W sumie cała publikacja Wyznania re-
ligijne w Polsce w latach 2019-2021 sta-
nowi nader interesującą i mocno wzboga-
cającą obiegową wiedzę, choć ze względu 
na naszpikowanie drobiazgowymi danymi 
liczbowymi trudną lekturę, przy czym nie-
mal każdy wykres czy tabelka nadawałby 
się do osobnego komentarza i interpretacji 
(niekiedy też polemik ze skąpymi zresztą 
objaśnieniami nacechowanymi nutą niechę-
ci do PRL), na co oczywiście w tym miej-
scu nie można sobie pozwolić. Szkoda jed-
nak, iż – poza rozdz. 6 – na mapkach i wy-
kresach posługiwano się niemal jedynie 
zróżnicowanymi odcieniami koloru niebie-
skiego, co w kilku wypadkach nie sprzyja-
ło przejrzystości i dobrej czytelności. Wy-
pada teraz czekać na kolejny tom, mają-
cy już objąć wyniki spisu powszechnego  
z r. 2022. 

wyznaniowego: Kościoła katolickiego (czterech 
obrządków), Polskiego Autokefalicznego Kościo-
ła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego, Kościoła ewangelicko-Reformowane-
go, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Ko-
ścioła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Adwenty-
stów Dnia Siódmego, Kościoła Polskokatolickie-
go, Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, 
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i Kościo-
ła Zielonoświątkowego.
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ETYKA DLA MŁODZIEŻY

Kto jest chrześcijaninem?

Najlepiej może będzie, jeśli przede 
wszystkim spróbujemy zrozumieć, co ozna-
cza słowo „chrześcijanin”. Wiele osób uży-
wa go obecnie w bardzo szerokim znacze-
niu. Niektórzy nadają tę nazwę każdemu, 
kto stara się prowadzić przykładny żywot. 
Przypuszczam, że przyjmując taką interpre-
tację, znaleźlibyśmy chrześcijan we wszyst-
kich sektach i wyznaniach; ale nie uznaję 
jej za właściwą choćby z powodu zawartego 
w niej domniemania, że wszyscy ci, którzy 
nie są chrześcijanami – a więc buddyści, wy-
znawcy Konfucjusza, mahometanie itd. – nie 
starają się żyć przykładnie.

Nie uważam za chrześcijanina każdego 
człowieka, który stara się żyć przyzwoicie, 
stosownie do stopnia swojej mądrości. Są-
dzę, że należy posiadać pewną sumę okre-
ślonych wierzeń, jeśli się chce mieć prawo do 
miana chrześcijanina. Słowo to nie ma teraz 
tak wyraźnego znaczenia, jak za czasów św. 
Augustyna i św. Tomasza z Akwinu. Jeśli 
ktoś mówił wtedy, że jest chrześcijaninem, 
wiadomo było, co przez to rozumie. Chrze-
ścijanin uznawał całą serię wierzeń sformu-
łowanych z wielką ścisłością i wierzył nie-
złomnie w każdą ich sylabę.

Dziś to się zmieniło. Nasze pojęcie 
chrześcijaństwa musi być trochę mgli-
ste. Sądzę jednak, że istnieją dwa artyku-
ły wiary niezbędne dla każdego, kto mie-
ni się chrześcijaninem. Pierwszy jest natu-
ry dogmatycznej, a mianowicie: powinno 
się wierzyć w Boga i nieśmiertelność. Jeśli 
ktoś nie posiada tej wiary, to nie sądzę, aby 
nazwa chrześcijanina była dla niego wła-
ściwa. Dalej, jak na to sam termin wskazu-
je, należy mieć pewne wierzenia dotyczą-

ce Chrystusa. Mahometanie na przykład 
wierzą również w Boga i nieśmiertelność, 
a jednak nie uznaliby się za chrześcijan. 
Wydaje mi się, że co najmniej trzeba wie-
rzyć, iż Chrystus był, jeśli nie Bogiem, to 
w każdym razie najlepszym i najmędrszym 
z ludzi. Kto odmawia Chrystusowi tego mi-
nimum, ten nie ma, moim zdaniem, żadne-
go prawa mienić się chrześcijaninem. Natu-
ralnie, jest jeszcze inny sposób pojmowania 
tego słowa, uwidoczniony w kalendarzach 
i podręcznikach geografii, gdzie powiada-
ją, że ludność Ziemi dzieli się na chrześci-
jan, mahometan, buddystów, bałwochwal-
ców itp. W tym sensie jesteśmy tutaj wszy-
scy chrześcijanami. Podręczniki geografii 
zaliczają nas hurtem do tej kategorii, ale 
w znaczeniu czysto geograficznym, które 
możemy śmiało pominąć.

Sądzę więc, że w trakcie wyłuszczania 
wam, dlaczego nie jestem chrześcijaninem, 
muszę wyjaśnić dwie rzeczy: po pierwsze 
– dlaczego nie wierzę w Boga i nieśmier-
telność; po drugie – dlaczego nie uważam 
Chrystusa za najlepszego i najmędrszego 
z ludzi, chociaż przyznaję mu bardzo wy-
soki stopień doskonałości moralnej.

Gdyby nie uwieńczone powodzeniem 
wysiłki niedowiarków w przeszłości, nie 
mógłbym dzisiaj przyjąć tak elastyczne-
go określenia chrześcijaństwa. Jak już mó-
wiłem, wyraz ten w dawnych czasach miał 
bardziej sprecyzowane znaczenie. Obejmo-
wał on na przykład wiarę w piekło. Wia-
ra w wieczny ogień piekielny była zasad-
niczym artykułem chrześcijańskiego wy-
znania wiary aż do najnowszych czasów. 
W Anglii, jak wiecie, przestała być waż-
nym artykułem wiary na mocy decyzji 
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Rady Koronnej. Arcybiskupi 
Canterbury i Yorku byli prze-
ciwni temu postanowieniu, ale 
ponieważ w tym kraju sprawy 
religijne rozstrzyga się za po-
mocą uchwał parlamentarnych, 
Rada Koronna mogła przejść do 
porządku dziennego nad opinią 
Ich Eminencji i wiara w piekło 
przestała być dla chrześcijanina 
konieczna. Nie będę więc ob-
stawał przy tym, że chrześcija-
nin musi wierzyć w piekło.

Istnienie Boga

Kwestia istnienia Boga jest obszernym 
i poważnym zagadnieniem, i gdybym miał 
pokusić się o jego wyczerpujące przedsta-
wienie, byłbym zmuszony trzymać was tu-
taj aż do końca świata. Musicie mi więc wy-
baczyć, że potraktuję je w cokolwiek suma-
ryczny sposób.

Kościół katolicki podał jako dogmat, 
że można udowodnić istnienie Boga posił-
kując się tylko rozumem. Dogmat ten jest 
dość osobliwy, niemniej jednak zalicza się 
do dogmatów katolickich. Kościół musiał 
go ustanowić, ponieważ w pewnym okresie 
wolnomyśliciele nabrali zwyczaju mówie-
nia, że naturalnie przyjmują istnienie Boga 
jako prawdę objawioną, ale istnieją takie 
a takie argumenty, które sam rozum może 
wysunąć przeciwko tej idei. Argumen-
ty te zostały wyłożone bardzo szczegóło-
wo i Kościół katolicki uczuł się zniewolony 
położyć temu koniec. Ustanowił więc zasa-
dę, że można dowieść istnienia Boga za po-
mocą czystego rozumu, i znalazł się w ko-
nieczności przedstawienia tego, co uważał 
za materiał dowodowy. Argumentów była 
pokaźna liczba, ale rozpatrzę tylko kilka 
spośród nich.

Argument pierwszej przyczyny

Argument pierwszej przyczyny jest 
może najprostszy i najłatwiejszy do zrozu-

mienia. Kościół utrzymuje, że wszystko, 
co widzimy na świecie, ma jakąś przyczy-
nę, i że posuwając się coraz dalej wzdłuż 
tego łańcucha przyczyn, musimy dojść do 
pierwszej przyczyny, która otrzymuje na-
zwę „Boga”. Skłonny jestem przypuszczać, 
że ten argument nie ma dzisiaj wielkiej 
wagi, przede wszystkim dlatego, że pojęcie 
przyczyny nie jest już tym, czym było daw-
niej. Filozofowie i uczeni pogłębili to poję-
cie, które w następstwie zatraciło swą daw-
ną żywotność; ale niezależnie od tego łatwo 
zauważyć, że argument głoszący koniecz-
ność pierwszej przyczyny nie może posia-
dać żadnej wartości.

W młodych latach, gdy rozmyślałem 
bardzo poważnie nad tymi zagadnieniami, 
godziłem się przez długi czas na argument 
pierwszej przyczyny; ale pewnego dnia, 
mając osiemnaście lat, przeczytałem Auto-
biografię Johna Stuarta Milla i znalazłem 
tam następujące zdania: „Ojciec mój po-
uczał mnie, że na pytanie: Kto mnie stwo-
rzył? – nie można dać odpowiedzi, gdyż 
bezpośrednio potem wyłania się nowe py-
tanie: Kto stworzył Boga? To proste zda-
nie wykazało mi zwodniczość argumen-
tu pierwszej przyczyny. Jeśli wszystko 
musi mieć przyczynę, to Bóg musi ją mieć 
również. Jeśli może być coś bez przyczy-
ny, może to być równie dobrze świat, jak 
Bóg, także argument ten jest zupełnie bez-
wartościowy. Jest on równoznaczny z po-
glądem indyjskim, według którego świat 
spoczywa na słoniu, a słoń na żółwiu; gdy 
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zaś pytano: A żółw? – Hindus odpowia-
dał: Może byśmy tak zmienili temat roz-
mowy”?

Argument pierwszej przyczyny nie jest 
w gruncie rzeczy niczym lepszym. Nie ma 
powodu, dla którego świat nie mógłby za-
cząć istnień bez przyczyny; ani też z dru-
giej strony nie ma żadnej racji, dlaczego by 
nie miał istnieć zawsze. Nie ma powodu do 
przypuszczenia, że świat w ogóle miał po-
czątek. Myśl, że rzeczy muszą mieć począ-
tek, zawdzięczamy w rzeczywistości ubó-
stwu naszej wyobraźni. Dlatego wydaje mi 
się, że nie potrzebuję tracić więcej czasu 
na zbijanie argumentu pierwszej przyczy-
ny.

Argument prawa natury

Następnie mamy bardzo rozpowszech-
niony argument wychodzący z założenia 
prawa natury. Był to jeden z ulubionych ar-
gumentów ⅩⅧ wieku, do czego szcze-
gólniej przyczynił się wpływ Izaaka Ne-
wtona i jego kosmogonii. Obserwując pla-
nety, które krążyły dokoła Słońca zgodnie 
z prawem ciążenia, ludzie doszli do wnio-
sku, że Bóg wydał tym planetom rozkaz 
poruszania się właśnie w ten sposób i że to 
było przyczyną ich ruchu. Było to oczywi-
ście wygodne i proste wyjaśnienie, które 
oszczędziło im trudu dalszego poszukiwa-
nia zasady prawa ciążenia.

W naszych czasach tłumaczymy to pra-
wo w dość skomplikowany sposób podany 
przez Einsteina. Nie mam zamiaru wygła-
szać prelekcji o prawie ciążenia w interpre-
tacji Einsteina, ponieważ to również zabra-
łoby trochę czasu; w każdym razie nie ma 
już mowy o tym rodzaju „praw natury”, 
jaki mieliśmy w systemie Newtona, gdzie 
dla jakiegoś niezrozumiałego powodu na-
tura zachowywała się wszędzie jednakowo. 
Odkrywamy teraz, że wiele rzeczy, które 
uważaliśmy za prawa natury, to w rzeczy-
wistości umowy między ludźmi. Wiadomo, 
że nawet w najdalszych przestrzeniach mię-
dzyplanetarnych metr ma jeszcze dziesięć 

decymetrów. Bez wątpienia fakt ten jest 
bardzo ciekawy, lecz trudno, by go nazwać 
prawem natury. Wiele rzeczy, które ucho-
dziły za „prawa natury”, jest tego samego 
pochodzenia.

Z drugiej strony, w wypadkach, gdy 
udaje nam się czegoś dowiedzieć o sposo-
bie zachowania się atomów, spostrzegamy, 
że podlegają one prawu w znacznie mniej-
szym stopniu, niż sądzono, i że prawa, do 
których się dochodzi, są to przeciętne sta-
tystyczne, ściśle tego rodzaju, jakie mógłby 
dać prosty przypadek.

Wszyscy wiemy, że istnieje prawo, we-
dług którego podczas gry w kości otrzy-
muje się podwójną szóstkę tylko raz mniej 
więcej na trzydzieści sześć rzutów, a jednak 
nie uważamy tego za dowód, że rzuty kości 
są uregulowane z góry powziętym zamia-
rem. Przeciwnie, gdyby podwójna szóstka 
wychodziła raz po raz, sądzilibyśmy, że to 
było zrobione umyślnie. Wiele praw natury 
zalicza się do tej kategorii. Są to przecięt-
ne statystyczne, podobne do tych, jakie zja-
wiłyby się na podstawie prawa przypadku, 
i dzięki temu cała historia z prawem natury 
wywiera obecnie znacznie mniejsze wraże-
nie niż dawniej.

Zupełnie niezależnie od tego, co po-
wiedziałem, a co odnosi się do chwilowego 
stanu nauki, który jutro może się zmienić, 
samo wyobrażenie, że istnienie praw natury 
pociąga za sobą istnienie prawodawcy, wy-
nika z pomieszania praw natury z prawami 
ludzkimi. Ludzkie prawa są to nakazy pole-
cające osobnikowi żyjącemu w społeczeń-
stwie zachowywać się w pewien określony 
sposób, przy czym może on zgodzić się na 
to lub też postąpić inaczej. Natomiast pra-
wa natury są opisem faktycznego zachowa-
nia się rzeczy, a ponieważ po prostu opisu-
ją, co rzeczy istotne czynią, więc nie moż-
na dowodzić, że musi być ktoś, kto kazał im 
to zrobić.

A przypuściwszy nawet, że tak było, 
stajemy przed pytaniem: Dlaczego Bóg wy-
dał właśnie te, a nie inne prawa natury? Je-
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śli się odpowiada, że uczynił to wedle swe-
go upodobania i bez żadnego powodu, to 
zakłada się, że jest coś niepodlegającego 
prawu i w ten sposób działanie prawa natu-
ry zostaje przerwane. Gdyby zaś odpowie-
dziano wam za przykładem bardziej orto-
doksyjnych teologów, że ogłaszając wszyst-
kie swoje prawa, Bóg zawsze miał powody, 
aby dać raczej prawa te, a nie inne – i że po-
wodem tym była oczywiście chęć stworze-
nia możliwie najlepszego wszechświata, 
choć przyglądając się temu ostatniemu ni-
gdy byście nie wpadli na to przypuszczenie 
– jeśli zatem był powód do praw, które Bóg 
nadał, to i sam Bóg podlegał prawu. I dla-
tego wprowadzenie Boga jako pośrednika 
w tej sprawie nie przynosi żadnej korzyści. 
Znajdujecie się wobec prawa poprzedzają-
cego boskie edykty i stojącego poza nimi, 
a Bóg nie doprowadza was do celu, gdyż 
nie jest najwyższym prawodawcą. Krótko 
mówiąc, argument prawa natury nie ma już 
tej siły, którą posiadał.

Rozpatrując te wywody, odbywam po-
dróż w czasie, ponieważ argumenty, za po-
mocą których dowodzono istnienia Boga, 
zmieniają swój charakter z biegiem czasu. 
Z początku były to ścisłe, intelektualne ar-
gumenty, ucieleśniające pewne określone 
sofizmaty. W miarę zbliżania się do czasów 
nowożytnych poziom intelektualny tych ar-
gumentów spada i nabierają one coraz wię-
cej moralizującej mglistości.

Argument celowości

Następnym argumentem jest argument 
celowości. Jest on dobrze znany: wszystko 
na świecie jest urządzone tak, żebyśmy mo-
gli żyć na nim; gdyby świat był choć tro-
chę odmienny, nie potrafilibyśmy tego czy-
nić. Tak brzmi ten argument. Przybiera on 
czasem osobliwe formy; utrzymuje się na 
przykład, że króliki mają białe ogony, aby 
łatwiej było do nich strzelać. Nie wiem co 
o tym myślą króliki. Argument celowo-
ści łatwo jest sparodiować. Wszyscy zna-
my uwagę Woltera, że najwidoczniej nos 

został ukształtowany tak, aby pasował do 
okularów. Ten rodzaj parodii okazał się bar-
dziej uzasadniony, niż to się mogło wyda-
wać w XVIII wieku, ponieważ od czasów 
Darwina rozumiemy znacznie lepiej, dla-
czego żyjące istoty są przystosowane do 
swego otoczenia. Nie środowisko zosta-
ło stworzone dla ich rozwoju, ale one same 
rozwinęły się odpowiednio do warunków, 
i to jest podstawą przystosowania się. Nie 
ma w tym żadnego dowodu celowości.

Gdy przyjrzymy się bliżej argumento-
wi celowości, to wyda się nam rzeczą zdu-
miewającą, że ludzie mogą wierzyć, iż ten 
świat ze wszystkim, co zawiera, ze wszyst-
kimi swoimi brakami jest najlepszy, na jaki 
wszechpotęga i wszechwładza w ciągu mi-
lionów lat mogły się zdobyć. Doprawdy, nie 
mogę w to uwierzyć. Czy sądzicie, że gdy-
byście byli wszechpotężni i wszechwiedzą-
cy, a nadto mieli miliony lat do udoskonale-
nia waszego świata, to nie moglibyście wy-
tworzyć nic lepszego od Ku-Klux-Klanu, 
faszystów i pana Churchilla?

Doprawdy, nie imponują mi zbyt-
nio ludzie, którzy oświadczają: „Spójrz-
cie na mnie! Jestem tak wspaniałym two-
rem, że wszechświat musiał mieć jakiś cel”. 
Nie, wspaniałość tych ludzi wcale mnie nie 
olśniewa. Dlatego uważam, że argument 
celowości jest bardzo marny.

Prócz tego, jeśli uznajemy zwykłe pra-
wa naukowe, musimy przypuścić, że życie 
w ogóle, a życie ludzkie w szczególności, 
wygaśnie w pewnej chwili na naszej pla-
necie; jest ono tylko nieudaną próbą; jest 
to jedna z faz rozpadu systemu słonecz-
nego. W pewnym stadium tego rozpadu 
temperatura oraz inne warunki sprzyjają 
powstaniu protoplazmy i na krótki okres 
w istnieniu całego systemu słoneczne-
go pojawia się życie. Patrząc na Księżyc, 
widzimy stan, do którego zdąża Ziemia – 
coś martwego, zimnego, bez życia. Mówią 
mi, że ta perspektywa jest przygnębiają-
ca, ludzie nieraz wam powiedzą, że gdy-
by temu wierzyli, nie mogliby żyć dłużej. 
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Nie wierzcie im na słowo; wszystko to jest 
absurdem. Nikt nie przejmuje się na serio 
tym, co nastąpi po milionach lat. Nawet je-
śli ludzie ci myślą, że są bardzo strapie-
ni, w rzeczywistości oszukują samych sie-
bie. Dręczą ich bardziej światowe rzeczy 
lub może po prostu chorują na żołądek; 
ale nikogo naprawdę nie uszczęśliwi myśl 
o czymś, co ma się przydać światu za mi-
liony milionów lat. Dlatego, chociaż przy-
puszczenie, że życie wygaśnie pewnego 
dnia, nie usposabia, rzecz prosta, do weso-
łości – przynajmniej wydaje mi się, że mo-
żemy tak powiedzieć, jakkolwiek czasem, 
gdy przyglądam się użytkowi, jaki ludzie 
robią ze swych istnień, myślę, że jest ono 
niemal pociechą – jednak proroctwo tego 
rodzaju nie może nikomu obrzydzić życia. 
Jedynym jego skutkiem jest zwrócenie na-
szej uwagi ku innym rzeczom.

Moralne argumenty na korzyść bóstwa

Teraz przechodzimy do dalszego sta-
dium tego, co nazwę obniżeniem się inte-
lektualnej wartości dowodzeń teistów, i do-
cieramy do tak zwanych moralnych argu-
mentów przemawiających za istnieniem 
Boga. Wiadomo, że w dawnych czasach 
wysuwano na korzyść istnienia Boga trzy 
intelektualne argumenty, które zostały oba-
lone przez Emanuela Kanta w jego Krytyce 
czystego rozumu; lecz zaledwie Kant roz-
prawił się z argumentami, a już wynalazł 
nowy argument, tym razem moralny, i to 
go przekonało w zupełności.

Podobnie jak wielu ludzi był on scepty-
kiem w dziedzinie intelektu, lecz gdy cho-
dziło o moralność – wierzył ślepo w zasa-
dy, które mu wpojono w dzieciństwie. Jest 
to ilustracja do często podkreślanego przez 
psychoanalityków zjawiska, że nasze naj-
wcześniejsze skojarzenia myślowe wywie-
rają na nas daleko silniejszy wpływ niż wy-
obrażenia późniejsze. Jak mówiłem, Kant 
wynalazł nowy argument moralny na ko-
rzyść istnienia Boga.

Różne formy tego argumentu cieszyły 
się wielką popularnością w ciągu XIX wie-
ku. Jedna z nich polegała na twierdzeniu, 
że gdyby Bóg nie istniał, nie byłoby pojęcia 
dobra i zła. Nie będę w tej chwili rozważał, 
czy dobro da się odróżnić od zła, jest to inna 
sprawa. Obchodzi mnie tylko następują-
cy punkt. Jeśli jesteście zupełnie pewni, że 
istnieje różnica między dobrem a złem, to 
nasuwa się pytanie: czy ta różnica powsta-
ła z rozkazu Boga? – Jeśli zawdzięczamy 
ją Bogu, to dla samego Boga nie ma różni-
cy między dobrem a złem i twierdzenie, że 
Bóg jest dobry, traci wszelki sens. Jeśli po-
wiecie za przykładem teologów, że Bóg jest 
dobry, trzeba będzie uznać, że dobro i zło 
mają znaczenie niezależnie od woli Boga, 
gdyż postanowienia Boga są dobre, a nie 
złe, bez względu na sam fakt, że zostały 
przez niego wydane. Jeśli zaś to przyjmie-
cie, będziecie musieli wtedy powiedzieć, że 
dobro i zło nie istnieją li tylko dzięki Bogu, 
ale że z natury rzeczy logicznie poprzedza-
ją Boga.

Rozumie się, że gdybyście mieli ocho-
tę, moglibyście powiedzieć, że było wyż-
sze bóstwo, które dawało rozkazy Stwór-
cy naszego świata; lub też wolno by wam 
było podzielić zapatrywanie niektórych 
gnostyków – zapatrywanie, które często 
uważałem za wysoce prawdopodobne – 
że w rzeczywistości świat został stworzo-
ny przez diabła, który skorzystał z chwi-
li nieuwagi Boga. Można dużo powiedzieć 
na korzyść tej hipotezy i nie będę się zaj-
mował jej zbijaniem.

Argument wyrównania 
niesprawiedliwości

Istnieje jeszcze inna, bardzo ciekawa 
forma argumentu moralnego, według któ-
rej istnienie Boga jest konieczne do za-
prowadzenia sprawiedliwości na świecie. 
W znanej nam części wszechświata panu-
je wielka niesprawiedliwość, dobrzy czę-
sto cierpią, a złym się powodzi, i trud-
no orzec, która z tych ewentualności spra-
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wia nam większą przykrość; lecz jeśli 
chcecie mieć sprawiedliwość we wszech-
świecie jako całości, musicie przypuścić, 
że jest przyszłe życie, które zrównowa-
żyłoby szalę ziemskiego istnienia, a więc 
w konsekwencji należy przyjąć Boga, nie-
bo i piekło, aby sprawiedliwość mogła za-
triumfować.

Argument ten jest bardzo dziwny. Gdy-
byście rozpatrywali tę sprawę z naukowe-
go punktu widzenia, powiedzielibyście: 
„Ostatecznie znam tylko ten świat. Nie 
wiem nic o reszcie wszechświata. Ale je-
żeli w ogóle można rozprawiać o możliwo-
ściach, uważałbym za prawdopodobne, że 
ten świat jest próbką typową i że jeśli tu-
taj panuje niesprawiedliwość, to są szanse 
spotkania jej również gdzie indziej”.

Przypuśćmy, że dostaliście skrzy-
nię pomarańcz, i przekonaliście się po jej 
otwarciu, że wszystkie owoce z wierzchu 
są zepsute. W podobnym wypadku nie do-
wodzi się, że dolne pomarańcze muszą być 
dobre tytułem odszkodowania, lecz mówi 
się: zapewne cała partia towaru jest ze-
psuta. – Człowiek obdarzony naukowym 
umysłem wyrobiłby sobie takie właśnie 
przekonanie o wszechświecie. Powiedział-
by on: „Świat ten jest pełen niesprawiedli-
wości; pozwala to nam przypuszczać, że 
próżno byłoby szukać sprawiedliwości we 
wszechświecie, i dostarcza moralnego do-
wodu przeciw istnieniu bóstwa, a nie na 
jego korzyść”.

Oczywiście wiem, że intelektualne ar-
gumenty, o których była dotąd mowa, nie 
należą do czynników rzeczywiście oddzia-
ływających na ludzi. To, co skłania ludzi 
do wiary w Boga, nie ma nic wspólnego 
z intelektem. Większość wierzy w Boga, 
ponieważ uczono ich tego od niemowlęc-
twa; jest to głównym powodem ich wiary. 
Sądzę, że następnym co do siły motywem 
jest chęć zabezpieczenia się, wywołująca 
rodzaj poczucia, że jest gdzieś jakby star-
szy brat, który się wami zaopiekuje. Od-

grywa to bardzo ważną rolę w budzeniu 
uczuć religijnych.

Charakter Chrystusa

Chcę teraz powiedzieć parę słów na te-
mat, który moim zdaniem został zbyt po-
bieżnie potraktowany przez racjonali-
stów, a mianowicie chodzi mi o kwestię, 
czy Chrystus był najlepszym i najmądrzej-
szym z ludzi. Uważa się powszechnie, że 
powinniśmy wszyscy na to się zgodzić. Co 
do mnie, to jestem przeciwnego zdania. 
W wielu punktach zgadzam się z Chrystu-
sem daleko lepiej niż jego wyznawcy. Nie 
wiem, czy mógłbym iść z nim aż do końca 
drogi, ale w każdym razie mógłbym mu to-
warzyszyć znacznie dalej niż większość no-
minalnych chrześcijan.

Pamiętajcie zapewne, że Chrystus mó-
wił: „Nie sprzeciwiajcie się złu, ale kto by 
cię uderzył w prawy policzek twój, nastaw 
mu i drugi”. Nie jest to nowe przykazanie 
ani nowa zasada. Lao Tse i Budda głosili 
to na jakieś 500 lub 600 lat przed Chrystu-
sem, ale faktycznie biorąc, chrześcijanie nie 
przyjęli tej zasady.

Nie mam zamiaru poddawać w wątpli-
wość chrześcijańskich uczuć na przykład 
premiera, ale nie radziłbym nikomu z was 
pójść do niego i uderzyć go w policzek. My-
ślę, skonstatowalibyście wtedy, że według 
jego mniemania tekst ten powinno się brać 
w przenośnym znaczeniu.

Jedną jeszcze naukę uważam za dosko-
nałą. Przypominacie sobie zapewne sło-
wa Chrystusa: „Nie sądźcie, abyście nie 
byli sądzeni”. Wydaje mi się, że trudno by 
wam było znaleźć w chrześcijańskich kra-
jach sądy, w których ta zasada byłaby mile 
widziana. Znałem bardzo wielu sędziów, 
którzy byli bardzo gorliwymi chrześcija-
nami, a jednak żaden z nich nie odczuwał 
sprzeczności między zasadami chrześcijań-
stwa a swoją działalnością.

Dalej Chrystus mówi: „Temu, kto cię 
prosi, daj, a od tego, kto chce od ciebie po-
życzyć, nie odwracaj się”. Jest to bardzo do-
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bra zasada. Wasz przewodniczący przy-
pomniał wam, że nie zebraliśmy się tutaj, 
aby mówić o polityce, ale nie mogę się po-
wstrzymać od uwagi, że ostatnie wybory 
rozgrywały się na platformie zagadnienia, 
w jakim stopniu byłoby pożądane odwrócić 
się od tego, kto chce coś pożyczyć, także 
musimy przypuścić, iż angielskie stronnic-
twa, zarówno liberalne, jak i konserwatyw-
ne, składają się z ludzi nieuznających nauk 
Chrystusa, ponieważ niewątpliwie odwró-
cili się oni z całą stanowczością od chcą-
cych pożyczać.

Następnie jest jeszcze jedna maksy-
ma Chrystusa, która moim zdaniem zasłu-
guje na uwagę, chociaż nie widzę, aby się 
cieszyła wielką popularnością u niektó-
rych naszych chrześcijańskich przyjaciół. 
Brzmi ona, jak następuje: „Jeśli chcesz być 
doskonałym, idź, sprzedaj majętności two-
je i rozdaj ubogim”. Jest to znakomita mak-
syma, ale, powtarzam to, rzadko stosowa-
na w praktyce.

Wszystkie te nauki uważam za dobre, 
choć trochę trudno jest żyć zgodnie z nimi. 
Nie mógłbym twierdzić, że stosuję się do 
nich w moim życiu, ale ostatecznie nie zo-
bowiązywałem się do tego. Dla chrześcijani-
na jednak sprawa ta przedstawia się inaczej.

Usterki nauki Chrystusa

Po uznaniu doskonałości tych mak-
sym przechodzę teraz do pewnych punk-
tów, które jak sądzę, nie dają nam powo-
du przypisywania Chrystusowi odmalowa-
nemu w Ewangeliach najwyższej mądrości 
lub dobroci. Zaznaczam, że pomijam kwe-
stię historyczności Chrystusa.

Historycznie jest rzeczą bardzo wątpli-
wą, czy Chrystus w ogóle kiedyś żył; a je-
żeli żył, to i tak brakuje nam o nim wszel-
kich wiadomości; nie będę się więc zajmo-
wał tą bardzo trudną kwestią historyczną. 
Chodzi mi o Chrystusa przedstawione-
go w Ewangeliach, których opowiadania 
przyjmuję tak, jak są podane: otóż znajdu-
ją się tam pewne rzeczy, które nie wydają 

się bardzo mądre. Na przykład Chrystus był 
przekonany, że jego drugie przyjście nastą-
pi w wielkiej chwale jeszcze przed śmiercią 
żyjących wówczas ludzi. Dowodzi tego wie-
le tekstów. Między innymi mówi on: „Nie 
obejdziecie miast izraelskich, aż przyjdzie 
Syn człowieczy”. Potem zaś: „Są niektó-
rzy z tych, co tu stoją, którzy nie zakosztu-
ją śmierci, aż Syn człowieczy przyjdzie do 
królestwa swego”. I jest sporo miejsc, z któ-
rych jasno wynika, że jego drugie przyjście 
nastąpi za życia wielu jego współczesnych. 
Wierzyli w to także jego pierwsi wyznaw-
cy i wiara ta była podstawą wielu nauk mo-
ralnych. Gdy mówił: „Przetoż nie troszcz-
cie się o jutrzejszy dzień” i inne podobne 
rzeczy, było tak w znacznej mierze dla-
tego, że uważał swoje drugie przyjście za 
bardzo bliskie, a wszystkie światowe spra-
wy nie miały już dla niego znaczenia. Zna-
łem osobiście chrześcijan, którzy wierzyli 
w rychłe przyjście Chrystusa. Znałem rów-
nież proboszcza, który napędził wielkiego 
strachu swoim owieczkom, oznajmiając im, 
że drugie przyjście Chrystusa nastąpi lada 
dzień; co prawda pocieszyli się spostrzeże-
niem, że ich pasterz sadzi drzewka w swo-
im ogrodzie. Pierwsi chrześcijanie wierzy-
li w to rzeczywiście i powstrzymywali się 
od czynów podobnych do sadzenia drze-
wek w ogrodach, ponieważ podzielali wia-
rę Chrystusa w bliskość drugiego przyjścia. 
Pod tym względem Chrystus, jak widać, 
nie dorównywał mądrością niektórym in-
nym ludziom, a już z pewnością nie posia-
dał najwyższej mądrości.

Zagadnienia moralne

Zwróćmy się do kwestii moralnych. 
Według mnie istnieje jedna poważna ska-
za w charakterze Chrystusa, a mianowicie 
jego wiara w piekło. Nie mogę uwierzyć, 
aby człowiek rzeczywiście humanitarny 
mógł wierzyć w kary wieczne. Chrystus 
przedstawiony w Ewangeliach niewątpli-
wie wierzył w wieczne męki i w księgach 
tych znajdujemy wielokrotnie słowa mści-
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wego gniewu skierowane przeciw ludziom, 
którzy nie chcieli słuchać jego kazań – po-
stawa dość zwykła u kaznodziejów, ale nie 
dająca się pogodzić z najwyższą doskona-
łością. Nie spotykamy tej postawy u Sokra-
tesa, łagodnego i uprzejmego wobec ludzi, 
którzy nie chcieli go słuchać. I moim zda-
niem takie zachowanie się bardziej przystoi 
mędrcowi niż oburzenie. Przypominacie 
sobie zapewne wszyscy, co mówił Sokra-
tes w swoich ostatnich chwilach i jak się za-
zwyczaj zwracał do ludzi, którzy się z nim 
nie zgadzali. Według Ewangelii Chrystus 
mówił: „Wężowie, rodzaju jaszczury, i ja-
koż będziecie mogli ujść przed sądem ognia 
piekielnego?” – Był to zwrot pod adresem 
ludzi, którym się nie podobały jego nauki. 
Naprawdę, nie wydaje mi się to w najlep-
szym tonie. W Ewangelii znajduje się dużo 
takich wzmianek o piekle. Najpierw, natu-
ralnie, dobrze nam znamy tekst odnoszący 
się do grzechu przeciwko Duchowi Święte-
mu: »Ale kto by mówił przeciwko Ducho-
wi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone 
ani w tym wieku, ani w przyszłym«. Tekst 
ten stał się przyczyną niezliczonych cier-
pień, gdyż wszelkiego rodzaju ludzie wy-
obrażali sobie, iż popełnili grzech prze-
ciw Duchowi Świętemu i żyli w przeko-
naniu, że nie otrzymają przebaczenia ani 
w tym, ani w tamtym świecie. Jestem pew-
ny, że człowiek prawdziwie dobry nie sze-
rzyłby na świecie podobnych trwóg i obaw. 
Chrystus powiada jeszcze: „Pośle Syn czło-
wieczy anioły swoje, a oni zbiorą z króle-
stwa jego wszystkie zgorszenia i tych, któ-
rzy nieprawość czynią i wrzucą ich w piec 
ognisty, tam będzie płacz i zgrzytanie zę-
bów” – po czym rozwodzi się w dalszym 
ciągu nad płaczem i zgrzytaniem zębów. 
Wzmianki o tym następują jedna po dru-
giej i dla czytelnika jest zupełnie widoczne, 
że Chrystus musiał znajdować pewną przy-
jemność w przewidywaniu płaczu i zgrzy-
taniu zębów, bo inaczej nie powtarzałoby 
się to tak często. Nie zapomnieliście pew-
nie przypowieści o owcach i kozłach, gdzie 

mówi się, jak to podczas drugiego przyjścia 
Syn człowieczy odłączy owce od kozłów 
i powie kozłom: „Idźcie ode mnie przeklę-
ci w ogień wieczny”. I Chrystus ciągnie da-
lej: „I pójdą ci na męki wieczne”. Następ-
nie powiada znowu: „A jeśliby cię gorszy-
ła ręka twoja, odetnij ją; bo lepiej jest tobie 
ułomnym wejść do żywota, niżeli dwie ręce 
mając iść do piekła w ów ogień nieugaszo-
ny, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie 
gaśnie”. Powtarza się to parokrotnie. Muszę 
stwierdzić, że ta nauka, według której ogień 
piekielny jest karą za grzechy, jest okrutna. 
Doktryna ta upowszechniła okrucieństwo 
i dała światu całe pokolenia okrutnie tortu-
rowanych ludzi, a Chrystus Ewangelii, jeśli 
się go bierze takim, jakim go przedstawiają 
jego dziejopisowie, musi niewątpliwie po-
nosić za to częściową odpowiedzialność. 
Są jeszcze inne, chociaż mniej ważne nie-
dociągnięcia w nauce Chrystusa. Na przy-
kład historia świń gerazeńskich, o których 
opowiadają Marek i Mateusz. Nie było to 
z pewnością przejawem dobroci dla świń 
pozwolić w nie wejść demonom, skutkiem 
czego biedne zwierzęta wpadły do morza 
i utonęły. Musicie pamiętać, że Chrystus 
był wszechmocny i mógł po prostu kazać 
demonom się wynieść, ale on zamiast tego 
umieścił je w świniach. Dzieje drzewa figo-
wego również przedstawiają się dość zagad-
kowo. Wiecie zapewne, co się z nim stało: 
„A drugiego dnia (Jezus) łaknął; i ujrzaw-
szy z daleka figowe drzewo, mające liście, 
przyszedł, jeśliby snadź co na nim znalazł; 
a gdy do niego przyszedł, nic nie znalazł, 
tylko liście, bo nie był czas figom. A odpo-
wiadając, Jezus rzekł mu: Niechajże więcej 
na wieki nikt z ciebie owocu nie je..., a Piotr 
(następnego ranka) rzekł mu: Mistrzu, oto 
figowe drzewo, któreś przeklął, uschło”. 
Jest to bardzo dziwna opowieść, ponieważ 
pora owocowania fig jeszcze wtedy nie na-
deszła i doprawdy trudno było brać to drze-
wu za złe.

Nie, stanowczo nie zdaje mi się, żeby 
Chrystus czy to pod względem mądrości, 
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czy też dobroci stał tak wysoko, jak nie-
które postaci historyczne. Sądzę, że z tego 
punktu widzenia postawiłbym Buddę i So-
kratesa wyżej od niego.

Czynnik uczuciowy

Jak to już powiedziałem, nie sądzę, 
aby prawdziwy powód, dla którego ludzie 
przyjmują religię, miał coś wspólnego z ro-
zumowaniem. Ludzie stają się religijni z po-
budek uczuciowych. Często się słyszy, że to 
bardzo źle napadać na religię, ponieważ jest 
ona źródłem cnoty. Ta mi przynajmniej mó-
wiono; sam tego jakoś nie zauważyłem.

Samuel Butler sparodiował ten argu-
ment w swojej książce „Powrót do Erewho-
nu”. Bohater tego utworu, niejaki Hig-
gs, przybywa do nieznanego kraju, bawi 
tam jakiś czas, po czym ucieka balonem. 
W dwadzieścia lat później udaje się znów 
do tego kraju i zastaje tam nową religię, 
która nakazuje go czcić pod nazwą Syna 
Słońca i mówi o jego wniebowstąpieniu. 
Higgs zjawia się w wigilię dnia, w którym 
Erewhończycy obchodzą Święto Wniebo-
wstąpienia i słyszy, jak profesorowie Han-
ky i Panky mówią do siebie, że nigdy nie 
widzieli słynnego Higgsa i wcale nie mają 
do tego ochoty. Są to arcykapłani religii 
Syna Słońca. Oburzony podróżnik zbliża 
się do nich i oznajmia: „Zdemaskuję tę całą 
szarlatanerię i powiem ludziom, że jestem 
tylko zwykłym człowiekiem i że wzbiłem 
się w powietrze balonem”. Ale oni mu od-
powiadają: „Nie powinien pan tego czynić, 
ponieważ moralność naszego kraju jest ści-
śle związana z tym mitem i gdyby pewne-
go dnia Erewhończycy dowiedzieli się, że 
nie wstąpił pan do nieba, staliby się wszy-
scy złymi”. Higgs daje się przekonać i od-
chodzi bez słowa.

Myśl przewodnia jest więc taka: byliby-
śmy wszyscy występni, gdybyśmy nie trzy-
mali się wiary chrześcijańskiej. Wydaje mi 
się jednak, że jej wyznawcy byli w większo-
ści bardzo złymi ludźmi. Można skonsta-
tować ciekawy fakt, że im intensywniejsza 

była religijność danego okresu, im głębsza 
wiara w dogmat, tym większe było okru-
cieństwo i tym gorszy ogólny stan rzeczy. 
W tak zwanych wiekach wiary, gdy ludzie 
rzeczywiście wierzyli we wszystkie twier-
dzenia religii chrześcijańskiej, mieliśmy tor-
tury inkwizycji, miliony nieszczęśliwych 
kobiet spalono jako czarownice i nie było 
okrucieństwa, którego by się nie dopuszczo-
no na wszelkiego rodzaju ludziach w imię 
religii. Rozglądając się po świecie, wprędce 
spostrzegamy, że każdy, choćby najmniejszy 
wzrost uczuć humanitarnych, każda reforma 
kodeksu karnego, każdy krok w kierunku 
zmniejszenia niebezpieczeństwa wojny, każ-
da próba poprawy położenia ras kolorowych 
lub złagodzenia niewolnictwa, każdy postęp 
moralny, który się udało osiągnąć, był sta-
le zwalczany przez zorganizowane Kościo-
ły całego świata.

Oświadczam po dojrzałym namyśle, 
że religia chrześcijańska w postaci, jaką jej 
nadały Kościoły, była i jest jeszcze głównym 
nieprzyjacielem moralnego postępu świata.

Jak kościoły opóźniły rozwój postępu

Będziecie może uważali, że posuwam 
się za daleko, utrzymując, że te stosunki 
trwają nadal. Jestem innego zdania. Weźmy 
rzecz następującą. Musicie mi wybaczyć, 
że o niej wspomnę. Jest to nieprzyjemny 
fakt, ale Kościoły zmuszają nas czasem do 
przytaczania niemiłych rzeczy. Przypuść-
my, że w naszym dzisiejszym świecie nie-
doświadczona dziewczyna poślubi syfili-
tyka. W tym wypadku Kościół katolicki 
powiada: „Sakrament małżeństwa jest nie-
rozerwalny. Jesteście złączeni na całe ży-
cie” – i kobiecie tej nie wolno użyć żadnych 
środków, aby uniknąć wydania na świat sy-
filitycznych dzieci. Takie jest stanowisko 
Kościoła katolickiego. Twierdzę, że jest to 
szatańskie okrucieństwo. Żaden człowiek, 
którego przyrodzone uczucia nie zostały 
stępione przez dogmat, lub który nie jest 
całkowicie pozbawiony zdolności odczu-
wania cudzego cierpienia, nie byłby zdolny 
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utrzymywać, że jest słuszne i właściwe, aby 
podobny stan rzeczy istniał w dalszym cią-
gu. Podałem tylko jeden przykład. Ale jest 
dużo innych sposobów, za pomocą których 
w obecnej chwili Kościół przez obstawa-
nie przy tym, co nazywa moralnością, ska-
zuje najrozmaitszych ludzi na niezasłużo-
ne i zbyteczne cierpienia. I naturalnie jest 
on w swej przeważającej części przeciw-
nikiem postępu i wszelkich ulepszeń dążą-
cych do zmniejszenia ilości cierpienia na 
świecie, ponieważ opatrzył etykietą moral-
ności zbiór małostkowych przepisów postę-
powania, które nie mają nic wspólnego ze 
szczęściem ludzi.

Gdy się mówi o konieczności zrobienia 
tej lub owej rzeczy, która przyczyniłaby się 
do szczęścia ludzkości, Kościół odpowia-
da, że ten cel jest mu obcy. „Cóż wspólnego 
może mieć szczęście ludzi z moralnością? 
Zadaniem moralności nie jest uszczęśliwia-
nie ludzi, lecz przygotowanie ich do życia 
wiecznego”. To pewne, że ludzie przygoto-
wani w ten sposób nie wydają się zdolni do 
życia ziemskiego.

Strach jako podstawa religii

Religia jest oparta przede wszystkim 
i głównie na strachu. Jest to częściowo lęk 
przed nieznanym, a częściowo, jak już mó-
wiłem, pragnienie posiadania jak gdyby 
starszego brata, który stanie po naszej stro-
nie we wszystkich kłopotach i sporach. Lęk 
jest fundamentem tego wszystkiego – lęk 
przed tajemnicą, obawą porażki, lęk przed 
śmiercią. Strach rodzi okrucieństwo, nic 
więc dziwnego, że okrucieństwo i religia 
szły zawsze ręka w rękę. Lęk jest podstawą 
ich obu. Zaczynamy teraz cokolwiek poj-
mować rzeczy otaczające nas na tym świe-
cie i opanowywać je po trochu za pomo-
cą nauki, która utorowała sobie drogę krok 
za krokiem, wbrew chrześcijańskiej reli-
gii, wbrew Kościołowi, pomimo opozycji 
wszystkich starych przepisów. Nauka może 
nam pomóc przezwyciężyć ten tchórzliwy 
strach, w którym ludzkość żyła przez tyle 

pokoleń. Nauka i nasze serca mogą nas na-
uczyć rezygnacji z poszukiwania urojonej 
podpory, z wynajdywania sobie sprzymie-
rzeńców w niebie i używania naszych sił 
raczej do tego, żeby uczynić z tego świata 
miejsce, w którym żyć warto, a nie piekło, 
które zrobiły z niego Kościoły w ciągu mi-
nionych wieków.

Co powinniśmy robić?

Chcemy stać o własnych siłach i patrzeć 
na świat bez zmrużenia powiek – na jego 
dobre i złe strony, jego piękno i brzydo-
tę; chcemy widzieć świat takim, jakim jest 
i nie odczuwać przed nim lęku.

Należy podbić świat inteligencją, a nie 
odnosić się doń z niewolniczą uległością 
wypływającą z przerażenia, jakie w nas 
budzi. Pojęcie Boga bierze swój począ-
tek w starodawnym wschodnim despoty-
zmie. Jest to pojęcie bezwarunkowo nie-
godne wolnych ludzi. Gdy słyszy się w ko-
ściele ludzi, którzy poniżają się, mówiąc, że 
są nędznymi grzesznikami itd., wydaje się 
to czymś godnym wzgardy, czymś, co nie 
przystoi szanującym się istotom ludzkim.

Powinniśmy nie upadać na duchu i pa-
trzeć światu prosto w twarz. Powinniśmy 
uczynić nasz świat możliwie jak najlep-
szym. I chociażby rezultat nie odpowiadał 
naszym życzeniom, to jednak będzie lepszy 
od tego, co zrobili ze świata chrześcijanie 
w ciągu minionych stuleci.

Dobrze urządzony świat potrzebuje wie-
dzy, dobroci i odwagi. Nie potrzeba mu ża-
lów i westchnień za przeszłością ani zaku-
wania w kajdany swobodnej inteligencji za 
pomocą słów wyrzeczonych niegdyś przez 
ignorantów. Potrzebuje on śmiałych poglą-
dów i swobodnej inteligencji. Potrzebna mu 
jest nadzieja na przyszłość, a nie oglądanie 
się wstecz. Ufamy, że przyszłość, którą na-
sza inteligencja może stworzyć, pozostawi 
daleko za sobą wszystko to, cośmy zdziała-
li w przeszłości. 

Lidzbark Warmiński 
Przedruk: Red Rat, nr 53, 1999 r.
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Konieczność zmian

W 2022 r. minęła 32 rocznica wpro-
wadzenia od 1 września 1990 r. nauki re-
ligii do przedszkoli i szkół publicznych. To 
rocznica nieokrągła, a więc nie nadająca się 
do fetowania. Warto jednak ją zapamiętać. 
Oceniono wtedy na forum kościelnym stan 
katechezy katolickiej w Polsce i sformuło-
wano zalecenia na przyszłość: jeszcze wię-
cej katechezy! Tak można streścić rezul-
tat obrad 392 Zebrania Plenarnego Kon-
ferencji Episkopatu Polski (KEP), w dniu  
6 i 7 czerwca 2022 r. 

Była to reakcja Kościoła na zmiany za-
chodzące w dziedzinie religijności i obycza-
jowości społeczeństwa polskiego. Pomimo 
32. lat nauczania religii w szkołach postę-
puje – mówiąc językiem kościelnym – pro-
ces utraty wiary przez młodych ludzi. Coraz 
więcej młodych przestaje prowadzić życie 
modlitewne i sakramentalne, nie przycho-
dzi do kościołów. Biskupi dostrzegają i są 
zatroskani tym, że liczba młodych katolików 
w kościołach jest niższa niż frekwencja na 

szkolnej katechezie; że przybywa młodzie-
ży i ludzi dorosłych, którzy żyją na tzw. pe-
ryferiach wiary i moralności. W konsekwen-
cji władza kościelna uznała, że są potrzebne 
i nieuniknione zmiany w dziedzinie katechi-
zacji, które należy przeprowadzić jak naj-
szybciej, ale rozważnie. 

Jeszcze więcej katechezy – jak osią-
gnąć ten stan rzeczy? W czerwcu 2022 r. 
biskupi wskazali trzy kierunki działania. 
Po pierwsze: należy stale dbać o edukację 
religijną dzieci i młodzieży w szkole, pod-
nosić poziom katechezy, wspierać uczniów 
i nauczycieli. Po drugie: należy ożywić ka-
techezę parafialną poprzez wypracowanie 
nowych, atrakcyjnych inicjatyw ewangeli-
zacyjnych i stworzenie nowych ośrodków 
duszpasterskich przy parafiach. Po trze-
cie: należy wprowadzić urząd katechisty 
i zbudować parafialną sieć katechizacyjną, 
obejmującą osoby dorosłe. KEP uspoko-
iła zarazem wiernych, że jej „apel o kate-
chezę parafialną nie oznacza jednak rezy-
gnacji z lekcji religii w szkole. Katecheza 
w parafii i lekcje religii stanowią bowiem 

PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ

AGATA URSYN

Katechizacja w polskiej szkole 
publicznej i nie tylko tam

WIELKIE TROSKI  
NAJWIĘKSZEGO KOŚCIOŁA

„Są sprawy, o które w katechezie trzeba się martwić. Ale też pamiętać, że 
w tej dziedzinie działa też Pan Bóg” – mówił kardynał Kazimierz Nycz w 2022 r. 
do katechetów w diecezji opolskiej. Udział czynnika boskiego w całej sprawie 
zapewne zawsze pozostanie tajemnicą dla człowieka. Wiadomo natomiast, co 
wynika z  działań człowieczych i z czego od lat jest zadowolona i niezadowolo-
na władza Kościoła katolickiego w Polsce. 
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dwie rzeczywistości wzajemnie się uzu-
pełniające”. 

Problemy z tym co już istnieje, czyli ka-
techeza szkolna

W polskiej przestrzeni publicznej co pe-
wien czas pojawiają się propozycje ograni-
czenia lub usunięcia nauki religii ze szkół 
publicznych. Pomysłodawcy uderzają oczy-
wiście w Kościół katolicki, który jest naj-
większym beneficjentem katechezy szkol-
nej. Jest prawdą, że w Polsce stoi ona kato-
licyzmem, ale jest tak do pewnego punktu. 
Inne 24 kościoły i związki wyznaniowe 
także nauczają swojej religii w polskich 
szkołach. Każdy zmaga się z jakimiś pro-
blemami w tej dziedzinie, ale zawsze naj-
więcej wiadomo było i jest o sytuacji naj-
większego Kościoła.

Władze Kościoła katolickiego mówią 
od niedawna otwarcie o swoich problemach 
z katechezą szkolną. Największym i no-
wym jest postępująca rezygnacja uczniów 
z uczestnictwa w lekcjach religii. Tu należy 
przypomnieć, że nauka religii jest przed-
miotem nieobowiązkowym. Stałymi pro-
blemami są jakość zajęć z religii i tak zwa-
na formacja katechetów. Stopniowo przyby-
ła Kościołowi inna troska: brak nauczycieli 
religii katolickiej w przedszkolach i szko-
łach. Jakie są przyczyny owych proble-
mów?

Elita chodzi na zajęcia

Ubywa uczniów uczęszczających na 
lekcje religii katolickiej bądź, patrząc z in-
nej strony: przybywa tych, którzy rezygnu-
ją/wypisują się z lekcji religii. Kościół ka-
tolicki boleje nad tym zjawiskiem, pocie-
szając siebie i uczulając laikat na to, że 
„wypisywania się z religii na pewno nie 
wolno odczytywać jako rezygnacji z wia-
ry” przez uczniów. 

Dane statystyczne pokazywały, że na-
ukę religii porzucali zwłaszcza ucznio-
wie ostatnich klas (tzw. uczniowie starsi) 
w szkołach ponadpodstawowych wszyst-
kich typów. Z badań Centrum Badania 
Opinii Społecznej (CBOS) wynikało, że 
w 2018 r. udział w lekcjach religii deklaro-
wało około 70% uczniów ostatnich klas li-
ceów, techników i zasadniczych szkół za-
wodowych. W 2021 r. było to tylko 54% 
uczniów tych klas. W ocenie dyrektor-
ki CBOS, prof. Mirosławy Grabowskiej 
świadczyło to o porażce religijnej edukacji 
szkolnej. 

Malejącą frekwencję potwierdzał także 
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. 
Średnie dane dla całej Polski w roku szkol-
nym 2020/2021 i 2021/2022 były następu-
jące: ogółem na lekcje religii uczęszczało 
85,7% i 72,1% uczniów; w przedszkolach 
85,5% i 83% dzieci; w szkołach podsta-
wowych 92,1% i 90% uczniów; w liceach 
ogólnokształcących 69,8% i 63% uczniów; 
w technikach 74,9% i 68%; w szkołach 
branżowych I stopnia 75,6% i 69%; w szko-
łach branżowych II stopnia 58,2% (dane 
niepełne) i 60% uczniów.  

W roku 2022/2023 postępował spadek 
frekwencji. Do jakiego poziomu doszedł 
pokazuje przykład Łodzi. Tu na początku 
roku szkolnego 2022/2023 zaledwie 21,2% 
ogółu uczniów łódzkich szkół ponadpod-
stawowych podjęło naukę religii. Kate-
cheta, któremu z tej przyczyny ubyło w li-
ceum uczniów i godzin dydaktycznych wi-
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dział pozytywną stronę słabej frekwencji. 
Uważał, że w prowadzonych przezeń lek-
cjach religii w rezultacie uczestniczyła 
swego rodzaju elita uczniowska! 

Tendencja spadkowa nie powinna być 
zaskoczeniem. Jeszcze w okresie naucza-
nia religii w parafialnych punktach kate-
chetycznych (1961-1990 r.) widoczna była 
zależność frekwencji od wieku uczniów: 
im starsi byli uczniowie – tym mniej ich 
chodziło do parafii na lekcje religii. Po-
nadto był wtedy normą odpływ rzeszy 
uczniów młodszych po przyjęciu sakra-
mentu eucharystii (potocznie – pierwszej 
komunii świętej). 

Frekwencja na lekcjach religii była zróż-
nicowana w skali kraju. Zależała m.in. 
od miejsca zamieszkania uczniów (mia-
sto, wieś, region kraju). Na te socjologicz-
ne uwarunkowania nałożyły się w ostatnich 
latach nowe przyczyny spadku frekwen-
cji. Biskup Wojciech Osial (przewodni-
czący Komisji Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski) wskazywał 
w 2022 r. na: obojętność młodzieży wobec 
praktyk religijnych; chęć pozyskania wol-
nego czasu, np. w celu realizowania innych 
zajęć pozaszkolnych; nieakceptowanie na-
uczyciela religii i nieatrakcyjność zajęć; 
skandale pedofilskie w Kościele i negatyw-
ne postrzeganie instytucji Kościoła; spadek 
religijności w rodzinach; postępującą seku-
laryzację i silne przemiany kulturowe za-
chodzące w społeczeństwie polskim. Inny 
hierarcha – kard. Kazimierz Nycz zwra-
cał uwagę na taką nieoczekiwaną przyczy-
nę jak pandemia covid. Zdaniem kardynała 
„dwa lata pandemii dokonały spustoszenia 
w życiu religijnym młodych ludzi. Wielu 
zrezygnowało z pobierania nauki religii” 
w latach 2020-2021. 

Od roku szkolnego 2023/2024 być może 
zacznie zanikać problem malejącej fre-
kwencji na lekcjach religii. Władze kościel-
ne oczekują, że minister edukacji narodowej 

wdroży wtedy dawny postulat Konferencji 
Episkopatu Polski. Chodzi w nim o nało-
żenie na ucznia obowiązku uczestniczenia 
w lekcjach religii lub etyki i zlikwidowa-
nie możliwości niepobierania przez ucznia 
nauki żadnego z tych dwóch przedmiotów. 
Tymczasem w roku szkolnym 2022/2023 
Kościół nadal zmagał się z problemem ni-
skiej frekwencji, stosując nie wiadomo czy 
skuteczny środek zaradczy. Było to apelo-
wanie przez biskupów do sumień katolic-
kich: „Drodzy Uczniowie! Zachęcamy Was 
wszystkich do udziału w organizowanych 
lekcjach religii w szkole. Skorzystajcie z tej 
szansy na lepsze poznanie Boga”. Do rodzi-
ców zaś: „Miejcie staranie o wychowanie 
religijne waszych dzieci. Posyłajcie wasze 
dzieci na lekcje religii”.

Przedmiot nieczęsto zachwyca

W tym miejscu można dopowiedzieć 
uszczypliwie: chociaż często są one nud-
ne. Taki stan rzeczy potwierdził w pew-
nym stopniu sondaż CBOS przeprowa-
dzony w 2021 r. Uczniowie oceniali jakość 
i atrakcyjność realizacji szkolnych lekcji re-
ligii. Rezultat był następujący: „niespeł-
na co trzeci uczeń ocenił lekcje religii jako 
ciekawe; tyle samo – że nudne”. W istocie 
uczniowie oceniali działanie konkretnych 
nauczycieli, dla których „katechizowanie 
nie jest zwykłą pracą zawodową, ale powo-
łaniem i realizacją ważnej misji” – objaśnił 
niegdyś bp Józef Kupny. Wiedza o specyfi-
ce tego zawodu nie jest powszechna. 

W ciągu ponad 30 lat katechizowania 
w przedszkolach i szkołach publicznych 
Kościół katolicki uczynił wszystko, aby na-
uka religii spełniała standardy obowiązują-
ce przedmioty realizowane w szkole. Trze-
ba uczciwie przyznać, że Kościół wykonał 
olbrzymią pracę: zorganizowano kształce-
nie nauczycieli religii na poziomie akade-
mickim, przygotowano odpowiednie pro-
gramy nauczania, liczne i nowoczesne pod-
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ręczniki do katechezy. Dzięki temu „jako 
przedmiot szkolny religia jest dobrze zorga-
nizowana w wymiarze dydaktycznym i pe-
dagogicznym” – uważają władze kościelne. 

Wszystko to powinno budować wysoki 
poziom nauczania religii i przyczyniać się 
do podniesienia rangi przedmiotu w syste-
mie szkolnym. W praktyce jest inaczej. Od 
lat stałymi problemami Kościoła są: nieza-
dowalająca atrakcyjność przekazu przed-
miotu i niewłaściwa (to kościelne ujęcie 
rzeczy!) formacja katechetów. 

Kluczem gwarantującym atrakcyjność 
przedmiotu jest osoba katechety – wskaza-
ła KEP w 2021 r. Powinien on „przyciągać 
młodych ludzi ciekawym prowadzeniem 
lekcji, szczerością i otwartym kontaktem 
z pokoleniem ciekawym świata”. Ponadto 
przypomniano zależność: jeśli nauczyciel 
jest super, wtedy się lubi przedmiot. Są tacy 
super nauczyciele w gronie katechetów. To 
osoby na wagę złota – jak ich określa bp 
Damian Bryl – pożądane w każdej diecezji. 

Każdy nauczyciel religii zna idealny 
wzór w swojej profesji. To Jezus Chrystus, 
który potrafił docierać ze swoim przeka-
zem do osób prostych i do uczonych w Pi-
śmie. Jego sukces był zbudowany ze szcze-
gółów. Współcześnie chodzi o to samo. 
Z różnych enuncjacji biskupich, w tym tak-
że papieża Franciszka wynika, że właściwie 
uformowany katecheta (w domyśle dobry) 
powinien być – rzecz jasna – kompetentny 
pod względem merytorycznym i pedago-
gicznym; mieć poczucie powołania do pra-
cy katechizacyjnej, gdyż ma ona charak-
ter misyjny; być wiarygodnym świadkiem 
wiary w środowisku szkolnym; umieć łą-
czyć teorię z praktyką; unikać rutynowego 
nauczania i lubić swój przedmiot; szanować 
uczniów oraz im ufać. Katechetę powinna 
cechować dojrzałość psychiczna i cierpli-
wość w pracy; umiejętność bycia z inny-
mi i dla innych; otwartość na dialog i umie-
jętność obrony własnych poglądów. Takich 

katechetów miał w młodości papież Franci-
szek, i wspomina ich do dzisiaj.

Biskupi polscy przypominają nieustan-
nie, że należy dbać o właściwą formację na-
uczycieli religii, gdyż „dla młodego czło-
wieka obraz katechety jest także pierwszym 
obrazem Kościoła”. Może on przyciągać 
uczniów, ale także zniechęcać do utrzymy-
wania kontaktu z tą instytucją.

Topnieje korpus katechetów 

W „fachu” katechety – jak wyraził 
się papież Franciszek w 2022 r. – pracują 
w Polsce tysiące osób świeckich i duchow-
nych. W roku 2021/22 było 29026 kateche-
tów katolickich. Była to liczba realna. Gdy 
uwzględni się fakt, że wiele osób praco-
wało w kilku szkołach, wtedy była to gru-
pa 40216 nauczycieli. Najwięcej było kate-
chetów świeckich (kobiet i mężczyzn). Sta-
nowili oni 59,5% ogółu nauczycieli religii 
katolickiej. Księża diecezjalni to 30,9%, 
siostry zakonne 6,4%, zakonnicy 2,9%, 
alumni i diakoni to 0,3%.

Wykształcenie katechetów w roku 
2020/21 było zaś następujące: tytuł magi-
stra teologii miało 84,1% ogółu nauczycieli; 
5,1% miało tytuł magistra innych nauk, ale 
uzupełnili oni wykształcenie katechetycz-
ne i teologiczne; 3,7% miało tytuł licencja-
ta w zakresie teologii; 1,4% stanowili ab-
solwenci kolegium teologicznego niemają-
cy tytułu licencjata; 2,3% nauczycieli miało 
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stopień doktora; 3,3% katechetów miało 
inne wykształcenie.

Nauczycieli religii katolickiej ubywa od 
kilku lat. Władze kościelne mówią otwar-
cie: prognozy są bardzo złe i katechetów 
będzie brakować. Główną przyczyną tej 
sytuacji jest przechodzenie na emeryturę 
katechetów, którzy podjęli pracę w latach 
90. XX wieku. Trudno jest znaleźć ich na-
stępców. Do zawodu przybywa mniej no-
wych pracowników niż ich potrzeba – tro-
skają się biskupi. Jest tak, ponieważ wie-
le osób postrzega naukę religii jako trudny 
przedmiot, zwłaszcza w kontekście utrzy-
mania dyscypliny podczas lekcji. Nauczy-
ciele przedmiotów szkolnych nie garną się 
do nauczania religii jako przedmiotu do-
datkowego. Nieliczni podejmują trud uzy-
skania odpowiednich kwalifikacji. Wyni-
ka to być może z faktu, że nauka religii 
i jej nauczyciele nie cieszą się autoryte-
tem w środowisku szkolnym. Napływ no-
wej kadry hamuje także lęk. Według roze-
znania władz kościelnych jest to lęk przed 
tym, że „kiedyś  nie będzie w szkole lek-
cji religii; lęk, że nie jest to pewna praca”. 
Katecheci, podobnie jak inni nauczyciele 
odchodzą ze stanu nauczycielskiego także 
z powodu niskich zarobków, wypalenia za-
wodowego i złego stanu zdrowia. 

Zapewnienie obsady zajęć z religii 
w szkołach jest coraz trudniejsze dla Ko-
ścioła katolickiego. Zajmują się tym dy-
rektorzy diecezjalnych wydziałów kate-
chetycznych. Po rozpoczęciu roku szkol-
nego 2022/23 niejeden z nich odetchnął 
z ulgą, że jeszcze raz udało się im pozyskać 
niezbędną liczbę katechetów. Wielu dyrek-
torów zdaje sobie sprawę z tego, że w roku 
2023/24 i w latach następnych będzie jesz-
cze trudniej osiągnąć sukces organizacyjny. 

Deficyt kadrowy nie omija także przed-
szkoli. W Rybniku (teren archidiecezji ka-
towickiej) nie zorganizowano nauki religii 
w kilku przedszkolach, gdyż przed rozpo-

częciem roku szkolnego 2022/23 nie zgłosił 
się do pracy żaden katecheta. Władza ko-
ścielna zgodziła się na zawieszenie zajęć 
z religii w tych placówkach do czasu znale-
zienia katechety.

Przepisy ministerialne z 1992 r. wskazu-
ją, że „nauka religii we wszystkich typach 
szkół odbywa się w wymiarze dwóch go-
dzin lekcyjnych tygodniowo”. W przypad-
ku braku kadry nauczającej „tygodniowy 
wymiar lekcji religii może być zmniejszo-
ny” do jednej godziny tygodniowo. W tej 
sprawie decyduje biskup. Kościół ma zatem 
zagwarantowaną swobodę działania w sy-
tuacji pogłębiającej się opresji kadrowej.  

W praktyce zdarzało się ograniczenie 
katechezy do 1 godziny tygodniowo, ale nie 
z powodu braku katechetów. Zabiegali o to 
dyrektorzy szkół w interesie uczniów klas 
maturalnych. Były to nieliczne przypadki. 
Biskupi wydawali zgodę na 1 godzinę lek-
cyjną katechezy, ale czynili to bardzo nie-
chętnie. Na ustępstwie ze strony Kościoła 
zyskiwała bowiem tylko strona oświatowa, 
i nie był to zysk doraźny. W 2022 r. abp Jó-
zef Kupny wyjaśniał katechetom wrocław-
skim, że „taka zgoda może oznaczać stop-
niowe wyprowadzanie religii ze szkół, bo 
nigdy jeszcze nie zdarzyło się by – kiedy te 
problemy miną – ktoś poprosił o przywró-
cenie ponownie dwóch godzin lekcji reli-
gii”. 

Czy władze kościelne odważą się zasto-
sować „wariant redukcyjny”? Jak widać po-
wyżej każde rozwiązanie ma zalety i wady. 
Tymczasem biskupi, w celu pozyskania no-
wych katechetów, zwrócili się w 2022 r. do 
wiernych z dramatycznym apelem: „Zachę-
cajcie swoich bliskich i znajomych do wy-
boru studiów dających przygotowanie do 
pracy katechetycznej. (…) Postrzegajmy 
lekcje religii jako pracę piękną, pewną i po-
trzebną”. 

Pomimo wskazanych trudności Kościół 
katolicki nie wycofa się, nie odejdzie ze 
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szkół, gdyż bezpośredni kontakt z uczniem 
jest dla niego bezcenny – zapewniają bisku-
pi. Traktują oni katechezę szkolną jako do-
bro i system, dzięki któremu „Kościół ma 
możliwość dotarcia z orędziem Ewange-
lii do szerokiej grupy dzieci i młodzieży”. 
Grupy tak dużej, jak nigdy nie zdarzało się 
w Polsce przed 1990 r. 

 
Nowości parafialne

Zadania na wiele lat

W ujęciu kościelnym katecheza para-
fialna daje możliwość doświadczenia wia-
ry, liturgii, modlitwy i wspólnoty przez 
wszystkich jej uczestników: dzieci, mło-
dzież i osoby dorosłe.

Katecheza parafialna dzieci i młodzieży 
polega przede wszystkim na przygotowa-
niu do sakramentów. Z tym Kościół jakoś 
sobie radzi. Istnieje natomiast „odwieczny 
problem katechizacji dorosłych” – ubolewa-
ją biskupi polscy.

Postulat jej ożywienia został przedsta-
wiony w czerwcu 2022 r., zaś w październi-
ku 2022 r. biskupi zakomunikowali ogólny 
plan „rewitalizacyjny”. Wskazano w nim 
następujące „sposoby ożywienia kateche-
zy parafialnej”: (1) Stworzenie w Polsce 
posługi katechisty, ustanowionej przez pa-
pieża Franciszka w 2021 r. Do tego są po-
trzebne polskie przepisy kościelne. Episko-
pat zaplanował ich wydanie wiosną 2023 r. 
(2) Wsparcie działań katechetycznych po-
przez ustanowienie szkół animatorów do 
pracy w parafii. Powinny one być w każ-
dej diecezji (w 2022 r. takie placówki już 
działały, ale tylko w 4 diecezjach). (3) Mą-
dre oddzielenie zakresu i realizacji kateche-
zy parafialnej od nauki religii w szkole. (4) 
Wyodrębnienie w dziedzinie katechezy dla 
dorosłych – katechezy dla rodziców i rodzi-
ny. (5) Tworzenie nowych inicjatyw ewan-
gelizacyjnych i ośrodków duszpasterskich 
w parafiach dla młodych ludzi, którzy po-

rzucili naukę religii w szkole (niektórzy bi-
skupi wskazują, że powinno to być orato-
rium – miejsce spotkań i uczenia się prze-
żywania wiary we wspólnocie). 

  
Nowi krzewiciele wiary

Katolicy polscy w niewielkim stop-
niu angażują się w życie kościelne. Son-
daż CBOS z 2021 r. pokazał, że „wielu ba-
danych (trzech na czterech) przychodzi do 
instytucji [Kościoła] po pewną usługę du-
chową i na tym się kończy ich związek 
z parafią”. Zaledwie 15% ogółu badanych 
deklarowało, że chciałoby mieć wpływ na 
sprawy parafii, gdyż „laikat przyzwyczaił 
się do tego, by w sprawy parafii się nie an-
gażować”. Czy w takiej sytuacji znajdą się 
chętni do pełnienia nowej funkcji katechi-
sty w parafiach i diecezjach Kościoła kato-
lickiego w Polsce?

Papież Franciszek ustanowił posługę 
katechisty w maju 2021 r. (dekret Antiquum 
ministerium) w celu włączenia osób świec-
kich (kobiet i mężczyzn) w dzieło przeka-
zywania wiary przez katechezę. Czeka ich 
posługa, czyli działanie o charakterze mi-
syjnym. Kandydaci do tej funkcji muszą 
spełniać następujące wymagania: być głę-
bokiej wiary i dojrzałymi życiowo, od lat 
aktywnie uczestniczyć w życiu wspólno-
ty chrześcijańskiej. Powinna ich cechować 
gościnność, wielkoduszność i „zdolność do 
życia w braterskiej komunii”. Co do wy-
magań intelektualnych katechista musi być 
uformowany pod względem biblijnym, teo-
logicznym, duszpasterskim i pedagogicz-
nym. Zadaniem katechistów będzie m.in. 
przewodzenie modlitwie wspólnotowej, 
szczególnie pod nieobecność kapłana czy 
diakona; przewodzenie obrzędom pogrze-
bowym; posługa osobom chorym i niesie-
nie pomocy dla ubogich; formowanie in-
nych katechistów; koordynowanie ini-
cjatyw duszpasterskich we wspólnocie 
kościelnej.
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W grudniu 2021 r. Kościół wprowadził 
liturgiczny obrzęd ustanowienia katechi-
sty. Przy tej okazji Kongregacja do Spraw 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
podała wyjaśnienia do papieskiego dekre-
tu z maja 2021 r. Wskazano, że katechista 
nie jest katechetą, którym jest nauczyciel 
religii w szkole; że katechista nie jest sub-
stytutem kapłana, lecz wykonawcą posłu-
gi osoby świeckiej wynikającej z jej chrztu; 
że katechiści mają być współodpowiedzial-
ni w kościele lokalnym za głoszenie i prze-
kaz wiary pod kierunkiem i we współpracy 
z kapłanami. 

Podobieństwo nazw powodowało, że 
w praktyce mylono funkcje i w gruncie 
rzeczy niewłaściwie odczytywano intencje 
Stolicy Apostolskiej. Nawet polska Katolic-
ka Agencja Informacyjna nie radziła sobie 
początkowo z relacjonowaniem papieskie-
go dekretu o posłudze katechisty. Dzienni-
karze pisali o katechetach zamiast o kate-
chistach. 

Nowa inicjatywa kierownika w każdej 
instytucji może budzić entuzjazm, nadzie-
ję, ale także obawę czy niechęć. Po-

dobnie jest z Kościołem katolickim w Pol-
sce. Tu realizacja idei ożywienia zaanga-
żowania osób świeckich w życie kościelne 
może utknąć w miejscu wskutek różnych 
przeszkód. Jedną z nich „może tu być mała 
otwartość duchowieństwa na świeckich. 
Musimy się otworzyć na świeckich” – za-
chęcał bp W. Osial jesienią 2022 r. Brak 
owej otwartości jest zresztą odwiecznym 
problemem Kościoła katolickiego w Polsce. 

* * *
A zatem: doskonalić, ożywić, wprowa-

dzić, to zalecenia Konferencji Episkopa-
tu Polski sformułowane w 2022 r. odno-
śnie do katechizacji w Polsce dzieci, mło-
dzieży i ludzi dorosłych. Są to zadania do 
wykonania w ciągu wielu lat przez ducho-
wieństwo i rzeszę światłych świeckich ka-
tolików. Czas pokaże, czy się powiedzie ich 
realizacja i w jakim zakresie. Co do jedne-
go można chyba mieć pewność: Kościołowi 
nie będzie łatwo działać w tych sprawach 
w pluralistycznym i coraz bardziej zlaicy-

zowanym społeczeństwie polskim. 

INSPIRUJĄCA CISZA
Przed recitalem w Nowym Jorku skrzypek Yehudi Menuhin jadł obiad 

w restauracji hotelowej. Kierownik Sali poinformował kelnera:
- To jest wielki muzyk.
Gdy Menuhin wyszedł, kierownik spytał kelnera:
- Czy był zadowolony z obiadu?
- O, tak. Ale nie wierzę, że jest wielkim muzykiem.
- Dlaczego?
- Bo kazał włączyć radio.
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Zdecydowałam się na napisanie kilku 
artykułów dla Państwa z zakresu bliskiego 
matematyce nie dlatego, że wiem więcej 
lub umiem lepiej, ale dlatego, że matema-
tyka jest moim wyborem życiowym wyni-
kającym z podziwu i fascynacji. 

Całe życie staram się przekonać mło-
dych ludzi dlaczego warto „dać jej szan-
sę” na wzajemne polubienie się. Może ktoś 
z Państwa, nawet nie mając ciepłych uczuć 
ani dobrych doświadczeń na tym polu, po-
myśli nieco cieplej lub z uśmiechem o tej 
dziedzinie nauki, która zwana jest Kró-
lową, a gdy się dobrze przyjrzeć, to peł-
ni raczej rolę Kopciuszka w stosunku do 
innych dziedzin nauki i dyscyplin nauko-
wych, ale także życia codziennego.

Najsłynniejsza litera?

Jest taka litera, którą posługujemy się 
najczęściej, bez względu na narodowość. 
Można wiec ją nazwać najpopularniej-
szą literą w rankingu międzynarodowym, 
gdyby taki ranking istniał. Niezwykłą po-
pularność litera ta zawdzięcza matematy-
ce, która posługuje się swoim własnym ję-
zykiem. 

Matematycy wkładają wiele wysił-
ku, by „język matematyki” był jak najbar-
dziej uniwersalny, zrozumiały dla wszyst-
kich – bez względu na znajomość języków 
obcych przez osobę zajmującą się matema-
tyką. Stąd taka duża ilość symboli, ozna-
czeń, kwantyfikatorów i innych „tajem-
nych znaków”, którymi posługuje się kró-
lowa nauk.

Także w zakresie popularności liter – 
matematyka kieruje się własnymi zasada-
mi. Litera najczęściej stosowana w mate-
matyce nie jest bowiem popularna w żad-
nym innym języku.

Jaka to litera? Łatwo można odgadnąć 
przypominając sobie lekcje matematyki 
i typowy dialog:

nauczyciel:
– Jasiu, przeczytaj proszę treść zadania 

i je rozwiąż.
uczeń:
– Przeczytałem, ale nie wiem jak roz-

wiązać.
nauczyciel:
– Przeczytaj jeszcze raz, ale tym razem 

wypisz dane i szukane.

MATEMATYKA NIE BOLI

PREZENTUJEMY CYKL ROZWAŻAŃ O MATEMATYCE    

NAJCZĘŚCIEJ POJMOWANEJ JAKO SENNY KOSZMAR UCZNIÓW 

 ADAM MICKIEWICZ  

Praktyka 

Na co będą potrzebne – pytało pacholę -
Trójkąty, czworoboki, koła, parabole?

Że potrzebne – rzekł mędrzec – musisz teraz wierzyć. 
Na co potrzebne, zgadniesz, gdy zaczniesz świat mierzyć.

MAŁGORZATA MARKIEWICZ

Najsłynniejsza litera
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I wówczas, bez względu na treść za-
dania, z bardzo dużym prawdopodobień-
stwem, po stronie szukanych uczeń zapi-
sze tą magiczną literę:

– szukana długość odcinka: x
– szukana ilość elementów: x
– szukana cena: x
– szukana liczba: x
– szukana wielkość: x
– szukany wymiar: x
– szukany procent: x (…)
Bez względu na treść zadania – najczę-

ściej w zadaniach staramy się znaleźć x.
Dlaczego właśnie x spośród wszystkich 

istniejących liter?
W poszukiwaniu odpowiedzi należy 

się cofnąć o setki lat, aż do XVII wieku, 
kiedy to litera „x” stała się symbolem nie-
wiadomej. Okazuje się, że litera ta swoją 
niezwykłą popularność w matematyce za-

wdzięcza małej popularności w językach, 
którymi się posługiwano. 

Przyczyna okazuje się prozaiczna i, co 
ciekawe, nie była decyzją matematyków. 
Zecerzy wiedząc, że litera oznaczająca 
niewiadomą będzie się powtarzała w tek-
ście matematycznym przeznaczonym do 
druku – starali się wybrać taka literę, któ-
ra w zwykłym tekście pojawia się najrza-
dziej. Obawiali się bowiem, że jeśli do 
składania tekstów matematycznych wy-
korzystają zbyt wiele czcionek z popular-
ną literą na przykład „a”, to czcionek tych 
zabraknie do całości materiału przezna-
czonego do druku. Litera „x” była więc do 
tego celu idealna, gdyż była bardzo rzadko 
używana w zwykłych tekstach. 

Małgorzata Markiewicz
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Helena Glińska była drugą żoną wiel-
kiego księcia moskiewskiego. 

Nie jest znana dokładna data jej uro-
dzenia, historycy przypuszczają, że naj-
prawdopodobniej był to rok 1508. Do dziś 
trwają spory czy urodziła się na Litwie, 
czy w Moskwie. Po świętej Oldze była 
pierwszą formalną władczynią państwa 
rosyjskiego.

Książę Wasyl III był żonaty dwukrot-
nie. Pierwszą żoną była Salomonida Sa-
burowa, córka bojara wywodzącego się 
z tatarskiej ordy. Została wybrana, zgod-
nie z rosyjskim zwyczajem, w rezultacie 
swoistego konkursu piękności nazywane-
go „jarmarkiem narzeczonych”. Niestety, 
w ciągu osiemnastu lat trwania związku 
– nie pojawił się oczekiwany dziedzic tro-
nu. W przypadku braku potomstwa tron 
wielkoksiążęcy przypadłby znienawidzo-
nemu bratu Jurijowi i jego potomkom. 
Wasyl III podjął próby pozbycia się bez-
płodnej żony. Wielu badaczy przypusz-
cza, że z myślą o rozwodzie książę nosił 
się już wcześniej, dlatego też podjął decy-
zję o budowie klasztoru Nowodiewicze-
go. Budowę rozpoczęto już w maju 1524 
r., ukończono po roku. Ponieważ bezpo-
średniej winy Salomonidy nie było, ze-
słanie jej do oddalonego klasztoru byłoby 
nieuzasadnione, a umieszczenie w klasz-
torze Wniebowstąpienia na Kremlu nie-
możliwe, dlatego też książę   wybudował 
klasztor w pobliżu Moskwy (dziś jej cen-
trum). Potomni zyskali ciekawy zabytek 
architektoniczny z prestiżowym cmenta-
rzem wokół).

SPACER PRZEZ HISTORIĘ

DANUTA STOLAREK

Litewska regentka  
na moskiewskim tronie

Książę napotkał duży opór otoczenia 
i znacznej części duchowieństwa twier-
dzącego, że małżeństwo uświęcone przez 
cerkiew jest nierozerwalne, zgodnie z for-
mułą prawosławną jest „zawierane przed 
Bogiem na niebiosach”. Poza tym zgod-
nie z regułą prawosławia ten, którego żona 
odeszła do klasztoru nie ma prawa do no-
wego związku. Reguła ta była wielokrot-
nie łamana przez przyszłych panujących. 
W otoczeniu księcia znaleźli się usłuż-
ni duchowni, którzy przygotowali księciu 
odpowiedź, przedstawioną w formie opo-
wieści ewangelicznej o bezpłodnym drze-
wie figowym, które należy usunąć z sadu 
pełnego drzew zdrowych i owocodajnych. 
Tę interpretację zaakceptował także metro-
polita Daniel, którego głos był decydujący. 
Przeciwnicy rozwodu szybko znaleźli się 
w jak najdalej płożonych klasztorach. 

W listopadzie 1525 r. Salomonida 
pod imieniem Sofia złożyła śluby zakon-
ne. Nie obyło się też bez zdecydowane-
go sprzeciwu samej zainteresowanej. Po-
dobno podeptała habit, sprzeciwiła się 
ostrzyżeniu włosów, kalecząc przy tym 
nożycami próbującą ją ostrzyc przełożo-
ną. Gdyby pogodziła się ze swoim losem, 
najprawdopodobniej pozostałaby w klasz-
torze Nowodiewiczym. Przy tak zdecy-
dowanym oporze zesłano ją do klasztoru 
w Kargopolu, a po pięciu latach  znalazła 
się w klasztorze Pokrowskim w Suzdalu. 
Stał się on później miejscem zesłania wie-
lu carowych, „chcących” zostać mniszka-
mi. Nigdy nie pogodziła się z losem. Aby 
przeszkodzić księciu w zawarciu nowego 
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małżeństwa kolportowała pogłoskę, że nie 
jest winna i jakoby wkrótce po zesłaniu do 
klasztoru urodziła syna Jurija Wasiliewi-
cza. Kiedy rozkopano mogiłę jakoby nie-
mowlęcia, znaleziono tylko ubranka dzie-
cięce.

W nowy związek książę Wasyl III 
wstąpił po trzech miesiącach od rozwo-
du 21 stycznia 1526 roku. Wasyl III miał 
wówczas 47 lat, Helena 18. Ponieważ była 
prawosławna, nie było potrzeby konwer-
sji, jak w przypadku przyszłych caro-
wych. Arystokracja rosyjska nie była za-
chwycona wyborem, a mnisi z klasztoru 
biełozierskiego nazwali małżeństwo wiel-
kiego księcia aktem rozpusty. 

Kim była nowa małżonka wielkie-
go księcia, skoro wzbudziła tyle nega-
tywnych emocji nie tylko na dworze, ale 
i wśród moskwian?  Pochodziła ze znane-
go na Litwie a potem na Rusi książęcego 
rodu Glińskich. Przodkowie rodu wywo-
dzili się od chana Mamaja, posiadali wła-
sny herb symbolizujący tron książęcy. Po 
przegranej bitwie nad Donem we wrze-

śniu 1380 roku (do historii przeszłą pod 
nazwą „bitwa na Kulikowym Polu”) ro-
dzina Mamaja  uciekła na Litwę pod opie-
kę Wielkiego Księcia Litewskiego Wi-
tolda. Syn Mamaja otrzymał od księcia 
niewielką miejscowość na Zadnieprzu - 
Glińsk nad Sułą. Witold osiedlał tam Ta-
tarów tworząc pas ochronny przeciwko 
księstwu moskiewskiemu. Synowie Ma-
maja przyjęli chrzest w obrządku prawo-
sławnym  i stali się książętami Glińskimi. 
Glińscy złożyli hołd wielkiemu księciu li-
tewskiemu Witoldowi i otrzymali wielkie 
dobra na Rusi Perejasławskiej. Sprawowa-
li wiele urzędów i funkcji wojskowych. 
Najbardziej znanym z nich był Michał 
Gliński, człowiek o wszechstronnych za-
interesowaniach. Wiele podróżował po 
Europie, służył jako żołnierz cesarzo-
wi Maksymilianowi I Habsburgowi, póź-
niej księciu Saksonii Albrechtowi. Za jego 
namową we Włoszech przeszedł na kato-
licyzm. W 1490 roku powrócił na Litwę, 
zajmował wysokie stanowiska na dworze 
wielkiego księcia litewskiego Kazimie-

Elena Glinskaya
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rza Jagiellończyka. Mimo wielu sukcesów 
wojskowych nie otrzymał buławy wiel-
kiego hetmana litewskiego. Jego ambi-
cje były nieposkromione. Nie docenił ich   
król Zygmunt I Stary, wręcz przeciwnie,  
dawał posłuch słowom wojewody trockie-
go Jana Zabrzezińskiego, który traktował 
Glińskiego jako rywala. Wkrótce król od-
sunął Glińskiego od wszelkich urzędów. 
W odpowiedzi Michał ze swoimi braćmi 
wszczął  bunt na kresach przeciwko Zyg-
muntowi Staremu. Wkrótce został zabity 
przez Glińskich wojewoda Janusz Zabrze-
ziński. Wybucha III wojna litewsko-rosyj-
ska. Dalsze wydarzenia nastąpiły lawino-
wo. Król skonfiskował  wszystkie dobra 
kniaziów Glińskich na kresach. W 1508 
Michał i jego bracia Iwan i Wasyl, ze swo-
imi wojskami przeszli na służbę wielkiego 
księcia moskiewskiego Wasyla III, który 
nagrodził ich tytułem bojara, a Michało-
wi nadał Borowsk i Jarosławiec i uczynił 
go dowódcą wielkiego pułku. Michał jako 
zdolny dowódca oddał wielkie usługi Mo-
skwie. Jednak w 1514 r., gdy wojska mo-
skiewskie poniosły klęskę pod Orszą, 
Wasyl III oskarżył Michała Glińskiego 
o zdradę i knowania z królem Polski Zyg-
muntem  Starym. Michał został wtrącony 
do lochu, gdzie przebywał 13 lat. W tym 
czasie przeszedł ponownie na prawosła-
wie. W 1526 roku Wasyl III ożenił się 
z bratanicą Michała – Heleną Wasiliewną 
Glińską. Po roku w wyniku nalegań mał-
żonki, wielki książę moskiewski wypuścił 
Michała na wolność.

Nie mniej ciekawe są koligacje ze stro-
ny matki Heleny. Była spokrewniona z po-
łudniowosłowiańskimi rodami panują-
cymi. Ród matki wywodził się z  prawo-
sławnego serbskiego rodu Pietrowiczów, 
będącego wówczas magnackim rodem 
węgierskim, który przeniósł się z Ser-
bii do Transsylwanii. Rodzina zajmowa-
ła wysokie stanowiska na dworze Jana Za-

polyi. Dziadkiem Heleny ze strony matki 
był serbski despota Stefan Jakszyc, ośle-
piony z rozkazu sułtana Murada. Babka – 
despotina Angelina była córką księcia al-
bańskiego Aramita Komina. Dodajmy do 
tego pochodzenie samego Wasyla – wnu-
ka basileusów bizantyjskich ze strony 
matki i książąt Rurykowiczów ze strony 
ojca. Zarzuty pod adresem Iwana Groź-
nego, szczycącego się, że był potomkiem 
znamienitych starożytnych  rodów - bi-
zantyjskiego domu Paleologów, a po mat-
ce z serbskimi i wołoszańskimi despo-
tami oraz książętami albańskimi i litew-
skimi  nie były bezzasadne. Podobnie jak 
pod adresem ojca, że popełnił mezalians 
żeniąc się z Heleną Glińską, której stry-
jem był wybitny działacz państwowy, dy-
plomata i wojownik Michaił Gliński. Oj-
ciec Wasyl Lwowicz Gliński (przydomek 
Ciemny) był na Litwie namiestnikiem 
wasyliszskim, słonimskim, starostą brze-
skim, podstolim Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego.

Helena   przybyła do Moskwy w 1522 
roku w wieku lat 14. Do tego czasu z mat-
ką i rodzeństwem przebywała na Litwie 
pod opieką spokrewnionego z nimi rodu 
książąt Wiśniowieckich. Wasyl III po raz 
pierwszy spotkał ją w soborze Uspienskim 
podczas jednego ze świąt prawosławnych. 

Helena nie była pierwszą cudzoziem-
ką na dworze moskiewskim. Poprzedzi-
ły ją Sofia, córka wielkiego księcia litew-
skiego, która została żoną Wasyla I  (naj-
starszego syna Dymitra Dońskiego), oraz 
Zoe Paleolog, żona Iwana III, ojca Wasyla 
III, która wniosła wielki wkład w rozwój 
kultury i architektury rosyjskiej. Niestety, 
poprzedniczki mimo starań nie zmieniły 
mentalności i nie utorowały drogi do bar-
dziej europejskiego statusu kobiet na dwo-
rze moskiewskim. Żony panujących nadal 
pozostawały pustelnicami w zaciszu te-
remów, nawet w nabożeństwach uczest-
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niczyły zasłonięte od postronnych oczu, 
o uczestnictwie w oficjalnych uroczysto-
ściach dworu nawet nie myślały. Oprócz 
księcia, najbliższych krewnych i osób du-
chownych nikt nie mógł składać im wizyt. 

Helena, osoba bardzo pogodna, z euro-
pejskimi manierami, nosząca stroje pod-
kreślające, a nie maskujące, jej sylwetkę, 
bardzo różniąca się od córek i żon bojar-
skich, wywoływała zgorszenie. Używa-
ła kosmetyków podkreślających urodę, 
zamiast bielideł i soku z buraka do ma-
lowania rumieńców. Miała piękne białe 
zęby i lubiła się uśmiechać. Zawsze była 
pogodna. Potrafiła prowadzić błyskotli-
wą konwersację. Na Litwie uczestniczy-
ła w życiu towarzyskim, w wesołych uro-
czystościach. Była kobietą wykształconą, 
biegle znała język polski, niemiecki, łaci-
nę, potrafiła nie tylko mówić, ale i pisać 
w tych językach. Wśród moskwianek wy-
różniała się nie tylko zgrabną figurą, ale 
i jak na owe czasy wysokim wzrostem – 
165 cm. Jak określano – miała nadbałtyc-
ki typ urody. Jak się okazało, jej piękne 
rude włosy i zielone (inne źródła podają, 
że niebieskie) oczy zamiast ozdoby stały 
się przekleństwem i nazywano ją wstrętną 
(i inne przymiotniki) wiedźmą, czarowni-
cą. Miała regularne, subtelne rysy twarzy. 
Była wesołego usposobienia, ale też po-
trafiła być bardzo impulsywna, stanowcza 
i bezkompromisowa, jeśli chodziło o inte-
resy kraju. Nie nawykła  do ślepej poko-
ry kobiet rosyjskich, nawet wysoko uro-
dzonych. Księżnej zarzucano, że nie tylko 
lekceważy stare ruskie obyczaje i trady-
cje,  ale wręcz je profanuje. 

Wraz z Heleną na dworze książęcym 
pojawiło się grono nowych osób, jej krew-
ni, przyjaciele, przyjaciółki, których uspo-
sobienie i sposób bycia bardzo różniło się 
od milczących, nudnych bojarów – starych, 
brodatych, ubranych w długie kaftany. Pod 
jej wpływem zmienił się sam książę Wasyl 

III. Poważył się na rzecz niesłychaną do-
tychczas - zgolił brodę, zmienił rosyjski 
strój z pół tatarskiego, pół bizantyjskiego 
na polski kontusz, zaczął nosić czerwone 
safianowe obuwie z zadartymi noskami. 

Pierwszy potomek pary książęcej 
pojawił się dopiero po czterech latach 
25 sierpnia 1530 roku, wcześniej odbyto 
wiele pielgrzymek do cudownych miejsc 
modląc się o następcę. Według  kronika-
rzy  podobno w dniu narodzin przyszłe-
go cara Iwana w pogodny dzień zagrzmiał 
grom,  pojawiły się błyskawice, zadrża-
ła ziemia. Znaki te interpretowano jako 
zapowiedź  burzliwego panowania peł-
nego grozy i okrucieństwa. Żona kazań-
skiego chana  rozpowszechniła pogłoski, 
że dziecko urodziło się z dwoma rzędami 
zębów, oświadczyła: „jednymi pożre nas 
(Tatarów), a drugimi – was”. Takich pro-
roctw krążyło wiele po kraju. 

Wcześniej wesoła, beztroska księżna 
stała się wzorową, bardzo troskliwą mat-
ką, swój czas poświęcała wyłącznie sy-
nowi. Drugi syn urodził się 30 września 
1532 roku.  Zgodnie z tradycją wielkoksią-
żęcą nadano mu imię Jurij. Był dziec-
kiem niepełnosprawnym – głuchonie-
mym i upośledzonym umysłowo, o czym 
nie przekonał się Wasyl III – zmarł w nocy 
z 3 na 4 grudnia 1533 roku. Przed śmier-
cią książę powołał radę regencyjną do 
opieki nad małoletnimi dziećmi, składa-
jącą się z siedmiu bojarów, określaną jako 
siedmiobojarszczyna, która miała rzą-
dzić i opiekować się następcą tronu przez 
12 lat. Jej członkiem został także stryj He-
leny, Michaił Gliński. Do dziś trwają spo-
ry, czy w skład rady była powołana Hele-
na, ponieważ na Rusi nie było tradycji ko-
lektywnego zarządzania i powoływania 
rad regencyjnych. W testamencie, książę 
przykazał małżonce zachować państwo 
do czasu pełnoletności następcy. O ostat-
niej woli księcia można znaleźć informa-
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cję  w Latopisie woskriesienskim z 1542 r., 
że „sceptr wielkiej Rusi” przekazał syno-
wi, ale w latach 50-ych XVI w. kronikarze 
twierdzili, że książę berło przekazał nie 
trzyletniemu synowi, lecz żonie. Do dziś 
trwają spory – czy była pełnoprawną re-
gentką, czy tylko uzurpatorką. Należy za-
uważyć, że do tronu nazajutrz po pogrze-
bie  pretendowali stryjowie Iwana, bracia 
zmarłego księcia, dorośli i pełnoprawni. 
Mogli stać się groźnymi rywalami dla jej 
małoletniego syna. Szybko znaleźli sprzy-
mierzeńców wśród rodziny Szujskich. Na-
wet gdyby nie pretendowali do tronu, wo-
kół nich mogliby gromadzić się przeciw-
nicy jej rządów.  

Z tych rozbieżności interpretacyj-
nych skorzystała Helena. Poczuła się peł-
noprawną regentką, faktycznie dokonała 
przewrotu i odsunęła od władzy siedmiu 
bojarów. Między nimi  od początku rozgo-
rzał konflikt przebiegający na linii – stara 
bojarska arystokracja a wychodźcy  z  Li-
twy, lub też jak określano – potomkowie 
Rurykowiczów i Gedyminowiczów. Jako 
kobieta bardzo energiczna, wykształcona 
i bardzo ambitna potrafiła nie tylko zręcz-
nie manewrować między wrogimi sobie 
ugrupowaniami, ale i przewidzieć dalsze 
ich ewentualne działania. Nie czekając aż 
podejmą konkretne kroki pierwsza zada-
ła ciosy. 

Książę Wasyl III
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Do roli współregenta pretendował stryj 
Heleny - Michał Gliński, który zgodnie 
z ostatnią wolą zmarłego miał się opieko-
wać rodziną książęcą. Formalnie stał się 
drugą osobą w księstwie. Jako człowiek 
niebywale ambitny, bardzo doświadczo-
ny polityk zaczął przejmować coraz wię-
cej spraw państwowych. Odważył się pu-
blicznie strofować Helenę, żądając odsu-
nięcia faworyta, powołując się na zasady 
moralności, co w jego ustach brzmiało 
mało wiarygodnie.  Z pierwszego pomoc-
nika regentki stawał się właściwym regen-
tem.  Ponadto Helena miała świadomość, 
że stryj górował nad nią nie tylko doświad-
czeniem politycznym, ale i szerokimi kon-
taktami, tak w kraju jak i za granicą. Sta-
nowił dla niej prawdziwe niebezpieczeń-
stwo. Aby zapobiec przejęciu przez niego 
władzy został uwięziony pod zarzutem 
otrucia księcia Wasyla III i przygotowania 
zamachu stanu. Zapewne został potrak-
towany „bardzo szczególnie”, ponieważ 
stosunkowo młody i energiczny człowiek  
zmarł wkrótce po wtrąceniu do lochu. Ten 
pojedynek  wygrał faworyt. Regentce nie 
groziła utrata władzy. 

Regencja zaczęła się od represji wobec 
tych bojarów, którzy nie chcieli podpo-
rządkować się jej woli. Wobec tych, któ-
rzy ratowali się ucieczką na Litwę repre-
sje dotknęły członków ich rodzin. Aresz-
towano nie tylko ich żony, ale i dzieci. 
Nastąpiło wiele aresztowań i zadziwiają-
co szybkich zgonów wśród wtrąconych do 
lochów. Stosowano tortury, morzono gło-
dem, zakuwano w kajdany. Dla postra-
chu rzeczywistych i rzekomych członków 
spisku publicznie wieszano wzdłuż dróg. 
Trzydziestu mieszkańców Nowgorodu, 
którzy byli stronnikami księcia Andrzeja, 
brata Wasyla III, powieszono w równych 
odstępach wzdłuż drogi moskiewsko-no-
wgorodzkiej. Wśród krewnych uwięzio-
nych i zbiegłych zapanowała panika. Re-

presje miały odstraszać od wszelkiego 
sprzeciwu czy spisków. 

Najbliższym sojusznikiem Heleny po-
został żonaty faworyt księżnej Iwan Fio-
dorowicz Owczyna-Telepniew-Oboleński. 
Był mądrym, utalentowanym, ale i nie-
bywale ambitnym politykiem, wyjątkowo 
oddanym faworytce i sprawom państwa. 
Wkrótce z najwierniejszego pomocnika 
przekształcił się we współregenta. Helenę 
Glińską zapamiętano nie tylko z represji.  
Mimo bardzo krótkiego panowania prze-
prowadziła wiele reform, których nie zdą-
żył doprowadzić do końca Wasyl III. Do 
najważniejszych należy reforma pieniężna. 

Ponieważ Ruś długo funkcjonowała 
jako luźny związek udzielnych księstw, 
książąt łączyły więzy pokrewieństwa 
i powiązania z dynastią Rurykowiczów. 
Większość z nich miała własny system 
pieniężny i własne mennice, a rozwój go-
spodarczy i wymiana handlowa nie tylko 
między księstwami ale i z zagranicą wy-
magały jednolitego systemu monetarne-
go. Ówczesna Ruś nie dysponowała zaso-
bami szlachetnego kruszcu, co doprowa-
dziło do niemal masowego fałszowania 
monet srebrnych, zmniejszania ich wagi 
itp., mimo że wobec fałszerzy stosowano 
okrutne kary jak obcinanie rąk, czy wle-
wanie do gardła roztopionego ołowiu.

Aktywność zagraniczna Wasyla III 
i przyłączanie wciąż nowych ziem  do 
księstwa moskiewskiego wymagało stwo-
rzenia jednego systemu pieniężnego. Tego 
dzieła nie zdążył dokończyć,  kontynu-
owała to regentka. W lutym  1535 roku 
przygotowano dekret o zamianie starych 
monet różnej wagi i zawartości kruszcu. 
W następnym miesiącu zaczęto wdrażać 
nowy system monetarny. Za wzór wzię-
to monety  z Nowgorodu. Należy przypo-
mnieć, że wcześniej z grzywny wagowej 
bito 520 monet, obecnie 600.Waga nowej 
monety wynosiła 0,34 grama, do drob-
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nych rozliczeń ustanowiono tzw. „poło-
wuszkę” – 0,17 grama. Do dużych trans-
akcji bito monety 0,68 grama. 

Podstawową monetą stała się srebrna 
„nowgorodka” Na poprzedniej moskiew-
skiej monecie jeszcze z czasów Iwana III 
był przedstawiony jeździec z szablą, na-
zywano ją „szabielnicą”, na nowej tzw. 
„nowgorodce” jeździec z kopią, którą za-
częto nazywać „kopiejką”. Wkrótce wy-
parła ona lżejszą moskiewską szabielnicę. 
Symbol jeźdźca na koniu był wzięty z No-
wgorodu, ponieważ tam zwykle na mone-
tach i ważnych pieczęciach przedstawia-
no świętego Jerzego Zwycięzcę na koniu. 
Na rewersie był staroruski napis „Osudar 
Wsieja Rusi”, a od 1538 r. „Wielkij Kniaź 
Iwan Wsieja Rusi”, ponieważ oficjalnym 
panującym był małoletni Iwan. Na mone-
cie o wadze 0,17 g. był przedstawiony le-
cący ptak i napis „Gosudar”. Po czterech 
miesiącach zaczęto bić nowe monety. Pil-
nie nadzorowano zawartość szlachetne-
go kruszcu w monecie, aby do srebra nie 
mieszano mniej wartościowych metali, 
na przykład cyny. Według nowego syste-
mu monetarnego 100 kopiejek tzw. „no-
wgorodok” stanowiło wartość jednego ru-
bla. Rubel dzielił się na dwie „połtiny” lub 
dziesięć grywien. Do dziś Rosjanie często 
zamiast 50 kopiejek używają nazwy „po-
łtinnik”. Reforma doprowadziła do unifi-
kacji systemu pieniężnego, zlikwidowała 
system dzielenia pieniądza  na moskiew-
ski i nowgorodzki. System monetarny stał 
się stabilny.  Księstwo Moskiewskie sta-
ło się pierwszym krajem na świecie, który 
wprowadził dziesiętny system monetarny. 

Reforma Heleny Glińskiej była jed-
nym z najważniejszych  wydarzeń w dzie-
jach państwa rosyjskiego. Wprowadzenie 
monopolu państwowego na bicie monet 
przynosiło dochody do skarbu państwa 
i pozwalało finansować różne wydatki na 
rozwój kraju i wyprawy wojenne. Sprzy-

jało rozwojowi wymiany towarowej  mię-
dzy księstwami jak i handlu zagraniczne-
go. Kupcy pilnowali jakości towaru, a nie 
otrzymywanego pieniądza. 

 Rząd regentki prowadził aktywną 
walkę z przestępczością („złymi ludź-
mi”). Obowiązek ścigania łamiących pra-
wo nałożono na tzw. „gubnych” (okręgo-
wych) starostów”, których wybierano spo-
śród szlachty lub bogatych mieszczan. 
W rezultacie starostowie okręgowi  mieli 
status sędziów okręgowych. Innym osią-
gnięciem było niedopuszczenie do roz-
szerzania się cerkiewnego stanu posiada-
nia ziem. Ponadto kontynuowano rozpo-
częte jeszcze za czasów Wasyla III prace 
architektoniczne. Pod kierunkiem wło-
skiego architekta P. Friazina  został  zbu-
dowany mur obronny otaczający gęsto za-
budowane podgrodzie  położone wzdłuż 
rzeki Moskwy. Ponadto przystąpiono do 
budowy wielu twierdz przygranicznych 
i wzmocnienia zdolności obronnych miast 
nadgranicznych. 

Na krótki okres panowania regent-
ki przypadły także wojny z Polską (1534-
1537) zakończone rokowaniami pokojo-
wymi z Zygmuntem I Starym i rozejmem 
ze Szwecją. Niestety, dalsze zamierze-
nia energicznej regentki przerwała śmierć 
4 kwietnia 1538 roku. Wielu historyków 
rosyjskich i polski historyk Ludwik Bazy-
low twierdzili, że na pewno została otruta. 
Wskazywano na rodzinę Szujskich jako 
na sprawców. Później historycy okresu ra-
dzieckiego, powołując się na różne kro-
niki, twierdzili, że w ostatnim roku życia 
miała poważne problemy zdrowotne, czę-
sto odwiedzała klasztory słynące cudami, 
modląc się o zdrowie.  Zgodnie z rosyjską 
tradycją „powieziono ją saniami” (w Ro-
sji zwyczaj odwożenia zwłok saniami, bez 
względu na porę roku, zachował się do 
czasów Piotra I, na prowincji rosyjskiej aż 
do końca XX w.) do soboru Wniebowstą-



58

pienia. Po zburzeniu go w latach 20-tych 
XX wieku sarkofagi zostały przeniesio-
ne do soboru Archangielskiego. Katakum-
by tego soboru są największą na świecie 
żeńską nekropolią.  Znajduje się tam po-
nad 50 sarkofagów, w których spoczywa-
ją szczątki wysoko postawionych kobiet 
rosyjskich  (żony, córki i bliskie krewne 
wówczas panujących).  

Spory o przyczynę śmieci Heleny zo-
stały wyjaśnione dopiero w 1990 roku, 
kiedy przeprowadzono badania w Labora-
torium Spektralnym. Po zbadaniu sarko-
fagu przeprowadzono analizę fragmentu 
całunu, kawałka żebra i fragmentu czep-
ka z pasmem włosów. Wszędzie znalezio-
ne sole rtęci, chlorek rtęci i arszenik (pre-
paraty te wchodziły w skład wielu maści, 
leków i kosmetyków w ówczesnej Eu-
ropie). Zawartość tych związków ponad 
dwudziestokrotnie przekraczała dopusz-
czalne normy. Wyniki zostały potwier-
dzone przez Biuro Medycznych Ekspertyz 
Sądowych. Podobne stężenie norm znale-
ziono w prochach z dna sarkofagu i frag-
mentach całunu oraz w zachowanym war-
koczu. Uczeni są zgodni, że organizm 
młodej, zdrowej trzydziestoletniej kobie-
ty nie mógł nagromadzić takiej ilości rtęci 
nawet przy codziennym, obfitym stosowa-
niu kosmetyków i maści.  Także obecność 
arszeniku przekraczała ponad dziesięcio-
krotnie dopuszczalną normę. Badając krę-
gosłup zauważono anomalię anatomiczną 
– jeden dodatkowy krąg lędźwiowy.  Za-
tem, można zadać pytanie: czy pogarsza-
jący się stan zdrowia w ostatnim roku ży-
cia nie był skutkiem systematycznego po-
dawania trucizny?

Rekonstrukcję twarzy na podstawie 
czaszki przeprowadził w 1999 roku wy-
bitny ekspert kryminalistyki, słynny pla-
styczny rekonstruktor portretów na podsta-
wie czaszek S. A. Nikitin. Z rekonstrukcji 
wynika, że  zachowały się piękne, równe, 

białe zęby, delikatne, regularne rysy twa-
rzy i prawdopodobnie piękny uśmiech. 

Po jej śmierci ster rządów przeję-
li, bojarzy, nastąpiła kolejna fala repre-
sji wobec zwolenników Heleny Glińskiej. 
Pierwszym represjonowanym był jej fa-
woryt Iwan Fiodorowicz Owczina-Telep-
niew-Oboleński. Zmarł w lochu zamorzo-
ny głodem. Walka o władzę między naj-
bardziej wpływowymi rodami bojarskimi 
była pasmem nieszczęść, pochłonęła wie-
le istnień ludzkich. Mimo przysiędze zło-
żonej Wasylowi III, siedmioletnim siero-
tą, następcą tronu tylko formalnie opieko-
wali się bojarzy. Jak  Iwan IV pisał później 
– był znieważany, obrażany, pozbawiony 
opieki, był świadkiem wielu krwawych 
scen. Nikt nie przygotował go do przy-
szłych rządów, bojarzy zaślepieni żądzą 
władzy w ogóle nie widzieli w nim przy-
szłego władcy.  Wielu historyków twier-
dzi, że z lęków i straszliwych doświad-
czeń dzieciństwa ukształtował się charak-
ter przyszłego cara Iwana IV Groźnego. 
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FELIETONY

Jak zwykle kończę codzienne ślęczenie 
przed telewizorem. No więc na dzisiaj je-
stem w pełni „doinformowany”. Rano spa-
cerowałem po Kijowie z prezydentem USA, 
potem dojechałem do Jasionki pod Rzeszo-
wem, wreszcie wylądowałem późnym wie-
czorem w Warszawie. Poszedłem spać, pa-
dając z nóg w Viktorii. Wcześniej nieco 
oglądałem apartament z łóżkiem „king- 
size” z łazienką z oknem o wielkości ćwier-
ci mojego pokoju. Po takim dniu padłbym 
(nieoficjalnie) choćby na podłogę i zasnął-
bym, ale czy wypada? Nie wypada!

Co rano? Nie wiem. Przypuszczam, że 
zaplanowano ple, ple, ale przecież wszyst-
ko owiane było tajemnicą. Reporterzy tyl-
ko mogli przypuszczać: z kim?, kiedy? 
I czy w ogóle? No więc rano, a raczej przed 
obiadem rytualne powitanie, orkiestra, pa-
rada „czołem telu dencie”! (trenowałem to 
za młodu na poligonie studenckim z ulu-
bionym majorem). Oficjalnie czekamy na 
wystąpienie najważniejsze, podwieczorne. 
No i doczekaliśmy się. Wyselekcjonowa-
ne „tłumy” dzieci z chorągiewkami trzech 
zaprzyjaźnionych państw, muzyka i… wy-
stąpienie „najbardziej oczekiwanego”. Jest. 
Przemówił. Pokrzepił serca, pochwalił, dał 
nadzieję, a nawet zapewnił, że nawet gu-
zika nie oddamy. (Może trochę przesadzi-
łem). Oklaski. Wrzawa.

A co jutro? No, jeszcze jutro spotkanie 
„ważnych”, zapewniających się o solidarno-
ści partnerów. Kilku ociągających się, kilku 
zapewniających o swej gotowości już… za 
kilka miesięcy. Jeden „na nie – bo”. Jeszcze 
inny zapewnia, że jak skończy remont le-
opardów, to je dośle. O samolotach – cisza. 

Myślę sobie: jak mają się „obronić” Ukraiń-
cy w powietrzu, skoro nie mogą zniszczyć 
lotnisk poza zasięgiem ich obronnej artyle-
rii średniego zasięgu. No, ale ja się na tym 
nie znam. 

Ludzie! Jak ta biedna Ukraina, którą 
wszyscy klepią przyjaźnie po plecach, ma 
się obronić przed krociowym nawałem im-
perialnego potencjału, jeśli idzie tu o wy-
niszczenie substancji ludzkiej – a przede 
wszystkim materialnej – mniejszego prze-
ciwnika. No więc kładę się dziś spać z na-
dzieją, że już jutro, a nie za miesiąc, za 
kwartał albo za dwa lata dojadą na Ukrainę 
czołgi niemieckie, samoloty choćby stare-
go układu warszawskiego, patrioty amery-
kańskie liczniejsze niż te dwa koło Rzeszo-
wa, i amunicji „skolko ugodno”, bo Rosja-
nie produkują ją non stop przez dwadzieścia 
cztery godziny, a nie po sześć przez pięć 
dni. Póki co, myślę sobie, że gdybym był 
Holendrem, to bym przecież pilnował tu-
lipanów, gdybym był Hiszpanem to bym 
czekał na derby Real – Barcelona, we Wło-
szech wspierałbym kobietę premiera (tak 
rzadko…), gdybym był Polakiem to bym… 
czekałbym na upragniony przeze mnie wy-
nik jesiennych wyborów jeśli, jeśli opozy-
cja wreszcie wystąpi z sensownym progra-
mem, odłoży sprawę wyboru lidera, prze-
wietrzy swe kanapy mini partii, moszczą 
się w końcu na jednej, wspólnej twardej 
ławce.

P.S.
(Rozgadał się osiemdziesięciolatek, a tu 

marszałkini sejmu, marszałek senatu, nie 

MIECZYSŁAW JAKUBIEC

Mowa, mowa, słowa, słowa
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mówiąc już o prezydentowej, marzną na 
świeżym powietrzu.)

P.S. 2
Jak to będzie pojutrze?
Jest już pojutrze. Czytam deklarację 

B6. Lakoniczna, przez wszystkich uczest-
ników podpisana. Nawet przez Węgry. De-
klaracja ma być suplementem do lipcowe-

go dokumentu brukselskiego NATO. Od-
prowadzam wzrokiem telewidza znikający 
samolot prezydenta Bidena. Jak to będzie 
w lipcu? Tego najstarsi górale nie są w sta-
nie przewidzieć. Oby rzeka słów (we Fran-
cji susza) plus czyny pomogły skutecznie 
Ukrainie znów żyć po ludzku. 

Szopen na koniu

Kolejny, pryncypialny podział społe-
czeństwa stał się faktem. Kolejny, lecz (oba-
wiam się) wcale nie ostatni.

Teraz chodzi oczywiście o pokłosie re-
portażu TVN 24 „Franciszkańska 3”. Py-
tania stawiane w tym materiale są moim 
zdaniem rozsądne. Widać, że autorzy, czu-
jąc wagę tematu i ryzyko z nim związane, 
przygotowali się wyjątkowo starannie. Py-
tania, o których mowa powyżej zawiera-
ły zaczątek odpowiedzi. I tu się otworzyły 
bramy piekieł. Część społeczeństwa uwiel-
biająca JP II. Bezwarunkowo i fanatycznie, 
podniosła ogromne larum, że świętego nam 
postponują, że to zamach drugi z kolei… 
itp., itp. Żadnej logicznej analizy, żadnej 
próby rozeznania i racjonalizacji zagadnie-
nia. Świętokradztwo i koniec. Ręce precz 
od największego Polaka!

Nie jestem chyba pierwszym z tych, 
którzy maja odwagę przyznać się do bez-
radności w tej sprawie. Jak tu polemizować 
z ludźmi, którzy lada chwila przy sprzyja-
jącej okazji sięgna do przemocy? Oj, żebym 
tylko nie wypowiedział tej myśli w złą go-
dzinę!

Obrońcy pamięci papieża-Polaka oce-
niają dokumenty SB jako fałszywe, tenden-
cyjne, a więc niewiarygodne. Mam wobec 
tego pytanie: wobec sprawy papieża – Po-
laka kwity esbeckie są fałszywe, a wobec 
opozycji czy osób niewygodnych dla obec-

nych władców sa prawdziwe i niepodwa-
żalne? Kompletna aberacja – nieprawdaż?

Słuchałem wypowiedzi papieża Fran-
ciszka i arcybiskupa Grzegorza Rysia na te-
mat tak bulwerujący Polki i Polaków. No, 
może nie wszystkich, bo mnie nie. Uderzy-
ło mnie w tych dwóch głosach jedno: na-
woływanie do powściągnięcia emocji, do 
dalszych badań, do zrozumienia czasów, 
w jakich przyszło działać metropolicie kra-
kowskiemu, a potem głowie Kościoła. Obaj 
duchowni przestrzegali przed przykłada-
niem dzisiejszej miary do dawnych czasów.

Czy zatem ma to oznaczać, że cier-
pienia ofiar potworów w sutannach były 
mniej ważne, byle jakie, urojone? Cierpie-
nie dziecka jest cierpieniem, drodzy dostoj-
nicy!

Kiedy myślałem o kulcie JP II w Polsce, 
o tych setkach pomników (najczęściej kiep-
skiej jakości artystycznej), przypomniało 
mi się wydarzenie, w którym brałem udział 
jeszcze jako student. Wydarzenie to uzmy-
słowiło  mi, że pomniki wznoszone w tru-
dzie i znoju (za niemałe pieniądze) z cza-
sem stają się zaledwie częścią krajobrazu, 
tak spowszedniałą, że aż niewartą refleksji. 

Było tak:
Jako student podczas wakacji zarabia-

łem jako wychowawca na półkoloniach 
w ramach akcji „Lato w mieście”.
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Opiekunowie organizowali maluchom 
czas wakacji, między innymi prowadząc 
podopiecznych przez stary Kraków. Stara-
liśmy się opowiadać piękne, budujące hi-
storie na temat oglądanych zabytków. Pew-
nego pięknego dnia zawitaliśmy na Wawel. 
Wchodząc od strony katedry, po drodze mi-
nęliśmy pomnik konny Tadeusza Kościusz-
ki. Wskazałem na postać naszego bohatera 
narodowego i zadałem pytanie:

„Kto powie, kto wie, co to za pomnik?
Rączkę podniósł mały Mireczek i gło-

śno rzekł:
- Ja wiem, ja wiem!
- No, kto? – dopytałem.
- Sopen na koniu!
  Refleksję tę dedykuję wielbicielom po-

mników. 

 Marchołt
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Ostatnia granica

Mój wnuk szukał czegoś w szafie, 
gdzie było trochę rzeczy po moim zmarłym 
mężu. Sama rzadko tam zaglądam. Wystar-
czy mi, że raz posprzątałam, posegregowa-
łam różne przedmioty. Odwiedziny w sza-
fie nie są mi potrzebne do snucia dobrych 
wspomnień. 

Wnuk z uporem nurkował w otchłań po-
dziadkowej szafy.

- Szukasz czegoś? – zagadnęłam.
- Potrzebny mi czarny krawat. Pamię-

tam, że dziadek miał taki.
- Ja też pamiętam, ale nie wiem, gdzie 

schowałam. Jak chcesz, to poszukaj, tylko 
nie rób bałaganu. A tak dla porządku – po 
co ci dziadkowy krawat, a w dodatku czar-
ny?

- Jutro w szkole mamy protest.
- Protest? Przeciw czemu, albo przeciw 

komu?
- Właściwie to nie wiadomo, czy prze-

ciw czemuś, czy przeciw komuś.
- Jaśniej chłopie, jaśniej, bo nie rozu-

miem.
- Wiesz, babciu, chodzi o tego Michała, 

co się zabił, bo ujawniono, że był ofiarą pe-
dofila.

- Jasne, że wiem.
- No. Cała szkoła umówiła się, że na du-

żej przerwie będzie protest, a chłopaki będą 
w czarnych lub ciemnych ciuchach i obo-
wiązkowo w czarnych krawatach.

- A kto wpadł na ten pomysł?

- Tak dokładnie to nie wiadomo. Jakoś 
tak spontanicznie wyszło. Dyrekcja dała 
pozwolenie. Chyba to będzie mocna rzecz.

- Będą przemówienia?
- Właśnie nie. Planujemy ciszę. W koń-

cu co tu powiedzieć? Chłopaka nie ma, 
matka pewnie do końca życia będzie cier-
pieć, a te matoły winne całego nieszczęścia 
ani trochę się nie przejęły. Nawet gdyby ty-
siąc razy wydali jakieś pokorne oświadcze-
nie, to ja im nie wierzę. Nic a nic.

Nie przypuszczałam, że młody chłopak 
może tak myśleć. Pewnie wielu jeszcze my-
śli tak samo, ale niestety, nie wszyscy. To 
źle. Przecież niektórzy z nich mogliby się 
znaleźć w podobnej sytuacji. Czy każdy 
z pokrzywdzonych niszczy własne życie? 
Pewnie, że nie. Ale trauma zostaje. Nie da 
się jej wywabić, zmyć, zapomnieć. I na do-
datek cała rzecz została wywołana z powo-
dów politycznych. Życie młodego, wrażli-
wego człowieka, za podłość politycznych 
kreatur. Padła ostatnia granica zwyczajnej 
przyzwoitości.

 Mój wnuk triumfalnie pomachał znale-
zionym krawatem.

- Na razie, babciu! 
I już go nie było. Nie zdążyłam na-

wet zapytać, czy wie, jak się wiąże krawat. 
Choćby ten czarny. 

    Babcia
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Z portali – gazeta.pl 

Reparacje. ks-t:
Plany Watykanu, wspierającego 

Niemcy hitlerowskie, były i są powszech-
nie znane. Watykan zawsze sekundował 
silniejszemu, co Polacy widzieli w czasie 
powstań Listopadowego i Styczniowe-
go. Polska została wyklęta za wystąpie-
nie przeciwko carom, a ekskomunika nie 
został zdjęta do dzisiaj. Akcja ewakuowa-
nia niemieckich zbrodniarzy do Argenty-
ny i Urugwaju, potwierdzała tę tezę. Pius 
XII nie wycofał się ze swoich prohitlerow-
skich poglądów, a sekundowali mu polscy 
dostojnicy kościelni, jak np. Sapieha czy 
Wyszyński. Watykan nie chciał również 
uznać polskiej zwierzchności nad Ziemia-
mi Zachodnimi, utrzymując fikcję zarzą-
dzania diecezjami, np. Wrocławia, z Nie-
miec.

JK: 
Mamy taką modlitwę patriotyczną, 

gdzie są słowa: „Co nam obca przemoc 
wzięła – szablą odbierzemy”. Pytanie tyl-
ko, kiedy?

Może zaczniemy od Szwecji, która się 
w ogóle nie poczuwa do winy, że nas zruj-
nowała i obrabowała w połowie XVII wie-
ku prawie doszczętnie? No cóż, pozosta-
ło w rodzinie… W końcu Karol Gustaw, 
który wywiózł z Polski co się tylko dało 
i Jan Kazimierz byli kuzynami. No to i po-
zostało, co wywiózł, w rodzinie… A poza-
tem Szwecja nam sprzyja…

No to może Niemcom „szablą odbie-
rzemy”? Też niemało nagrabili. Dostali-
śmy wprawdzie „czarne złoto” („brunatne” 
zresztą też), ale ten zysk kosztuje coraz 
więcej i jest już praktycznie nieopłacalny. 

No to na kogo ru-
szymy z tą szablą? 
Wypada że na Kijów, 
ze Szczerbcem w dło-
ni…

Umberto Eco: 
Od zawsze przypominam: „Księ-

ża są przy tobie tuż po urodzeniu, kie-
dy cię chrzczą. Potem masz ich w szko-
le, jeżeli rodzice byli bigotami i powierzyli 
im twoją edukację. Kolej na pierwszą ko-
munię, lekcje katechizmu i bierzmowa-
nie. W dniu ślubu ksiądz powiada ci, co 
masz robić w sypialni, a nazajutrz, żeby 
mieć się czym podniecać w konfesjona-
le, pyta cię na spowiedzi, ile razy to zrobi-
łeś. Tobie o spółkowaniu mówią księża ze 
wstrętem, a sami wstają codziennie z łó-
żek, gdzie je uprawiali; nie myją nawet so-
bie rąk i idą jeść i pić swojego Pana, żeby 
potem wydalić go z siebie i wysikać. Po-
wtarzają, że ich królestwo nie jest z tego 
świata, ale zgarniają, co się da. Cywiliza-
cja nie osiągnie doskonałości, póki ostat-
ni kamień z ostatniego kościoła nie spad-
nie na ostatniego księdza i nie uwolni 
świata od tej pasożytniczej hołoty.” 

j1200: 
Wszystkie te „śledztwa” są tak dy-

namiczne, że oskarżeni zdążą umrzeć 
śmiercią naturalną.

c.t.k – @sirseb
Oj tam, oj tam, wielkie mecyje. Kle-

cha, według ich czarnej nowomo-
wy, wcale nie wykorzystywał seksu-
alnie małolatów. On tylko zachowy-
wał się nierozważnie i nieroztropnie. 
Niechceplacicnasekte: Kk to sekta pe-
dofilska. Zbieranina największych szu-
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/komunia i po komunii/

amorvertical: To jest jakiś atawizm. Wszy-

scy, no, 80% zdaje sobie sprawę, że to jest

totalna ściema. Kłamstwo, wyciąganie

kasy, próba uzależnienia na całe życie. Ale

nie mogą inaczej. COŚ im nie pozwala być

wolnym. To COŚ jest w nich. Wieki pańsz-

czyzny? Nawyk do schylania karku w po-

korze? Lęk? Niska samoocena? I po

wszystkim kołacze się na twarzach jedna

myśl – w jaki kanał wpuścić tę podświa-

domą pogardę, jaką się ma do samego sie-

bie, za to, co się robi wbrew sobie? Wbrew

rozsądkowi. Co się dzieje z głową w takim

procesie? Skutki takiego życia w rozdwo-

jeniu dokładnie widać w wyborach, w życiu,

w szkole, na ulicy. Wszędzie. Frustracja i nie-

nawiść. Tacy jesteśmy. Sfrustrowani i nie-

nawidzący wszystkich.

bene_gesserit: Lekcje etyki dla dzieci nie-

chodzących na religię sankcjonują lekcje

religii. Które z samej swojej natury w pań-

stwie świeckim byłyby nielegalne. Odwa-

lona w kosmos pierwsza komunia to oka-

zja dla klasy aspirującej, żeby pokazać

poziom aspiracji. Bóg patrzy i wymiotuje.

/materiał z portalu gazeta.pl/

Konfidentka, zwolenniczka zabijania (abor-

cji) i islamizacji. Kiedyś dla takich była brzy-

twa! Dziś prawda i modlitwa? – napisał na

Twitterze ksiądz Jacek Międlar. Wpis opa-

trzył zdjęciem posłanki Nowoczesnej Jo-

anny Scheuring-Wielgus. Posłanka już

wcześniej pojawiła się we wpisach Międla-

ra. Ksiądz podał, że to Scheuring-Wielgus

zawiadomiła prokuraturę o możliwości po-

pełnienia przestępstwa. W kwietniu Międlar

wygłosił kazanie, które – zdaniem posłan-

ki – nosi znamiona przestępstwa. Chodzi

o propagowanie faszyzmu i znieważanie

grup etnicznych. Podczas mszy z okazji

obchodów 82 rocznicy powstania ONR

Międlar mówił m.in.: Zero tolerancji dla

ogarniętej nowotworem złośliwym Polski

i Polaków. Zero tolerancji dla tego nowo-

tworu. Ten nowotwór wymaga chemiote-

rapii (...) i tą chemioterapią jest bezkom-

promisowy narodowo-katolicki radykalizm.

Mówił też o „tchórzliwym nastawieniu

Żydów”: Żydowską tragedią nie była egip-

ska trauma, lecz zwykłe – wybaczcie za ko-

lokwializm – frajerstwo. Z takimi frajerami

miał do czynienia również Jezus. Gdy in-

cydent został nagłośniony, słynący z rady-

kalnych wystąpień kapłan otrzymał „całko-

wity zakaz jakichkolwiek wystąpień

publicznych” i wszelkiej aktywności w środ-

kach masowego przekazu, w tym w środ-

kach elektronicznych. Od niedawna zaczął

jednak ponownie publikować wpisy na

Twitterze i filmy na YouTubie.

/komentarze do tego materiału/

Krzysztof Wiśniewski: Konfidentka, zwolen-

niczka zabijania (aborcji) i islamizacji. Kie-

dyś dla takich była brzytwa! Dziś prawda

i modlitwa? – napisał na Twitterze ksiądz

Jacek Międlar. Głupi smarkacz w sutannie

znowu daje o sobie znać... :(

lobby_hentajowe: /cytat z artykuł XII

przedwojennego konkordatu Rzeczypo-

spolitej Polskiej z Państwem Watykańskim:/

„Ordynariusze powyżsi [tj. biskupi zarzą-
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mowin i dewiantów seksualnych, do tego 
bezkarnych za przyzwoleniem katolskich 
baranów rozmodlonych.

zas_ale_pyra – @
niechceplacicnasekte

Nauczcie się, towarzyszu, określenia 
„sekta”. Kościół Katolicki ma się tak do 
sekty, jak Prezydent do was, towarzyszu.

Niechceplacicnasekte – @zas_ale_
pyra

A wejdź sobie katoliku na stronkę do-
minikanów i tam przeczytasz po czym 
rozpoznać sektę. Na mój rozum ci specja-
liści od palenia na stosie i gwałcenia stu-
dentek w ramach duszpasterstwa akade-
mickiego strzelili sobie w stopę. Jak nic 
opisywane przez nich cechy sekty są cha-
rakterystyczne dla kościoła katolickiego. 
I nie jestem towarzyszem, nigdy też nie 
kolaborowałem z komunistami jak 
czyniła to sekta katolicka (i czyni 

do dziś np. kolaborując z Putinem). Czy 
wiesz, że za lat PRL kilka tysięcy księ-
ży pracowało dla IV Wydziału SB jako 
donosiciele? Czy wiesz (do sprawdze-
nia w IPN), że Wojtyła otrzymał pozytyw-
ną rekomendację od służb PRL na zosta-
nie kardynałem. Kościół o takową wystą-
pił a ubecja wydała, nie wiem po co była 
ta akcja ale ja na ten przykład nigdy przez 
PRL rekomendowany nigdzie nie byłem. 
Przy okazji, jak w Polsce rządzili komuni-
ści, to przynajmniej zachowywali pozory; 
sierp i młot nie wisiał w Sejmie tak jak te-
raz wasz krzyż.

Zigzaur – @logikairozum
Jestem za zakazem wpuszczania 

dzieci do 18 lat na imprezy religijne. To nie 
dla nich. Osobom do 18 lat nie wolno pić 
alkoholu, palić papierosów, prowadzić sa-
mochodów, posiadać broni palnej itd. Dla-

czego pozwala się na rzeczy jedno-
znacznie szkodliwe?

OSĄD
Marka Twaina na przyjęciu w klubie damskim zapytała 

pewna pani:
- Czy nie uważa Pan, że najlepszym sędzią kobiet jest ko-

bieta?
- Nie tylko najlepszym sędzią, również świetnym katem, ła-

skawa pani – odpowiedział pisarz. 
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 Największym złem, na które cierpi świat, jest nie siła 
złych, lecz słabość dobrych.

Montesquieu

 Szlachetny człowiek wymaga od siebie, prostak od 
innych.

Nikos Kazandzakis

 Czym jest człowiek, jeśli dlań dobrem i wartością 
czasu jest sen i pokarm? Bydlęciem – i tyle.

Wiliam Szekspir

 Najważniejsza rzecz na świecie to umieć być sobą.
Michel de Montaigne

 Wszyscy jesteśmy robakami, ale wolno mi chyba 
wierzyć, że jestem robaczkiem świętojańskim.

Winston Churchill

 Temu, kto nie wie, do jakiego portu zmierza, nie 
sprzyja żaden wiatr.

Seneka

 Ze wszystkich zwierząt jeden człowiek umie się śmiać, choć on właśnie ma najmniej 
powodów.

Ernest Hemingway

 Ciekawe, że dla większości z nas dzicy to ci, którzy nie noszą niewygodnych ubrań.
Winston Churchill

 W pewnym sensie intelektualista jest zawsze i z góry przegrany.
Vaclav Havel
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Sen	spowodowany	lotem	pszczoły	wokół	owocu	granatu, 1944


