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S£OWO OD REDAKTORA

T

ragedia na Haiti, wyspie, która kojarzy³a siê z oaz¹ szczêliwych
tubylców, przes³oni³a nawet tegoroczn¹ srog¹ zimê. nie¿yce i mrozy
da³y siê mocno co prawda we znaki. Ale zapomnielimy ju¿ jak to drzewiej
bywa³o i przyzwyczailimy siê do ródziemnomorskiego klimatu. wiatowe autorytety meteorologiczne wró¿¹ globalne oziêbienie, inni za ocieplenie. I b¹d tu m¹dry. Nie wiadomo czy wyzbywaæ siê ciep³ego ko¿ucha
czy wprost przeciwnie. Zimê os³odzi³ nam niezawodny i wci¹¿ m³ody Adam
Ma³ysz, który zdoby³ na Olimpiadzie w Vancouver a¿ dwa srebrne medale, Justyna Kowalczyk do³o¿y³a jeszcze z³oty, srebrny i br¹zowy. To spowodowa³o tak¹ gwa³town¹ temperaturê uczuæ, ¿e niegi stopnia³y i nagle
wybuch³o lato. Czy niesie z sob¹ jakie niespodzianki?
Póki co szykujemy siê do wyborów prezydenckich i samorz¹dowych. Jestemy wiadkami zabiegów propagandowych i gotowania siê sztabów
do walki na no¿e i miecze. Który kandydat bêdzie bardziej wiarygodny
zale¿y to najmniej od niego, a najwiêcej od specjalistów od wizerunku.
A gdyby tak jeszcze znalaz³ siê jaki zaj¹czek z kapelusza na przeciwnika, o, to sukces pewien.
A w tym numerze pisma proponujemy naszym Czytelnikom garæ refleksji
nt. rozdzia³u Kocio³a od pañstwa autorstwa Natalii Wroñskiej. O Wzgórzu wi¹tynnym w Jerozolimie ciekawie opowiada znawca kultury ¿ydowskiej Jerzy Ochman, a Agnieszka Kostelecka o tzw. telewizji niadaniowej, wynalazku naszych czasów. S¹ równie¿ interesuj¹ce recenzje
najnowszych ksi¹¿ek, a tak¿e o zjawiskach popkultury z serii Gwiezdnych wojen i zabawek firm lego pióra Micha³a Sokolskiego.
Ignacy S. Fiut jak zwykle dokonuje analizy twórczoci poetów z Ma³opolski i dla równowagi z Wielkopolski, którym up³yw czasu nie jest straszny.
Warto te¿ odnotowaæ promocjê wydanej ostatnio przez Stowarzyszenie
Twórcze Artystyczno-Literackie ksi¹¿ki autorstwa nestora literatury wiatowej Juliana Kawalca zatytu³owanej Czerwonym szlakiem na Turbacz
(wybór utworów).
Jednym s³owem dla ka¿dego co dobrego na naszym :straganie.
Zapraszamy serdecznie.
Kraków, wiosnalato 2010 r.
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TEMATY SPRZED LAT

TADEUSZ ¯ELEÑSKI-BOY

Kariery
Tadeusz ¯eleñski-Boy we wstêpie do swych felietonów zebranych w tomie Marzenia i Pysk miedzy innymi napisa³: Oto, mi³y czytelniku garæ
felietonów których jeste zazwyczaj chêtnym odbiorc¹. Tytu³ nieco expresjonistyczny uprzedza ciê dostatecznie, ¿e znajdziesz tu rozmaitoæ wra¿eñ: ujrzysz  to g³owê miêkko sk³onion¹ do cichego marzenia, to pysk
rozwarty, k³ótliwy, zaczepny (...).  I rzeczywicie, zgodnie z zapowiedzi¹
znajdziemy tutaj felietony pisane przez Boya pod wp³ywem czytanej literatury piêknej, dokumentu, b¹d te¿ ogl¹danej i recenzowanej sztuki teatralnej, ale tak¿e w wyniku obserwacji ¿ycia spo³ecznego. Cytowany poni¿ej obszerny fragment felietonu pt. Kariery jest tego ostatniego
stwierdzenia najlepszym dowodem.
C.J.K.

(...) Otó¿ przed m³odym cz³owiekiem, który
skoñczy³ gimnazjum w Krakowie, otwiera³y siê
w³aciwie trzy drogi: filozofia, prawo i medycyna. Wygl¹da to wspaniale: jedna trzecia ma
zg³êbiaæ tajemnice bytu, jedna trzecia stanowiæ
prawa, a jedna trzecia leczyæ tamte dwie trzecie. W istocie przedstawia³o siê to mniej bogato: prawo  to by³a hodowla urzêdników, filozofia  szkó³ka nauczycieli gimnazjalnych.
A medycyna? W³anie medycynie chce mówiæ,
gdy¿ ona by³a ciekawym symptomem patologii ¿ycia codziennego.
Medycyna jest to kariera bardzo pozytywna, o doæ skromnym (zw³aszcza w przedwojennej Galicji) zasiêgu mo¿liwoci. Czyta³em
w jakim studium o medycynie we Francji, ¿e
do zawodu tego kieruje tam synów przewa¿nie
drobne mieszczañstwo, dla ambicji wiêkszego ju¿
kariera ta przedstawia za ma³o uroków. W Krakowie dobór ten odbywa³ siê inaczej. Medycyna  by³ to powszechny rezerwuar dla wszystkich niespokojnych duchów, zarazem dla
2

wszystkich, którzy nie szli na prawo i na filozofiê. Prawo to by³a cyfra niewiadoma: cztery lata obkuwania pandektów i kodeksów,
skromna kariera urzêdnicza z wiadomymi z góry
szansami awansu, poborów etc., z ca³¹ zale¿noci¹ i ograniczeniem horyzontu. Filozofia  profesura gimnazjalna w IX randze, po dwudziestu latach ranga VIII na szczycie marzeñ
dyrektora gimnazjum gdzie na prowincji. I tu,
i tu  nic dla fantazji. Otó¿ jedynym X, ekranem dla mira¿ów, które tworzy³a sobie wyobrania, by³a medycyna. Ju¿ sam sposób nauki jak¿e by³ inny! Tamte wydzia³y to po prostu dalszy
ci¹g gimnazjum, ksi¹¿ki i skrypty, tutaj kociotrup w pokoju, ku przera¿eniu kuzynek, krajanie trupów, wdzieranie siê skalpelem w sam
rdzeñ istnienia. Pozytywizm podawa³ sobie tu
rêce z romantyzmem.
A przysz³oæ, a widoki? Ile¿ tematu dla pó³
wiadomych rojeñ. Ambitny móg³ marzyæ, ¿e
znajdzie lekarstwo na raka i stanie siê dobroczyñc¹ ludzkoci. Spo³ecznik (Dr Judym) ma-

rzy³o reformach socjalnych, ch³opak niemia³y
a zmys³owy  o wytwornych pacjentkach które
bêdzie w swoim gabinecie auskultowa³ przez
koszulkê... A chirurg! có¿ za wspania³a kariera: ocala ¿ycie m³odej milionerce, która po³knê³a
brylantowy guzik, i zalubia j¹. Gdy prawnik
lub nauczyciel przykuci s¹ do taczki, lekarz (o
si³o z³udzeñ) ma ca³y wiat otworem: Cejlon
czy Jawa, gdzie zbija w kilka lat maj¹tek na
t³umieniu ¿ó³tej febry, mo¿e byæ lekarzem marynarki i objechaæ ca³y wiat albo zostaæ lekarzem k¹pielowym w Krynicy i te¿ ob... Przepraszam wyrwa³o mi siê.
(...) Ale rozdwiêk pomiêdzy romantyzmem za³o¿eñ a rzeczywistoci¹ musia³ siê
ujawniæ. (...) Nauki pamiêciowej by³o wiêcej
ni¿ gdzie indziej: w osteologii, bracie, nic nie
wykombinujesz trzeba wykuæ! Prosektorium 
to próba nie demonizmu, ale pedantycznej cierpliwoci. (...) W rezultacie na ¿adnym wydziale tyle m³odzie¿y siê nie wykoleja³o, co na medycynie. Studium samo w sobie nie lekkie, dla
wszystkich tych którzy obrali je z fa³szywej
wokacji, by³o czym wciekle ciê¿kim. ¯elazny medyk, siedz¹cy na medycynie  bodaj
nominalnie  po dziesiêæ i piêtnacie lat, by³
specjalnoci¹ tego wydzia³u. Wiele w ogóle nie
koñczy³o studiów.
(...) Gdy we Francji nadmiernej idealizacji zawodu lekarza przeciwstawi³y by siê z umiechem tradycje molierowskie, u nas zawód ten
z dawna symbolizowa³ kap³añstwo spo³eczne,
po³¹czenie wiedzy, bezinteresownoci i cnót
obywatelskich. (...) W powieciach z pewnej
epoki lekarz ma zawsze z³ote okulary, kosztowne futro, wysiada z karety, aby odwiedziæ biedaka na poddaszu, nie przyjmuje honorarium,
jeszcze wciska w rêkê parê rubli na lekarstwo
i przysy³a z domu flaszkê starego wina. Za co
je kupuje  nie wiadomo. O realnej stronie medycyny, o jej ma³ostkach i zabiegach, goryczach,

zawodach i upokorzeniach  nie wiedzia³a nasza literatura nic.
(...) Jeden zw³aszcza utkwi³ mi w pamiêci
przyk³ad kontrastu miêdzy rojeniem a realizacj¹.
By³ student medycyny, starszy znacznie ode
mnie, ciê¿ko przebijaj¹cy siê przez ¿ycie ale
pe³en animuszu i humoru, zdolny i inteligentny,
z temperamentu zreszt¹ typowy szlagon. (...)
To on g³ównie spowodowa³ ¿e, wst¹pi³em na
medycynê. Tak dosadnie wyra¿a³ siê o wszystkich metafizykach (termin najwy¿szej wzgardy, którym ten pozytywista obejmowa³ wszystko, co nie by³o przyrod¹), tak ciep³o umia³
opiewaæ piêkno medycyny, ¿e mnie, hamletyzuj¹cego wówczas m³odego durnia, zdecydowa³.
£
Obszerne fragmenty felietonu Kariery zamieszczonego w tomie Marzenia i Pysk wybra³a Czes³awa Jolanta Kotarba.
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PAÑSTWO b KOCIÓ£ b EDUKACJA
NATALIA WROÑSKA

Syntetyczna ocena realizacji
zasady rozdzia³u pañstwa
i Kocio³a w Polsce
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.1 reguluje podstawow¹ relacjê miêdzy pañstwem a kocio³ami i innymi zwi¹zkami wyznaniowymi. Ju¿ w Rozdziale I zatytu³owanym Rzeczpospolita proklamuj¹cym naczelne zasady ustroju pañstwa
polskiego art. 25 deklaruje, ¿e kocio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe s¹ równouprawnione, a stosunki miêdzy nimi a pañstwem kszta³towane s¹ na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezale¿noci ka¿dego
w swoim zakresie, jak równie¿ wspó³dzia³ania dla dobra cz³owieka i dobra wspólnego.

W kolejnym rozdziale Konstytucji Wolnoci, prawa i obowi¹zki cz³owieka i obywatela znajduje siê natomiast art. 53 gwarantuj¹cy w Rzeczpospolitej wolnoæ sumienia
i religii. Zasada ta znajduje swoje rozwiniêcie
oraz szczegó³owe uregulowanie w ustawie
o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania2 .
Relacje miêdzy Rzeczpospolit¹ a Kocio³em katolickim unormowane s¹ tak¿e przez
Konkordat miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rzeczpospolit¹ Polsk¹3 oraz przez ustawê o stosunku Pañstwa do Kocio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej4 .
Na mocy tych aktów prawnych w³adze
publiczne zobowi¹zane zosta³y do zachowania bezstronnoci w sprawach przekonañ religijnych, wiatopogl¹dowych i filozoficznych.
Zgodnie ze s³ownikiem jêzyka polskiego5 bezstronnoæ to kierowanie siê obiektywizmem,
a wiêc przedstawianie i ocenianie czego w sposób
zgodny ze stanem faktycznym, niezale¿nie od
4

w³asnych opinii, uczuæ i interesów. Taki wiêc,
ujmuj¹c w skrócie, powinien byæ stosunek
w³adz publicznych w Rzeczpospolitej Polskiej
do g³oszonych przez obywateli przekonañ. Jak
trafnie zauwa¿a P. Tuleja6 nie oznacza to jednak, ¿e w³adze maj¹ byæ aksjologicznie obojêtne, a zarazem nie mo¿e byæ te¿ tak, ¿e normy
prawne stanowione bêd¹ jedynie ze wzglêdu
na przekonania religijne czy wiatopogl¹d
konkretnej grupy spo³ecznej. Rozdzia³ pañstwa
i kocio³a zak³ada przy tym harmonijn¹,
wspóln¹ pracê dla wspólnego dobra.
Chcia³abym siê skupiæ na przyk³adach
dotycz¹cych relacji i wzajemnego wp³ywu na
siebie pañstwa oraz Kocio³a katolickiego, który to skupia w naszym kraju ponad 90% spo³eczeñstwa jako swoich wiernych7 .
Rozpocznê od wp³ywu Kocio³a na ustawodawstwo, którego to dzia³alnoæ w tym
zakresie staje siê szczególnie aktywna, gdy
rozwa¿ane s¹ zmiany regulacji prawnych,

dotycz¹cych spraw bardzo dla Kocio³a katolickiego dra¿liwych, takich jak zap³odnienie
in vitro, aborcja czy eutanazja.
Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary z 12
grudnia 2008 r. Dignitas personae8 dotycz¹ca
niektórych problemów bioetycznych, wypowiada siê kategorycznie przeciwko dopuszczalnoci zap³odnienia in vitro. W zgodzie
z t¹ instrukcj¹ Rada do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski skierowa³a do pos³ów
i senatorów list9 z dnia 11.01.2009 r. w którym to przypomina o niedopuszczalnoci metody in vitro oraz wzywa do stanowienia prawa w tych dziedzinach zgodnie z prawd¹
o wartoci ¿ycia ludzkiego i godnoci osoby
oraz zgodnie z w³asnym sumieniem. Przeciwko aborcji wypowiada³ siê Jan Pawe³ II, który
w Evangelium Vitae10 zwraca³ uwagê, ¿e
odpowiedzialnoæ za przerywanie ci¹¿y spada te¿ na prawodawców, którzy poparli i zatwierdzili prawa dopuszczaj¹ce przerywanie
ci¹¿y oraz  w takiej mierze, w jakiej sprawa
ta od nich zale¿y  na zarz¹dzaj¹cych instytucjami s³u¿by zdrowia, w których dokonuje siê
przerywania ci¹¿y. W podobnie kategorycznym tonie Koció³ potêpia eutanazje.
Uwa¿am, ¿e analizuj¹c te przyk³ady nale¿y siê zgodziæ z tym, ¿e Koció³ ma prawo
zabieraæ g³os w kwestiach dla niego fundamentalnych. Przedstawiciele Kocio³a, jak i podzielaj¹cy jego przekonania, maj¹ konstytucyjnie
zagwarantowane prawo publicznego wypowiadania siê i prezentowania swoich pogl¹dów.
Mylê, ¿e oceniæ to czy nie posuwaj¹ siê w tym
za daleko, a ich g³os nie staje siê niekiedy dyktatem, powinien ka¿dy indywidualnie. Zgodzi³abym siê z S. Obirkiem11 , który uwa¿a, ¿e Sta³o
siê ( ) co niedobrego z obecnoci¹ religii w
przestrzeni publicznej w naszym kraju, zw³aszcza z nauczaniem jednego z Kocio³ów. Jego
g³os, który powinien byæ jednym z wielu g³o-

sów wspólnot religijnych wspó³tworz¹cych
polskie spo³eczeñstwo, sta³ siê g³osem nie tylko dominuj¹cym, ale wrêcz narzucaj¹cym rozwi¹zania konkretnych problemów, które s¹
i powinny byæ rozwi¹zywane w wyniku spo³ecznego kompromisu.
Wyrazistym przyk³adem wp³ywu Kocio³a na prawo stanowione jest wprowadzenie do
szkó³ lekcji religii, a co wiêcej ustanowienie,
¿e ocena z tego przedmiotu brana jest pod
uwagê przy obliczaniu redniej ocen na koniec
danego roku. Zgodnie z art. 53 ust.4 Konstytucji Religia kocio³a lub innego zwi¹zku
wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej mo¿e byæ przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie mo¿e byæ naruszona wolnoæ
sumienia i religii innych osób. Zgodnie natomiast z rozporz¹dzeniem MEN12 Uczniowi,
który uczêszcza³ na dodatkowe zajêcia edukacyjne lub religiê albo etykê, do redniej ocen,
o której mowa w ust. 4, wlicza siê tak¿e roczne oceny uzyskane z tych zajêæ (§ 20 4a.).
S¹dzê, ¿e abstrahuj¹c ju¿ nawet od samej
zasadnoci nauczania religii w szko³ach, nakaz by ocena z tego przedmiotu by³a wliczana
do redniej rodzi daleko posuniête konsekwencje. rednia ocen na wiadectwie, które otrzymuje uczeñ na koniec szko³y podstawowej,
gimnazjum i liceum jest kryterium bardzo czêsto branym pod uwagê podczas kwalifikacji
do szkó³ kolejnych stopni w toku nauki, a nawet podczas rekrutacji na studia. Ocena z religii mo¿e wiêc wp³ywaæ na mo¿liwoæ uczêszczania np. do wybranego liceum. Co wiêcej za
ucznia do 18 roku ¿ycia, decyzjê o tym czy ma
braæ udzia³ w lekcjach religii podejmuj¹ rodzice, a skoro ju¿ podejm¹ tak¹ decyzjê, to
nawet gdyby siê z ni¹ nie zgadza³, nie ma on
wyboru. Albo wbrew sobie bêdzie stara³ siê
zdobyæ jak najlepsz¹ ocenê, by uchroniæ swoj¹
redni¹, albo ska¿e siê na to, ¿e ocena z reli5

gii bêdzie mog³a negatywnie zawa¿yæ na szansie jego edukacji w wybranej przez niego w
przysz³oci szkole. Jest to moim zdaniem
sprzeczne z art. 48 ust.1 Konstytucji.
Niestety tych zapatrywañ nie podzieli³
Trybuna³ Konstytucyjny, który pod koniec zesz³ego roku wyda³ orzeczenie, w którym nie
uzna³ za sprzeczne z Konstytucj¹ wliczania
oceny z religii do redniej ocen na wiadectwie.
Kolejnym zagadnieniem, które chcia³abym poruszyæ jest sprawa wi¹tyni Opatrznoci Bo¿ej. ¯eby dobrze przeanalizowaæ ten
problem nale¿y siêgn¹æ do historii, poniewa¿
to w³anie argumenty zwi¹zane z histori¹ wysuwa³y siê czêsto na pierwsze miejsce podczas
dyskusji o zasadnoci dofinansowani budowy
wi¹tyni. Otó¿ idea wybudowania tego obiektu
siêga jeszcze Konstytucji 3 maja 1791 r. a w³aciwie Deklaracji Stanów Zgromadzonych
z 5 maja 1791 r.13 . W XX w. podejmowane
by³y próby wznowienia projektu, a¿ w 1991 r.
Komisja Konstytucyjna Senatu RP w uchwale
powziêtej z okazji 200-lecia Konstytucji 3 Maja
stwierdzi³a aktualnoæ lubu. Natomiast w uchwale z 23.X.1998 r.14 Sejm RP wyrazi³ poparcie dla inicjatywy Prymasa Polski Józefa Glempa
wzniesienia w Warszawie wi¹tyni Opatrznoci Bo¿ej i uzna³, ¿e luby z³o¿one przed dwustu laty Naród powinien pilnie wype³niæ. wi¹tynia Opatrznoci Bo¿ej bêdzie symbolem
wdziêcznoci Narodu za odzyskanie wolnoci
w 1989 r., 20 lat pontyfikatu Ojca wiêtego
Jana Paw³a II. Realizuj¹c to zamierzenie ustawodawca zagwarantowa³ w ustawie bud¿etowej na rok 200715 rezerwê celow¹ o nazwie:
Dofinansowanie przedsiêwziêæ w sferze kultury i dziedzictwa narodowego, w tym muzealnych i bibliotecznych, realizowanych w ramach projektów budowy wi¹tyni Opatrznoci
Bo¿ej  Centrum Jana Paw³a II. Jej wysokoæ
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wynosi³a 40 000 000 z³. Za sprzecznoci¹ owego przepisu z Konstytucj¹ argumentuje w swojej opinii prawnej Pawe³ Borecki16 . Uwa¿a on,
w moim mniemaniu trafnie, ¿e dofinansowanie budowy wi¹tyni z bud¿etu pañstwa jest
sprzeczne z zasad¹, i¿ Rzeczpospolita Polska
jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
Nie mo¿na bowiem ze rodków pochodz¹cych
w znacznej mierze z podatków, realizowaæ inwestycji zwi¹zanej z kultem jednej religii. Podkrela on równie¿, sprzecznoæ tego rozwi¹zania z zasad¹ solidaryzmu spo³ecznego,
poniewa¿ rodki na t¹ dotacjê otrzymano dziêki
pomniejszeniu dotacji i subwencji na rzecz
Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, którego
zad³u¿enie na koniec 2006 roku wynosi³o oko³o 2,6 mld z³.
Jak donosi³y niektóre ród³a, Koció³ mia³
problemy z wykorzystaniem przyznanych mu
rodków, jednak nie ta kwestia jest w tej sprawie najwa¿niejsza. Niezale¿nie bowiem od
wykorzystania tej dotacji, niepokoj¹ce dla mnie
jest to, ¿e tego typu przepis móg³ zostaæ uchwalony w naszym kraju. Czy w wietle takich
rozwi¹zañ prawnych mo¿na Rzeczpospolit¹
Polsk¹ dalej postrzegaæ jako dobro na równi
wszystkich jej obywateli?
Skoro ju¿ rozpoczê³am temat zwi¹zany z
pieniêdzmi, chcia³abym przejæ do kolejnego
i ostatniego zagadnienia, o którym moim zdaniem bezwzglêdnie nale¿y tu wspomnieæ. Otó¿
na podstawie art. 62 ustawy o stosunku Pañstwa do Kocio³a katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej dzia³a w naszym pañstwie
Komisja Maj¹tkowa. Ma ona za zadnie orzekaæ o zwrocie, przyznaniu nieruchomoci
zamiennych lub ewentualnie przyznaniu odszkodowania na rzecz Kocio³a katolickiego
w zamian za ziemie, które zosta³y mu odebrane z naruszeniem prawa. Rozwi¹zanie to wzbudza wiele kontrowersji o czym mo¿e wiad-

czyæ miêdzy innymi wniosek o stwierdzenie
niekonstytucyjnoci17 tych rozwi¹zañ jaki
wniós³ do TK Klub Poselski Lewica. Mo¿na
w nim odnaleæ szereg argumentów przeciwko legalnoci podstaw dzia³ania Komisji Maj¹tkowej. Wskazuje on, ¿e ustawa ta narusza
miêdzy innymi zasady: równoci wobec prawa, prawa do równego traktowania przez w³adze publiczne oraz zakazu dyskryminacji. Co
wiêcej podkrela, ¿e nie zosta³ w tej ustawie
przewidziany obowi¹zek zwrotu nak³adów na
rzecz Skarbu Pañstwa, pañstwowych jednostek
organizacyjnych oraz gmin, jakie przez ten czas
zosta³y przez nie poniesione na utrzymanie
spornych nieruchomoci. Zgodnie z art. 61 ust.
2 pkt 1 we wniosku o zwrot nieruchomoci
nale¿y przedstawiæ Jeden z wymienionych
w przepisach celów dla realizacji których ma
byæ przeznaczona nieruchomoæ, jednak¿e nie
ma ¿adnego mechanizmu zapobiegaj¹cego
zmianie owego przeznaczenia, ju¿ po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komisjê. Tak
wiec nie istniej¹ ustawowe przeszkody ku temu
by taka nieruchomoæ, pierwotnie odzyskiwana na cele np. przywrócenia w niej sprawowania
kultu religijnego, zosta³a nastêpnie na zasadach
komercyjnych odsprzedana deweloperowi.
Bardzo równie¿ niepokoi fakt, ¿e owo postêpowanie prowadzone przez Komisje Maj¹tkowa, nie przewiduje ¿adnych rodków odwo³awczych. Jest to jawne naruszenie zasady
demokratycznego pañstwa prawnego w którym gwarantowane jest prawo do s¹du.
Omawiana tematyka mo¿e wzbudzaæ
skrajne emocje. Na pewno wiele osób, nie uzna
przytoczonych przeze mnie argumentów za
trafne. Zagadnienie rozdzia³u pañstwa od Kocio³a trudno oceniæ obiektywnie, poniewa¿
odczucia w tej sprawie s¹ silnie determinowane wiatopogl¹dem danej jednostki. Co nale¿y podkreliæ, nie jest to na pewno wyczerpu-

j¹ce omówienie. Dokona³am wyboru tych zagadnieñ, które wyda³y mi siê najwa¿niejsze,
jednak tematyka ta wymaga o wiele szerszego
potraktowania.
Dla mnie najwa¿niejsze jest to, by wszyscy
którzy maj¹ wp³yw na to co dzieje siê w naszym kraju pamiêtali, ¿e ród³em prawdy, sprawiedliwoci, dobra i piêkna dla du¿ej czêci
spo³eczeñstwa jest Bóg, ale istniej¹ równie¿
ci, którzy te uniwersalne wartoci wywodz¹
z innych róde³ i nale¿y ich traktowaæ na równi.
£

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 483; sprost. Dz.U.
z 2001 r. Nr 28, poz. 319)
2
Ustawa o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania
z dnia 17 maja 1989 roku ( Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz.
1965)
3
Konkordat miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rzeczpospolit¹ Polsk¹ podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993
roku (Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318)
4
Ustawa o stosunku Pañstwa do Kocio³a Katolickiego
w Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 r.
(Dz.U.89.29.154 z dnia 23 maja 1989 r., zm.:
Dz.U.90.51.297; Dz.U.90.55.321; Dz.U.90.86.504;
Dz.U.91.95.425; Dz.U.91.107.459; Dz.U.93.7.34;
Dz.U.94.1.3)
5
S³ownik jêzyka polskiego wyd. PWN
6
Prawo konstytucyjne RP red. P. Sarnecki wyd. C. H.
Beck 2008, rozdz. V §3 pkt III Piotr Tuleja str. 125
7
Dane wg. Komunikatu nr 4018 wydanego 9/25/2008
pt. Polacy o swoich zwi¹zkach z lokaln¹ parafi¹. Opinie
z lat 2005 i 2008. Oprac. Bogna Wciórk
8
Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary z 12.12.2008 r.
Dignitas personae
9
List Rady do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu
Polski do pos³ów i senatorów z dnia 11.01.2009 r.
10
Jan Pawe³ II encyklika Evangelium Vitae
25.03.1995 r.
11
Stanis³aw Obirek Najgorzej ma zarodek katolicki
artyku³ opubl. stronie www.wyborcza.pl 26.02.2009 r.
12
Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szko³ach publicznych. (Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r.)
13
Deklaracja Stanów Zgromadzonych z dnia 5.05.1791
r. (opubl. na http://www.swiatynia.pl)
1

7

14
Uchwa³a Sejmu RP z dnia 23.10.1998 r. ws. budowy
w Warszawie wi¹tyni Opatrznoci Bo¿ej (opubl. na
http://www.swiatynia.pl)
15
Ustawa bud¿etowa na rok 2007 z dnia 25 stycznia
2007 r. (Dz. U. z dnia 1 lutego 2007 r.)
16
Opinia prawna w sprawie zgodnoci z Konstytucj¹
niektórych postanowieñ ustawy bud¿etowej na rok 2007
autorstwa Paw³a Boreckiego ( opubl. na http://www.racjonalista.pl)
17
Wniosek o stwierdzenie niezgodnoci z Konstytucj¹
RP oraz Europejsk¹ Konwencj¹ o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci niektórych przepisów
ustawy o stosunku Pañstwa do Kocio³a Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej. (pobrano 25.03.2009 r.
z www.lewica.kluby.sejm.pl)

DEBIUT

Aleksandra Pêkala
INTERPUNKCJA DUSZY
Na moich przystankach
wielokropków
Pytajników
nie stawiaj
Wykrzyknikiem mnie lepiej
Zabij!

*

*

*

Czasem nie wiem
które to piêtro
i jak wysoki jest
ten cholerny wie¿owiec
czasami po prostu nie wiem
czy na koñcu
jest jaki balkon
z widokiem na morze
czy tylko przestrzeñ
do wyj¹tkowo osobliwego
spadania w dó³
niepewnie wybieram wiarê
¿e ¿ycie nie koñczy siê cierpieniem

8

JERZY OCHMAN

Stowarzyszenie
Wzgórza wi¹tynnego
Miejsca wiête, mistyczne, symboliczne s¹ tematem szacownym1, ale
Wzgórze wi¹tynne w Jerozolimie stanowi wyj¹tek i jest punktem zapalnym. Miejsca, na których wydarzy³o siê co wa¿nego lub by³y cenne dla
kultury (np. narodowej) darzone s¹ powszechnie szacunkiem, ponadto
przechowuj¹ zaklêt¹ w nich moc duchow¹ dla przysz³ych pokoleñ2.

Tu pojawia siê problem zwielokrotnionych wiêtoci w jednym miejscu, wiêtoci
odmiennych i nastawionych opozycyjnie.
wiête miejsca ulegaj¹ zapomnieniu i zniszczeniu wtedy, gdy naród opuszcza terytorium,
na którym pozostawi³ swe miejsca wiête.
Obcy naród zazwyczaj burzy miejsca wiête
poprzedników, nierzadko jednak wykorzystuje walory geograficzne buduj¹c na tym samym
miejscu  w³asne miejsca wiête. Gdy naród
wraca na dawne terytorium, prawie zawsze
pragnie odbudowaæ swe dawne miejsca wiête. Pojawia siê jednak problem, gdy na tym
samym miejscu zbudowano nowe lub, gdy
nastaje nowa epoka narodu. W tym przypadku nowa elita stawia sobie pytanie czy honorowaæ dawne miejsca i symbole, czy raczej
pozwalaæ im zgin¹æ, upaæ, zapomnieæ o nich
lub je wymazaæ. Je¿eli to¿samoæ jest wyranie odmienna od poprzedniej, naród wybiera
sobie nowe miejsca wiête do legitymizacji
swej nowej to¿samoci oraz do nadania ludowi nowego profilu patriotyzmu na teraz i na
przysz³oæ.

I

Judaizm ma sporo miejsc wiêtych
w Palestynie, miejsc pochodz¹cych ze

staro¿ytnoci i redniowiecza. Takim, niew¹tpliwie najwa¿niejszym by³a i jest dla ¯ydów
Jerozolima. Jerozolima 3 by³a, w ci¹gu historii
ojczyzn¹ trzech religii istniej¹cych do dzi i nagromadzi³y siê w niej wiête miejsca ¯ydów,
chrzecijan i muzu³manów. Wspó³czesna Jerozolima posiada oblicze realne i mityczne.
Jerozolima realna jest a) miejscem wiêtym
trzech religii i wielu wyznañ, wszystkie maj¹
pami¹tki i pielêgnuj¹ je; b) centrum ekumenizmu i orodkiem pielgrzymkowym; c) wa¿nym
miejscem polityki i dyplomacji; d) centrum Palestyñskim, które wci¹ga ca³y islam. Palestyñczycy odcinaj¹ siê od islamu politycznie,
ale ³¹cz¹ religijnie. Na Jerozolimie skupiaj¹ siê
organizacje polityczne Palestyñczyków,
³¹cznie z zamiarem proklamowania jej stolic¹
pañstwa Palestyñskiego; e) trzecim (po Mekce i Medynie) miejscem wiêtym islamu.
Wzgórze wi¹tynne by³o centrum judaizmu do roku 72. W ci¹gu historii zbudowano
na nim dwie wi¹tynie. Pierwsza wi¹tynia
zbudowana przez Salomona w latach 968-962
p.n.e., zburzona zosta³a w roku 586 p.n.e. przez
Babiloñczyków (Nabuhodonozora). Drug¹
zbudowano w tatach 520-516 p.n.e. (przebudowa³ j¹ Herod Wielki w latach 20-19 p.n.e.)
9

a zosta³a zburzona w latach 70-72 przez Rzymian (pod wodz¹ Tytusa). Okres zwany okresem II wi¹tyni trwa³ od 536 p.n.e.  70 n.e. Po
roku 72 Wzgórze wi¹tynne uleg³o dewastacji, w VII wieku sta³o siê miejscem wiêtym
islamu. Zbudowano na nim dwie wielkie wi¹tynie muzu³mañskie: Meczet Ska³y i meczet
al-Aksa. Od nastania pañstwowoci Izraela,
Wzgórze wi¹tynne by³o do roku 1967 pod
kontrol¹ Jordanii. Wojna szeciodniowa (czerwiec 1967) w³¹czy³a je w obszar pañstwa Izrael.
Od tego roku wzros³o zainteresowanie przebudow¹ Wzgórza na mod³ê ¿ydowsk¹.
Wspó³czenie, na Wzgórzu wi¹tynnym
skoncentrowa³a siê wyobrania czterech spo³ecznoci, czyni¹c Jerozolimê mityczn¹ bardzo podzielon¹.
Doktryna wspó³czesnego syjonizmu4 wychodzi z za³o¿enia, ¿e naród jest zbiorowoci¹
zwi¹zan¹ wyobrani¹. Wspó³czesna za wyobrania narodowa nie pokrywa siê z wyobrani¹ ¯yda staro¿ytnego czy redniowiecznego.
Dla obecnej wyobrani wa¿niejsze s¹ inne
miejsca z przesz³oci, a strategia wspó³czesnego nacjonalizmu preferuje inne miejsca-symbole wspó³czesnego Izraela. O wiele wa¿niejsze s¹ (staro¿ytne) miejscowoci Masada,
Jawne, Modiin i Bejtar5 .Wprawdzie syjonizm
zaczerpn¹³ sw¹ nazwê od Syjonu, g³osi³ has³o
powrotu do Syjonu (sziwat zioñ) z wygnania, oraz powrotu do kultury, ale równocze-
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nie zmieni³ profil kultury z religijnej na cywilizacyjn¹, nie zwi¹zan¹ z religi¹. Wyobra¿enia wspó³czesnej Jerozolimy kojarz¹ siê z Nowym Jorkiem (sister City), Waszyngtonem,
Londynem, Pary¿em..., nastawione s¹ na nowoczesnoæ, bezpieczeñstwo zewnêtrzne i harmoniê wewnêtrzn¹.
Wyobrania religijna ¯ydów wierz¹cych
jest bardzo mocno zwi¹zana ze Wzgórzem
wi¹tynnym. wi¹tynia pojawia³a siê w modlitwach ¿ydowskich, w poezji i eschatologii.
W eschatologii ¿ydowskiej istnieje sporo przepowiedni o tym, ¿e koniec wiata poprzedzi
uzyskanie pañstwowoci i odbudowa wi¹tyni w Jerozolimie.
¯ydzi otrzymali ju¿ suwerenne pañstwo
dnia 18 maja 1948, wtedy kolejnym tematem,
logicznie myl¹c, sta³a siê odbudowa wi¹tyni, a w³aciwie zbudowanie Trzeciej wi¹tyni, która mia³a siê staæ centrum odrodzenia
¿ycia religijnego ¯ydów i wiata. Wyobrania
ta pos³uguje siê wypowiedziami proroków,
g³ównie Malachjasza (3:4), najwybitniejszego
teologa Moj¿esza ben Majmona (Majmonidesa w dziele Miszne Toro) i wspó³czesnego mistyka Abrahama Izaaka Kooka (1865-1934),
który by³ pierwszym rabinem Palestyny w latach 1922-1934 i bardzo pragn¹³ budowy
rzeciej wi¹tyni i wznowienia w niej rytua³u.
W tym celu za³o¿y³ w r. 1921 torat Kachanim
 Instytut teorii i rytua³u w wi¹tyni. Z jego
inspiracji powsta³a organizacja Gusz Emunim
(Blok wiernych), która dostrzega³a w sukcesach wojny szeciodniowej  znak woli bo¿ej.
Dla wielu zwolenników ortodoksji ¿ydowskiej
zbudowanie Trzeciej wi¹tyni pozostawa³o
programem do zrealizowania. Codziennie
modlili siê o dwie sprawy: o odbudowê wi¹tyni i o wznowienie kultu.
W przeciwieñstwie do wyobrani religijnej ¯ydów wyobrania islamu zwi¹zana jest

z epizodami z ¿ycia Mahometa i wielu opowieciami muzu³mañskimi nagromadzonymi
przez ponad pó³tora tysi¹ca lat. Islam powo³uje siê na sw¹ d³ug¹ obecnoæ w Jerozolimie:
na pobyt proroka Mahometa i na obecnoæ od
roku 638-1089 i od 1187-1917. W chwili obecnej mieci siê tu trzecie wiête miejsce islamu
i dwie wielkie piêkne wi¹tynie: Meczet ska³y
i meczet al-Aksa. Obydwa meczety stanowi¹
najwiêksz¹ fizyczn¹ przeszkodê odbudowy
wi¹tyni i opozycjê wobec judaizmu. Meczet
Ska³y ma wypisane ostre s³owa przeciw bóstwu
Jezusa i przeciw Trójcy w.
Wyobrania protestantów (ze Stanów Zjednoczonych) oczekuje powtórnego przyjcia
Jezusa, nawrócenia na chrzecijañstwo wszystkich ¯ydów, okresu panowania Antychrysta,
zbudowania wi¹tyni na Wzgórzu wi¹tynnym
i powrót rytua³u oraz czasu, gdy Jerozolima bêdzie stolic¹ wiata. W zapowiedziach koñca wiata przewiduje równie¿ klêski i z³y czas Jakuba
(Tribulations and time of Jacobs trouble), kataklizmy eschatologiczne jako czas udrêki w sensie fizycznym i psychicznym. W protestanckiej
teologii apokaliptycznej oznacza tu równie¿ okres
wniebowziêcia wszystkich dobrych chrzecijan, którzy unikn¹ zapowiedzianych kataklizmów.
Najnowsza historia judaizmu odcina siê od
religijnoci i miejsc wiêtych judaizmu. Jerozolimê ustanowiono jako stolic¹ pañstwa Izrael, pañstwa laickiego, stolicê polityczn¹ i administracyjn¹, wprowadzono prawo laickie.
Wspó³czesny syjonizm nawi¹zuje wprawdzie
do Jerozolimy, ale jest ma³o zainteresowany
Wzgórzem wi¹tynnym i odbudow¹ wi¹tyni. Jako pañstwo odcina siê od dzia³añ politycznych, które mog³yby mieæ negatywne skutki polityczne. Sprawê budowy Trzeciej wi¹tyni
uwa¿a za przedsiêwziêcie marginalne mog¹ce
szkodziæ polityce pañstwa6. Ewentualn¹ budow¹ Trzeciej wi¹tyni zainteresowany jest

jedynie syjonizm religijny. Tymczasem w³anie
syjonizm religijny7 wyda³ w r. 1967 ¯ydom zakaz wchodzenia na Wzgórze wi¹tynne. Zakaz
ten wydano niemal natychmiast po w³¹czeniu
Wzgórza wi¹tynnego do terytorium pañstwa
Izrael. Do roku 1967 Wzgórze by³o pod kontrol¹ Jordanii, od 1967 (wojna szeciodniowa)
przesz³o w rêce ¯ydów. Pod wp³ywem zakazu,
nie pojawiaj¹ siê na nim i nie modl¹ siê ¯ydzi,
a wpuszczani s¹ jedynie turyci i muzu³manie.
¯ydzi modl¹ siê nieopodal, przy cianie P³aczu. Zarówno zakaz polityczny, jak zakaz
badañ archeologicznych wydawali przywódcy syjonizmu religijnego, miêdzy innymi syn
A.I. Kooka motywuj¹c zbyt wielk¹ wiêtoci¹
miejsca oraz zbyt niskim stanem pobo¿noci
w Izraelu, jako pañstwie laickim. Drugi taki
zakaz wydano w r. we wrzeniu 2000, gdy jego
g³ówny przedstawiciel Ariel Sharon pojawi³ siê
na publiczne modlitwy. Wybuch³a wówczas
druga intifada i do r.2003 Wzgórze wi¹tynne
by³o zamkniête.

II

W podwiadomoci ¯ydów, zarówno
wierz¹cych jak niewierz¹cych, tkwi pragnienie odbudowy wi¹tyni, domaga siê jej
równie¿ wyobrania narodowa. Chêci dla potencjalnych budowniczych Trzeciej wi¹tyni
na tym samym miejscu, na którym sta³a pierwsza i druga, przeszkadza fakt, ¿e teren ten jest
miejscem zabudowanym kompleksem meczetów Qubet as-Sachra (Meczet ska³y) i al-Aksa.
Poniewa¿ Rz¹d pañstwa Izrael nie zgadza siê
na likwidacjê dwóch wielkich meczetów, gdy¿
grozi³oby to wojn¹ z ca³ym islamem, inicjatywy te przejêli entuzjaci i ¿ydowskie grupy
terrorystyczne.
Wysadzenie w powietrze obydwu wi¹tyñ muzu³mañskich by³o ju¿ w programach
trzech wczeniejszych grup terrorystycznych
(przed uzyskaniem pañstwowoci): Grupy
11

Hagana za³o¿onej w r.1920 przez W³odzimierza ¯abotyñskiego (1880-1940) i Eliahu Golomba (1892-1945), Grupy Irgun, za³o¿onej
przez Avrahama Tehomi (1942-1990), oraz
Grupy Lehi której przewodzi³ Avraham Stern
(1907-1942).
Po uzyskaniu pañstwowoci (1948) zaczêto wi¹zaæ istnienie (sens) pañstwa Izrael z w¹tkami mistycznymi i rasowymi8. Bodcem, który kolejno zmobilizowa³ zwolenników by³a
wojna szeciodniowa w r. 1967. Wszczepi³a
w nich poczucie wiêtej misji wyzwolenia ca³oci biblijnego kraju Izraela  Erec Israel. Tendencja ta spotêgowa³a siê w czasie Wojny
Dnia S¹du Ostatecznego  wojny Jom Kippur (1973).
Od czasu wojny szeciodniowej Wzgórze wi¹tynne sta³o siê miejscem poci¹gaj¹cym radyka³ów i mistyków, których postêpowanie i czyny stawa³y siê nieobliczalne.
Jeden z pierwszych incydentów zosta³ wywo³any przez rabina Gorena 9, który w 1967 og³osi³ zamiar odprawienia modlitwy na wzgórzu
wi¹tynnym. Rz¹d musia³ zebraæ siê na nadzwyczajnym posiedzeniu aby zapobiec gronej manifestacji rabina-genera³a. Kolejnego
kroku dokona³ Gershon Salomonl0 kieruj¹cy
grup¹ zwan¹ Stra¿nicy wi¹tynnego Wzgórza.
Grupa ta spotyka siê corocznie w Tisha BAv
w dzieñ lamentu nad zburzeniem Drugiej wi¹tyni przez Rzymian na pokojowej demonstracji na rzecz zezwolenia na odbywanie modlitw
na wzgórzu wi¹tynnym11. Zamiar oczyszczenia Wzgórza wi¹tynnego ze wszystkiego
co muzu³mañskie celem doprowadzenia do
zbawienia Izraela i ustanowienia obiecanego
królestwa Izraela by³ czêstym has³em manifestacji antyarabskich i czêstym tematem zeznañ policyjnych. G³osi³o go równie¿ wielu cz³onków nieujawnionych ugrupowañ ¿ydowskich.
Niekiedy (np. w roku 1984 i 198712) temat ten
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stawa³ siê g³ony w skali krajowej a nawet
wiatowej.
Rz¹d Izraela jest (oficjalnie) przeciwny
zamiarom niszczenia wi¹tyñ muzu³mañskich
i piêtnuje wszelkie poczynania terrorystyczne.
Policja izraelska ogranicza dostêp ¯ydów na
Wzgórze wi¹tynne obawiaj¹c siê manifestacji
i staræ z Palestyñczykami. W r. 1985 S¹d Izraela
wyda³ wyrok na dwudziestu piêciu cz³onków
¿ydowskiego podziemia terrorystycznego a ich
postêpowanie napiêtnowano mianem terroryzmu. Wyrokiem za planowanie zniszczenia
meczetów na Wzgórzu wi¹tynnym os¹dzeni
zostali (miêdzy innymi): Menachen Levine,
Benzion Heinemann, Zeev Friedman, Dan
Been. Ten ostatni13 by³ projektantem tworzenia Trzeciej wi¹tyni, opracowywa³ i wykonywa³ dla niej projekty techniczne, opracowywa³ ponadto rytua³, jaki mia³by tam byæ
sprawowany. Os¹dzony zosta³ równie¿ archeolog  amator Haim Ben-David.
Budow¹ Trzeciej wi¹tyni zainteresowanych jest kilka organizacji ¿ydowskich, maj¹cych odrêbn¹ organizacjê, ideologiê, interpretacje religijne, prorockie i polityczne:
1) Zamiar zbudowania Trzeciej wi¹tyni,
w mniemaniu mesjanistycznego Stowarzyszenia Wzgórza wi¹tynnego14 (ultraortodoksyjnego od³amu ¿ydowskiego) jest spraw¹ na
miarê kosmiczn¹ i wa¿n¹ dla ca³ej ludzkoci,
jest przybli¿eniem czasów mesjañskich, nieodzownym krokiem procesu mesjañskiego,
prac¹ nad przybli¿eniem przyjcia Mesjasza,
który stanie na czele narodu, opiera siê wiêc
na chêci zrobienia drogi Mesjaszowi, a nawet
przypieszenia nadejcia Mesjasza. Najbardziej
znanym realizatorem tego programu jest Stowarzyszenie Kach (Stowarzyszenie Wzgórza
wi¹tynnego), które jest ruchem politycznym
planuj¹cym zniszczenie meczetów i przygotowanie terenu pod budowê Trzeciej wi¹ty-

ni. Ich program przypieszenia nadejcia Mesjasza jest obszerny i obejmuje nie tylko budowê wi¹tyni, ale równie¿ pewne czynnoci
duchowe (micwot), do których nale¿¹ opanowanie (teszuwa), przestrzeganie szabatu (szabat), studiowanie Tory (Tora), mi³osierdzie (cedake), zasiedlanie ziemi izraelskiej oraz
wysiedlenie Arabów z terytorium pañstwa Izrael. Wyzwanie to podj¹³, zredagowa³ odpowiednie programy i stara³ siê je zrealizowaæ za³o¿yciel tego ruchu Meir Kahane (1932-1990)15.
Zyska³ wielki aplauz dla swych pogl¹dów do
tego stopnia/ ¿e w latach 1981-85 by³ cz³onkiem parlamentu (Knesetu). Zamordowany
zosta³ w Nowym Jorku w czasie przygotowywania zebrania zwolenników swego ruchu
przez terrorystê muzu³mañskiego pochodz¹cego z Egiptu. Deklaracje uderzaj¹co podobne
do Meira Kahane formu³owa³ rabin Yisrael
Ariel Jest tylko jeden Izrael od Nilu do Eufratu. Ca³a ziemia nale¿y do ludu Izraela i nie
ma tu miejsca dla gojów. Coroczne spotkania Stowarzyszenia ds. ¯ydowskiego Wzgórza
wi¹tynnego, odbywane w miesi¹cu Tisza
BAv upamiêtniaj¹cym zburzenie II wi¹tyni,
gromadz¹ oko³o tysi¹ca osób. Organizuje je
prawnik Baruch Ben Yossef. W czasie spotkañ
przedstawiane s¹ plany przysz³ej budowy oraz
detale wyposa¿enia, miêdzy innymi ogromny
z³oty kandelabr.
2) Organizacja Ateret Kohanim (Korona
kap³anów) otworzy³a szko³y, gdzie m³odzie¿
z plemienia Lewiego uczy siê rytua³u jaki ma
byæ sprawowany w przysz³ej wi¹tyni. Przyszli najwy¿si kap³ani przyuczaj¹ siê do sk³adania ofiar rzenych na o³tarzu symulacyjnym
niedaleko Morza Martwego16.
3) Kahane chaj (Kahane ¿yje) i 4) mieræ
Arabom. Obydwie organizacje zosta³y zdelegalizowane przez rz¹d Izraela, obydwie uwa¿ane s¹ przez rz¹d Izraela, USA, Uniê Euro-

pejsk¹ za terrorystyczne. Obecnie za nastêpcê
Meira Kahane uwa¿any jest minister spraw
zagranicznych Izraela Avigdor Lieberman 17.
5) Blok wiernych (Gush emunim, The
B³ock of the Faithful)  pochodna organizacji
(merkaz hraf) za³o¿onej przez A.l. Kooka w
r.1924  powsta³a w r. 1974. G³ównymi przywódcami byli Cwi Jehuda Kook, Moshe Levinger, Zevu!un Hammer, Eleazar Waldmaan,
Jehuda Amital18. Organizacja liczy ponad 200
tysiêcy cz³onków-aktywistów. Jej s³awn¹ wypowiedzi¹ by³o: Teraz jest czas, by ponownie
zbudowaæ dom Boga na wiêtym Wzgórzu
wi¹tynnym, na miejscu pierwszej i drugiej
wi¹tyni. Bóg jest gotowy do tego, On oczekuje ruchu Izraela w tej sprawie  uwolni wzgórze wi¹tynne od pogañskich arabskich czcicieli. Najg³oniejszym ich atakiem by³a akcja
 Wzgórze wi¹tynne, ponadto w latach 198084 Blok Wiernych przeprowadzi³ 380 ataków
na Palestyñczyków i sprowokowa³ wiele incydentów. G³ówna dzia³alnoæ skierowana jest
na zak³adanie osiedli ¿ydowskich na terenach
Izraela, dalsza  na edukacjê i propagandê polityczn¹ zwi¹zan¹ z nastaniem pocz¹tku zbawienia po nastaniu pañstwowoci Izraela.
6) Joel Lerner19, by³ za³o¿ycielem ¯ydowskiej Ligi Obrony (poprzedniczki Partii Kach).
Postawiono go przed s¹d w latach siedemdziesi¹tych gdy przygotowywa³ materia³y wybuchowe do pod³o¿enia na Wzgórze wi¹tynne.
7) Na pocz¹tku roku 1984 ujawni³a siê
grupa mistyków mieszkaj¹cych w osiedlu Lifta na obrze¿ach Jerozolimy  Synowie Jehudy (Bnej Jehuda), której przewodzi³ Shimon Banda. Aresztowano go, a S¹d Okrêgowy
Jerozolimy skaza³ go na osiem lat wiêzienia.
8) Organizacja Wzgórze wi¹tynne (The
Tempie Mount and Land of Israel Faithful Movement [lub] The Tempie Mount and
Eretz Yisrael Faithful Movement)20 zosta³o
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za³o¿one przez Gershona Salomona. Dnia 21
maja 2009 zorganizowa³o manifestacjê w
czasie której przeniesiono kamieñ wêgielny
przysz³ej wi¹tyni na Wzgórze wi¹tynne. Ma
na celu wyzwolenie Wzgórza wi¹tynnego
z okupacji arabskiej (muzu³mañskiej). Aktualnie jest to organizacja naj¿ywotniejsza.
9) Organizacja pod nazw¹ Instytut wi¹tyni (The Tempie Institute [lub] Machon haMikash) 21 zosta³a za³o¿ona przez Izraela Ariela. Zajmuje siê przygotowywaniem rytua³u,
naczyñ liturgicznych i kap³anów dla przysz³ej
wi¹tyni. Rozbudowuje akcjê propagandow¹
i edukacyjn¹ na temat przysz³ej wi¹tyni. Jest
równie¿ bardzo aktywna.
10) Organizacja Revava 22 (Reviving Jewish National Pride and Values) opiera siê na
pogl¹dach Meira Kahane i skupia siê na organizowaniu manifestacji i modlitw na Wzgórzu wi¹tynnym i na sprawach zwi¹zanych
z budow¹ wi¹tyni. Opieraj¹ siê na bogato rozwiniêtej wizji czasów ostatecznych. Przewiduj¹
ró¿ne warianty wojny Goga i Magoga. Dojdzie do wojny, któr¹ ju¿ islam wyda³ Izraelowi, ¯ydom w diasporze i wiatu Zachodu.
W³aciwa wojna trwaæ bêdzie dziewiêæ miesiêcy, Izrael powinien uprzedziæ atak i uderzyæ
(bez zgody Stanów Zjednoczonych) na Iran.
Ocaleje 80% ¯ydów w Izraelu. Po zwyciêskiej
wojnie Bóg Izraela zostanie uznany przez ca³y
wiat, wszyscy ¯ydzi bêd¹ ponownie wierz¹cy.
Fizyczne próby zniszczenia wi¹tyñ muzu³mañskich podejmowano wielokrotnie na
przestrzeni kilkudziesiêciu lat. W1969 chory
psychicznie turysta australijski Denis Rowan
pod³o¿y³ ogieñ w meczecie al-Aksa, powoduj¹c powa¿ne zniszczenia. We wrzeniu 1982 r.
Ministerstwo Spraw religijnych poinformowa³o o rozpoczêciu wykopalisk na Wzgórzu
wi¹tynnym (bez zgody Departamentu Staro¿ytnoci w Ministerstwie Edukacji i Kultury)
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i faktycznie rozpoczêto wykopaliska archeologiczne w poszukiwaniu ladów pierwszych
dwóch wi¹tyñ. Wzbudza³y one, i nadal wzbudzaj¹, protesty Arabów, czego wynikiem by³y
w 1996 r. zamieszki wywo³ane budow¹ izraelskiego tunelu pod Wzgórzem, w trakcie których zginê³o 70 osób. Towarzyszy³y temu bolesne wydarzenia. Tak np. w kwietniu 1983
amerykañski ¯yd Alan Goodman zabi³ dwóch
muzu³manów a kitku innych zrani³ strzelaj¹c
do t³umu muzu³manów zebranych na pi¹tkowe mod³y w meczecie al-Aksa. Zosta³ skazany na karê wiêzienia. W r. 1984 znaleziono na
cmentarzu muzu³mañskim opodal Wzgórza
wi¹tynnego skrytkê z granatami. W r. 1989
nast¹pi³a próba wysadzenia w powietrze meczetów (gusz emu nim). W tym¿e roku nast¹pi³a druga próba (lifta underground), wywo³ana przez kabalistów23. Pod koniec r. 2001
wybuch³y zamieszki przy okazji wejcia na
Wzgórze wi¹tynne Arika Sharona. W czasie
zamieszek dochodzi³o do demolowania autokarów i restauracji oraz do mordowania niewinnych przechodniów24.

III

Silnego poparcia idei zbudowania Trzeciej wi¹tyni udziela Syjonizm Chrzecijañski25 powsta³y oko³o roku 1967 w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej.
£¹cznikiem miêdzy organizacjami ¿ydowskimi a syjonizmem chrzecijañskim by³y eschatologiczne znaki zbli¿aj¹cego siê koñca wiata dostrzegane zarówno w anglosaskim
protestantyzmie jak judaizmie. Zaliczano do
nich powstanie pañstwa Izrael, kataklizmy zapowiadaj¹ce koniec wiata, uznanie Jerozolimy za centrum duchowe (i faktyczne) wiata
oraz projekt zbudowania Trzeciej wi¹tyni
w Jerozolimie. Obydwa nurty opieraj¹ siê na
tych samych tekstach proroków i na koncepcji
narodu wybranego za jaki uchodzi³ judaizm

i za jaki kreowa³ siê naród Stanów Zjednoczonych. Mówiono o planach bo¿ych i procesie
zbawienia, o syjonizmie jako narzêdziu opatrznoci, opierano siê na przepowiedniach Starego i Nowego Testamentu. Anga¿owano w to
polityków (nawet prezydentów) i przedsiêbiorców. Jest to spotkanie dwóch fundamentalizmów (protestanckiego i ¿ydowskiego), które
poda³y sobie rêkê i skierowane by³y s¹ przeciw fundamentalizmowi muzu³mañskiemu.
Obydwa nurty kieruj¹ siê szlachetnymi pobudkami: pragn¹ przygotowywaæ koniec wiata
i zapobiec katastrofom i nieszczêciom. Ju¿ od
1840 popierali wszelkie dzia³ania ¿ydowskie
dotycz¹ce ustanowienia pañstwa Izrael i byli
niejednokrotnie bardziej zaanga¿owani w ich
dzia³aniach ni¿ sami ¯ydzi. Najwiêksze zbli¿enie nast¹pi³o po sukcesach wojny szeciodniowej (1967), który uznano za sukces Boga.
Od r. 1980 nast¹pi³o dziêki syjonizmowi chrzecijañskiemu  wielkie zainteresowanie Izraelem w Stanach Zjednoczonych.
Zbli¿enie z syjonizmem protestanckim
uznano w Izraelu za ma³¿eñstwo z rozs¹dku26
i za spotkanie to jedynie z The faithful of the
Temple Mount (ostrze antyarabskie) i yeshiva
ateret kochanim (studia). Ogólnie zarzucano
zwolennikom syjonizmu chrzecijañskiego: a)
¿e kieruj¹ siê odmienn¹ eschatologi¹, a ¯ydzi
nie s¹ zainteresowani teori¹ powtórnego przyj-

cia Jezusa i maj¹ inn¹ wizjê epoki mesjañskiej; b) zak³adaj¹, ¿e Koció³ zast¹pi³ judaizm; c) uznaj¹, ¿e odbudowa pañstwa Izrael
i zbudowanie Trzeciej wi¹tyni jest etapem mesjanizmu chrzecijañskiego; d) pos³uguj¹ siê
stereotypem ¯yda funkcjonuj¹cym w kulturze
zachodniej a tym samym siêgaj¹ do dawnej
(nieaktualnej ju¿) to¿samoci ¯yda wierz¹cego; e) wyra¿ali niekiedy nieprzychylne zdania
o ¯ydach 27; f) stworzyli ogromn¹ akcjê misyjn¹, wrêczali dzieciom ¿ydowskim  Bibliê;
g) zwracaj¹ siê do tradycjonalistów by odbudowali wi¹tyniê dlatego, ¿e znajdowa³a siê
w ich przepowiedniach, ¿e szukaj¹ potwierdzenia dla w³asnych teorii; h) ¿e s¹ w dialogu
poza dialogiem bie¿¹cym miêdzy chrzecijañstwem a judaizmem.

IV

Powody braku chêci odbudowy i dystans wobec samego projektu ¿ydowskiej zabudowy Wzgórza wi¹tynnego wynikaj¹ z faktu, ¿e wspó³czesna (laicka) postaæ
judaizmu (jako pañstwa i jako ludnoci) nie
jest zainteresowana to¿samoci¹ religijn¹. Co
wiêcej, wspó³czeni ¯ydzi, w przypadku zbudowania wi¹tyni-symbolu, obawiaj¹ siê, zapanowania teokracji w Izraelu. Jedyni zainteresowani to mniejszoæ religijna (haredin),
a w niej: ortodoksi i tradycjonalici, ale i oni
wydawali zakazy wchodzenia na Wzgórze
i modlenia siê na nim. Rz¹d jest przeciwny
dzia³aniom, które m¹ci³yby (niepotrzebnie)
pokój polityczny i spo³eczny, gdy¿ wysadzenie w powietrze dwóch wa¿nych dla islamu
meczetów oznacza³oby koniec spokoju politycznego na bliskim Wschodzie. W tym aspekcie wszelkie zamiary przebudowy Wzgórza
wi¹tynnego i zbudowania Trzeciej wi¹tyni
traktowane s¹ jako przejawy fundamentalizmu
¿ydowskiego. Symboliczne, wiête miejsce
traktowane jest tu nie jako czcigodne, ale jako
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potencjalne zarzewie niepokoju i jako punkt
zapalny.
W Polsce temat ten jest ma³o znany, informacje s¹ rzadkie z uwagi na odleg³oæ terenu
i problematyki. Najbardziej znane s¹ opisy k³opotów religijnych w Izraelu (Uri Huppera28) oraz
opisy syjonizmu chrzecijañskiego (Anny
Peck29). Temat fundamentalizmu ¿ydowskiego
jest ograniczony terytorialnie do terenu pañstwa
Izrael i Polacy nie czuj¹ siê nim zagro¿eni ani
zainteresowani. O wiele wiêksz¹ uwagê przykuwaj¹ potencjalne niebezpieczeñstwa fundamentalizmu i terroryzmu muzu³mañskiego.£
Jerzy Ochman  prof. dr hab., filozof i religioznawca, specjalista z zakresu filozofii ¿ydowskiej, filozofii Odrodzenia i etyki.
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PUBLICYSTYKA
JÓZEF KABAJ

Znaczeniowe przesuniêcia
Przypuszczam, ¿e ju¿ ma³o kto zdaje sobie dzisiaj sprawê z tego, co pierwotnie
znaczy³y takie s³owa jak sacramentum czy stipendium, czyli z tego, jakie jest
pochodzenie tych  i wielu innych  powszechnie u¿ywanych wyrazów. Przypuszczenie to dotyczy szczególnie m³odzie¿y, która wydaje siê szczególnie
nara¿ona na zerwanie z t¹ tradycj¹ pielêgnuj¹c¹ jêzykow¹ starannoæ. Trzeba
tu z³o¿yæ nale¿ny ho³d wielu by³ym mieszkañcom Kresów Wschodnich i tym ich
potomkom, którzy jak nikt inny dbaj¹ o czystoæ i piêkno polskiej mowy. Oni
wiedz¹, ¿e jêzyk jest jednym z czynników wspó³tworz¹cych to¿samoæ narodow¹. Przekonali siê zreszt¹ o tym na w³asnej skórze, gdy ich zmuszano do
wyrzeczenia siê ojczystego jêzyka. Ja równie¿ staram siê wyra¿aæ poprawnie
w mowie i pimie, doceniaj¹c to nasze dobro wspólne. Do tego usi³ujê wyjaniaæ  niekiedy do znudzenia  dlaczego lepiej porozumiewaæ siê i kooperowaæ ni¿ oddawaæ siê we w³adzê nieporozumieniom i konfliktom. Temu pierwszemu walnie s³u¿y rozumienie znaczeñ, tak¿e tych zmieniaj¹cych siê
w zale¿noci od kontekstu. Te drugie za ¿ywi¹ siê niezrozumieniem lub niejednoznacznoci¹ wyrazu w obrêbie danej wypowiedzi.

Co innego bowiem znaczy³ wspomniany
wyraz sacramentum w zamierzch³ych czasach
staro¿ytnoci, mianowicie kaucjê pieniê¿n¹,
któr¹ obie strony procesu cywilnego sk³ada³y
u najwy¿szego kap³ana. By³o to nader po¿yteczne rozwi¹zanie instytucjonalne. Zastaw
strony przegrywaj¹cej przechodzi³ bowiem do
kasy publicznej. Znaczenia powiêcenia,
wiêtoci” lub „mszy”, najczêciej wi¹zane
obecnie z wyrazem sacramentum, wydaj¹ siê
wiêc wtórne. Mo¿e nawet nieco przenone.
Drugie bowiem znaczenie, te¿ zasadnicze
i zwi¹zane z pierwszym  idê tu za s³ownikiem Bronis³awa Kruczkiewicza – to „proces”.
Trzecie  przysiêga wojskowa1 i (przechodnio)
s³u¿ba wojskowa. Kojarzy siê te¿ tutaj nieodparcie ró¿noznacznoæ wyrazu religio. W jednym z najmniejszych s³owników, tj. prof. Ka18

zimierza Kumanieckiego, jest tych znaczeñ kilkanacie. Przytaczam po kolei: skrupu³, w¹tpliwoæ, troska; zabobonna obawa; w¹tpliwoæ
religijna, skrupu³ sumienia; skrupulatnoæ, sumiennoæ; religijnoæ, bogobojnoæ, pobo¿noæ; zabobon; religijne oddawanie czci, s³u¿ba Bo¿a; obrzêd religijny, ceremonia; religia,
kult; wiêtoæ; moc obowi¹zuj¹ca; wiête zobowi¹zanie, wiêta obietnica; rzecz wiêta,
wiêtoæ; wina, grzech, zbrodnia, przekleñstwo, kl¹twa. Stipendium z kolei to by³ pierwotnie ¿o³d, czyli p³aca ¿o³nierzy (od kija
i wa¿enia nale¿noci za jego pomoc¹), a póniej podatek p³acony Rzymowi przez miasto
odeñ zale¿ne.
Nie zawsze znajomoæ pierwotnych znaczeñ s³ów jest konieczna lub choæby tylko przydatna. Je¿eli kto pêdzi ¿ycie w samotnoci,

albo spe³nia siê w prostych stosunkowo czynnociach niewymagaj¹cych z³o¿onych i wyrafinowanych rodków miêdzyludzkiej komunikacji, wówczas ród³os³owy wyrazów bywaj¹ zbêdne. Wiedza ta jest jednak wielkim dobrem dla osób zaanga¿owanych w kulturze, tj.
we wspó³tworzeniu wiadomoci spo³ecznej
i wspó³kszta³towaniu i dobrze s³u¿y bogaceniu naszego jêzyka. To znaczy naszych rozumieñ – zw³aszcza tekstów w obcych jêzykach
 jak i naszych w³asnych ekspresji. Sam nieraz odnoszê wra¿enie, ¿e wielu moich s³uchaczy wprawdzie mnie dobrze s³yszy (staram siê
mówiæ wyranie, a ju¿ na pewno mówiê dobitnie to, co uznajê za kluczowe), lecz podobnie ma³o mnie rozumiej¹c, jak gdy s³uchaj¹
kogo mówi¹cego po niemiecku czy francusku. I wówczas przychodzi refleksja: jak to
dobrze, ¿e nie wyk³adam materia³oznawstwa
na wydziale budowy mostów czy torów kolejowych. Za ni¹ druga: kto wie, czy nie by³oby
mniej tragedii spowodowanych zawaleniem siê
mostu czy wykolejeniem poci¹gu, gdyby s³uchacze tych wydzia³ów lepiej rozumieli, co do
nich mówi wyk³adowca.
Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e etymologia, zw³aszcza ta starszej daty, przypomina pod
wieloma wzglêdami astrologiê. Ale intencja jej
uprawiania zgodnie ze znaczeniem samego
greckiego wyrazu tumon: „prawda, istota, pierwotne naczelne znaczenie s³owa”, czyli badanie ród³os³owu i wyznawanie siê na s³owotworzeniu, w wielu przypadkach spe³nia siê
ca³kiem dobrze jako motyw, a po¿ytki z niej
nader czêsto okazuj¹ siê bezsporne. O ile, rzecz
jasna, nie zboczymy na fantastyczne pola. Ju¿
Rzymianie staro¿ytni wpadli bowiem na to, ¿e
dobrze trzymaæ siê znaczenia s³ów (vim verborum tene!). Istniej¹ wprawdzie s³owniki,
nawet komputerowe, lecz przez sw¹ zwiêz³oæ
nie zadowalaj¹ nas one czêsto, nie zaspokajaj¹

mianowicie naszej potrzeby dog³êbnego objanienia.
Oto kilka przyk³adów, które byæ mo¿e
nieco poszerz¹, lub nawet i pog³êbi¹ co nieco
horyzont pojêciowy niejednego czytelnika,
oraz powiêksz¹ jego mo¿liwoci jêzykowego
wyrazu. Przypominam jeszcze zasadê czytania c, któr¹ stosujemy w rodkowej Europie (za wyj¹tkiem warszawskiej szko³y filologicznej) od blisko 10 wieków, w jej najprostszej formu³ce brzmi¹cej ci-ce, jak w nazwisku (w³aciwie przydomku) Cicero, który czytamy „cicero. Spolszczenie brzmi Cyceron.
Przed y, które rzadko wystêpuje w ³acinie,
tak¿e  jak to widaæ z przyk³adu  czytamy
c. W Warszawie i zale¿nych od niej orodkach mimo to wymawia siê kikero i kesar
(to drugie w przypadku Cezara). Przypominam
równie¿, ¿e dwug³oska ae posiada wartoæ
fonetyczn¹ e (st¹d: Caesar wymawiamy cezar, z udwiêcznieniem  w ka¿dym razie
w Krakowie i wielu innych europejskich orodkach naukowych – spó³g³oski „s” do „z”),
a basilicae – ba`zilice.
AZYL
Z greckiego sul£w – ograbiæ, z a (alfa)
privativum, czyli przedrostkiem zmieniaj¹cym
znaczenie na przeciwne (dos³ownie  a pozbawiaj¹ce), czyli nie dopuszczaæ do ograbienia. £aciñski rzeczownik asylum oznacza³
pierwotnie miejsce w Rzymie we wklês³ym
za³omie pomiêdzy wynios³ociami pó³nocno
wschodni¹ i po³udniowo zachodni¹, na której
le¿a³o Capitolium, z g³ówn¹ wi¹tyni¹ pañstwa
rzymskiego, powiêcon¹ Jowiszowi Kapitoliñskiemu. Wynios³oæ ta koñczy³a siê strom¹
cian¹, zwan¹ Ska³¹ Tarpejsk¹, z której w staro¿ytnoci str¹cano skazanych na mieræ. Paradoksalny ród³os³ów ma wiêc ten termin
19

azyl, który dzi oznacza „bezpieczne schronienie”  najczêciej w jakim sanktuarium,
gdzie nawet przestêpca mo¿e jakoby liczyæ na
to, ¿e nie zostanie wydany stró¿om prawa.
BAZYLIKA
Pierwotnie pretorzy sprawowali s¹dy pod
go³ym niebem. Zajmowali miejsce na drewnianym rusztowaniu (tribunal, -is) ustawianym
na forum, z krzes³em kurialnym dla pretora,
za którym stali dwaj liktorzy. Obok za stali
woni i pisarze. Poni¿ej sta³y ³awy ustawione
w pó³kole dla sêdziów przysiêg³ych, a naprzeciw stawiano ³awy dla oskar¿ycieli (po
prawej) i dla oskar¿onych (po lewej). Sztachetami odgradzano ca³oæ od ludu przys³uchuj¹cego siê sprawom. Co to ma wspólnego z bazylik¹? Otó¿ od II w. p.n.e. poczêto stawiaæ
w tym celu na forach poszczególnych civitates (miast-pañstw) specjalne budynki, zwane
basilicae. By³y to w³aciwie obszerne kru¿ganki bez cian bocznych, os³oniête dachem
wspartym na kolumnach stoj¹cych rzêdem.
Sama nazwa za pochodzi od przymiotnika basilikÒj [basili`kos]  królewski. Wszak pierwotnie to królowie sprawowali s¹dy w halach
swych pa³aców, których okrelenia w zlatynizowanej wersji brzmi¹ w³anie basilicae (w
liczbie pojedynczej basilica). Tradycyjnie za
bazylik¹ nazywa siê najstarszy rodzaj kocio³ów chrzecijañskich, tj. budynków z podwy¿szon¹ naw¹ rodkow¹ i dwiema lub czterema
ni¿szymi nawami bocznymi, albo traktuje
to okrelenie jak tytu³ honorowy kocio³a wybitniejszego  jak czytam w s³owniku Jougana.
CONCORDIA
Tak ewidentne i w ka¿dym c ³aciñski
wyraz funkcjonuje we wspó³czesnej polszczy20

nie jako t³umaczenie naszego wyrazu zgoda,
s³u¿¹cego za nazwê spó³ek handlowych oraz
innych stowarzyszeñ. Jak np. Towarzystwa
Sportowego w Knurowie (na Górnym l¹sku),
gdzie ów ³aciñski wyraz brzmi szczególnie
wdziêcznie: Concordia Knurów  czyli: Zgoda Knurów. Sama poezja!
CYWILNY, CYWILIZACJA
Jeden wyraz pochodzi od cives, -is (obywatel), drugi od civitas, -atis (pañstwo). Zauwa¿my, ¿e zasadniczy podzia³ klasowy, jaki
siê wytworzy³ w Rzymie, ustanawia³ trzy kategorie ludnoci: cives (obywatele), peregrini
(cudzoziemcy) i servi (niewolnicy). O pañstwie
(civitas) stanowi³ zatem ogó³ wolnych i co za
tym idzie pe³noprawnych obywateli (cives),
którzy zwali siê tak¿e populus (lud). Prawie
zawsze to ostatnie s³owo wymawiano z uszanowaniem. Zw³aszcza za z czci¹ odnoszono
siê do zwrotu stanowi¹cego oficjalne okrelenie ludu rzymskiego (trudno tu mówiæ o narodzie, poniewa¿ termin „naród” w dzisiejszym
znaczeniu jest pojêciem nowo¿ytnym, lecz
chodzi w³anie o to): POPULUS ROMANUS
QUIRITUM. Pe³noprawnoæ obywateli za
sprowadza³a siê do:
– iura publica, czyli praw publicznych
(przymiotnik publicus pochodzi od populus),
takich jak prawo g³osowania na zgromadzeniu (ius suffragii), prawo piastowania urzêdów
(ius honorum), prawo odwo³ywania siê od decyzji urzêdników pañstwowych do ludu (ius
provocationis  dzi prowokacja oznacza co
zupe³nie innego) czy prawo udzia³u w publicznych nabo¿eñstwach gminy (ius sacrorum),
– iura privata (praw osobistych, od privatus – cz³owiek nie piastuj¹cy urzêdu), takich
jak prawo zawierania legalnych zwi¹zków
ma³¿eñskich (ius conubii), prawo nabywania,

posiadania i dziedziczenia w³asnoci czy mo¿noæ zawierania prawnych umów.
Prawa te zapewnia³o obywatelstwo, czyli
status cz³onka wspólnoty wynikaj¹cy z legalnego zwi¹zku ma³¿eñskiego jego rodziców,
naturalnych b¹d przysposabiaj¹cych (adopcja). Z drugiej strony za obywatelstwo zobowi¹zywa³o do p³acenia podatków oraz do s³u¿by wojskowej.
Wyraz cywilizacja pochodzi z tego samego ród³os³owu, lecz civilisatio, tzn. cywilizowanie, dotyczy innego aspektu obywatelskoci. Chodzi mianowicie o to, ¿e cywilizowanie polega³o na nadawaniu rzymskich praw
obywatelskich tej czêci ludnoci podbijanych
terytoriów, która bra³a czynny udzia³ w projekcie rzymskim, czyli u³atwia³a panowanie
administracji rzymskiej w prowincjach. Wtórnie za cywilizowanie znajdowa³o konkretny
wyraz w budowie miast  z ich instytucjami
(po ³acinie institutio znaczy „urz¹dzenie”) publicznymi oraz komunalnymi, w rodzaju s¹dów, ³ani i kanalizacji, teatrów i cyrków.
Czyli praktycznie bior¹c cywilizowanie
podbijanych ludów by³o prototypem kolonizacji nowo¿ytnej. W staro¿ytnoci bowiem
kolonizacja polega³a na osadzaniu siê ludzi w
celu uprawiania ziemi i hodowania zwierz¹t,
czyli na tworzeniu coloniae – zagród i osad.
EMPORIUM
Wspominam o tym wyrazie tylko po to,
aby zapobiec pomyleniu go z empiri¹. Otó¿
mpÒrion to by³o okrelenie olbrzymich sk³adów zbo¿a i wszelkich innych towarów, przywo¿onych na statkach do Rzymu, znajduj¹cych
siê pomiêdzy Awentynem a Tybrem. Empiria
za to przed³u¿enie do naszych czasów starogreckiego pojêcia dowiadczenia (mpeir a).
Od peir£w  próbowaæ. Odpowiednik ³aciñski

(jestemy wszak w indoeuropejskiej rodzinie
jêzykowej, do której nale¿y tak¿e perski) znajdziemy w takich rzeczownikach ³aciñskich jak
peritia (dowiadczenie) czy experimentum.
FORUM
Wolne place – czyli fora (w liczbie pojedynczej forum)  s³u¿y³y ju¿ to jako rynki
handlowe (fora venalia, czyli place sprzeda¿y), ju¿ to jako miejsca przeprowadzania spraw
publicznych, takich jak zgromadzenia ludowe
czy s¹dy (fora civilia – zebrania obywatelskie).
Forum Magnum, dzi znane bardziej pod
nazw¹ Forum Romanum, znajduj¹ce siê u stóp
Kapitolu, by³o istnym ogniskiem ¿ycia publicznego. Pierwotnie by³a to bagnista dolina, lecz
w VIII wieku p.n.e. (729-720) bagno osuszono i utwardzono powierzchniê gruntu. Wodê
odprowadza³ do Tybru kana³ znany doæ powszechnie ze swojej nazwy, mianowicie Cloaca Maxima, czyli Najwiêkszy ciek. Tak wiêc
wyraz kloaka równie¿ nie mia³ pierwotnie
tak odpychaj¹cego zabarwienia emocjonalnego, jak obecnie.
IMAGINACJA, IMAGE
Od konkretnego w miarê rzeczownika
imago znacz¹cego „obraz, odbicie”, abstrakcyjny wyraz imaginatio oznacza wyobra¿enie. W spolszczeniu  imaginacja  to wyobrania. Do rozwoju tego pojêcia w XX wieku wniós³ du¿y wk³ad Jean Paul Sartre swoimi dwiema ksi¹¿kami: L’imagination i L’imaginaire. S³owa te w jêzyku francuskim oznaczaj¹ wyobraniê i wyobra¿enie albo urojenie. Francuski rzeczownik image, przejêty
przez Brytyjczyków i innych anglofonów,
bywa obecnie u¿ywany czêsto, równie¿ u nas,
w znaczeniu „wizerunek”.
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KAMPUS
Campus Martius – Pole Marsowe, by³o
to b³onie w pó³nocno zachodniej czêci Miasta (na zachód od Kapitolu), lecz w staro¿ytnoci poza jego murami, w zakolu Tybru, s³u¿¹ce do æwiczeñ gimnastycznych i wojskowych, a tak¿e do odbywania zgromadzeñ  np.
tych, na których senat odbiera³ sprawozdania
od wodzów powracaj¹cych z kampanii wojennych, poniewa¿ nie by³o im wolno wkraczaæ
w obrêb murów pod broni¹ i z oddzia³ami.
W czasach cesarstwa b³onie to zosta³o zabudowane.
KAPITALNY
Przymiotnik ten ma swój ród³os³ów
w rzeczowniku caput, -tis  g³owa. Oznacza
wiêc co zasadniczego. W wypadku przestêpstw okrelanych mianem crimina capitalia, czyli zbrodni g³ównych, posiada podwójn¹ wymowê. Oprócz tego bowiem, ¿e
chodzi³o o tak zasadnicze sprawy jak zabójstwo, gwa³t czy podpalenie, kapitalnoæ
oznacza³a równie¿ konkretn¹ utratê g³owy
poprzez jej ciêcie przez kata.
KARCER
Carcer publicus to by³o wiêzienie piêtrowe, z pieczar¹ w dolnej czêci, maj¹c¹ otwór
u góry (ta jaskiniowa czêæ w sam raz siê zachowa³a), przez który spuszczano skazanych
na mieræ. Karcery znajdowa³y siê te¿ w romañskich opactwach cysterskich. Karano
w nich g³ównie zakonników ³ami¹cych regu³ê. Zachowa³ siê taki karcer w W¹chocku, pod
schodami do korytarza z celami zwanego dormitorium („sypialnia”), z oknem wychodz¹cym na cmentarz przyklasztorny. Dzisiaj kar22

cerem nazywamy najczêciej celê wiêzienn¹
bez okna i bez pryczy.
KLIENT
Clientes (cliens, -tis) byli to w jakiej czêci potomkowie podbitej ludnoci kraju, wyzuci ze swoich gruntów. W innej czêci byli
nimi wyzwoleñcy, cudzoziemcy lub mieszkañcy pogranicza, którzy szukali rodków do ¿ycia
w Rzymie i nieraz bywali nawet przydzielani
formalnie do poszczególnych rodów patrycjuszowskich dla zapewnienia im utrzymania.
Tak¿e ludzie, którzy zbiednieli w taki lub inny
sposób  co by³o czêstym zjawiskiem zw³aszcza na prze³omie er. Pañstwo, tj. civitas Romana np., uzyskiwa³o w ten sposób znaczn¹ redukcjê rozmiarów marginesu spo³ecznego.
Pater familias, czyli g³owa rodziny, mia³ nad
nimi w³adzê jak nad reszt¹ domowników, pe³ni¹c rolê patrona (patronus). Klienci owi nie
mieli praw politycznych (te zale¿a³y od cenzusu maj¹tkowego  patrz s³owo census), mogli za to robiæ klakê i spe³niaæ inne us³ugi na
korzyæ patrona.
KONSENSUS
Ciê¿ko mi by³o napisaæ ten wyraz przez
k, ale có¿ zrobiæ. Tak siê ju¿ przyjê³o. Ale
siê odetnê nieco od tej pisowni podaj¹c nietypowe zastosowanie ³aciñskiego s³owa consensus. Otó¿ przy Forum Romanum sta³ portyk
(wed³ug Definicji PWN portyk to zewnêtrzna
czêæ budowli wysuniêta ku przodowi albo
wg³êbiona, otwarta przynajmniej z jednej strony rzêdem kolumn lub filarów, os³aniaj¹ca
zwykle g³ówne wejcie) zwany porticus duodecim deorum consentium, czyli dwunastu
zgodnych bogów. To w sam raz odpowiada
podstawowemu znaczeniu ³aciñskiego wyra-

zu consensus, którym jest zgodnoæ lub zgoda. Lecz s³owo to by³o u¿ywane (wed³ug
Franciszka Terlikowskiego) równie¿ w odniesieniu do architrawu, czyli najni¿szej czêci
belkowania, spoczywaj¹cej na kolumnach
(W³adys³aw Kopaliñski).
KURIA
Wed³ug Terlikowskiego curia to jednostka podzia³u spo³eczeñstwa rzymskiego, zespó³
rodów patrycjuszowskich w obrêbie dawnej
tribus  jednej z czterech dzielnic miejskich
(sk¹d nazwa podatku  tributum). Tak¿e nazwa okrêgu wyborczego lub kategorii wyborców pod³ug stanów lub cenzusu maj¹tkowego. Byæ mo¿e jest tu, w tym ród³os³owie, jaki
zwi¹zek z wyrazem Curites, którego odmianka brzmi Quirites – najzacniejsze miano rzymskiej populacji. Pierwotnie tak nazywali siê
Sabinowie mieszkaj¹cy w Cures, potem za
cywilni obywatele Rzymu, którzy w ten sposób wyró¿niali siê ponad Romani, którymi byli
tak¿e zwykli ¿o³nierze.
Póniej kuria staje siê instytucj¹ sakraln¹,
lecz zrazu jest to uwiêcony budynek, w którym obraduje senat (w g³ównym miejscu rynku, czyli forum), a nastêpnie tak¿e wiêta
rada miejska w samorz¹dnych miastach imperium rzymskiego, taki minisenat. Sprawy
wieckie by³y wymieszane z religijnymi znacznie bardziej ni¿ to jest obecnie, nawet w takich
krajach jak nasz. Nierzadko bowiem funkcjê
pontifex maximus, czyli najwy¿szego kap³ana,
pe³ni³ konsul, tj. jeden z pary najwy¿szych
urzêdników pañstwa. Z drugiej strony by³a te¿
tendencja do rozdzielenia tych dwu dziedzin,
tj. religii i wieckoci. Jej wyrazem jest dzia³alnoæ literacka Lukrecjusza, lub choæby Horacego. Ten drugi u¿y³ bowiem zwrotu profanum vulgus (Kruczkiewicz t³umaczy profanus

jako znajduj¹cy siê poza wiêtym miejscem,
wiecki) nie w odniesieniu do swojej klasy
lub grupy spo³ecznej, lecz w³anie dla okrelenia ludu obojêtnego dla poezji (ten¿e
Kruczkiewicz). Zrobi³ to w swoim s³ynnym
wersecie odi profanum vulgus et arceo (nienawidzê przeklêtego t³umu i trzymam siê
z dala).By³ przecie¿ synem wyzwoleñca, czyli
cz³owiekiem niskiego pochodzenia, a poza tym
sam siê zaliczy³ do trzody Epikura (Epicuri
de grege porcum me esse).
W redniowieczu natomiast kuri¹ nazywano radê (i s¹d) u boku seniora, z³o¿on¹
z wasali. W koñcu za ogó³ instytucji w³adzy
papieskiej lub biskupiej.
NOBILITACJA
Nobiles to by³a szlachta urzêdnicza, wywodz¹ca siê ze starych rodzin patrycjuszowskich i ze znakomitszych plebejuszowskich,
które równie¿  z biegiem pokoleñ  osi¹ga³y
znaczne sukcesy. Inaczej mówi¹c, by³a to nowa
arystokracja. S³owo nobiles t³umaczymy najczêciej przez szlachetni, lecz pierwsze
znaczenie przymiotnika nobilis to „³atwo
rozpoznawalny, znany”. Przymiotnik ten sta³
siê rzeczownikiem dodatnio wartociuj¹cym,
czyli oznaczano nim kogo znakomitego, szlachetnego. Pozosta³ych zwano ignobiles, czyli
nieznani, a nawet nikczemni. Dzi te okrelenia równie¿ s¹ w u¿yciu. Francuski wyraz
noblesse znaczy szlachectwo, szlachetnoæ,
angielski wyraz ignoble za, zasadniczo znacz¹cy niecny, haniebny, niegodziwy, pod³y,
sta³ siê ¿artobliwym b¹d ironicznym okreleniem anty nobla (Ig Nobel), czyli miêdzynarodowej nominacji do wirtualnej nagrody za odkrycie czego miesznego i bezu¿ytecznego.
Na przyk³ad medyczny Ig Nobel przypad³
w roku 1988 Francisowi M. Fesmire z University of Tennessee za opublikowany na ³amach
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Emergency Medicine (z 8 sierpnia 1988) opis
przypadku: „Zakoñczenie uporczywej czkawki
dziêki masowaniu odbytu palcem.
W naszym jêzyku nobilitacj¹ nazywamy
przyrost godnoci  kiedy np. prosty robotnik
awansuje spo³ecznie, koñczy studia i staje siê kim
wybitnym oraz powszechnie szanowanym.
PALATYN
W redniowieczu by³ to urzêdnik dworu
cesarskiego. S³owo palatium znaczy tyle co
nasz pa³ac i pochodzi od mons Palatinus, to
jest g³ównego sporód siedmiu rzymskich
wzgórz. Obok niego by³y: mons Capitolinus,
Aventinus, Caelius, Esquilinus, Ianiculus na
prawym brzegu Tybru, Vaticanus  te¿ na prawym brzegu. W czasach cesarstwa wszed³
w obrêb Miasta mons Pincius, zwany równie¿
collis hortorum, czyli pagórkiem ogrodów. Teraz tylko niektóre z nich wyró¿niaj¹ siê jako
wzgórza. W Polsce wczesnopiastowskiej comes palatinus to by³ wojewoda, czyli dowódca wojskowy, a zarazem namiestnik w³adcy.
W dawnych Niemczech wyraz palatynat
oznacza³ prowincjê, rz¹dzon¹ przez palatyna
jako królewskiego namiestnika. Na Wêgrzech
palatyn pe³ni³ nawet rolê zastêpcy króla.
PÊPEK WIATA
Umbilicus, po starogrecku ÑmfalÒj, czyli pêpek, bywa³ uznawany  nie bez pewnej
racji  za metaforê centralnego miejsce np.
miasta (Rzymu), wyspy (Sycylii), czy te¿ i ca³ego wiata (Universum). Konstantyn Wielki
nakaza³ postawiæ taki pêpek w formie s³upa
w pobli¿u mównicy na forum Romanum, po
stronie po³udniowej, aby przypomina³ wypowiadaj¹cym siê tam o uniwersalnej perspektywie centrum wiata, która ich obowi¹zuje.
24

Z drugiej strony pêpkiem nazywano te¿
ozdobn¹ ga³kê, wystaj¹c¹ ze zwoju (volumen)
jako zakoñczenie wa³eczka, na który zwijano
kartê z tekstem, barwion¹ lub z³ocon¹. Tak wiêc
niegdy nadawano rangê lub ozdabiano pêpkiem, obecnie za ozdabia siê pêpki prawdziwe i je eksponuje. Pewnie z tego samego powodu, uwa¿aj¹c nadal pêpek (naturalnie 
swój) za Centrum Wszechwiata. Rzymianie
bywali nieco skromniejsi pod tym wzglêdem,
bo Rzym jako pañstwo uwa¿ali za orodek
wiata. Co do Rzymianek za  trudno dzi
stwierdziæ, czy mia³y na myli pêpek kolektywnie pojêty jako o wiata (axis mundi),
wokó³ której wszystko siê obraca, albo te¿ ka¿da uwa¿a³a za takow¹ swój indywidualny, czyli
w³asny. Jedno jest pewne: wbrew pewnej góralskiej anegdocie, zetrzeæ go nie sposób. Tego
konkretnego, rzecz jasna.
PLEBEJUSZ
Plebei od plebs, -bis (por. plÁqoj – gmin)
to grupa spo³eczna podobnego rodu, co klienci. Pierwotnie byli to prawdopodobnie rdzenni mieszkañcy podbitych dzielnic latyñskich,
sp³ywaj¹cy do Rzymu dobrowolnie b¹d przymusowo i zostaj¹cy klientami króla wzglêdnie pañstwa. Nie mogli braæ czynnego udzia³u
w praktykach oficjalnego kultu, a nade wszystko nie by³o im wolno zawieraæ zwi¹zków ma³¿eñskich z cz³onkami patrycjuszowskich rodów. Oczywiste zatem, ¿e nie mieli te¿ bezporedniego wp³ywu na rz¹dy. Z biegiem czasu
jednak dorabiali siê w³asnych gruntów i mogli
zarobkowaæ jako rzemielnicy. P³acili wiêc
podatki oraz odbywali s³u¿bê wojskow¹, za
któr¹ otrzymywali ¿o³d. Serwiusz Tuliusz (król,
w³adca Rzymu w latach 578-543 p.n.e., nastêpca Tarkwiniusza) przyzna³ im prawo g³osowania  ius suffragii. St¹d siê wywodzi nowo¿yt-

ne okrelenie sufra¿ystka dla dzia³aczki walcz¹cej o prawa wyborcze kobiet (w Anglii, na
pocz¹tku XX w.). Plebejusze nie dysponowali
prawem do piastowania urzêdów (ius honorum) ani swobod¹ w dziedzinie zawierania
zwi¹zków ma³¿eñskich. Mieli za to obowi¹zek podatkowy i s³u¿by wojskowej u boku
swoich patronów (cum patribus).
POPULARNY
Przymiotnik ten pochodzi od rzeczownika populus – lud. Historia za mówi, ¿e pod
koniec Republiki Rzymskiej, czyli kiedy nast¹pi³o przejcie do pryncypatu najpierw,
a w nastêpstwie do cesarstwa, nobilitas, czyli
stan szlachecki, rozdwoi³a siê na optimates (dos³ownie najlepsi  po grecku ¥ristoi, st¹d
¢ristokrat a, w spolszczeniu  arystokracja),
którzy stanowili partiê konserwatywn¹, broni¹c¹ powagi senatu i dawnego porz¹dku, oraz
populares, tj. stronnictwo ludowe, usi³uj¹ce zaprowadziæ nowe porz¹dki i zapewniæ uprawnienia osobiste plebsowi zwane przywilejami
(privilegia = privatorum leges).
PUBLICZNY
Mo¿e to byæ dajmy na to budynek. Tak¿e
dom niezupe³nie prywatny”. Na Polu Marsowym sta³a niegdy villa publica, w którym
to budynku przebywali ci pos³owie zagraniczni, których nie chciano widzieæ w Rzymie, jak
równie¿ wodzowie wracaj¹cy z wypraw wojennych oraz urzêdnicy przeprowadzaj¹cy
wojskowy pobór. Podobnie jak przymiotnik
popularis – nale¿¹cy do ludu (o tej partii
popularów wspomnia³em wy¿ej), a w koñcu
popularny, tak¿e ten przymiotnik – publicus – pochodzi od rzeczownika populus (wyraz *populicus przekszta³ci³ siê w publicus).

SENATOR
Ordo senatorius, czyli stan senatorski, by³
uznawany przez jego przedstawicieli i sympatyków za amplissimus, maximus, sanctissimus (najwspanialszy, nadzwyczajny, najwiêtszy). Do pewnego stopnia móg³ z nim rywalizowaæ niekiedy ordo equester, czyli stan rycerski (od eques, -itis – konny). Trzecim stanem by³ ordo plebeius, czyli plebs. Zasiadaæ
w senacie móg³  nominalnie bior¹c – tylko
kto wolno urodzony (libere natus), posiadaj¹cy maj¹tek okrelonej wysokoci (census
senatorius wynosi³ pod koniec republiki
800000 sestercji), stosowny wiek i nieskaziteln¹ opiniê. Zdarza³y siê jednak wyj¹tki. Podobno cesarz Kaligula mia³ nawet zamiar powo³aæ swojego konia Incitatusa  tj. Pêdziwiatra – na to stanowisko. Senatorowie rzymscy
od r. 194 p.n.e. otrzymali przywilej siadania w
teatrze w miejscu zwanym z grecka orchestra.
Nosili tunica laticlava, czyli z szerokim szlakiem purpurowym (equites mieli prawo do
w¹skiego jedynie obramowania). Ponadto
pó³buty z czerwonej skóry z mosiê¿n¹ zapink¹
w kszta³cie litery C i z³oty piercieñ (anulus
aureus). Nie by³o im wolno uprawiaæ handlu
ani rzemios³a, dzier¿awiæ przedsiêbiorstw
i dochodów rz¹dowych; opuszczaæ Rzym podczas posiedzeñ senatu, wyje¿d¿aæ z Italii bez
pozwolenia urzêdu.
TAWERNA
Budy kramarskie nazywa³y siê tabernae.
Tabernaculum za to by³ namiot lub sza³as. Od
okrelenia Przybytek (w³aciwie t³umaczenia
wyrazu hebrajskiego na ³acinê), w którym przechowywano Arkê Przymierza, poprzez wi¹tyniê Jerozolimsk¹ (Salomonow¹), po ma³¹
szafkê na rodku o³tarza w kocio³ach chrzecijañskich, w której przechowuje siê hostie.
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Ten ostatni wyraz – hostia – te¿ zreszt¹ przeszed³ pewn¹ ewolucjê znaczeniow¹. Od ludzkiej lub zwierzêcej ofiary, sk³adanej bogom
(w religiach politeistycznych) lub Bogu (w monoteistycznych, m. in. w judaizmie), do konsekrowanego op³atka z m¹ki pszennej w chrzecijañstwie, którego miniatura  podawana
i przyjmowana w akcie komunii w.  zowie
siê komunikantem (od communicare  po³¹czyæ). Z drugiej strony ¿ycie zrobi³o z budki
ubog¹ karczmê portow¹, przeznaczon¹ g³ównie dla rybaków i ¿eglarzy, a wiêc o swoistym
kolorycie, jak¿e odbiegaj¹cym od atmosfery
Przybytku, wi¹tyni, o³tarza i komunii.

rzymy (i to niemal stale) nowe wyrazy lub znaczenia. Ja np. zatytu³owa³em jeden z podkatalogów na dysku „pisanki”. Nie chodzi tu za
bynajmniej o wielkanocne jajka czy jakie inne
niewczesne ¿arty. Nie podoba³a mi siê po prostu „pisanina” i j¹ trochê poluzowa³em.
Druga uwaga za jest taka, ¿e ja sam te¿
w wielu przypadkach nie wiem, co w³aciwie
znaczy ta lub inna fraza. Tak jest np. w przypadku zwrotu „pójæ na ca³ego. Nie mam
pojêcia, sk¹d siê wziê³o to sformu³owanie.
Mam pewne domys³y, lecz s¹ one tak ekscesywne, ¿e nie mia³bym siê nimi dzieliæ z szanownym czytelnikiem tego rozwa¿ania.
£

TRYBUT
Tribus, jak ju¿ wiemy, to dzielnica miasta
lub gmina. Jednostki te tworzyli pierwotnie:
Ramnes (Latynowie), Titienses (Sabinowie)
i Luceres (ludnoæ niewiadomego pochodzenia). Razem jednak czuli siê dumnie i nazywali, co te¿ ju¿ wspomina³em, populus Romanus Quiritum. Duma jednak poci¹ga za sob¹
obowi¹zki. Zobowi¹zuje np. do p³acenia podatków na cele wojskowe i inne, niestety liczne. Niestety – bo wszyscy narzekaj¹ na nie,
zapominaj¹c o tym, ¿e w potrzebie  np. klêski ¿ywio³owej  spo³ecznoæ czy pañstwo ratuje od mierci g³odowej czy z wyziêbienia.
Drugi pradawny podzia³ ustanawia³ 30
curiae, z³o¿one z pewnej liczby rodów (gentes), te za dzieli³y siê na spokrewnione ze sob¹
familiae, posiadaj¹ce wspólne nomen gentile.
W ka¿dej tribus mia³o byæ pierwotnie 100 rodów, posiadaj¹cych pe³ne prawa obywatelskie.
St¹d wywodzili siê, o czy równie¿ wspomina³em, patricii  panuj¹ca klasa ludnociowa,
sprawuj¹ca wszystkie urzêdy publiczne.
Na koniec dwie uwagi luniejsze, mo¿e
nawet nieco rubaszne. Pierwsza, ¿e sami two26

Józef Kabaj  publicysta, dr filozofii, etyk, pracownik naukowo-dydaktyczny w Uniwersytecie l¹skim.

ADAM ZIELIÑSKI

Trochê impresji o politykach
O Reaganie mówiono, ¿e wyg³adza (i w koñcowym efekcie destabilizuje) Zwi¹zek Radziecki, zmuszaj¹c go do coraz bardziej i coraz rozleglejszych, kosztownych zbrojeñ. Tê tezê podtrzymywali s³awni amerykañscy ekonomici. Nie
bardzo w to wierzê, bo w komunizmie wszystko, a wiêc tak¿e bilans pañstwowy, ³atwo zafa³szowaæ. Kto by móg³ udowodniæ, ¿e podawane przez Gorbaczowa cyfry odnonie bilansu Zwi¹zku Radzieckiego s¹ falsyfikatami i ¿e Moskwa nie ma czym pokryæ swych zobowi¹zañ zagranicznych lub uposa¿eñ swych
pracowników? Czy w komunizmie ciê¿ko wydrukowaæ parê miliardów rubli?
Inflacja jako zagro¿enie? Nie by³oby to pierwszy raz na obszarze sowieckiego
komunizmu, a poza tym inflacja jakich cen? Przecie¿ nawet po chleb wci¹¿
trzeba by³o ustawiaæ siê do kilometrowych kolejek i ka¿dy prosi³ o prawo zakupu bochenka chleba, a nie o jego cenê.

Moje w¹tpliwoci odnonie przyczyn rozpadu Zwi¹zku Radzieckiego uwzglêdniaj¹
aktywnoæ polskiej Solidarnoci.. Owszem,
Wa³êsa i jego otoczenie zaimponowa³y pewnemu od³amowi rosyjskich intelektualistów,
mo¿e nawet zainspirowa³y wród nich ruch
skierowany przeciw pañstwowemu absolutyzmowi, ale niestety tylko pewnej, nieznacznej czêci spo³eczeñstwa radzieckiego i... nic
wiêcej.
Powszechnie utrzymywa³a siê wówczas
w Europie i USA polityka ustêpstw wobec
Moskwy, giganta na glinianych nogach, jako
¿e wed³ug CIA w silosach sowieckich utrzymywano gotowe do wystrza³u 25 000 atomowych rakiet. Zaledwie kilka z nich wystarcza³o, aby wiat zniszczyæ. I na co siê przyda³by
odwet Amerykanów, przedsiêwziêty tak¹ sam¹
broni¹, jeli sowieckie narzêdzia totalnego
zniszczenia ju¿ uderza³yby w cele na ca³ym
wiecie?

W ustalaniu taktyk i strategii wojennych
w owych czasach æwiczono wiêc najrozmaitsze hipotezy ale ¿adna z nich nie przewidywa³a rozpadu Zwi¹zku Radzieckiego.
A wiêc co siê sta³o? Dubèek w Czechos³owacji i wkroczenie Sowietów do Pragi?
Okr¹g³y stó³ w Polsce? Upadek DDR oraz
rozwalenie Muru Berliñskiego? Zwi¹zek Radziecki z ca³¹ pewnoci¹ odczu³ te ciosy bardzo mocno, ale wystarcza³oby zes³aæ na Sybir
parêset tysiêcy mówi¹cych o tych sprawach
obywateli sowieckich, wydaæ rozkaz mediom
sowieckim, ¿eby milcza³y i nie komentowa³y
tych wydarzeñ, a ju¿ ich demoralizuj¹cy wp³yw
na Sowietów zmniejsza³by siê systematycznie
i to w nale¿ytym tempie.
A wiêc w koñcu co rozwali³o Moskwê?
Mam tu w³asn¹ teoriê i wiem, ¿e za ni¹ zaatakuj¹ mnie, zarzucaj¹c mi jednostronn¹ naiwnoæ polityczn¹. No to co? Wolno mi formu³o27

waæ moje pogl¹dy, czy muszê siê liczyæ z tym,
co myl¹ inni?
Moja teoria jest prosta: Zwi¹zek Radziecki
siê rozpad³ bo kierownictwo polityczne tego
pañstwa pod batut¹ Gorbaczowa okaza³o siê
za ma³o zamordystyczne.
Co to za filozofia radzieckiego cara
(czytaj: Pierwszego Sekretarza Partii) , kiedy
postanawia pozwoliæ swym obywatelom na
swobodne wyra¿anie pogl¹dów politycznych
lub,  O zgrozo!  nawet i krytyki istniej¹cego re¿imu. Nie mo¿na byæ trochê w ci¹¿y... Nie mo¿na udawaæ lub mo¿e nawet
chcieæ, aby partia komunistyczna pozwala³a
na pewne swobody polityczne, bo od razu pojawi siê kwestia: gdzie jest limit tych pewnych swobód?
Niech nikt w Rosji siê na mnie nie obrazi,
przeczytawszy taki mój pogl¹d: ale tamta tradycja to dzier¿ymordstwo i Sybir. Najpierw
na rozkaz carów, potem na zlecenie Lenina,
Stalina i innych w³adców Rosji. Je¿li zabraknie tego dzier¿ymordyzmu, pojawi siê w koñcu lekcewa¿enie w³adzy.
Wymia³bym w tym czasie ka¿dego, kto
by rozpad Zwi¹zku radzieckiego przewidywa³.
Rola, jak¹ w tym odegra³ Gorbaczow to niezbity dowód na rolê jednostki w historii. Jeli
w pewnych warunkach car (czytaj: Pierwszy Sekretarz Partii) zechce powiêciæ 50 milionów ludzi w imiê umacniania Zwi¹zku Radzieckiego  (Stalin !) nikt nie stanie na przeszkodzie w realizacji takiego zamierzenia. A jeli pojawi siê dyktator o tendencjach do demokratyzowania pañstwa (Gorbaczow!) no to...
historia udowodnia, ¿e pob³a¿anie obywatelom
przyzwyczajonym do dzier¿ymordyzmu doprowadza niechybnie tylko do rozpadu.
Nikt nie wp³ynie na mnie w ten sposób,
abym zacz¹³ pozytywnie oceniaæ polityków,
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zw³aszcza takich, którzy nie wychowali siê
w tradycji parlamentaryzmu demokratycznego, którego g³ówn¹ cech¹ jest rozliczanie siê
przed wyborcami (Anglia). Mam do tej profesji wyranie negatywne i chyba przesadnie
skrzywione nastawienie. Wszystkie moje historyczno-spo³eczne analizy, a tych nazbiera³o siê w moim d³ugim ¿yciu sporo, wyzwoli³y
u mnie wstrêt (nie bojê siê u¿yæ tego okrelenia) wobec osobników, paraj¹cych siê uk³adami spo³ecznymi i ich manipulowaniem. Stop!
Przesadzi³em! Byæ mo¿e w przesz³oci (jak
dawno temu?) tu i tam pojawiali siê ludzie
honoru, którzy raczej decydowali o strzeleniu
sobie w ³eb, ani¿eli o z³amaniu przyrzeczenia
danego swoim wyborcom, swym spo³eczeñstwom. Ale od pewnego czasu (dla u³atwienia
ale bez gwarancji rzeczywistego stanu)
stwierdmy, ¿e zmieni³o siê to wszystko na
prze³omie XIX i XX wieku. Powsta³a wówczas nowa sytuacja: ró¿ni awanturnicy, poszukiwacze przygód i kombinatorzy zdecydowani do u¿ycia wszelakich rodków potrzebnych
do tego, aby zdobyæ fortunê  rozpoznali nowe
szanse, które spo³eczeñstwa jakby stawia³y im
do dyspozycji. Jak to siê sta³o, ¿e nikomu nie
znany Lenin przybywa z zagranicy  nikt
w Rosji nie wie kto zacz  i od razu staje siê
przewodnikiem mas? Sk¹d siê wzi¹³ taki parweniusz jak Hitler, który wród pruskich arystokratów, w dodatku zwyk³y wojskowy dupek wys³awiaj¹cy siê w pogardzanym
austriackim dialekcie, czyni furorê? Albo taki
pajac jak Mussolini, który wród w³oskich ksi¹¿¹t z tysi¹cletnim rodowodem, puszy siê jako
Duce? Albo taki ch³opek jak Mao Tse Tung,
z ma³ej zagrody zagubionej w chiñskiej prowincji, staje siê gwiazd przewodni¹ wówczas
licz¹cego 500 milionów osobników narodu
chiñskiego? Albo jaki Kim Il Sen? Albo Ho
Tschi Min? Albo taki adwokacik prowincjo-

nalny jak Fidel Castro, o którym nikt na Kubie
nie s³ysza³, a który l¹duje na tej wyspie i od
razu staje siê Il Commandante?
Nasta³y czasy, kiedy media zyska³y w
ka¿dym spo³eczeñstwie na decyduj¹cej wa¿noci. Gazety zaczê³y siê rozchodziæ w nak³adzie stutysiêcznym lub wiêcej, podczas, gdy
wczeniej drukowa³o siê tylko 200 egzemplarzy. Potem przysz³o radio z g³onikami, przez
które pod¿egaj¹ce, najczêciej populistyczne,
przemówienia dociera³y do milionów s³uchaczy. A póniej... pojawi³a siê telewizja i zaraz
po niej Internet. Nieco wczeniej pojawi³ siê
na wiecie nowy fenomen: film oraz aparaty
propagandy, operuj¹ce nies³ychanie wystudiowanymi rodkami oddzia³ywania na masy.
A wreszcie pojawi³y siê media elektroniczne,
które spowodowa³y, ¿e na przyk³ad w Polsce
niejaki Tymiñski (nikt nie wiedzia³ kto to taki,
sk¹d siê wzi¹³ i kto go, w jakim celu, lansuje)
otrzymuje ponad czterdzieci procent g³osów
polskich wyborców, którzy ¿ycz¹ sobie, ¿eby
zosta³ prezydentem Rzeczypospolitej?
Czy kto dzi mo¿e mi zasugerowaæ, ¿e
Tymiñski kandydowa³ na najwa¿niejsze stanowisko nad Wis³¹, bo by³ polskim patriot¹
i chcia³ dla Polski najlepiej? Takiego g³upstwa
nie sprecyzuje nawet psychiczny z jakie kliniki pacjentów dla nerwowo chorych...
Wielu polityków, a listê tych polityków
w przesz³oci, ale tak¿e w teraniejszoci
mo¿na by bez trudu opracowaæ, to awanturnicy, którzy albo sami sobie buduj¹ ¿³ób, albo
stanowi¹ po prosto instrument w rêkach mafijnych grup lub d¹¿¹cych do takiej, lub innej
hegemonii kapitalistycznej kombinatorów
i awanturniczych, na wszystko gotowych spekulantów.
Jak oceniæ ca³e rzesze polskich tzw. polityków jeli omal codziennie demaskuje siê
ich jako karierowiczów, naci¹gaczy, oszu-

stów... Nie generalizujmy, ale nie zamykajmy oczu na to, co siê wokó³ nas dzieje  nie
tylko w Polsce, bo np. w takiej Afryce rozmaici kacykowie mieni¹cy siê tytu³em Prezydentów pozwalaj¹ sobie nawet na karmienie
¿ywymi dzieæmi krokodyli, które to zwierzaki
wpuszczaj¹ do swych basenów w nadziei, ¿e
przez to zdobêd¹ opiniê orygina³ów. Politycy mog¹ zapisaæ na swe konto nies³ychane
osi¹gniêcie: obecnie jest to najmniej szanowany zawód. I nie pomog¹ w naprawie ich
fatalnego, zawstydzaj¹cego oblicza, motocyklici, którzy prowadz¹ w kolumnach ich samochody oraz ca³e tabuny ochraniaczy, którzy oddzielaj¹ ich od w³asnych narodów.
Pozostaje tylko jedna droga: w najszerszym znaczeniu kontrola spo³eczna, nad tymi,
którzy tworz¹ w³adzê. Trzeba koniecznie nie
tylko poddawaæ ich systematycznej, codziennej kontroli spo³ecznej, ale te¿ zarezerwowaæ
sobie mo¿liwoæ natychmiastowego ich odwo³ania, jeli powstanie najmniejsze podejrzenie, ¿e zamiast pomagaæ spo³eczeñstwu, wykorzystuj¹ swój kraj dla w³asnych celów.
£
Prof. Adam Zieliñski  znany pisarz i publicysta
mieszkaj¹cy w Wiedniu.
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Nowa telewizja niadaniowa
 charakterystyka gatunku
i odbiorcy
Good morning America  has³o to, bêd¹ce jednoczenie tytu³em jednego
z najpopularniejszych programów porannych na wiecie, wita ka¿dego poranka miliony Amerykanów rozpoczynaj¹cych kolejny dzieñ. To w³anie w Stanach
Zjednoczonych narodzi³a siê tak zwana telewizja niadaniowa  format realizowany obecnie przez stacje telewizyjne na ca³ym wiecie  równie¿ w Polsce.

Nie jest tajemnic¹, ¿e wysi³ki nadawców
koncentruj¹ siê na zapewnieniu najlepszej jakoci programów emitowanych wieczorem
i popo³udniem  w godzinach najwy¿szej ogl¹dalnoci. Walka o widza (oraz reklamodawcê)
nie toczy siê jednak tylko w obrêbie wieczornego prime timeu  przenios³a siê tak¿e na
poranki. Polscy nadawcy  zarówno publiczni
jak i prywatni, wychodz¹c naprzeciw wiatowym trendom, walcz¹ o widza tak¿e rano. Jak
ta walka wygl¹da? Jak realizowany jest w Polsce gatunkowy wzorzec telewizji niadaniowej? Do jakich kategorii odbiorców nadawcy
kieruj¹ swoj¹ ofertê?
W sposobie realizowania programów porannych przez poszczególnych nadawców dostrzec mo¿na tendencje wi¹¿¹ce siê z ogólnymi zmianami, które przechodzi telewizja 
przemiany zachodz¹ce w obrêbie tego medium
mo¿na okreliæ jako przejcie od starej do nowej telewizji. Okrelania paleo- i neotelewizja1 odzwierciedlaj¹ ogromne ró¿nice miêdzy
dwoma epokami w historii tego medium. Programy telewizji niadaniowej wpisuj¹ siê w proces przemian  staj¹ siê coraz bardziej neote30

lewizyjne. Ich konstrukcjê i tematykê mo¿na
tak¿e opisaæ opieraj¹c siê na takich pojêciach
jak infotainment (po³¹czenie informacji z rozrywk¹), niusyzacja, tabloidyzacja mediów czy
kultura obna¿ania. Nowoczesny format programów porannych nie musi jednak odpowiadaæ
preferencjom i nawykom odbiorczym osób,
które przebywaj¹ o poranku w domu  s¹ to
czêsto osoby starsze lub wykluczone z rynku
pracy  przyzwyczajone do wzorca paleotelewizji. Miêdzy nawykami odbiorczymi widowni magazynów porannych, a form¹ programów
mo¿na dostrzec wiêc pewn¹ sprzecznoæ.
Programy poranne  rys historyczny
Telewizja niadaniowa powsta³a w Stanach Zjednoczonych, pierwszy program tego
typu  Today wyemitowany zosta³ przez stacjê NBC w 1952 roku (jest to jeden z dwóch
najd³u¿ej nadawanych programów w historii
amerykañskiej telewizji)2 . Ikon¹ telewizji niadaniowej sta³ siê jednak inny program  Good
Morning America po raz pierwszy nadany
przez ABC w 1975. Pierwszym krajem euro-

pejskim, w którym pojawi³y siê magazyny
poranne jest Wielka Brytania  w roku 1983
wystartowa³y równoczenie dwa programy
niadaniowe3 . Przejêcie formatu by³o wynikiem nie tylko amerykanizacji mediów, brytyjscy nadawcy chcieli poprzez emisjê porannych serwisów informacyjnych uczyniæ
telewizjê bardziej newsow¹. Wraz z rozszerzaniem nadawania programów na godzinny
poranne i upadaniem pañstwowych monopoli
nadawczych telewizje kolejnych krajów europejskich w³¹cza³y w swoj¹ ofertê magazyny
niadaniowe4 . Polskim kultowym programem porannym jest Kawa czy herbata? emitowana przez TVP1 od 1992 roku. Na pocz¹tku obecnego wieku wystartowa³y dwa kolejne
programy niadaniowe  emitowane przez
TVP2 i TVN. O ile Kawa czy herbata? pozostaje bezkonkurencyjna w porannym pamie
emisji, to od 9:00 twórcy Pytania na niadanie oraz Dzieñ dobry TVN tocz¹ prawdziw¹ walkê o widza.
Telewizja niadaniowa
 charakterystyka gatunku
Najbardziej oczywist¹ cech¹ programów
niadaniowych jest pora emisji (6:00  11:00).
Programy poranne najlepiej pokazuj¹, ¿e telewizja jest ustrukturalizowanym strumieniem 
program X nadawany o godzinie Y jest zgo³a
czym innym, jeli z jakich powodów kto
zdecyduje siê go nam przedstawiæ o godzinie
Z5 . Zwi¹zanie programów porannych z czasem jest jednak g³êbsze ni¿ mog³oby siê wydawaæ. Ogl¹daj¹c telewizjê zwykle zapominamy o up³ywaj¹cych minutach i godzinach 
serial czy talk-show potrafi¹ sprawiæ, ¿e tracimy poczucie czasu. Program poranny stale
o czasie przypomina  chocia¿by poprzez obecnoæ wywietlonego na ekranie zegara oraz

przez to, ¿e jest produkowany i komunikowany w tym samym momencie. Czo³ówki tak¿e
zawieraj¹ symbolikê odnosz¹c¹ siê do pory
dnia  wschodz¹ce s³oñce, budziki, kubki porannej kawy, rogaliki. Ikonografia tego typu
odnosi siê do sfery prywatnej i ma budowaæ
poczucie ciep³a i domowej atmosfery.
Codzienna aktywnoæ cz³owieka rozgrywa siê w dwóch podstawowych sferach  domowej i zewnêtrznej. Wieczorne serwisy informacyjne strukturalizuj¹ dzieñ powszedni
stanowi¹c przejcie miêdzy aktywnoci¹ publiczn¹ a domow¹. Programy poranne pe³ni¹
odwrotn¹ funkcjê  wype³niaj¹ rano lukê miêdzy aktywnoci¹ domow¹ a ewentualnym
wyjciem na zewn¹trz6 . £¹cz¹ noc z dniem 
wplecione w ich obrêb serwisy informacyjne
prezentuj¹ najwa¿niejsze wydarzenia nocy
i poprzedniego dnia, ale mówi¹ tak¿e o tym,
co mo¿e wydarzyæ siê w dniu w³anie siê rozpoczynaj¹cym. Ju¿ we wczesnych godzinach
porannych media uruchamiaj¹ mechanizm
ustanawiania agendy  ukierunkowuj¹c uwagê odbiorców na pewne wydarzenia, a inne
ignoruj¹c7 . Kszta³towanie opinii publicznej
poprzez selekcjê informacji i hierarchizacjê
newsów rozpoczyna siê ju¿ o poranku. Korzystanie z telewizji rano i wieczorem ró¿ni siê
zdecydowanie  wieczorem odbiorca ma czas,
oczekuje relaksu, rozrywki i podsumowañ,
o poranku pieszy siê i nie anga¿uje w odbiór
medium. Czêsto jedynie s³ucha programu porannego, sporadycznie spogl¹daj¹c w stronê
odbiornika  dlatego w telewizji niadaniowej
przy wype³nianiu funkcji fatycznej szczególnie wa¿na jest rola dwiêku8  pierwszym
medium, w którym pojawi³y siê programy poranne jest radio.
James Lull wyró¿ni³ dwa rodzaje u¿ytkowania telewizji  strukturalne i relacyjne9 .
Pierwsze zwi¹zane jest z tworzeniem przez
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medium rodowiska ¿ycia cz³owieka (towarzyszy codziennoci, dostarcza rozrywki, tworzy
t³o dwiêkowe i wizualne) oraz z jego funkcjami regulacyjnymi (kszta³tuje rozk³ad dnia
oraz okrela czas i sposoby komunikowania
siê miêdzy domownikami)10 . Drugie u¿ycie
telewizji wi¹¿e siê z edukacj¹ widza, w³¹czaniem go w ¿ycie rodzinne, podtrzymywaniem
w rodzinie relacji w³adzy i dominacji. Bez
w¹tpienia magazyny poranne skupiaj¹ siê
g³ównie na pierwszej funkcji  codziennoæ to
s³owo klucz do odczytania sensu telewizji niadaniowej. Telewizyjne poranki to medialna
sfera profanum, prezentuj¹ to co zwyk³e,
powszednie, codzienne  musz¹ to jednak robiæ w taki sposób, aby widz mia³ wra¿enie, ¿e
uczestniczy w porannym show, przygotowanym starannie, specjalnie dla niego spektaklu.
Zró¿nicowane publicznoci
a tematyka programu
Programy niadaniowe kierowane s¹ do
dwóch grup osób  tych, którzy przygotowuj¹
siê rano do pracy oraz pozostaj¹cych na co
dzieñ w domu  gospodyñ (w tym matek z ma³ymi dzieæmi), bezrobotnych oraz osób starszych11 .
Z jednej strony nale¿y z³apaæ ludzi maj¹cych
ma³o czasu i mog¹cych powiêciæ niewiele
uwagi, z drugiej utrzymaæ przed odbiornikami tych, którzy rano przeznaczaj¹ na telewizjê
kilka godzin. Programy telewizji niadaniowej
z za³o¿enia nie s¹ przeznaczone do ogl¹dania
od pocz¹tku do koñca  ze wzglêdu na ekstremalny czas trwania i zró¿nicowanie tematyczne mog¹ byæ traktowane nawet jako strumieñ
osobnych programów12 . Elementami spajaj¹cymi program w ca³oæ i wprowadzaj¹cymi
powtarzalnoæ s¹ serwisy informacyjne i prognozy pogody. Fragmentarycznoæ budowana
poprzez sekwencje kilkuminutowych epizo32

dów u³atwia osobom wychodz¹cym do pracy
odbiór wybranej czêci programu bez anga¿owania uwagi na d³u¿ej  aktywni zawodowo
przez klika minut uczestnicz¹ w telewizyjnej
konwersacji, która ma ich natchn¹æ optymizmem na resztê dnia. Ta dynamiczna, szybko
zmieniaj¹ca siê czêæ publicznoci akceptuje
format oparty na blokach  dla tej grupy widzów poranna telewizja to medium t³a. Czytanie gazet, przygotowywanie jedzenia, zabiegi
kosmetyczne, telefonowanie, surfowanie
w internecie czy prasowanie, to tylko niektóre
z czynnoci towarzysz¹cych ogl¹daniu telewizji13  mo¿na siê domylaæ, ¿e o poranku jeszcze wiêcej tego typu spraw anga¿uje widza ni¿
wieczorem. Osoby, które ogl¹daj¹ program od
pocz¹tku do koñca mog¹ byæ jednak rozczarowane tym, ¿e treci siê powtarzaj¹  widz
taki nie otrzymuje pe³ni gratyfikacji, a twórcy
programu musz¹ siê staraæ aby utrzymaæ go
przy odbiorniku realizuj¹c funkcjê fatyczn¹.
Zagadnienie, z którym musz¹ mierzyæ siê
nadawcy programów niadaniowych to w³anie zró¿nicowanie publicznoci i jej zmiennoæ w trakcie trwania programu  aktywnoæ
widzów i ich poranne rytua³y s¹ bardzo zró¿nicowane. Problem ten ma wp³yw zarówno na
treæ jak i na formê programu. Tematy musz¹
zaciekawiæ zarówno m³ode matki czy emerytów jak i profesjonalistów wychodz¹cych do
pracy. Przekrój charakterystyk spo³eczno-demograficznych widowni jest bardzo szeroki.
Do grupy osób aktywnych zawodowo przeznaczone s¹ fragmenty programu dotycz¹ce spraw
spo³ecznych oraz przegl¹d prasy czy serwisy
informacyjne. Do kobiet pozostaj¹cych w domu
kieruje siê wiadomoci dotycz¹ce opieki nad
dzieckiem czy tematy zwi¹zane z celebrytami.
Aktualne problemy spo³eczne, tematy kobiece i zwi¹zane z show-biznesem to trzy g³ówne
grupy zagadnieñ pojawiaj¹cych siê w telewi-

zji niadaniowej. Format programu równie¿
musi byæ dostosowany do wszystkich grup
widzów. Na tym polu sprawa jest trudniejsza
ze wzglêdu na nawyki osób przyzwyczajonych
do programów paleotelewizyjnych, ogl¹danych od pocz¹tku do koñca, z epizodami wzajemnie z siebie wynikaj¹cymi i po³¹czonymi
w jedn¹ tematyczn¹ ca³oæ. Osoby starsze,
przyzwyczajone do tradycyjnej telewizji, która stanowi w chwili odbioru jedyn¹ aktywnoæ
cz³owieka, nie s¹ wiêc widowni¹ programów
porannych.
Zró¿nicowanie publicznoci i specyficzna sytuacja odbioru warunkuj¹ nastêpuj¹ce
cechy telewizji niadaniowej: heterogenicznoæ, segmentowanie i powtarzanie treci14 .
Wspó³czesny telewidz jest zapperem,
ogl¹da w telewizji wiele rzeczy na raz, ale za
to nieuwa¿nie, pobie¿nie, bez przywi¹zywania uwagi do treci15 . Producenci telewizji
niadaniowej staj¹ przed szczególnie trudnym
wyzwaniem  musz¹ w medialn¹ pu³apkê z³apaæ widza, który nie tylko ma ma³o czasu, ale
dodatkowo uprawia zapping prze³¹czaj¹c siê
nieustannie miêdzy kana³ami. Do pocz¹tkowej
formy zappingu, zwi¹zanej z omijaniem telewizyjnych bloków reklamowych dosz³y kolejne zjawiska, takie jak flipping (narkotyczne
zmienianie kana³u bez jakiegokolwiek konkretnego powodu, dla samej zmiany) czy gazzing
(symultaniczny odbiór wielu kana³ów, które
nadaj¹ w tym samym czasie interesuj¹ce u¿ytkownika programy)16 . Wymienione zjawiska
mog¹ byæ zagro¿eniem dla nadawców porannych magazynów  w kliku kana³ach emitowane s¹ programy tego samego typu, w których dominuje identyczna tematyka  chwila
nieuwagi nadawcy powoduje utracenie zaanga¿owania widza, który zaczyna ogl¹daæ program konkurencyjny.

Neo-poranek  elementy nowej
telewizji w programach porannych
Umberto Eco uwa¿a, ¿e ¿yjemy obecnie
w epoce neotelewizji, do powstania której przyczyni³y siê zmiany technologiczne, powiêkszenie liczby kana³ów oraz prywatyzacja17 . Cechy
starej telewizji to: komunikacja wektorowa
i hierarchiczna, strukturalizacja ramówki (programy nastêpuj¹ po sobie i s¹ wyranie oddzielone), wyrany podzia³ na gatunki, periodycznoæ, koncepcja pasywnego widza oraz
pedagogiczna umowa komunikacyjna, czyli
za³o¿enie, ¿e widzowie to swoistego rodzaju
klasa szkolna, któr¹ nadawcy nauczaj¹ wykorzystuj¹c swoj¹ przewagê18 . Neotelewizja zrywa z modelem umowy pedagogicznej, a jej
forma oraz prezentowane treci s¹ odwrotnoci¹ tego, co oferowa³a paleotelewizja. Stara
telewizja przynale¿a³a do kultury pimiennej,
neotelewizja wpisuje siê w kulturê oralnoci
wtórnej  podobnie jak mowa wymaga uczestnictwa we wspólnym tworzeniu przestrzeni
znaczeñ19 .
Wa¿n¹ cech¹ nowej telewizji jest zachêcanie widza do aktywnoci  komunikacja nie
jest ju¿ zhierarchizowana  widz nie jest w
szkole, przestaje byæ biernym odbiorc¹ a staje siê uczestnikiem, mocodawc¹ lub zaproszonym do studia gociem20 . W przypadku telewizji
niadaniowej mo¿e uczestniczyæ w programie na przyk³ad poprzez czat, sondê prowadzon¹ w trakcie programu czy telefony do studia. Funkcja socjalizacyjna przestaje byæ
najwa¿niejsza, zastêpuje j¹ funkcja fatyczna 
wa¿ny jest czas, który widz spêdza przed odbiornikiem i prze³o¿enie ogl¹dalnoci na korzyci ekonomiczne.
Zerwanie z nadrzêdnoci¹ nadawcy w stosunku do widza prowadzi do powstania przestrzeni wspólnego biesiadowania21 , któr¹
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wype³nia ci¹g³a gadanina. Prowadz¹cy staj¹ siê
bliscy widzowi, nie dominuj¹, nie graj¹ gwiazd,
s¹ przyjacielscy, swobodni, ocieraj¹ siê o granice bezczelnoci (polskim przyk³adem niech
bêdzie Marcin Prokop). W neotelewizji nikt
do nikogo nie powie proszê pana  bez wzglêdu na wiek rozmawiaj¹cych dominuj¹ familiarne formy kontaktu. Zadaniem gospodarzy
programu jest zmniejszenie dystansu w stosunku do widza. Bycie prezenterem telewizji niadaniowej wymaga talentu i medialnego obycia. Paradoksem jest to, ¿e w porannych
programach ciesz¹cych siê stosunkowo niedu¿¹ ogl¹dalnoci¹ wystêpuj¹ znane medialne osobowoci  w Polsce prezenterami telewizji niadaniowej s¹ miêdzy innymi:
Wojciech Jagielski, Kinga Rusin, Dorota Wellman, Marcin Prokop czy Magda Mo³ek. Programy poranne na wiecie równie¿ prowadz¹
s³awy, przyk³adem niech bêdzie David Frost22 ,
wystêpuj¹cy niegdy w brytyjskiej telewizji
niadaniowej. Programy poranne prowadzone
s¹ zwykle przez parê  kobietê i mê¿czyznê.
Wynika to z jednej strony z tego, ¿e prowadzenie kilkugodzinnego programu przez jedn¹
osobê by³oby po prostu niemo¿liwe, a z drugiej z faktu, ¿e stale wystêpuj¹ca razem para
damsko-mêska buduje atmosferê intymnoci i
domowej atmosfery23 . To, ¿e z zaproszonymi
goæmi rozmawia para, a nie jedna osoba sprawia, ¿e widz ma do czynienia bardziej z codzienn¹ rozmow¹ grupy przyjació³ w kawiarni ni¿ wywiadem. Gocie zapraszani do studia
to zwykle eksperci lub aktorzy czy sportowcy.
W telewizyjnym poranku wystêpuj¹ trzy grupy
bohaterów  prowadz¹cy, eksperci i celebryci.
¯ycie codzienne staje siê najwa¿niejszym punktem odniesienia, wraz z jego rytmem (programy na »dzieñ dobry«, programy
poranne, telezakupy, popo³udniowe, wieczorne) i wystrojem (studio w formie kawiarni,
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salonu z doniczkami, balkonem, na ulicy)24 .
Proksemika studia programów porannych
wp³ywa na to, ¿e kontakt z widzem przebiega
w przestrzeni wspólnego biesiadowania.
Dwa tradycyjnie najwa¿niejsze elementy studia to newsdesk i sofa25  symbolika tych dwóch
mebli pokazuje charakter programu porannego  po³¹czenie informacji z rozrywk¹, tematów
powa¿nych z gadanin¹. Obecnie wprowadzanie
serwisów informacyjnych nie jest ju¿ realizowane poprzez newsdesk. Kanapa staje siê meblem w telewizji niadaniowej najwa¿niejszym
 mo¿e to wiadczyæ o tym, ¿e format przesuwa siê coraz bardziej w kierunku rozrywki.
Neo-telewizja jest ostatnim miejscem,
gdzie siê rozmawia26  powa¿ne dyskusje
zostaj¹ zast¹pione przez paplaninê, rozmowy
przy kawie, poranne napêdzanie spirali ujadania i jazgotu. W jednym programie eksperci,
laicy i prowadz¹cy mówi¹ o tak ró¿nych sprawach jak: zastêpcze matki, zakonnice bij¹ce
dzieci, prawa kochanek, mieræ ³ó¿eczkowa,
liposukcja czy seks wród nastolatków. Taka
tematyka ilustruje fakt, ¿e za zast¹pieniem zasady hierarchii relacj¹ bliskoci idzie tak¿e
zmiana tematyki  codziennoæ staje siê najwa¿niejszym zagadnieniem. Neotelewizja towarzyszy widzowi w codziennych rytua³ach,
tak¿e tych porannych. Codziennoæ objawia
siê tak¿e poprzez obecny w telewizji topos
domu27  goszczenie u kogo (na przyk³ad w
celu obejrzenia zawartoci damskiej szafy)
mo¿e byæ jednym z przyk³adów, wpisuj¹cych
siê tak¿e w obrêb kultury obna¿enia. W programach porannych pojawiaj¹ siê ludzie spoza sfery codziennej  aktorzy, politycy, ale nie
wypowiadaj¹ siê przewa¿nie na tematy zwi¹zane ze swoim zawodem  pose³ nie bierze
udzia³u w Pytaniu na niadanie jako polityk, ale jako osoba piewaj¹ca karaoke, aktorzy nie opowiadaj¹ w programach porannych

o swoich rolach, ale razem z widzem sma¿¹
schabowe.
Nowa telewizja ³amie tak¿e spo³eczne
tabu  swobodnie mo¿na tu mówiæ o seksie i
pieni¹dzach. W telewizji niadaniowej te tematy s¹ obecne ka¿dego dnia  Lew Starowicz
mówi w Pytaniu na niadanie o seksualnoci Polaków i nastoletnich matkach, w tym samym odcinku dowiadujemy siê ile zarabiaj¹
celebryci. Codziennoæ, seks i pieni¹dze przyci¹gaj¹ widza, wiêc nieustannie dodaje siê
pieprzu do coraz gorszych dañ, aby mo¿na by³o
prze³kn¹æ rzeczy wstrêtne lub niejadalne28 .
Kolejny wyznacznik nowej telewizji to
niekoñcz¹cy siê program-omnibus funkcjonuj¹cy w formie mikrosegmentów, bêd¹cy
po³¹czeniem wiadomoci, zabawy, spektaklu
i reklamy29 . Infotainment, czyli forma hybrydyczna ³¹cz¹ca informacjê z rozrywk¹30 , stanowi o istocie programów porannych. W telewizji niadaniowej informacja i rozrywka ³¹cz¹
siê w sposobie przekazywania treci, ale tak¿e
koegzystuj¹ w czasie emisji programu31  newsy, rozrywka i rady nieustannie siê przeplataj¹.
A w tê pl¹taninê w³¹czane s¹ dodatkowo
wstawki  czasowe i przestrzenne32 . Te pierwsze doprowadzaj¹ do hiperfragmentacji przekazu. Standardowymi wstawkami funkcjonuj¹cymi w obrêbie programów porannych s¹
nieustanne zapowiedzi kolejnych tematów
poruszanych w wydaniu oraz programów nastêpuj¹cych. Zapowiedzi pojawiaj¹ siê tak¿e
w formie intertekstów wywietlanych na ekranie. W postaci pasków czy innego typu wstawek prezentowany jest na przyk³ad horoskop
lub informacja o terminach emisji programowych hitów danej stacji. Rolê wstawek mog¹
pe³niæ tak¿e grupy s³ów, którymi swobodnie
pos³uguj¹ siê prezenterzy, ³¹cz¹c ze sob¹ w
konwencjonalny sposób rozmaite wydarzenia
 wstawka wesz³a wiêc tak¿e do warstwy jêzykowej33 .

Autopromocja i medialny recycling
Jedn¹ z najwa¿niejszych cech nowej telewizji jest jej funkcja autoreferencyjna  neotelewizja odnosi siê sama do siebie poprzez
wprowadzanie takich elementów jak kulisy
seriali (telewizja od kuchni), zapowiedzi programów czy promowanie wa¿nych dla danej
stacji osobowoci. Królestwem autoreferencji
i autopromocji s¹ tak¿e programy poranne.
Najprostszym przejawem autoreferencji s¹
wstawki zapowiadaj¹ce kolejne czêci programu oraz w³¹czanie w obrêb telewizji niadaniowej innych programów emitowanych przez
dan¹ stacjê  przyk³adem mo¿e byæ sposób
umieszczania serwisów informacyjnych w telewizyjnych porankach. W obrêbie Dzieñ
dobry TVN nie trudno odnaleæ elementy
promuj¹ce inne programy stacji  fragmenty
Tañca z gwiazdami pojawiaj¹ siê przy okazji dyskusji o prawach kochanek, o zagro¿eniach zwi¹zanych z p³aceniem kartami kredytowymi mówi ekspert z TVN CNBC,
wchodz¹cego w sk³ad medialnego koncernu.
Wiele tematów bazuje na innych programach
emitowanych przez stacjê  jest ich streszczeniem lub powieleniem. Kolejn¹ form¹ autopromocji jest nieustanne zapraszanie do programów porannych celebrytów zwi¹zanych
z dan¹ stacj¹  kana³ najpierw produkuje celebrytê, a potem eksploatuje go w rozmaitych
programach. Autopromocja dotyczy tak¿e
wydarzeñ realizowanych przez ca³e konsorcjum medialne (w tym przypadku TVP lub
Grupê ITI)  promowane s¹ filmy i wydarzenia tworzone w³anie przez tych nadawców 
taka sytuacja ilustruje ekonomiczny wymiar
konwergencji mediów. Standardow¹ form¹
promocji i reklamy, która obecna jest równie¿
w telewizji niadaniowej jest product placement  w kuchni, obowi¹zkowym miejscu po35

rannego studia, gotuj¹cy celebryci nie bez przyczyny przyprawiaj¹ swoje potrawy pieprzem
tej, a nie innej firmy.
Formy autopromocji szczególnie rozwiniête s¹ w mediach prywatnych  nawet najbardziej obeznani z ramówk¹ widzowie mog¹
pogubiæ siê w g¹szczu wzajemnie odnosz¹cych
siê do siebie programów, przez które przechodzi
korowód ci¹gle tych samych, dobrze znanych
celebrytów. Bohaterowie Tañca z gwiazdami po niedzielnej emisji programu pojawiaj¹
siê w poniedzia³kowy ranek w Dzieñ dobry
TVN. Potem jurorzy i prezenterzy z tych programów goszcz¹ w Szymon Majewski Show,
o wszystkim mówi Co za tydzieñ, z kolei
prowadz¹cy ten program goci u Kuby Wojewódzkiego, a ten jako juror Mam talent odwiedza Dzieñ dobry TVN34 . Autopromocyjne ko³o zamyka siê powracaj¹c do programu
porannego. Media mówi¹ wiêcej o sobie ni¿
o wiecie zewnêtrznym  promuj¹ swoje programy i swoich celebrytów.
Programy neotelewizyjne tworzone s¹ na
zasadzie medialnego recyclingu  audycje zast¹pione zosta³y telewizyjnymi produktami 
towarami, które nale¿y wyeksploatowaæ do
granic mo¿liwoci, a zu¿yte poddaæ procesowi odzyskiwania surowców wtórnych. Chodzi wiêc o to, ¿eby jak najwiêcej towaru niskiej jakoci (a wiêc tak¿e wyprodukowanego
za niewielkie pieni¹dze) sprzedaæ jak najwiêkszej liczbie odbiorców35 . Budowanie programów na podstawie tego, co ju¿ zosta³o wyprodukowane nic nie kosztuje  telewizyjne
odpady s¹ nieustannie przetwarzane, co powoduje u widza wra¿enie, ¿e w telewizji ci¹gle jest to samo i wszystko ju¿ by³o. Nuda
odbiorcy nie jest w nowej telewizji problemem,
poniewa¿ funkcjonowanie w bud¿ecie czasowym sprawia, ¿e dla nadawcy liczy siê jedynie to ile czasu widz spêdza przed telewizo36

rem36 , wa¿ne jest utrzymanie go przy odbiorniku, niczym na elektronicznej smyczy a nie
informowanie, edukowanie czy socjalizowanie. Taki trend przejawia siê tak¿e w telewizyjnych porankach  kilkugodzinny program
mo¿na wype³niæ kompilacj¹ telewizyjnych
mieci, poniewa¿ tak naprawdê zawartoæ programu nie jest wa¿na  nie liczy siê co jest
komunikowane ale jak37  energetyczny
i nowoczesny styl dominuje nad merytoryczn¹
zawartoci¹ zbudowan¹ z telewizyjnych odpadów.
Programy poranne kierowane s¹ g³ównie
do m³odych kobiet mieszkaj¹cych w miastach
i pozostaj¹cych w domu  s¹ to gospodynie
lub matki z ma³ymi dzieæmi. wiadczy o tym
przede wszystkim tematyka porannego show.
O poranku w domach pozostaj¹ jednak tak¿e
inne grupy spo³eczne  przede wszystkim osoby starsze, dla których czas aktywnoci zawodowej ju¿ siê zakoñczy³. Mo¿na zaryzykowaæ
twierdzenie, ¿e emeryci czy rencici rezygnuj¹
z ogl¹dania programów porannych zarówno ze
wzglêdu na ich treæ jak i formê. Dominuj¹ce
tematy  problemy m³odych kobiet, ¿ycie celebrytów nie s¹ kierowane do tego typu widowni. Osoby starsze z pewnoci¹ od telewizji niadaniowej odstrasza tak¿e jej forma 
neotelewizyjne programy wymagaj¹ specyficznego stylu odbiorczego  chc¹ pozyskaæ uwagê widza, ale tak¿e wymagaj¹ od niego pewniej elastycznoci. Widz musi rozumieæ regu³y
nowej telewizji  powinien pod¹¿aæ w szybkim tempie za strumieniem ci¹gle zmieniaj¹cych siê tematów, akceptowaæ graficzne i czasowe wstawki, tolerowaæ familiarnych a nawet
aroganckich prowadz¹cych. Do kolejnych
wymagañ stawianych neo-widzowi nale¿y interesowanie siê ¿yciem celebrytów i ledzenie
ca³ej oferty programowej danej stacji. Odbiorca nowej telewizji powinien tak¿e akceptowaæ

fakt, ¿e w telewizji ci¹gle pojawiaj¹ siê te same
programy wzajemnie ³¹czone ze wzglêdu na
logikê ekonomicznej minimalizacji kosztów.
Musi tak¿e wiedzieæ, ¿e autopromocja i reklama to filary neotelewizji. Osoba przyzwyczajona do odbieranie przekazów telewizyjnych
starego typu  strukturalizowanych, skupionych na jednym temacie  z pewnoci¹ tym
wymaganiom nie podo³a. Widz, który przyzwyczajony jest do telewizji, która edukuje,
informuje i socjalizuje rozczarowany bêdzie
programami, których zadaniem jest jedynie
zatrzymanie go przy odbiorniku.
£
Autorka jest studentk¹ socjologii na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz
dziennikarstwa na Wydziale Komunikacji Spo³ecznej
i Zarz¹dzania Uniwersytetu Jagielloñskiego.
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JAN NOWAK

Wybory prezydenckie
 zagro¿enia i nadzieje
Zbli¿aj¹ siê coraz szybciej wybory prezydenckie, do których pozosta³o
ju¿ niespe³na 6 miesiêcy, licz¹c, ¿e nie ulegnie zmianie planowany termin 
wrzesieñ 2010 r.
Wprawdzie jeszcze nie wszystkie partie polityczne zg³osi³y oficjalnie swoich kandydatów, ale ju¿ rozpoczê³a siê na dobre kampania wyborcza. Politycy
i publicyci a tak¿e sami kandydaci dokonuj¹ pierwszych przymiarek w uk³adzie partyjnym i osobowym, przedstawiaj¹ swoje racje, odwo³uj¹ siê do historii
i sonda¿y, opisuj¹ zagro¿enia, szanse i nadzieje  feruj¹c opinie w zale¿noci
od tego, jak¹ preferuj¹ opcjê polityczn¹.

Wed³ug stanu na koniec marca 2010 r.
pozycja wyborcza poszczególnych ugrupowañ politycznych i konkretnych (zg³oszonych i przewidywanych) kandydatów nie
przynios³a wielkich zmian, mo¿e poza wyj¹tkami, dotycz¹cymi Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Spróbujmy przedstawiæ tê sytuacjê kolejno
w poszczególnych partiach, które mog¹ odegraæ w wyborach znacz¹c¹ rolê.
Platforma Obywatelska
Uwzglêdniaj¹c stan ilociowy partii,
opinie wyra¿ane w sonda¿ach oraz osobiste
walory premiera Donalda Tuska mo¿na by³o
z du¿ym prawdopodobieñstwem przewidywaæ, ¿e zwyciê¿y zdecydowanie z najbli¿szych wyborach prezydenckich. Oczywicie
tak mog³o byæ, gdyby kandydowa³, ale sta³o
siê inaczej. Ku zaskoczeniu wielu zwolenników i przeciwników D. Tusk owiadczy³,
38

¿e rezygnuje z kandydowania. W uzasadnieniu poda³, ¿e zamierza, jako szef rz¹du przeprowadziæ niezbêdne reformy, w tym zmiany w Konstytucji. Czy to s¹ prawdziwe powody i czy rzeczywicie pod koniec kampanii nie zmieni swej decyzji? W ka¿dym razie
Platforma postanowi³a przeprowadziæ prawybory, w których maj¹ siê wypowiedzieæ
wszyscy cz³onkowie partii, a kandydatami
zostali marsza³ek Bronis³aw Komorowski
i minister Rados³aw Sikorski. Który z nich
wygra oraz który bêdzie mia³ wiêksze szanse w wycigu do pa³acu prezydenckiego? Dotychczasowe sonda¿e wskazuj¹ na równe
szanse obu kandydatów z lekk¹ przewag¹
ministra Sikorskiego, ale wród cz³onków
Platformy (w³aciwy elektorat w prawyborach) wiêcej g³osów otrzymuje marsza³ek
Komorowski. W porównaniu do wczeniejszych sonda¿y, jeszcze z przed rezygnacji
z kandydowania D. Tuska, obecni kandydaci uzyskuj¹ znacznie ni¿sze notowania (od

10 do 20%), a wiêc szanse Platformy w tym
nowym uk³adzie osobowym s¹ wyranie
mniejsze. Wszystko zale¿y, jak przebiegaæ
bêdzie kampania wyborcza w nastêpnych
miesi¹cach i jacy kandydaci wyst¹pi¹ z pozycji innych ugrupowañ.
Prawo i Sprawiedliwoæ
Na dobr¹ sprawê dotychczasowy prezydent Lech Kaczyñski nie zosta³ jeszcze oficjalnie zg³oszony, jako kandydat na prezydenta na drug¹ kadencjê. Opieraj¹c siê na
aktualnych owiadczeniach i opiniach przestawianych przez Prawo i Sprawiedliwoæ
mo¿na s¹dziæ, ¿e bêdzie realnym i jedynym
kandydatem PiS-u. Sugestie, ¿e mog¹ jeszcze pojawiæ siê inni kandydaci jak: by³y premier Jaros³aw Kaczyñski, czy aktualny europose³ Zbigniew Ziobro wydaj¹ siê kaczkami
wyborczymi, ewentualny wybór tego pierwszego spowodowa³by os³abienie Prawa i Sprawiedliwoci, a mo¿e nawet jego rozpad, za
drugi z wymienionych  nawet gdyby siê
zdecydowa³  nie zosta³by dopuszczony do
startowania przez obydwu braci Kaczyñskich. Czy zatem Lech Kaczyñski ma szanse na zwyciêstwo, aby po raz drugi zostaæ
prezydentem? Wed³ug dotychczasowych
sonda¿y i powszechnych oczekiwañ spo³ecznych te szanse s¹ bardzo ma³e.
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Z poród znacz¹cych ugrupowañ politycznych Sojusz Lewicy Demokratycznej by³
pierwsz¹ parti¹, która zg³osi³a w czasie konwencji grudniowej (9 grudnia 2009) swego
kandydata na prezydenta. Zosta³ nim wicemarsza³ek Sejmu b. minister obrony narodowej, d³ugoletni dzia³acz w³adz centralnych

partii Jerzy Szmajdziñski. Jest to niew¹tpliwie kandydat dowiadczony w pracy pañstwowej, rozwa¿ny w dzia³aniu i ¿yczliwy
dla ludzi. Popiera go oficjalnie i publicznie
prezydent Aleksander Kwaniewski, co te¿
ma wysok¹ wartoæ presti¿ow¹. W kampanii wyborczej J. Szmajdziñski powinien organizowaæ w ca³ym kraju jak najwiêcej spotkañ otwartych, publicznych nie tylko ze
zwolennikami lewicy, ale tak¿e z innymi
potencjalnymi wyborcami oraz wyjaniaæ, ¿e
w czasie swojej prezydentury dbaæ bêdzie
w równym stopniu o wartoci socjalne z okresu PRL-u, jak i o zdobycze demokratyczne
III RP. Bezporednie kontakty z ró¿nymi
rodowiskami zawodowymi i spo³ecznymi,
w tym z m³odzie¿¹ s¹ najlepsz¹ drog¹ do uzyskania zrozumienia i poparcia. Nale¿y jednak w kampanii wyborczej uwzglêdniæ, ¿e
J. Szmajdziñski (i ca³y SLD) ma dotychczas
niskie notowania w sonda¿ach, które w ostatnich tygodniach wprawdzie powoli wzrastaj¹, ale dla uzyskania pe³nego sukcesu
przez J. Szmajdziñskiego niezbêdne jest poparcie go przez wszystkie ugrupowania lewicowe i centrolewicowe. Czy ca³y elektorat lewicowy siê zjednoczy? Je¿eli lewica
chce odgrywaæ w Polsce wa¿n¹ rolê pañstwow¹ i spo³eczn¹ winna to uczyniæ jak najszybciej.
Przypomnieæ trzeba, ¿e sporód kandydatów lewicy najwiêksze szanse na prezydenta w wyborach 2010 r. mia³ w pierwszym
okresie b. premier, Marsza³ek Sejmu, minister spraw zagranicznych i minister sprawiedliwoci W³odzimierz Cimoszewicz, który
w sonda¿ach osi¹ga³ bardzo wysok¹ pozycjê, zdecydowanie lepsz¹ ni¿ Lech Kaczyñski i na granicy z pozycj¹ D. Tuska. Niestety
 mimo oczekiwañ i apeli spo³ecznych 
ma³e s¹ szanse, aby da³ siê przekonaæ, chy39

ba ¿eby grozi³o Polsce  jak sam powiedzia³
 wielkie niebezpieczeñstwo 
No có¿ obecnie tych problemów nie
mo¿na rozstrzygn¹æ. Poczekajmy wiêc do
kalendarzowej a mo¿e nawet pónej wiosny,
kiedy powinnimy dowiedzieæ siê jak kszta³towaæ siê bêd¹ notowania w sonda¿ach
J. Szmajdziñskiego, lub jak¹ decyzjê podejmie ostatecznie W³odzimierz Cimoszewicz.
Kandydaci
z innych ugrupowañ
Dla pe³nego obrazu nale¿y jeszcze podaæ, ¿e zg³osi³ swoj¹ kandydaturê b. minister spraw zagranicznych i minister finansów,
kiedysiejszy za³o¿yciel Platformy Andrzej
Olechowski, wystêpuj¹cy, jako kandydat
niezale¿ny, który liczy na poparcie Stronnictwa Demokratycznego oraz lewicy i centrolewicy, a tak¿e wielu przychylnych mu cz³onków Platformy.
Mo¿na te¿ spodziewaæ siê, ¿e Polskie
Stronnictwo Ludowe wystawi swego kandydata, bêdzie nim podobno wicepremier Waldemar Pawlak lub kandydatka  nie wymieniana jeszcze z imienia i nazwiska  cz³onkini
PSL. Gdyby tak siê sta³o, by³aby wówczas
jedyn¹ kobieta ubiegaj¹c¹ siê w tych wyborach o prezydenturê.
Szanse tych kandydatów na zwyciêstwo
s¹ niewielkie, ale na pokazanie siê w wyborach i zdobycie (lub zabranie innym) sporej
iloci g³osów s¹ doæ znaczne.
Zagro¿enia i nadzieje
Na koniec tych rozwa¿añ warto w formie podsumowania omówiæ jeszcze zagro¿enia i nadzieje, jakie niew¹tpliwie towarzyszyæ bêd¹ tegorocznym wyborom.
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Prowadzenie kampanii wyborczej jest
rzecz¹ naturaln¹ i uzasadnion¹. Chodzi jednak o to, aby by³a ona fair, aby walczono na
programy i argumenty, a nie na haki i faule.
Jak bêdzie w tym roku? W deklaracjach prawie wszyscy kandydaci wypowiadaj¹ siê
oczywicie za czyst¹ i uczciw¹ walk¹. Podobne deklaracje s³yszelimy zreszt¹ w poprzednich wyborach. A jak by³o? Pamiêtacie
jak Jacek Kurski z PiS zaatakowa³ DonaldaTuska dziadkiem z Wermachtu, albo jak
Konstanty Miodowicz z PO pani¹ Jaruck¹
ustrzeli³ W³odzimierza Cimoszewicza. To
by³y nieprzyzwoite i haniebne dzia³ania. W tym
roku PiS zaatakowa³ Platformê generalnym
hakiem w postaci tak zwanej afery hazardowej. Jakie bêd¹ skutki zobaczymy w wyborach. Obecne sonda¿e s¹ nadal przychylne
dla Platformy, nie pogorszy³y siê a nawet
wzros³y o kilka punktów.
Nadrzêdnym celem kampanii jest wybranie wród kandydatów tego najlepszego,
który dobrze bêdzie s³u¿yæ Polsce i jej obywatelom, a nie swojej partii. Zdaniem wielu
ludzi takim kandydatem, a póniej prezydentem  najlepszym z poród dobrych  maj¹cym wysokie, praktycznie najwy¿sze notowania w sonda¿ach jest prezentowany ju¿
wczeniej, aktualny senator W³odzimierz
Cimoszewicz. K³opot jednak w tym, ¿e W³.
Cimoszewicz nadal nie wyra¿a zgody na
kandydowanie chyba ¿eby powsta³o zagro¿enie, ¿e prezydentem móg³by zostaæ po raz
drugi Lech Kaczyñski
A to nie jest wykluczone, bo zrezygnowa³ z kandydowania D. Tusk, jego potencjalni nastêpcy Br. Komorowski i R. Sikorski
mog¹ wyczerpaæ swoje si³y w prawyborach,
za J. Szmajdziñski nie wiadomo czy zdo³a
uzyskaæ w sonda¿ach oczekiwane notowania.
Je¿eli to nie nast¹pi wówczas W³odzimierz

Cimoszewicz móg³by spe³niæ swoje przyrzeczenie. Oczywicie wczeniej Grzegorz
Napieralski i Sojusz Lewicy Demokratycznej, a tak¿e ca³a lewica musia³aby wyraziæ
gotowoæ poparcia tej kandydatury i energicznie j¹ wspieraæ. Szanse na zdobycie
przez W³. Cimoszewicza fotela prezydenckiego s¹ ca³kiem realne. Takie nadzieje maj¹
setki i tysi¹ce wyborców. Czy to nie piêkna
perspektywa?
Oznacza³oby to w praktyce:
· Po pierwsze: pozbawienie PiS-u prezydenckiego veta, na co oczekuje zdecydowana wiêkszoæ wyborców, poza ¿elazn¹
gwardi¹ PiS-u wspieran¹ przez Radio Maryja,
· Po drugie: Niedopuszczenie Platformy do zdobycia ca³oci w³adzy w pañstwie
(w³adzy wykonawczej, ustawodawczej i prezydenckiej), co mo¿e zagra¿aæ demokracji
w pañstwie i bezpieczeñstwu socjalnemu
obywateli, czego zaczynaj¹ siê obawiaæ coraz wiêksze krêgi wyborców.
· Po trzecie: uzyskanie satysfakcji przez
lewicê, która tym sposobem odzyska³aby najwy¿sze stanowisko w pañstwie.
Powtórzmy wiêc za Rad¹ Weteranów
Lewicy w Krakowie:
Panie W³odzimierzu!
Larum graj¹! Ojczyzna w niebezpieczeñstwie,
a Pan w puszczy przebywasz, tych g³osów
nie s³yszysz, na ratunek nie spieszysz?
Nadzieje czasem siê spe³niaj¹!

£

Stanis³aw Wyspiañski
WYBORY
CZEPIEC
( ) A to by³o przy wyborze,
w sali w tym sokolskim dworze: GOSPODARZ
Tocie Ptaka wybierali?
CZEPIEC
A kiedy ptak, niechaj leci.
POETA
Macie ta skrzydlate ptaki?
CZEPIEC
Ptok ptakowi nie jednaki,
cz³ek cz³ekowi nie dorówna,
dusa dusy zajrzy w oczy,
nie polezie orze³ w gówna 
pon jest taki, a ja taki;
jakby przysz³o co co czego,
wisz pon, to my tu gotowi,
my som swoi, my som zdrowi.
POETA
Pok³oñcie siê byle komu,
poszukajcie króla Piasta.
KOMENTATOR
Wycie pany, my tez pany
a W³odek  jest...
wypstrykany.

Tekst z Wesela S. Wyspiañskiego
Akt I  scena 25, w. 872-873;
880-892; Komentator  red.

Autor jest historykiem, nauczycielem w szko³ach
rednich, w latach 70. b. kurator owiaty i wychowania oraz b. wiceprezydent Krakowa.
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RECENZJE
MICHA£ SOKOLSKI

Patriarchat jako operetka,
czyli BEM-a pamiêci
rapsod ¿a³obny
Jak du¿a czêæ mojego pokolenia mam s³aboæ do dwóch rzeczy: do
pierwszej serii Gwiezdnych Wojen i do zabawek firmy Lego. Z klocków lego
mo¿na, jak wiemy, zbudowaæ wszystko. Jeden z oferowanych zestawów nazywa siê Pa³ac Jabby, dziêki niemu mo¿na pobawiæ siê plastikow¹ Lei¹ Organ¹
umieszczon¹ na ³añcuszku u boku plastikowego Hutta.

Zabawka ta jest w pewien sposób niestosowna, trochê tak, jak znana lego-instalacja
Zbigniewa Libery. Wystarczy spytaæ, w jaki
sposób bawilibymy siê czym takim? Odpowiadaj¹c mo¿na dokonaæ dosyæ cennej autoanalizy. Co do mnie, z miejsca pomyla³em
o zabawach nie dla dzieci, ale dla wychowanych na Star Wars doros³ych. Potem przypomnia³em sobie, ¿e po raz pierwszy Powrót Jedi
widzia³em w kinie jako szeciolatek. Wtedy
sytuacja, w której znalaz³a siê Leia, chyba nikomu nie wyda³a siê nieprzyzwoita.
Jabba to potwór brzydki i chorobliwie
oty³y, mo¿e nie wzglêdem innych Huttów, dla
widza jest to jednak bez znaczenia. Z uwagi
na masê i budowê jest niedo³ê¿ny, przemieszcza siê na ruchomej platformie a ¿eby sprawnie funkcjonowaæ potrzebuje wity.1 Ponadto
ma kszta³t falliczny  to w³aciwie potworny
gadaj¹cy penis z doczepionymi ³apskami. Jabba jest równie¿ impotentem, o tyle, ¿e nie mo¿na sobie serio wyobraziæ jego stosunku z Lei¹.
Trzyma j¹ wiêc przy sobie  i to wszystko.
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Koniec potwora jest ¿a³osny, ginie bowiem uduszony ³añcuchem przez sw¹ brankê.
Mo¿na spytaæ, dlaczego w ten sposób? Byæ
mo¿e chodzi³o o akt zadoæuczynienia za niewolê, do duszenia Leia u¿ywa wszak narzêdzia swojej opresji. Scena mordu przypomina
jednak przede wszystkim parodiê spó³kowania zakoñczon¹ zgonem bestii z lubie¿nie wywalonym jêzykiem. Jabba nie jest w stanie siê
obroniæ przed znacznie od siebie mniejsz¹ kobietk¹, choæ w jednej z wczeniejszych scen
pokaza³, ¿e si³ mu nie brak i mo¿e uderzyæ
kogo, kto podejdzie blisko. Wygl¹da na to,
¿e sam poddaje siê ksiê¿niczce.
Mam zamiar pokazaæ, ¿e podobny w¹tek masochistyczny pojawia siê w kilku znanych tekstach popkultury oraz ¿e stoi za tym
pewna szersza narracja mêskoci. W tym celu
postaram siê uchwyciæ rodzinne podobieñstwa
³¹cz¹ce Jabbê i kilka innych postaci. W ka¿dym przypadku bêdê rozpatrywa³ okolicznoci, w których dana postaæ siê znajduje i to, jak
s¹ one przez ni¹ postrzegane.

Za Hann¹ Segal przyjmujê, ¿e odbiorca
intuicyjnie rekonstruuje i sam prze¿ywa stany
emocjonalne i umys³owe protagonistów na
podstawie ich zachowañ i ekspresji, oraz ¿e ta
niewiadoma identyfikacja stanowi g³ówny
fundament czerpanej z kontaktu z dzie³em
przyjemnoci estetycznej (2006: 264). Zak³adam, ¿e obcuj¹cy z tekstem odbiorca dokonuje w jakim stopniu samorozpoznania, a stany
emocjonalne i umys³owe które ledzi postrzega jako potencjalne stany w³asne; w przeciwnym razie nie by³oby mo¿liwe rozumienie dzie³a. Problemy Jabby, Vadera i pozosta³ych s¹
wiêc naszymi problemami, choæ nie musimy
zdawaæ sobie z tego sprawy.
1. Jabba Hutt, potentat - impotent
Jabba Hutt jest bliskim krewnym tak zwanego BEM-a (Bug Eyed Monster), zielonego
stwora z oczami na szypu³kach, który przybywszy z kosmosu stara siê porwaæ Ziemiankê,
najchêtniej piêkn¹ lecz nierozgarniêt¹. W wietle dziel¹cych Ziemian i Kosmitów ró¿nic kulturowych i anatomicznych nie jest jasne, do
czego s³u¿¹ BEM-om ziemskie branki. Sprawa wyjania siê, jeli ujmiemy BEM-a z perspektywy jego funkcji fabularnej: jest on po
prostu stosowanym w science fiction zamiennikiem znanych nam z ró¿nych pulp fictions
bandyty, Indianina czy murzyna-ludo¿ercy.
Wprowadza siê go po to, ¿eby bohater móg³
swobodnie wykazywaæ siê brawur¹ ratuj¹c
piêkne nieznajome przed napastowaniem.
Ostatecznie BEM jest wiêc potomkiem smoka - amatora dziewic. Gustom smoka równie¿
nie ma co siê dziwiæ, jako ¿e rycerz bez skazy
pañ niepewnej cnoty nie ratuje.
Tymczasem Leia nie szuka wybawcy  to
ona ratuje mê¿czyznê z r¹k potwora. Dzia³a
w mêskim przebraniu a w negocjacjach z wro-

giem pomaga sobie tykaj¹c¹ bomb¹. Nie jest
to typ bezradnej ofiary BEM-a, nale¿y postawiæ wiêc kwestiê: kim jest Leia i do czego jest
potrzebna Jabbie?
¯eby udzieliæ odpowiedzi musimy zbadaæ drug¹ ga³¹ jego rodowodu. Po tej stronie
do jego przodków zaliczyæ mo¿na postaci kalekich królów zbrodni. Jabba jest gangsterskim bossem, który  sam bezradny  wyrêcza siê si³¹ nielegalnie zdobytej fortuny. Jego
¿ycie stanowi wyraz alienacji, zgodnie z opisem danym przez Karola Marksa: Cechy pieni¹dza s¹ moimi  jego w³aciciela  cechami
i si³ami istoty. Nie osobowoæ moja okrela
wiêc, czym jestem i na co mnie staæ. Jestem
brzydki, ale mogê sobie kupiæ najpiêkniejsz¹
kobietê. A wiêc nie jestem brzydki, bo dzia³anie brzydoty, jej si³ê odstraszaj¹c¹ zniweczy³
pieni¹dz. Sam jestem chromy, ale pieni¹dz
dostarczy mi 24 nóg; a wiêc nie jestem chromy. Jestem cz³owiekiem z³ym, nieuczciwym,
niesumiennym, ograniczonym, ale pieni¹dz
doznaje czci, a wiêc czczony jest i jego posiadacz (1960: 611).
Jabba, jakkolwiek brzydki i kaleki, ma
wiêc pozycjê potentata  skoro pieni¹dz jest
w spo³eczeñstwie kapitalistycznym si³¹ i potencj¹ par excellance mo¿liwoci jego posiadacza musz¹ byæ nieograniczone. Wed³ug
Marksa, Jeli pieni¹dz jest wiêzi¹, która wi¹¿e mnie z ¿yciem ludzkim, z przyrod¹ i ludmi, to czy¿ nie jest on wiêzi¹ wszystkich wiêzi? Czy¿ nie potrafi rozwi¹zywaæ i zawi¹zywaæ
wszelkich wiêzi? Czy¿ nie jest zatem równie¿
powszechnym rodkiem separacji? Jest on
prawdziw¹ monet¹ zdawkow¹, jak i prawdziwym rodkiem wi¹¿¹cym, [powszechn¹] chemiczn¹ si³¹ spo³eczeñstwa (1960: 612).
Jednak pomiêdzy Jabb¹ a ksiê¿niczk¹ ¿adnej chemii nie ma. Kaleki godfather mo¿e Leiê
wiêziæ i upokarzaæ, ale zwi¹zek nie zakoñczy
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siê spe³nieniem. W tym znaczeniu Jabba pozostanie impotentem, na którego niemoc nawet pieni¹dz nie pomo¿e. Co wiêcej, to w³anie pieni¹dz jego impotencjê powoduje,
poniewa¿ rodzi zarówno mo¿liwoæ jak i potrzebê posiadania Lei. Zdaniem Marksa kto nie
ma rodków de facto nie ma te¿ potrzeby. Pieni¹dz oznacza bowiem w spo³eczeñstwie kapitalistycznym wszelk¹ mo¿noæ  pozwala
uczyniæ wyobra¿enie rzeczywistoci¹, a rzeczywistoæ pustym wyobra¿eniem (Marks
1960: 613).
W³adca galaktycznego pó³wiatka okazuje siê byæ krewnym obywatela Kane, który, jak
pamiêtamy, ma w³adzê i pieni¹dze, ale w³anie dlatego nie mo¿e zatrzymaæ kobiety. Wed³ug jednego ze wstêpnych projektów Jabba
mia³ zreszt¹ przypominaæ starszego Orsona
Wellesa (http://en.wikipedia.org/wiki/Jabba_the_Hutt). Skoñczy³o siê na olbrzymim
robaku, a dziêki tej baniowej stylizacji trudnoci erotyczne Hutta mo¿na pokazaæ w kinie
doæ dos³ownie, a¿ po drastyczny fina³, nie
gorsz¹c przy tym nikogo.
Mamy tu obraz mêskoci zbankrutowanej. Dla Jabby, cechy pieni¹dza s¹ cechami
i si³ami jego istoty, ale on sam jest istot¹ bezsiln¹. Roznegli¿owana ksiê¿niczka na ³añcuchu podkrela tylko jego niemoc, czemu wiêc
trzyma j¹ przy sobie?
¯eby móc odpowiedzieæ na to pytanie
nale¿y okreliæ rolê kobiety jako nonika symbolicznego kapita³u. Za Pierrem Bourdieu
przyjmujê, ¿e Ekonomia wymiany symbolicznej, a dok³adniej  logika konstrukcji relacji
pokrewieñstwa i zwi¹zków ma³¿eñskich nadaje kobietom status zdefiniowanego z punktu widzenia interesów mê¿czyzn przedmiotu
wymiany, przedmiotu, którego przeznaczeniem jest udzia³ w reprodukcji mêskiego kapita³u symbolicznego (2004: 56). Mo¿na wiêc
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mówiæ o takim lub innym zbiorze podmiotów
zamkniêtym ze wzglêdu na operacjê wymiany kobiet, w którego zakres wchodz¹ mê¿czyni uznani przez pozosta³ych uczestników wymiany za im podobnych ludzi honoru.
Cyrkulacja dóbr symbolicznych zachodzi bowiem miêdzy podmiotami uznaj¹cymi wzajemnie swoj¹ godnoæ  partner interakcji jest
uznawany implicite za godnego udzia³u w wymianie darów. Problem Jabby polega na tym,
¿e w ramach ¿adnego z podobnych porz¹dków
nie bêdzie nigdy uznawany za partnera. Jako
impotent nie mo¿e bowiem liczyæ na przed³u¿enie swojego rodu, kobieta za posiada wartoæ w obiegu dóbr symbolicznych tylko je¿eli stanowi potencjalne ogniwo reprodukcji.
Wed³ug koncepcji Bourdieu, honor stanowi tak¿e moc daj¹c¹ prawo do uczestnictwa w ka¿dej z uznawanych za najwa¿niejsze dla ludzkiej egzystencji gier (2004: 63). W wietle
regu³ symbolicznej wymiany godnoæ rodu
i jednostki jest te¿ g³ówn¹ i najwy¿sz¹ stawk¹,
tym o co toczy siê gra. Skoro za Jabba nie
mo¿e braæ udzia³u w grach o honor pozostanie
na zawsze zaklêtym w glistê parweniuszem.
Leia na ³añcuchu to trofeum posiadane na
z³oæ ludziom godnym. Wystawiaj¹c na pomiewisko ksiê¿niczkê skut¹ i ubran¹ w strój
hurysy Jabba okazuje sw¹ pogardê dla ich wiata. Pogarda ta, jako oparta na resentymencie,
musi byæ nieszczera: potwór poni¿a Leiê, ale
to ona jest wcieleniem jego pragnieñ. Dziêki
temu ksiê¿niczka staje siê stron¹ dominuj¹c¹,
on jest w jej mocy, a nie ona w jego. St¹d w scenie mordu uleg³oæ niedawnego opresora 
Leia jest biczem bo¿ym i w tej roli zyskuje wolnoæ do dzia³ania.
Jabba Hutt, parweniusz  outsider nie ma jednak monopolu na masochizm. Przyjrzymy siê
podobnym relacjom wród ludzi honoru, najpierw
jednak wska¿my na w³aciwe im cierpienia.

2. Darth Vader: antynomie honoru
Jabba jest nie tylko mêskim oprawc¹ Lei
 przypomina te¿ jej ojca. Darth Vader, rodzic
ksiê¿niczki, jest bowiem szyty z podobnego
materia³u: jest mê¿czyzn¹, jest potê¿ny ale i bezsilny  przy ¿yciu utrzymuje go technika. Zarówno Jabba jak i Vader przy wszystkich przejawach mocy pozostaj¹ jednoczenie impotentni.
Na tym zbie¿noci siê koñcz¹. O ile Jabba
Hutt by³ przetworzeniem figur znanych nam
g³ównie z pulp fictions, na postaæ Vadera z³o¿y³ siê szereg prototypów wypracowanych
przez literaturê romantyczn¹. Mroczny jedi
¿yje na wiecie, ale nie dla wiata  jest wiêc
upiorem; jest z³owrogim automatem podobnym do ruchomej zbroi; jest buntownikiem
w rodzaju Fausta lub Manfreda; w odniesieniu do m³odego Skywalkera pe³ni te¿, do czasu, rolê z³ego sobowtóra. Twórcy filmu stosuj¹c gotycki sztafa¿ stworzyli postaæ patetyczn¹
i majestatyczn¹. Jabba jest tylko ³otrem, Vader
za upad³ym bohaterem.
Jak zauwa¿a Bourdieu, mieæ honor i byæ
mê¿czyzn¹ to w naszym krêgu kulturowym
jedno. Dbaæ o honor to traktowaæ swoj¹ mêskoæ powa¿nie; powaga, z któr¹ mê¿czyzna
anga¿uje siê we wszystkie kwestie honorowe
jest motorem i si³¹ napêdow¹ wszelkich powinnoci, to znaczy tego wszystkiego, co nale¿y spe³niæ by byæ w zgodzie z sob¹ samym,
zachowaæ godnoæ we w³asnych oczach  by
sprostaæ pewnej idei mê¿czyzny (Bourdieu
2004: 62). W literaturze zdarza siê, ¿e idea ta
staje siê cia³em  na przyk³ad jako Jan Skrzetuski, Jezus Chrystus w roli oficera jazdy
(Prus 1954: 486). Bohater tego rodzaju jest
nonikiem cnót, których uk³ad nie jest nigdy
przypadkowy. O tym, co uchodzi za idea³ decyduj¹ cechy konstytutywne dla porz¹dku
symbolicznego w ramach którego operuj¹ czytelnik oraz autor tekstu. Lord Vader jako Ana-

kin Skywalker by³ kiedy takim w³anie wcieleniem honoru, obecnie za reprezentuje bankructwo dawnych instytucji.
Na u¿ytek dalszej analizy przyjmujê, ¿e
mêskoæ rozumiana wedle wskazañ Bourdieu
jest pewnym projektem ¿yciowym, w którego
realizacjê mê¿czyzna siê anga¿uje. W ten sposób kwestia honoru staje siê dla niego problemem egzystencjalnym  koniecznoæ dbania
o mêsk¹ godnoæ z góry okrela, jakie projekty podejmie i jakich dokona wyborów. Nie
znaczy to, ¿e cz³owiek honoru nie dysponuje
w³asn¹ wol¹; rzecz w tym, ¿e decyzje które
podejmuje odwo³uj¹ siê do sfery niezracjonalizowanych pragnieñ. Jak to ujmuje Jean-Paul
Sartre, Cz³owiek przede wszystkim bêdzie
tym, co stanowi realizacjê jego woli. Nie tym
jednak¿e, czym pragn¹³by byæ. Gdy¿ to, co
rozumiemy zwykle przez wolê, to jest ju¿ decyzja wiadoma, która dla wiêkszoci z nas
nastêpuje póniej od tego, co powsta³o samorzutnie jako pragnienie (1998: 28). Powiemy
wiêc, ¿e projekt egzystencjalny zwany mêskoci¹ domaga siê realizacji w wietle odczuwanego pragnienia bycia mêskim. Dziêki temu
zestrojeniu dwóch instancji (samorzutne pragnienie  wolna wola) podmiot mo¿e zachowaæ poczucie sprawstwa realizuj¹c swoje powinnoci. W sytuacji, w której taka zgodnoæ
jest nieosi¹galna ka¿dy mo¿liwy wybór prowadzi do tego, ¿e czêæ pragnieñ jest spe³niana kosztem pozosta³ych. Vader po przejciu na
ciemn¹ stronê mocy zyskuje przewagê we
wszystkich grach o panowanie, ale za to przestaje byæ w zgodzie z sob¹ samym. Traci
poczucie sprawstwa, dobrze wie, ¿e jego moc
pochodzi z zewn¹trz. W aspekcie egzystencjalnym mamy tutaj do czynienia z wyobcowaniem, poniewa¿ si³y, które mê¿czyzna pozornie kontroluje okazuj¹ siê byæ si³ami którym
podlega.
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wiadomoæ bycia pionkiem, raz zdobyta,
staje siê trudna do zniesienia. Problem w tym,
¿e wiata honoru nie da siê opuciæ. Wed³ug
Bourdieu, Honor lub jego brak, w przeciwieñstwie do winy, s¹ uczuciami dowiadczanymi
w relacji z innymi (2004: 66), mê¿czyzna, czy
chce czy nie, jest wiêc zawsze oceniany jako
uczestnik gier o panowanie. Nawet je¿eli zrobi wszystko ¿eby siê skompromitowaæ w oczach
wiata pozostanie wci¹¿ zb³¹kan¹ owc¹ i zachowa szansê na rehabilitacjê. Dzia³a tutaj moralnoæ westernu  wystarczy wspomnieæ Rio
Bravo. Szeryf (gra go John Wayne) mianuje
swoim zastêpc¹ pijaczka, rewolwerowca który
stoczy³ siê przez z³¹ kobietê. ¯eby wprowadziæ go ponownie w poczet ludzi honoru nowy
szef musi mu przywróciæ mêskoæ. W chwili
po temu odpowiedniej wrêcza wiêc podopiecznemu rewolwery, które ten zastawi³ by³ w lombardzie podczas alkoholowego ci¹gu. Rewolwer
to symbol falliczny, szeryf jest ojcem a pijak
marnotrawnym synem.
Honoru nie da siê ca³kiem straciæ, ale nie
mo¿na te¿ siê go wyrzec, dlatego Vader nie opuszcza wiata mê¿czyzn i pozostaje jego czêci¹
jako upiór. Mówi¹c Sartrem, jego piek³o to inni.
Jego bytowanie po przejciu na ciemn¹ stronê
mocy ma charakter zale¿ny i po¿yczony, takie ¿ycie impotenta samo w sobie stanowi dyshonor. Dlatego, ¿eby odzyskaæ uznanie, lord
Sith musi zejæ ze sceny. ¯eby przestaæ byæ
kuk³¹ w rêkach Imperatora korzysta z przywileju swojej klasy  jest rycerzem i mo¿e porwaæ siê do boju za stracon¹ sprawê, w kulminacyjnej scenie zdradza wiêc i atakuje z³ego
w³adcê. Robi to rzekomo wskutek przyp³ywu
ojcowskich uczuæ; wiemy jednak, ¿e ma na
wzglêdzie g³ównie siebie  chcia³by umrzeæ
piêkn¹ mierci¹ i wymazaæ winy. Co istotne,
sytuacja znana z Rio Bravo uleg³a tutaj odwró46

ceniu: to marnotrawny ojciec chce uratowaæ
twarz w oczach sprawiedliwego syna.
Cz³owiek jest przede wszystkim projektem prze¿ywanym subiektywnie miast byæ
pian¹, pleni¹ czy kalafiorem. Przed tym projektem nic nie istnieje uprzednio, nic nie istnieje innego w sferze poznawalnoci (Sartre
1998: 27-28). Bourdieu zauwa¿a jednak, ¿e
praktyka nie zak³ada opanowania logiki, która
siê w niej wyra¿a (2008: 19). Poza sfer¹ poznawalnoci, o której mówi Sartre, istniej¹ wiêc
regu³y obiegu dóbr symbolicznych i odpowiadaj¹ca im logika mêskiej dominacji, która okrela to, czego mê¿czyzna pragnie; istnieje honor i zwi¹zane z nim wymogi, które wchodz¹cy
w ¿ycie mê¿czyzna zastaje jako obiektywne
koniecznoci. Je¿eli im siê podporz¹dkuje, zostanie pionkiem  s³ug¹ swojego honoru, jeli
za bêdzie chcia³ siê im przeciwstawiæ utraci
godnoæ i stanie siê zb³¹kan¹ owc¹. Przyk³ad Vadera wskazuje na to, ¿e z matni tej nie
ma ucieczki.
Nie znaczy to, ¿e porz¹dku nie mo¿na
zakwestionowaæ. Honor jako w³asnoæ niezbywalna daje bowiem mo¿liwoæ nieskoñczonego staczania siê i upadlania, tê jego w³aciwoæ
masochista stara siê wykorzystaæ ¿eby znieæ
zwi¹zane z byciem mê¿czyzn¹ wyobcowanie.
Przyjrzymy siê teraz, jak to robi.
3. Seweryn Tollman, masochizm
jako asceza
Wenus w futrze Leopolda von SacherMasocha uchodzi za odwa¿n¹ prozê obyczajow¹,
je¿eli nie za pornografiê. W rzeczywistoci jest
to XIX-wieczna powieæ o dojrzewaniu, a Seweryn Tollman to postaæ jakich wiele w tego
typu literaturze.
Okolicznoci, które go stworzy³y s¹ nijakie. Mieszczañski synek po zakoñczeniu edu-

kacji waha siê, jak¹ ma drogê obraæ w ¿yciu.
Za jaki czas klamka zapadnie; zostanie wtedy ziemianinem, oficerem lub kim innym. Na
razie chcia³by byæ artyst¹, malarzem lub literatem, dzia³a jednak bez wiêkszego przekoania.
Rzecz w tym, ¿e to, co osi¹galne go nie
interesuje, a na to by ¿¹daæ niemo¿liwego brak
mu si³. Wie, ¿e powinien podj¹æ tak zwan¹
mêsk¹ decyzjê, jednak w sytuacji, w której
ka¿da z opcji jest równie dobra, czyli równie
z³a, nie mo¿e siê zdecydowaæ. Zamiast tego
gra na zw³okê, ale taki brak decyzji jest decyzj¹: Seweryn ¿yje jako dandys o artystycznych aspiracjach. Swoj¹ sytuacjê opisuje sam
nastêpuj¹co: ¯y³em dotychczas tak samo, jak
malowa³em lub gra³em, to znaczy nie wychodzi³em nigdy poza ramy projektów. S¹ ludzie,
którzy zaczynaj¹ wszystko, a nie koñcz¹ niczego. Jednym z nich jestem ja (Sacher-Masoch 1989: 28-29).
Dandys ¿yje z dnia na dzieñ nie anga¿uj¹c siê w ¿aden projekt. Egzystuje na krawêdzi
wiata honoru. Wycofanie siê z istotnych gier
nie znosi jednak poczucia wyobcowania,
a uchylaj¹c siê od odpowiedzialnoci za swój
los Seweryn staje siê, cile bior¹c, nikim.
¯ycie, które prowadzi jest puste, on sam za
cierpi jak bohaterowie Witkacego na nienasycenie.
W przypadku Seweryna droga do wyjcia
z impasu wiedzie przez podporz¹dkowanie siê
kobiecie. Zawiera wiêc z piêkn¹ Wand¹ Dunajew kontrakt, w myl którego przestaje byæ
jej narzeczonym i zrzeka siê wszelkich praw
kochanka, a ponadto zobowi¹zuje siê s³owem
honoru byæ wymienionej pani niewolnikiem
i s³ug¹ tak d³ugo, dopóki go sama nie zwolni.
Jako niewolnik i s³uga przyjmuje imiê Grzegorza i zobowi¹zuje siê spe³niæ ka¿de ¿yczenie
swej pani, wykonaæ ka¿dy jej rozkaz, a ka¿d¹

oznakê jej przychylnoci uwa¿aæ za nadzwyczajn¹ ³askê (Sacher-Masoch 1989: 98).
Nale¿y zwróciæ uwagê na kilka istotnych
kwestii. Przede wszystkim, ¿eby móc zawrzeæ
podobny pakt trzeba byæ cz³owiekiem honoru
gdy¿ w przeciwnym razie zobowi¹zanie bêdzie nic niewarte. Skoro za honor jest, zgodnie z tez¹ Bourdieu, sam¹ esencj¹ mêskoci,
masochizm jako sposób walki z nienasyceniem jest te¿ taktyk¹ tylko mêsk¹. Zauwa¿my te¿, ¿e po zawarciu paktu zmianie uleg³a
sama to¿samoæ wchodz¹cego w uk³ad. Nie
jest on ju¿ Sewerynem lecz Grzegorzem. Bohater zmienia imiê tak, jak kobieta polubiana
przez mê¿czyznê  z punktu widzenia ekonomii dóbr symbolicznych oznacza to upadek
ostateczny. Dodajmy, ¿e deklasacja Seweryna
jest zupe³na: z chwil¹ gdy staje siê niewolnikiem kobiety, zostaje te¿ jej lokajem i cierpi
wszystkie niewygody ubogiego ¿ycia.
Zwróæmy uwagê na to, ¿e w spo³eczeñstwie
bur¿uazyjnym umowa Seweryna z Wand¹ jest
skandalem. U zarania nowoczesnoci Jean Jacques Rousseau dowodzi³ przeciw myli Hobbesa, ¿e si³a nie mo¿e tworzyæ prawa, poniewa¿ ¿eby móc zawrzeæ pakt potrzeba dwóch
równych sobie stron kontraktu. Je¿eli kto zrzeka siê wolnoci nie mo¿e d³u¿ej sob¹ dysponowaæ (Rousseau 2002: 12-14). Kto taki powinien w gruncie rzeczy zas³ugiwaæ na pogardê
- w wietle Umowy spo³ecznej wolnoæ stanowi wszak istotê cz³owieczeñstwa. Sacher-Masoch jednak, zamiast potêpiæ Seweryna, próbuje przekonaæ nas, ¿e pakt masochistyczny
jest aktem odwagi i czynem godnym wiêtego
mêczennika. Tollman nie jest postaci¹ z komedii, mieszczañskim ojcem dzieciom po
zmroku odwiedzaj¹cym dominê. Wanda, która przyjê³a rolê Wenus w gronostajach, do koñca zachowuje dla niego skrywany szacunek
i podziw, poniewa¿ wie, ¿e zgadza siê on na
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swe poni¿enie z w³asnej woli. Skoro masochista zgadza siê byæ poni¿any zak³ada siê, ¿e gdyby nie chcia³, nie by³by uleg³y; przyjmuje siê
wiêc, ¿e musi dysponowaæ wielk¹ si³¹ charakteru. W ten sposób sama zasada paktu pozwala mu zachowaæ godnoæ w stanie upadku.
Uk³ad masochistyczny, który mia³ oznaczaæ zerwanie ze wiatem projektu sam jest
pewnym projektem egzystencjalnym. Godz¹c
siê na uleg³oæ Seweryn wybra³ swój los,
a znosz¹c go dzielnie doskonali w sobie mêskie cnoty, takie jak s³ownoæ, sta³oæ i wiernoæ samemu sobie. Sytuacja zmienia siê dopiero wtedy, gdy Wanda pozwala go oæwiczyæ
swojemu nowemu kochankowi; szok wywo³any tym zdarzeniem wystarczy, ¿eby Seweryn z miejsca wycofa³ siê z uk³adu. Okazuje
siê, ¿e o ile mê¿czyzna mo¿e znieæ z r¹k kobiety wszystko i nadal pozostaæ sob¹, o tyle
nie mo¿e nie trac¹c godnoci byæ poni¿anym
przez innego mê¿czyznê. Widzimy wiêc, ¿e
mo¿na podporz¹dkowaæ siê kobiecie nie kwestionuj¹c logiki mêskiej dominacji.
Zakoñczenie powieci jest optymistyczne. Upodlenie, któremu podda³ siê bohater
okazuje siê byæ wstêpem do terapii. Warunkiem jej ostatecznego powodzenia jest powrót
do wiata mêskich gier, w ramiona Ojca. Seweryn wraca wiêc do ojczyzny i uczy siê tego,
czego dot¹d nie umia³: pracowaæ i wype³niaæ
obowi¹zki. A kiedy ojciec umiera zostaje jego
dziedzicem i ¿yje dalej tak, jakby oczy ojca
patrzy³y ka¿dy jego krok (Sacher-Masoch
1989: 149). Ojciec przywraca zatem synu marnotrawnemu honor i nale¿ne miejsce poród
¿ywych.
4. Nick Curran, czyli bravado
Analizuj¹c casus Seweryna doszlimy do
konkluzji: w ramach porz¹dku symboliczne48

go w³aciwego dla kultury Zachodu, w czasach belle epoque mê¿czyzna móg³ oddaæ siê
kobiecie we w³adanie i nadal nad ni¹ dominowaæ. Wbrew pozorom, w relacji z Wand¹ to
Seweryn jest stron¹ silniejsz¹, poniewa¿ kultywuje mêskie cnoty. Okrutna Wenus jest tylko narzêdziem, które pozwala na æwiczenie
charakteru, asertywn¹ kukie³k¹: spe³nieniem
marzeñ o kim kto panuje pozostaj¹c mimo
tego pod kontrol¹.
Przewaga Seweryna nad Wand¹ jest niew¹tpliwa, zauwa¿my jednak, ¿e m³ody Tollman nie zawdziêcza swej wy¿szoci sobie. Do
tego, by pakt masochistyczny móg³ uzyskaæ
swój szlachetny wymiar musi on byæ zawierany w ramach systemu, w którym mêskoæ jest
honorem, wszystkiemu co prawdziwie mêskie
przys³uguje wiêc wartoæ moralna. Gdyby nie
istnia³ ten zewnêtrzny punkt oparcia Seweryn
by³by tylko degeneratem, nie mia³oby te¿ znaczenia to, czy pozwala siê upokarzaæ Wandzie
czy Aleksandrowi.
W sto lat póniej detektyw Nick Curran,
bohater filmu Nagi instynkt, dzia³a w warunkach takiego w³anie braku oparcia. Jest to stró¿
prawa mocno skompromitowany, który leczy
siê z alkoholizmu, za¿ywa³ kiedy kokainê
i nie potrafi rzuciæ papierosów  jednym s³owem, nie umie nad sob¹ panowaæ. Nie jest to
dzielny szeryf z Rio Bravo ani nawet jego zastêpca, dawny pijak. Ten ostatni mia³ co prawda problem z na³ogiem, ale, o ile nam wiadomo, nie pope³ni³ nigdy zbrodni; Curran
natomiast ma na koncie zastrzelenie podczas
akcji niczemu niewinnych ludzi. Detektyw nie
jest bogaty jak Jabba, majestatyczny jak Vader, ani wytrwa³y jak Seweryn  jego to¿samoæ jest zbudowana wokó³ kokainowo-alkoholowego machismo. Miêdzy Tollmanem
a Curranem zachodzi ponadto ró¿nica taka, jak
miêdzy szczerym pacyfist¹ a oportunist¹.

Pierwszy z nich móg³by walczyæ, ale nie chce,
drugi za jest s³aby, wiêc unika konfrontacji.
Rzecz w tym, ¿e pani Catherine Tramell, psycholo¿ka  pisarka, któr¹ detektyw chce przyskrzyniæ za morderstwo, góruje nad nim znacznie w ka¿dym wzglêdzie.
Wed³ug Bourdieu, w ramach w³aciwego
cywilizacji ródziemnomorskiej porz¹dku
symbolicznego kobieta mo¿e dysponowaæ jedynie s³ab¹ broni¹, sprytem i czarn¹ magi¹
(2004: 65). Catherine, ¿eby uzyskaæ przewagê, pos³uguje siê tymi w³anie rodkami, przy
czym wiedza psychologiczna pe³ni rolê czarów, a spryt kobiecy to umiejêtnoæ uwodzenia. Nick Curran jako funkcjonariusz policji
jest przedstawicielem porz¹dku, inkwizytorem
na tropie wiedmy. W klasycznej wersji tej
fabu³y diabelskim sztuczkom powinien po³o¿yæ kres mêski, inkwizytorski intelekt, ale
ledztwo, które prowadzi detektyw, nie wyjania niczego. Na tym polega demoniczna si³a
Catherine: gdyby uda³o siê wyjaniæ jej motywy sta³a by siê czêci¹ tego, co znane i zrozumia³e, póki za widz nic o niej nie wie, jest
potworem.
Pani Tramell wy³amuje siê z porz¹dku
mêskiej dominacji poniewa¿ posiada cechy
przypisywane dawniej tylko mê¿czyznom: jest
racjonalna i opanowana, przede wszystkim
panuje nad libido. Pieniêdzy równie¿ jej nie
brakuje  w porównaniu z ni¹ detektyw Curran
jest biedakiem. Dziêki rodkom finansowym i
pozycji Catherine zna dok³adnie jego przesz³oæ; dziêki wiedzy psychologicznej i zdolnociom analitycznym potrafi przewidzieæ jego
dzia³ania; panuj¹c nad w³asnym libido mo¿e
go uwieæ nie trac¹c dla niego g³owy. Tym atutom zniszczony i sfrustrowany Curran nie mo¿e
siê w ¿aden sposób przeciwstawiæ.
W czasie projekcji trzy razy widzimy na
ekranie podobny akt mi³osny: para w pozycji

na jedca, mê¿czyzna przykuty kajdankami do ³ó¿ka. W pierwszym przypadku scena
koñczy siê zbrodni¹, w drugim i trzecim 
zgodnie z okreleniem Currana  pieprzeniem
tysi¹clecia. Za ka¿dym razem mê¿czyzna
podporz¹dkowuj¹ce siê kobiecie, o ile jednak
zamordowany Johnny Boz móg³ nie wiedzieæ,
na co siê nara¿a, o tyle Curran wie dobrze, ¿e
mo¿e zap³aciæ za przyjemnoæ ¿yciem. Wobec
braku jakiejkolwiek realnej przewagi nad partnerk¹ ryzyko i zwi¹zany z nim skok adrenaliny stanowi dla niego warunek odczuwania rozkoszy. Detektyw stawia wszystko na jedn¹
s³ab¹ kartê i ten akt brawury pozwala mu ³udziæ
siê, ¿e okazuje si³ê. Znów, jak w przypadku
Jabby, mêska niemoc sublimuje siê w pogardê: Zakocha³em siê, ale i tak ciê przyskrzyniê  mówi z lekcewa¿eniem Curran, jest to
jednak desperacki blef za którym nic nie stoi.
Zauwa¿my, jak bardzo jego sytuacja ró¿ni siê od sytuacji Wandy. Wenus w futrze jest
wprawdzie, jak widzielimy, kuk³¹, na mocy
paktu posiada jednak swoje prawa i autonomiê w zakresie najszerszym na jaki pozwala
system mêskiej dominacji. Curran natomiast
jest tylko zabawk¹. Jest stale i jawnie manipulowany  trudno o dobitniejsz¹ manifestacjê
mocy. Wiemy te¿, ¿e kiedy znudzi siê partnerce zostanie, jak jego poprzednik, zak³uty szpikulcem do lodu. Wybór narzêdzia zbrodni nie
jest przypadkowy  szpikulec to symboliczny
fallus którym kobieta-demon penetruje mêskie
cia³o.
Widzimy wiêc, ¿e od czasów von Masocha sytuacja uleg³a zmianie na niekorzyæ
mê¿czyzn. Za Sewerynem sta³a przypisana
mêskoci wy¿szoæ moralna oraz przewagi
realne  pieni¹dze, pozycja i ogó³ ¿yciowych
perspektyw. Wanda cieszy siê wprawdzie niezale¿noci¹ jako m³oda i majêtna wdowa, wiemy jednak, ¿e wczeniej czy póniej musi
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zostaæ ujarzmiona przez mê¿czyznê o odpowiednich walorach, takiego jak Aleksander.
Dzi kobieta w typie pani Tramell nie musi
podporz¹dkowywaæ siê nikomu.
Tradycyjny model mêskiej dominacji by³
oparty na nierównej dystrybucji kapita³u ekonomicznego i kulturowego miêdzy p³ciami.
Zdaje siê, ¿e w tym drugim aspekcie system
dozna³ uszczerbku. Zobaczmy, jak funkcjonuje mêskoæ w warunkach braku pe³nego uprawomocnienia.
5. Grga Pitic, patriarchat
w wersji buffo
W filmie Emira Kusturicy Czarny kot, bia³y kot pojawia siê jeszcze jeden potwór w typie Jabby  Grga Pitic, osiemdziesiêcioletni,
przykuty do wózka cygañski capo di tutti capi.
Podobieñstwo staje siê zupe³ne je¿eli wemiemy pod uwagê jego synów, Grgê Du¿ego i Grgê
Ma³ego  pierwszy z nich jest na dwa metry
wysoki, drugi za bardzo gruby, Grga jest wiêc
Jabb¹ w trzech osobach: niedo³ê¿nej, wielkiej
i oty³ej.
Pitic interesuje nas ze wzglêdu na swoje
upodobania erotyczne: jego ukochana ¿ona
by³a karlic¹. Jej wizerunek na wspólnym portrecie budzi od razu skojarzenie z kuk³¹ na
kolanach brzuchomówcy  mamy tu powtórzenie w¹tku branki na ³añcuchu. Zafiksowanie na drobiazgu dziedziczy po ojcu Grga Du¿y,
który po latach poszukiwañ odkrywa swój idea³
w Afrodycie Karambolo, równie¿ karlicy.
O ile jednak ¿ona Pitica seniora by³a ³agodn¹
go³¹beczk¹, Afrodyta jest kobietk¹ asertywn¹, która potrafi uciec z w³asnego wesela.
Nie boi siê przy tym swojego brata  gangstera, który do lubu doprowadzi³ si³¹. Jest ksiê¿niczk¹, podobnie jak Leia Organa  Grga Du¿y,
zanim siê zakocha znajduje jej zgubiony pan50

tofelek; dalej mamy powtórkê z bajki o Kopciuszku. Ale i Sewerynowi zosta³ w d³oni
pantofelek Wandy po pierwszej scenie dobrowolnego podporz¹dkowania, Afrodyta (czyli
Wenus) jest wiêc zarazem krewn¹ pani Dunajew  wszystko to w jednym drobnym kobiecym ciele.
Oto istota zmiany, która zasz³a od czasów
BEM-a uganiaj¹cego siê za md³¹ blondynk¹:
kto, kto wygl¹da na kukie³kê mo¿e okazaæ siê
domin¹. Logika mêskiej dominacji nie zmieni³a siê od czasu naszych pra-pradziadków,
projekt egzystencjalny zwany mêskoci¹ nie
przystaje jednak dobrze do sytuacji. Dawniej
sam fakt bycia mê¿czyzn¹ dawa³ atut  poczucie bycia panem swego losu. Dzi ¿eby panowaæ nad czymkolwiek i kimkolwiek trzeba
posiadaæ atuty realne: pieni¹dze, pozycjê
i inne rodki dostêpne tylko dla niektórych. Kto
ich nie ma, a chce byæ prawdziwie mêski
musi uciec siê do wybiegów. Przede wszystkim, mo¿e poszukaæ kobiety ³atwej do zdominowania, czyli post¹piæ jak klasyczny BEM.
Drug¹ mo¿liwoci¹ pozostaje pakt masochistyczny, ale i na tej drodze mno¿¹ siê trudnoci.
Masochizm obiecuje zniesienie poczucia
wyobcowania i wyjcie poza system dominacji. Mê¿czyzna, który czuje siê zewn¹trzsterown¹ kuk³¹ mo¿e zatrudniæ ¿eñsk¹ kukie³kê,
przed któr¹ siê ukorzy, bêdzie wiêc kuk³¹ kuk³y kuk³y. Dziêki tej kombinacji mo¿e ³udziæ
siê, ¿e decyduje sam o sobie. Skoro godzê siê
na upokorzenie wybieram to, czego sam pragnê. Ale te¿, z drugiej strony, mój opresor jest
moim narzêdziem, to ja dysponujê si³¹. W dzisiejszym wiecie drugie stwierdzenie jest jednak coraz czêciej fa³szem. Mê¿czyzna staje
siê wówczas, jak Nick Curran, kuk³¹ prawdziw¹ i pozornie tylko asertywn¹.
System nabra³ charakteru operetki. Po scenie kr¹¿¹ zjawy: widmo ojca i kobieta-demon.
Swoj¹ obecnoci¹ przypominaj¹ o tym, ¿e

mêskoæ jako wy¿szoæ moralna stanowi tylko konstrukt. Dopóki we wszystkich sferach
¿ycia spo³ecznego istnieje uk³ad faworyzuj¹cych mê¿czyzn handicapów patriarchat trwa
i ma siê dobrze, jest to jednak pewna gospodarka deficytu  sama mêskoæ nie jest ju¿ wy¿szoci¹ par excellance.
Seweryn móg³ æwiczyæ siê duchowo pod
obcasem Wandy, mia³ jednak ojca do którego
móg³ siê zwróciæ. Dzisiejszy ojciec nie przypomina ju¿ dobrego ojca Seweryna ani szeryfa z Rio Bravo  nie mo¿e ratowaæ nas od zguby, nawet sam sobie w niczym nie pomo¿e.
Dzisiaj to syn zwraca ojcu honor, a ksiê¿niczka ratuje ³otra z opresji albo ucieka z wesela
po to, ¿eby na w³asn¹ rêkê szukaæ ksiêcia.
W filmie Kusturicy ojców jest dwóch,
Grga Pitic i Zarije Destanov. Obydwaj umieraj¹ a potem wspólnie powracaj¹ miêdzy
¿ywych. Fabu³a nabiera wtedy charakteru bani o mê¿czyznach jakich ju¿ nie ma i o mêskiej przyjani, która trwa ca³e ¿ycie, a w koñcu okazuje siê mocniejsza ni¿ mieræ.
Niespodziewany powrót ojców zza grobu sugeruje jednak co jeszcze: wieci o bliskiej
mierci patriarchatu s¹ mimo wszystko mocno przesadzone.
£

1
W wydanej w 1997 roku edycji specjalnej filmu postac Jabby zostala przemodelowana. W swojej analizie
odwoluje sie do wersji oryginalnej z roku 1983.
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JERZY KOLARZOWSKI

Etos, sacrum i nauczyciele
w dziejach cywilizacji
Od dawna bylimy i mniemam, ¿e dalej jestemy goæmi Stworzenia.
Gospodarzowi winnimy wielkodusznoæ stawiania pytañ.
Ostatnie zdanie ksi¹¿ki G. Steiner, Gramatyki tworzenia.

Za spraw¹ wydawnictwa Zysk i sp. otrzymalimy kolejn¹ ksi¹¿kê Georga Steinera Nauki Mistrzów. Tak jak w przypadku kilku
poprzednich jego ksi¹¿ek m.in. W zamku Sinobrodego czy Gramatyki tworzenia1 równie¿
i ta pozycja stanowi zapis wyk³adów, jakie
uczony ten wyg³osi³ w roku akademickim
2001/2002 na harwardzkiej katedrze im. Charlsa Eliota Nortona.
Trudny derridiañski styl Steinera charakteryzuj¹cy siê semantyczn¹ wirtuozeri¹,
nowatorstwem w zakresie stylistyki wymagaj¹cej od czytelnika wzmo¿onej uwagi. Jest to
ksi¹¿k¹, która wprawdzie stanowi zapis tego,
co najpierw by³o wypowiedziane, ale jej stylistyka nie odwo³uje siê do p³ynnoci ludzkiej
mowy. Odchodzi od p³ynnoci w imiê poszukiwania nowych znaczeñ w przestrzeni miêdzy-s³ownej. Stanowi to o szczególnej wartoci zapisków Steinera.
Wyk³ady Steinera zosta³y powiêcone
odwiecznej kwestii z³o¿onoci relacji mistrz 
uczeñ. Mimo, ¿e relacja mistrz  uczeñ dotyczy³a Staro¿ytnoci, redniowiecza, czasów
wspó³czesnych, by³a obecna w kulturze antycznej Grecji i nowo¿ytnej Europy, poch³ania³a
wiele ludzkiego wysi³ku w obszarze dalekowschodnich kultur religijnych: buddyzmu, hinduizmu, taoizmu czy konfucjanizmu nigdzie
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nie zosta³a, ani wyczerpana w sensie jakiegokolwiek uogólnienia obejmuj¹cej problematyki, ani nie by³a ujêta w postaci zawsze weryfikowalnych konkluzji czy ostatecznych
rozstrzygniêæ. Równie trudne okaza³o siê wypowiedzenie na ten temat jednej sentencji czy
aforyzmu. St¹d te¿ relacja mistrz czeñ, egzemplifikuj¹c: wybitny nauczyciel i zdolni
uczniowie, nieraz równie zdolni jak mistrz b¹d
przerastaj¹cy swego pedagoga to doskona³y
temat dla prezentowania wielu publicznych
wyk³adów.
Mo¿na na ten temat powiedzieæ cokolwiek. Mo¿na na tak postawiony problem powiedzieæ mnóstwo, przytaczaj¹c przyk³ady
z historii kultury, filozofii, muzyki, teatru a nawet sportu. Zalecam pochylenie siê nad ksi¹¿k¹
Steinera dlatego, ¿e jej treæ znacznie bli¿ej
sytuuje siê w pobli¿u tego co istotne a nie tego
potencjalnego jakkolwiek  które tak czêsto
wystêpuje w ró¿norodnych analizach pisanych
przez przedstawicieli jednej konkretnej dyscypliny.
G. Steiner nie przywo³uje w swoim opisie Hegla i szko³y heglowskiej. W tym sensie
jego ksi¹¿ka Nauki mistrzów dobitnie odchodzi od historyzmu, ujêcia historycznego, ducha heglizmu czy marksowskiego poród wielu
pism jaki ukaza³y siê w humanistyce od cza-

sów upadku komunizmu. Ale nie jest to praca
pisana z pozycji konserwatywnych, nigdzie nie
razi tradycjonalizmem, czêsto obecnym w pedagogice konfesyjnej, uprawianej na potrzeby
wielu szkó³ religijnych2 . Amerykañski humanista dobrze rozumie jak istotn¹ rolê odgrywa
postêp. Ale droga do jego zrozumienia jest niezwykle odleg³a od sposobu rozumienia postêpu jaki poprzez marksizm zosta³ narzucony
elitom XIX i XX wieku. Steiner nie przywo³a³
doskonale znanego przyk³adu z Fenomenologii Ducha G. W. Hegla mówi¹cego o relacji
pana i niewolnika. Przypomnijmy: niewolnik
poprzez sta³e obcowanie ma wielki wp³yw na
pana, zmienia jego psychikê i osobowoæ. To
dziêki niewolnikowi pan staje siê kim innym.
Relacja w drug¹ stronê tak¿e zachodzi, niewolnik nade wszystko chce staæ siê panem, zaj¹æ
jego miejsce i ewentualnie tak jak jego pan
korzystaæ ze wszystkich uciech wiata tak¿e z
przyjemnoci posiadania w³asnych niewolników. Jest to wiec dialektyka pe³na i nierozwi¹zywalna. Có¿ zatem prostszego jak przypisaæ
nauczycielom rolê panów, a uczniom rolê niewolników. Przecie¿ nie gdzie indziej jak w³anie w szkolnictwie nastêpuje wymiana polegaj¹ca na tym, ¿e kto kto nauki odbiera potem
sam staje za katedr¹ i naucza m³odszych. Steiner jednak tego nie robi i poprzez ca³¹ ksi¹¿kê pobrzmiewa zarysowany w pierwszym rozdziale los dwóch wielkich nauczycieli Europy
Sokratesa i Jezusa.
W zwi¹zku z postaci¹ Sokratesa w ostatnim pó³wieczu pojawi³y siê dwie zaskakuj¹ce
hipotezy, jedna lingwistyczna a druga teofaniczna. W dawnej Grecji jêzyk, którym mo¿na by³o pos³ugiwaæ siê w miejscach publicznych by³ jêzykiem sklasyfikowanym 
formu³kowym. W miejscach publicznych mo¿na by³o porozumiewaæ siê za pomoc¹ z góry
ustalonych logii i tylko ten kto ich u¿ywa³ móg³

byæ uczestnikiem procesu komunikowania siê
w miejscach publicznych. Sokrates przez sw¹
metodê majeutyczn¹ zadawania pytañ, na które nie zawsze mo¿na by³o znaleæ odpowied,
ten zrytualizowany jêzyk rozbi³. Dzia³alnoæ
mistrza i jego uczniów mog³a przypominaæ trupê aktorów, która wtargnê³a na nabo¿eñstwo
i jêzyk msza³u przekszta³ci³a w dramat z bardzo silnym podtekstem etycznym i filozoficznym.
Z badañ nad Grekami czasów Sokratesa
wy³ania siê kolejna hipoteza teofaniczna. Otó¿
uczniowie Sokratesa podzielili siê na dwie grupy. Jedna to ci którzy skupili siê wokó³ Platona i jego Akademii, gdzie z Sokratesa uczyniono centraln¹ postaæ wielu Dialogów. Grupa
druga, ponoæ s³abiej wykszta³cona i bardziej
plebejska zaczê³a Sokratesowi oddawaæ czeæ
bosk¹. Poniewa¿ obie grupy dzieli³a mentalna
i materialna przepaæ  ci którzy chcieli widzieæ w Sokratesie delegata panteonu z Olimpu, cz³owieka-boga byli w ówczesnych Atenach w mniejszoci. S³uch po nich zagin¹³ na
wiele wieków i dzi trzeba prawdê, o dwóch
krêgach recepcji Sokratesa, odkrywaæ w szczególnego rodzaju zapiskach i wiadectwach.
Pomiêdzy nauczycielami ludzkoci Sokratesem i Jezusem rysuje siê asymetryczna
paralela. Pozbawiane to¿samoci narody zaludniaj¹ce cesarstwo rzymskie nie chcia³y zatraciæ swej to¿samoci w ródziemnomorskim
³aciñskim uniwersum. Co mog³y uczyniæ, ¿eby
tak dobrze jak ¯ydzi zachowaæ swoj¹ to¿samoæ, mieæ poczucie wyj¹tkowoci i zdobyæ
niedostêpne dla nich prawdy zapisane w ¿ydowskiej Ksiêdze, jak¹ do czasów chrzecijañskich
by³a Biblia. Nauki jednego z tych, którego
wewnêtrznie podzieleni ¯ydzi nie mogli uznaæ
nawet za nauczyciela narodu, po pewnych
przekszta³ceniach zosta³y przelane na narody
zamieszkuj¹ce wiat ródziemnomorski i Azjê
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Mniejsz¹. Postêpowi ¯ydzi ( w tym ¯ydzi
mesjanici) od dawien dawna twierdzili, ¿e
Chrystus by³ mesjaszem ale dla narodów pogañskich, politeistycznych. Bez nauki Nazarejczyka narody inne ni¿ ¿ydowski nie pozna³yby Ksiêgi  Biblii i mo¿e nie zbli¿y³yby siê
do do monoteizmu. Fakt, uczyni³y to za cenê
okropnego ba³wochwalstwa, odstêpuj¹c od
zupe³nego monoteizmu i uprawomocniaj¹c
swoje zabiegi deifikacj¹ Jezusa. Ale musia³a
byæ taka kolej rzeczy, gdy¿ miejsce dla prawdziwego Mesjasza, który pojawi siê, kiedy
wype³ni¹ siê dzieje, nie zosta³o zajête. Mesjasz
prawdziwy, prawdziwie  ¿ydowski dopiero
nadejdzie.
Wypada zapytaæ czy relacja mistrz  uczeñ
mo¿e znaleæ jakikolwiek wspólny wymiar
z relacj¹ cz³owiek  Bóg? Odpowied na to
paraboliczne pytanie musi byæ twierdz¹ca:
prawdziwy mistrz potrzebuje prawdziwych
uczniów. Na wiecie pojawiaj¹ siê Mistrzowie,
którzy w zamêcie dziejów dla swoich uczniów
i uczniów tych uczniów przyoblekaj¹ siê
w cechy boskie. Jest to cena, jak¹ trzeba ponieæ w sytuacjach, gdy rozziew intelektualny
pomiêdzy najprawdziwszym z mistrzów a jego
otoczeniem jest nie do ogarniêcia. Deifikacja
w relacji mistrz  uczeñ nawet je¿eli okazuje
siê konieczna, nie jest czym dobrym. Uczeñ
Boga nie mo¿e zostaæ bogiem. Deifikacja zatem czyni relacjê mistrz  uczeñ nieprzekraczaln¹. Wyznawcy dziel¹ siê na bezkrytycznych stra¿ników tradycji i heterodoksyjnych
marzycieli nauczaj¹cych, ¿e wysi³ek adeptów
powinien byæ nakierowany na to, by uczniowie stali siê ze swym nauczycielem  jednoci¹  w wymiarze intelektualnym i duchowym.
Mo¿e, kto pos¹dziæ Steinera, ¿e promuje dawn¹ teozoficzn¹ prawdê, mówi¹c¹, ¿e
za³o¿yciele wielkich religii: Moj¿esz, Budda,
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Chrystus, Mahomet to najprawdziwsi, najwiêksi nauczyciele ludzkoci. By³by to jednak
wniosek b³êdny. Nie czytalibymy wielu stron
o zwi¹zkach ³¹cz¹cych E. Huserla z M. Hedeggerem, M. Heideggara z H. Arendt, Z. Feuda
z C. G. Jungiem i A. Adlerem i wielu innych
ciekawych historii zaczerpniêtych z historii
kultury i cywilizacji.
Ludzkoæ zarówno dawniej jak i wspó³czenie w dobie elektronizacji intelektualnego przekazu potrzebowa³a i nadal potrzebuje
wybitnych nauczycieli. Nauczyciele ci powinni
mieæ grupê wybranych uczniów o szczególnych uzdolnieniach. Na pewno potrzebne jest,
by zapewniono im w miarê znone warunki
materialnej egzystencji, a nade wszystko powinni cieszyæ siê spo³ecznym szacunkiem i byæ
obdarowywanymi ludzk¹ mi³oci¹.
£
G. Steiner, Nauki Mistrzów, przek³. Jerzy £oziñski ,Wydawnictwo Zysk i sp, Poznañ 2007, s. 296.
1
G. Steiner, W zamku sinobrodego. Kilka uwag w kwestii przedefiniowania kultury. Wyk³ady ku czci T. S. Eliota wyg³oszone w roku 1970, przek³. O. Kubiñska, wyd.
Atext, Gdañsk 1993. [Ten¿e] Gramatyki tworzenia. Na
podstawie wyg³oszonych w roku 1990 wyk³adów imienia Gifforda, przek³. J. £oziñski, Poznañ 2004.
2
Mam tu na myli nie tylko pedagogikê na uczelniach
katolickich czy protestanckich ale tak¿e myl pedagogiczn¹ Dalekiego Wschodu, która k³adzie ogromny nacisk na wiernoæ linii przekazu, nie dostrzegaj¹c czêsto
roli postêpu w dziejach.

SYLWESTER MARYNOWICZ

Dziewi¹ta fala
Powy¿szy tytu³ nie odnosi siê do powieci Ili Erenburga, ale do ksi¹¿ki Adama
Zieliñskiego pt. Fotoplasykon wydanej przez Oficynê Atut (Wroc³awskie Wydawnictwo Owiatowe) w 2009 r. Dziewi¹ta fala, którego to pojêcia u¿y³ autor
Wiedeñczyków w Fotoplastykonie oznacza, wed³ug zapisu encyklopedycznego, nieuzasadnione naukowo choæ powszechne zjawisko wystêpowania jednej fali wy¿szej po kolejnych omiu ni¿szych. Owemu fenomenowi Zieliñski
przypisuje dodatkow¹ cechê  metafizyczn¹ sprawiedliwoæ. Owo tsunami
ma to do siebie, ¿e niszczy wszelkie z³o, jakie napotyka na swojej drodze. (Pobo¿ne ¿yczenie!) Autor Galicyjskiego prowincjusza odnotowuje ten fakt, ale
bardziej dla porz¹dku, ni¿ rzeczywistego po¿ytku. W istocie rzeczy ludzkich
bowiem fenomen pobo¿nych ¿yczeñ jest ma³o przydatny. Wa¿ne jest bowiem
tylko to, jak postêpuje cz³owiek wzglêdem drugiego cz³owieka. Niestety, wed³ug Zieliñskiego, najw³aciwsza staje siê teza, ¿e cz³owiek cz³owiekowi wilkiem...

Zacz¹³em od przes³ania jakie zawarte jest
w ostatniej ksi¹¿ce autora Powrotu, a przecie¿ trzeba wprowadziæ czytelnika w konstrukcjê i zawartoæ Fotoplastykonu. W za³o¿eniu
jest to opowieæ o cechach biograficznych, ale
w konstrukcji, przypominaj¹cej ruchy konika
szachowego, czas linearny praktycznie nie ma
dla tej ksi¹¿ki wiêkszego znaczenia. Kolejnoæ
wydarzeñ ¿yciowych autobiografa podporz¹dkowana jest bowiem jakiej tezie poddanej
uprzednio interpretacji co do celowoci jej
postawienia. Np.: kto sta³ siê dla Adama Zieliñskiego osob¹ wa¿n¹, znacz¹c¹, tak¹ co to
wyznaczy³a jego cie¿ki i drogi wêdrówek po
wiecie; fenomenalne zbiegi okolicznoci; dalej  wojny oraz ich nastêpstwa; mieræ bliskich; autoanaliza; wspólnota ¿ydowska; radoci z dowiadczonych honorów i stany
depresji cz³owieka, któremu nie zawsze udaje
siê znaleæ sens ¿ycia.

W centrum uwagi autora znajduj¹ siê
cztery miejsca-kraje: Polska, Austria, Jugos³awia i przede wszystkim Chiny. Poród za osobistoci, które zosta³y opisane pozytywnie na
kartach Fotoplastykonu s¹: Karol Gustaw XIV,
król Szwecji, kardyna³ Franz König, Szymon
Wiesenthal, minister handlu zagranicznego
Chin Chen Muhua, ambasador Jan Barcz, wicekanclerz Austrii Erhard Busek, dr Czou, prezydent Jugos³awii Branko Mikuliæ, prezydent
Aleksander Kwaniewski. O tych, którzy zostali przedstawieni le, czytelnik musi ju¿ przeczytaæ sam. (Kto wie, mo¿e i ty, czytelniku,
odnajdziesz w tej ksi¹¿ce swój negatywny portret?)
Polska opisana jest w Fotoplastykonie
z pewnym dystansem, ¿eby nie powiedzieæ
ch³odno. Ma ku temu autor Garbatego wiata wiele powodów. Zacznê jednak od jednego pozytywu, czyli Krakowa i uznan¹ przez
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autobiografa katedrê (Collegium Novum)
Uniwersytetu Jagielloñskiego, która to instytucja doceni³a po latach wysi³ki Adama Zieliñskiego na rzecz uczelni, przyznaj¹c mu
medal Merentibus. Na ca³¹ resztê prze¿yæ
w Polsce nale¿a³oby spuciæ zas³onê milczenia, jako ¿e w ocenie autora Niedaleko Wiednia jestemy krajem k³ótliwców i ksenofobów.
Dotkliwe to wielce stwierdzenie, ale niestety
czêsto-gêsto prawdziwe. (Zawarte jest to zw³aszcza w opisie kontaktów Zieliñskiego z Andrzejem Szczypiorskim.) Nie dowiemy siê zatem
wiele o tym, jakie by³y koleje losu pana Adama w kraju nad Wis³¹ poza kilkoma opisami
Polskiego Radia, gdzie swego czasu redaktor
Zieliñski pracowa³.
Najwiêcej wspomnieñ w Fotoplastykonie
odnosi siê do Jugos³awii (nazywanej przez
autobiografa drug¹ ojczyzn¹) i Chin. To rzeczywicie niebywa³e, gdzie ten ongi ma³y
ch³opiec wychowany w Stryju nie dotar³. We
Lwowie mia³em dosyæ w¹tpliw¹ okazjê ogl¹daæ miejsce (podwórko, dom) zamieszkania
Zieliñskiego, gdzie ten¿e przebywa³ po zamordowaniu rodziców przez niemieckie komando w zapêdzonej na ho³obutowsk¹ ³¹kê w liczbie 18 tysiêcy tamtejszych ¯ydów podczas
drugiej wojny wiatowej. Widzia³em ró¿ne
obrazy nêdzy i rozpaczy, ten lwowski nale¿y
do tych najgorszych. Je¿eli ów dom i podwórko obecnie wygl¹daj¹ upiornie, to obawiam siê,
¿e równie koszmarnie wygl¹da³y w latach
czterdziestych ubieg³ego wieku. Niestety
Lwów, mimo i¿ my, Polacy, staramy siê go
ozdobiæ najpiêkniejszymi wspomnieniami, ma
to do siebie, ¿e sta³ siê w XXI wieku ¿ywym
skansenem strachów przesz³oci. Z ogromnym
¿alem to piszê, ale tak to wygl¹da. W porywach zwiedzania miejsc wszelakich poszed³em
na cmentarz ³yczakowski, a póniej nie spa³em przez trzy noce. Po prostu  rozpacz.
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Wybór miejsc do opisania w³asnej biografii jest osobist¹ spraw¹ ka¿dego z nas, dlatego
czytelnik Fotoplastykonu musi pod¹¿yæ wedle ¿yczeñ autora do Jugos³awii i Chin, za do
Stryja i Lwowa, jeli chce zrozumieæ pobudki
jakimi kierowa³ siê Zieliñski w swoim milczeniu, musi siê udaæ ju¿ sam. (Oczywicie 
o ile nale¿y do klubu fanów tego ze wszech
miar interesuj¹cego pisarza.)
Zatrzymajmy siê jednak na chwilê w Wiedniu, gdzie pan Adam mieszka i pracuje. Tutaj
w zaciszu swojego gabinetu ulokowanego
w pobli¿u Grinzingu, a jest to wielce urokliwe
miejsce z osobn¹ histori¹ na bardzo pikantn¹
opowieæ, powsta³o wiêkszoæ jego dzie³, Fotoplatykon tak¿e. Tu, poród poch³anianych
zach³annie ksi¹¿ek, kszta³towa³ siê wiatopogl¹d pisarza.
Czytaj¹c wspomnienia Zieliñskiego odnoszê wra¿enie, ¿e ten niezwykle wra¿liwy
pisarz, agnostyk w sposobie myleniem w³aciwym dla deterministy, ma wiele wspólnego
z bohaterem Denisa Diderota Kubusiem Fatalist¹, choæ podobizna pana Adama zosta³a niejako odwrócona przez zwierciad³o czasu. Ten
kto czyta³ ow¹ straszliwie przekorn¹ ksi¹¿kê
wielkiego encyklopedysty, musi zauwa¿yæ, ¿e
sprytny i zaradny Kuba, pos³uguj¹cy siê koszmarnym wyra¿eniem, ¿e wszystko co robimy
i tak jest zapisane w górze (wspania³e uzasadnienie dla wielkiego lenia), jest nieco dziwnym fatalist¹. Wbrew swym pocz¹tkowym
deklaracjom nie godzi siê na z³o wiata i wierzy, ¿e dobro i sprawiedliwoæ musz¹ wreszcie zatriumfowaæ.
Fotoplastykon jest niejako odwróceniem
sposobu mylenia Kubusia. Mimo wielkich
cierpieñ jakie przysz³o dowiadczaæ Zieliñskiemu w latach m³odoci, ca³a jego dzia³alnoæ
spo³eczna, ³¹cznie z t¹ pisarsk¹ (po czêci) daje
wiadectwo, ¿e autor Garbatego wiata wie-

rzy, i¿ sprawiedliwoæ jest jedn¹ z form czynienia dobra przez cz³owieka. Obecnie, mimo
resztek buntu, pisarz coraz bardziej sk³ania
siê ku pogl¹dowi, ¿e cech¹ kondycji ludzkiej
jest ob³uda, za triumf z³a wiadczy o tym, i¿
najni¿sze pobudki stanowi¹ si³ê napêdow¹
wiata zmierzaj¹cego ku wielkiej zag³adzie.
Czy warto zatem podejmowaæ jakiekolwiek
wysi³ki na rzecz zmiany tego ³ez pado³u,
skoro Bóg wyznaczy³ cz³owiekowi na anio³a
stró¿a Szatana?
Ciekawa rzecz: sk¹d pojawi³ siê w sposobie mylenia autora Niedaleko Wiednia ów
katastrofizm? Co by o tym nie powiedzieæ,
Zieliñski urodzi³ siê pod szczêliw¹ gwiazd¹,
jest dzieckiem szczêcia. Dlatego tysi¹ce wrogów zazdroci mu, i¿ materialny dobrobyt
przypad³ w udziale w³anie jemu. Nieprzyjaciele pisarza  o, wielki paradoksie!  walcz¹
o jego wzglêdy i hojnoæ pieniê¿n¹, a kiedy jej
nie otrzymuj¹ nazywaj¹ Zieliñskiego padalcem, karierowiczem i wiaro³omc¹; za tych
z przyjació³ pana Adama, którzy bywaj¹ w jego
szklanym domu z basenem ukrytym w piwnicy, chêtnie by utopili w ³y¿ce wody. Niestety
obawiam siê, ¿e autor Powrotu nabra³ przekonania  przy skomasowanym ataku na jego
osobê  i¿ jego wrogowie, bêd¹cy synonimem
z³a, zostali wyznaczeni przez Boga na przedstawienie pisarzowi owego zapisu w górze
o tym, i¿ on, jako twórca, nie dorós³ do piêt
Stwórcy. No có¿, uda³o im siê przekonaæ znakomitego prozaika, ¿e fenomen niepamiêci
spo³ecznej o jego dzia³alnoci literackiej niebawem poch³onie jaka tajemnicza czarna
dziura. I tyle pozostanie z jego dokonañ, czyli
zero, nul, all circa about mogi³a, mo¿e gorsza
od tej w Vence, gdzie spoczywa Witold Gombrowicz. Byæ mo¿e dlatego Zieliñski coraz
czêciej zadaje sobie pytanie: Kto dzisiaj zna
Adama Mickiewicza, Mro¿ka czy Mi³osza?

Oczywicie poza granicami Polski. To fakt
w pamiêci spo³ecznej pozosta³ w¹tpliwego pochodzenia Polak jakim by³ Miko³aj Kopernik,
mo¿e Jan Pawe³ II i prawdopodobnie Lech
Wa³êsa. Jeli reszta Polaków nie istnieje w
wiadomoci globalnej wioski, to znaczy, ¿e
naprawdê nie istnieje? Panie Adamie, na Boga
Ojca, co mog¹ odpowiedzieæ na tego rodzaju
stwierdzenia Lapoñczycy, Ormianie i Haitañczycy? Mo¿e w³anie ich warto zapytaæ o sens
¿ycia, o tê dziewi¹t¹ falê?
Có¿, krótko mówi¹c: z tym wielce polemicznym Fotoplastykonem warto siê zapoznaæ,
by zorientowaæ siê co my wiemy o w³asnej
hierarchii aksjologicznych potrzeb.
£
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Micha³ Ziêba o wielkich romantykach
polskich w pozytywizmie galicyjskim
Wydawa³oby siê, ¿e historycy literatury polskiej ju¿ dostatecznie du¿o uwagi powiêcili zbadaniu stosunku pozytywistów do tradycji romantycznej, w tym
tak¿e na terenach Polski bêd¹cych pod zaborem austriackim i ¿e w³aciwie niewiele ju¿ zosta³o do zbadania i odkrycia w tej kwestii. Tymczasem Micha³ Ziêba, w
swojej pracy1 , rzuci³ wiele nowych refleksów zarówno na popularnoæ dzie³ romantyków wród wydawców w okresie pozytywizmu na terenie Galicji, jak te¿ na
stosunek do nich krytyki literackiej oraz w³adz owiatowych decyduj¹cych o ich
obecnoci w programach nauczania i podrêcznikach.

Opublikowana praca M. Ziêby podzielona jest na trzy czêci. W pierwszej prezentuje
wyniki badañ nad galicyjsk¹ edycj¹ dzie³
A. Mickiewicza, J. S³owackiego i Z. Krasiñskiego. W drugiej zapoznaje czytelnika ze stosunkiem recenzentów do wydawanych dzie³
wieszczów, prezentowanych g³ównie na
³amach Przegl¹du Polskiego, Nowin lwowskich oraz lwowskiego Ruchu Literackiego
z lat1866-1878. W czêci trzeciej zajmuje siê
ujawnieniem w jaki sposób by³y traktowane
dzie³a wielkich romantyków w procesie kszta³cenia m³odzie¿y galicyjskiej.
We Wstêpie do zaprezentowanych wyników badañ M. Ziêba wskazuje, ¿e: Galicja,
w porównaniu do innych ziem polskich pod zaborami, utrzymywa³a ¿ycie kulturalne i literackie na doæ wysokim poziomi. Zadecydowa³y
o tym korzystne warunki polityczne, których
rezultatem by³o przyznanie szerokiej autonomii, a szczególnie wprowadzenie liberalnej
cenzury [s. 7],co umo¿liwia³o nieskrêpowane
rozpowszechnianie literatury polskiej i kultu
wieszczów narodowych.
Z badañ przeprowadzonych nie wynika
jednak w jakim stopniu na upowszechnianie
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dzie³ romantyków w Galicji mia³ wp³yw rozwój idei pozytywizmu i ich popularyzowanie.
W tej mierze ich autor odwo³uje siê do ustaleñ
Henryka Markiewicza2 wskazuj¹cych, ¿e by³
on nieznaczny, ¿e wydawanie i popularnoæ
dzie³ romantyków w okresie pozytywizmu
w zaborze austriackim by³ zale¿ny g³ównie od
zainteresowañ wydawców i czytelników. Pozytywici natomiast, je¿eli mieli na co wp³yw,
to raczej na formu³owanie programów owiatowych i obecnoæ dzie³ romantyków wród
lektur obowi¹zkowych, a jak wynika z pracy
Markiewicza, historycy literatury i krytycy
literaccy z tzw. krakowskiej szko³y historycznej uwa¿ali, ¿e twórczoæ wieszczów narodowych jest ska¿ona idealizmem i mistycyzmem i nie jest godna popularyzowania wród
m³odzie¿y. Aprobowali z niej g³ównie Pana
Tadeusza ze wzglêdu na obecnoæ w nim pierwiastków realizmu3 .
Z pierwszej czêci pracy M. Ziêby dowiadujemy siê, ¿e najwiêksz¹ popularnoci¹ wród
wydawców i czytelników w okresie pozytywizmu w Galicji cieszy³a siê twórczoæ Juliusza S³owackiego, gdy¿ g³ówny okres wydawniczy jego dzia³ przypada na lata 1866-1898.

Listê wydañ zbiorowych rozpoczyna trzytomowa pomnikowa edycja Pism pomiertnych
J. S³owackiego staraniem A. Ma³eckiego, wydana przez Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich
we Lwowie w 1866 roku [s. 55]. Wzrost szerszego zainteresowania twórczoci¹ A. Mickiewicza rozpoczyna siê dopiero w latach osiemdziesi¹tych i jest zwi¹zany z obchodami 30
rocznicy mierci poety w 1885 roku. Kolejnymi okazjami dla wydawania i popularyzowania jego dzie³ jest wawelski pogrzeb oraz setna rocznica urodzin. Wydarzenia te s¹ ju¿
jednak poza granicami pozytywizmu.
Poczynania wydawców galicyjskich w odniesieniu do dzie³ Krasiñskiego  jak zauwa¿a
M. Ziêba  cechowa³a a¿ do koñca lat piêædziesi¹tych XIX w. du¿a, niezrozumia³a, zwa¿ywszy na konserwatywny charakter twórczoci, powci¹gliwoæ [s. 78]. Póniej te¿ nie by³o
du¿o lepiej i pierwsze galicyjskie wydanie
zbiorowe utworów Krasickiego, ukaza³o siê
dopiero w 1875 r. nak³adem ksiêgarni Gubrynowicza i Schmidta we Lwowie. Krakowskie
za wydania zbiorowe pojawiaj¹ siê dopiero
w latach dziewiêædziesi¹tych.
Warto odnotowaæ, ¿e w pierwszej czêci
swej pracy M. Ziêba bardzo drobiazgowo udokumentowa³ wydawanie utworów trzech
wieszczów na terenie Galicji poczynaj¹c od
pocz¹tku lat szeædziesi¹tych XIX wieku
a koñcz¹c na latach dziewiêædziesi¹tych, co
znacznie wykracza poza granice pozytywizmu
okrelone prze historyków literatury polskiej.
Autor szczegó³owo charakteryzuje poszczególne wydania, zwracaj¹c uwagê na wydawców,
rodzaje druku, poziom edycji i format wydawanych pozycji. Doæ czêsto cytuje opiniê krytyczne, co u³atwia czytelnikowi przebrniêcie
przez nudny opis charakterystyki poszczególnych wydañ. Tak np. cytuje opiniê W. Bruchnalskiego opublikowan¹ w Pamiêtniku
z 1889 roku na temat pierwszego zupe³nego

wydania Poezji A. Mickiewicza, w czterech
tomach, nak³adem lwowskiej ksiêgarni K. £ukaszewicza i drukiem oficyny Gazety Narodowej w 1887 r. W recenzji W. Bruchnalski pisze, ¿e jedyn¹ zalet¹ tego wydania, jest to, ¿e:
jest pierwszym najtañszym wydaniem pism
poety, bo jego cena wynosi 1 z³r, która jednakowo¿ nie jest w stanie zrównowa¿yæ ca³ej
mnogoci zarzutów, jakie [ ] nale¿a³oby ca³emu wydawnictwu uczyniæ. A s¹ to takie jak:
b³êdy w uk³adzie utworów w poszczególnych
tomach, polegaj¹ce na pomieszaniu ró¿nych
gatunków bez ³adu i sk³adu; liczne b³êdy
w tekstach, datowaniu, zapisie tytu³ów [s. 34, 35].
Ostra krytyka W. Bruchnalskiego spowodowa³a, ¿e nastêpne wydania utworów A. Mickiewicza by³y znacznie staranniejsze. W sumie galicyjskie oficyny wydawnicze w latach
1860-1898 wyda³y drukiem 80 edycji dzie³
Mickiewicza, z których 9 mo¿na uznaæ za bibliofilskie [s.51].
Znacznie wiêcej szczêcia, do rzetelnego
opracowania wydawanych dzie³ od A. Mickiewicza, mia³ J. S³owacki. Dowodem na to jest
ju¿ pierwsza trzytomowa edycja Pism pomiertnych J. S³owackiego staraniem A. Ma³eckiego z 1966 roku, o której H. Biegeleisen
napisa³: jest to staranne i bezinteresownie przez
Antoniego Ma³eckiego podjête wydawnictwo
Pism pomiertnych Juliusza z zastrze¿eniem
praw w³asnoci na rzecz stypendium im. S³owackiego [s. 57].
W drugiej czêci pracy M. Ziêba zamieci³ omówienie wybranych recenzji, sprawozdañ, szkiców krytycznoliterackich i ksi¹¿ek
powiêconych twórczoci Mickiewicza, S³owackiego i Karasiñskiego w Galicji. Z prezentowanych tekstów wynika, ¿e stosunek krytyki literackiej do dorobku romantyków by³ jeli
nie ambiwalentny, to mocno krytyczny. Wynika z niego, ¿e: najwiêkszym i niezmiennym
kultem otaczano Mickiewicza, S³owackiego
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ceniono jako artystê, a w Krasiñskim czczono
myliciela. Najczêciej podkrelano, ¿e nowej
rzeczywistoci dzie³a wieszczów zaczê³y pe³niæ ju¿ tylko funkcjê szacownych pami¹tek [s.
119]. Opinii tych nie podziela³o jednak m³ode
pokolenie publicystów galicyjskich, zamieszczaj¹cych swoje opinie na ³amach czterech
czasopism literacko-artystycznych, wychodz¹cych w Krakowie w latach 186-1895. Ich tytu³y
to: Niewiasta, Kalina, Przegl¹d Literacki i Artystyczny oraz wit.
M³odzi do których nale¿eli m. in.: Micha³
Ba³ucki, Alfred Szczepañski, Tadeusz Wojciechowski, Jan Kanty Turski, Franciszek Wyspiañski ukazywali znaczenie tradycji romantycznej zarówno w aspektach pozytywnych,
jak te¿ negatywnych; analizowali recepcjê
twórczoci wielkich poetów romantycznych
w spo³eczeñstwie; zwracali uwagê na wci¹¿
wzrastaj¹cy kult dla poezji Juliusza S³owackiego.
Koñcow¹ czêæ pracy M. Ziêba powiêci³
omówieniu obecnoci romantyków polskich
w programach nauczania jêzyka polskiego
w szko³ach galicyjskich i w podrêcznikach,
podkrelaj¹c, ¿e po wprowadzeniu w Galicji
w 1867 r. Ustawy o narodowym jêzyku nauczania w szko³ach ludowych i rednich,
znacznie wzros³a ranga polskiej ksi¹¿ki wród
m³odzie¿y szkolnej i akademickiej. Utwory nie
tylko Mickiewicza, S³owackiego i Krasiñskiego, ale tak¿e romantyków krajowych takich jak:
T. Lenartowicz, J.I. Kraszewski, W. Pol, W. Syrokomla i inni, wesz³y na sta³e do kanonu lektur a polska tradycja romantyczna w nauczaniu
sta³a siê g³ównym instrumentem obrony narodowoci. Dobór tekstów romantycznych s³u¿y³
apoteozie takich wartoci, jak mi³oæ do ziemi
ojczystej, domowe ognisko, ¿arliwa i pokorna
wiara, katechetyczny zestaw cnót chrzecijañskich.
Czytaj¹c ksi¹¿kê Micha³a Ziêby nie mo¿na nie podzieliæ opinii Stanis³awa Fity, ¿e jej
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autor ujawnia szereg nowych, nieznanych faktów dotycz¹cych edycji dzie³ romantyków
w Galicji, prostuje niektóre b³êdne informacje
i opinie, przypomina nies³usznie zapomniane
inicjatywy wydawnicze oraz opinie badaczy
i krytyków [IV s. ok³adki]. St¹d te¿ praca mo¿e
byæ cenn¹ pomoc¹ dla badaczy literatury romantycznej a szczególnie jej funkcjonowania
w odbiorze spo³ecznym.
£
1
Micha³ Ziêba, Wielcy romantycy polscy w pozytywizmie galicyjskim. Studia Literaturoznawcze z perspektywy edytorskiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009, 243 s.
2
Henryk Markiewicz, Pozytywici wobec romantyzmu
polskiego, [w:] Problemy polskiego romantyzmu3, Wroc³aw 1987
3
Ibidem, s, 237, 242.

Marian Dziwisz
NIE PYTAJ: TO BE OR NOT TO BE?
LECZ B¥D !
Suplement do laudacji Jerzego Treli
z okazji wrêczenia Honorowej Nagrody
Kowad³a Stowarzyszenia Kunica

*

Przez Ciebie p³ynie strumieñ piêknoci
w dramatach ludzkich bior¹c swój pocz¹tek
Ty mu kszta³t nadajesz, duchem o¿ywiasz
Dziêki Tobie przemawia do nas Konrad i Hamlet
którzy bez Ciebie s¹ 
jedynie s³owem na kartkach papieru
Nam katharsis przynosisz, które wyzwala
z szaroci dni i dusze odwie¿a
a przecie¿ sob¹ nie przestajesz byæ
grasz  to uczy i wzrusza
wiêc b¹d i twórz
ten teatr ogromny .
Otwieraj przed nami przestrzenie,
co ludzie je pe³ni¹ i cienie,
w których grze zawsze jeste przytomny.
Kraków 15 lutego 2010

Marian Dziwisz
POWRÓT KRÓLA
Wspomnienie z okazji 600 lecia bitwy pod Grunwaldem
Na Placu Matejki  gwar
Gawied ze wszystkich stron siê zbiega
Oczy w niebo utkwione
Nas³uchuje .
Szepce :
przyleci Król na koniu
z ob³oków . Tu!
Jakby odszed³ tylko na chwilê
by jak Wtedy w boju przewodziæ
przez wiele pól bitewnych
nie po chwa³ê, nie po ³up
zbrojne dobywa³ orê¿e 
lecz by Polska  by jej lud
mogli znowu w pokoju ¿yæ
i znów pad³y krzy¿ackie sztandary
i pasy z God mit uns
a on gociem by³ w domach wielu
na placach budów
w ¿arze hut
podziwia³ czyny m¹dre,
dojrza³e ³any zbó¿
si³ê w pracy i dzielnoæ
d³ug¹ drogê przemierzy³ Król
patrzy³ jak z ran siê leczy naród.
Utrudzi³ siê t¹ droga Król.

*

Teraz z Zag³êbia
w miasto stare
te domy pode mn¹ zadbane,
du¿o ich
ta ziemia piêkniejsza i m³odsza
na B³oniach lud
ubrany nie w siermiêgi
przyby³o mostów, przyby³o dróg
i ¿ycie chyba lepsze .
 tak myli Król

**
Na Placu Matejki gwar
Stoj¹ sztandary  ogieñ wiêty p³onie
jak na przegl¹dzie wojsk
Król zdaje z historii rachunek:
Ta ziemia to nasza sprawa
nie ma ponad ni¹ dro¿szej
laur bólu j¹ zdobi i s³awa
wywalczone w wojennym trudzie
musimy wiernie Jej strzec
czyny dodaj¹c do czynów
a ka¿dy czyn poprzedzaæ ma
solidne, uparte mylenie,
tak by móc codziennie z³o¿yæ rachunek
sobie i narodowi..
I orkiestra zagra³a Mazurka
Ludzie dumni odkryli g³owy
Na jednym placu stoj¹ znów
w paradzie:
Król na koniu
Spod Grunwaldu woje i lud
Zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w nowe.
Nie rzucili ziemi, sk¹d nasz ród,
Nie dali pogrzeæ mowy!
Kraków 16.10.1976
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W Kosmosie
up³yw czasu nie jest straszny
Coraz rzadziej wspó³czeni poeci podziwiaj¹ cz³owieka cywilizacji miejskiej.
Nie tylko uciekaj¹ w wiat w³asnych subiektywnych prze¿yæ, ale i w rewiry pamiêci. Wrêcz z premedytacja poszukuj¹ azylu dla swych artystycznych inspiracji w przyrodzie i kosmosie, by dowiadczyæ sensu istnienia cz³owieka w perspektywie harmonijnych zwi¹zków z nimi. Dobrze tê prawid³owoæ ilustruj¹
niedawno wydane zbiory utworów poetów mieszkaj¹cych i tworz¹cych w Ma³opolsce oraz Wielkopolsce.

Nikt nie jest w stanie wnikn¹æ w fundament bytu przyrody bez g³êbokiej wiedzy na
jej temat. Tak dzieje siê w przypadku poezji
i twórczoci artystycznej Alicji Zemanek. Autorka jest botanikiem, historykiem nauki, profesorem Uniwersytetu Jagielloñskiego, kierownikiem Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ. Do
tej pory opublikowa³a szeæ tomów poezji, która rozgrywa siê w bibliotece, ogrodzie botanicznym, na ³onie przyrody  w lesie, na ³¹ce,
ale i w miecie  np. Krakowie, w podró¿y po
wiecie, np. w Grecji, Hiszpanii, Niemczech,
czy W³oszech. W roku 2009 ukaza³y siê dwa
zbiory jej utworów: Ogród szczêliwy. Wiersze z lat 1990-2008 oraz Krajobraz z myl¹c¹ traw¹. Wybór wierszy, nad którymi skupimy uwagê. Od pocz¹tku swej twórczoci
poetyckiej Zemanek jest zwi¹zana z krakowskim Klubem Artystyczno-Literackim Teatru
Stygmator, który za³o¿y³a i którym kieruje do
dzisiaj Violetta Zygmunt.
wiat poezji Zemanek skupia siê wokó³
królestwa przyrody rolinnej, ale jego wymia62

ry rozszerzaj¹ siê na wiat ludzi i zwierz¹t,
a nawet na ca³y kosmos w jego nieskoñczonym wymiarze. Innym wa¿nym wyró¿nikiem
perspektywy literackiej autorki staje siê wiat³o i ¿ycie, ich wzajemne zwi¹zki w wymiarze
dziejowym, ale i nawet uniwersalnym, bo stara siê przekroczyæ granice teraniejszoci i przy
pomocy dyskursu wiersza siêga zarówno w kosmos, ale i do przys³owiowego wiata istot
zmar³ych. W wierszu Pusta sala wyk³adowa pisze: ( )Rozum ma jeszcze przezroczyste skrzyd³a/bez ciê¿aru pytañ zbyt lekki/
¿eby przebiæ dzikie serce drzewa//za dwa miliony lat i piêæ minut/godzina ósma//poprzez
skamienia³y las/szkielety zwierz¹t spiesz¹ na
wyk³ad. Jako biolog fascynuje j¹ teoria ewolucji Karola Darwina, dziêki której dowiadcza wiata jako form autonomicznego istnienia przyrody ¿ywej i nieo¿ywionej, w ich
wzajemnych zwi¹zkach, dynamicznym rozwoju, które to sprzê¿enia miêdzy nimi wyra¿a
harmonia piêkna pod kopu³¹ nieba. Jej myl
powraca do filozofii Talesa z Miletu i dziêki

umiejêtnoæ wczuwania siê w estetyczne walory fenomenów ¿ycia, w³asn¹ logik¹ serca
i uczuæ wchodzi w syntezê ¿ywio³ów: ognia,
wody, powietrza i ziemi, ukazuj¹c ow¹ przedustawna harmoniê bytow¹ przyrody, generuj¹c¹ dla nas mnogoæ wiatów o nieskoñczonej
ró¿norodnoci. Temu wszystkiemu przywieca nieustannie eksploatowana przez autorkê
metafora ogrodu; od jego formy biblijnego
Edenu po czasy wspó³czesne, kiedy jego namiastk¹ staje siê park, skwer, sad, las, ³¹ka, ale
i ogród botaniczny. W tym centrum wiata rolin wegetuje, rozwija siê, kwitnie i owocuje
poezja pisarki. Kolejne jej wiersze pokazuj¹ tê
wielk¹ syntezê opart¹ na bezporednich doznaniach estetycznych, przek³adanych na wartoci estetyczne, w wietle których wiat jako
uniwersalna ca³oæ ukazuje siê w formie korowodu ¿ycia i mierci: narodzin, dojrzewania,
owocowania, ale i umierania, a nawet pomiertnej egzystencji. Studium pór roku, ale i pór
¿ycia ludzi w wierszach poetki zd¹¿a do scalenia w jedn¹ harmonijn¹ ca³oæ ich sensów istnienia. Zmierza wiêc do tego, by cykle metafor
przyrodniczych przechodzi³y p³ynnie w metafory egzystencjalne, ukazuj¹ce równoczenie
sens wrêcz boski wymiaru tej kruchej, ¿ywej
ca³oci. Towarzyszy temu szeroki ogl¹d wiata
ze wszystkich mo¿liwych perspektyw, a wiêc:
ptasiej, ¿abiej, ludzkiej, kreciej, a nawet boskiej, co przysparza prze¿yæ konstytuuj¹cych
u czytelnika tej poezji pewne ca³ociowe odczuwanie oraz jednoczenie siê z ruchem
i rytmem przyrody, tworz¹cym ów uniwersalny korowód stawania siê wiat i cz³owieka
w ich fundamentalnych zwi¹zkach. W wierszu Ogród szczêliwy czytamy wiêc: ( )
codziennie dosadzaj/niewidzialne drzewo/
ochraniaj ciep³em w³asnego oddechu/b¹d pilnym ogrodnikiem/wyrywaj pokrzywy/ciemne
uczucia/zbola³e wspomnienia//pewnego dnia/

przezroczysty ogródek/na przedmieciach
myli/stanie siê miniatur¹ wiata/twoim prywatnym szczêliwym/ogrodem botanicznym.
Wa¿nym tropem artystycznym w poezji
krakowskiej pisarki jest niew¹tpliwie balansowanie pomiêdzy wiecznoci¹ kosmicznego
uniwersum a znikomoci¹ jednostkowego istnienia. W wierszu O pierwszej w nocy znajdujemy takie oto rozwa¿ania: Muzo moja,
biedronko/na dziewi¹tym piêtrze//niezgrabnie
spacerujesz/na otwartej d³oni/wród popl¹tanych linii/( )schowaj siê w wierszu/przed
zimnem/w ciep³ej jaskini platoñskiej/biedronko moja, muzo/mniej trwa³a od broszki.
Zemanek równie¿ podejmuje dialog z myl¹
Rogera Bacona, Antoniego Kêpiñskiego i twórczoci¹ Salvatore Dali zastanawiaj¹c siê nad
wartoci¹ oraz znaczeniem relacji miêdzy cz³owiekiem, wytworami sztuki oraz kreacjami
natury. Zstêpuje równie¿ w przestrzeñ rozwa¿añ egzystencjalnych, które niew¹tpliwie dobrze oddaje dowiadczenie pustego pokoju
hotelowego, w którym odnajduje zawsze jaki
strach i niepewnoæ istnienia po zdarzeniach
maj¹cych tu miejsce, kiedy noc przeszukuje
pokój/lecz nie ma nikogo tu ju¿. Bo ¿ycie ludzi podobne jest do zagajnika olch nad rzek¹
(istnienia), detalicznie odzwierciedlaj¹c¹ ka¿d¹
sekundê naszego istnienie, w której ono jednoczy siê z ni¹ na wieki w procesie przemijania. W piêknie i dostojeñstwie wiata, ale i jego
kruchoci, marzenie o niemiertelnoci jest tak
naturalne, ¿e trudno siê dziwiæ obawom towarzysz¹cym ludzkim marzeniom o niemiertelnoci. Ta wewnêtrzna sprzecznoæ wynikaj¹ca
 jak w myli B³a¿eja Pascala  z równoczesnego dowiadczenia nieskoñczonoci, piêkna i harmonii wiata z jednoczesnym dowiadczeniem kruchoci i znikomoci cz³owieka,
le¿y u podstawy niepokoju artystycznego Zemanek. Prócz podziwu dla dostojnoci i wspa63

nia³oci wiata przyrody budzi jednak poczucie
g³êbokiego osamotnienia, nie tylko wród innych, ale i w wymiarze kosmicznym. W wierszu
Ucho królika, który niew¹tpliwie parafrazuje
sens biblijnego ucha igielnego oznajmia: Ile
trzeba przejæ/zakurzonych miast/ile dni spêdziæ/w g³êbi w³asnego cia³a//¿eby nagle zobaczyæ/ca³¹ kruchoæ,/piêkno i dostojeñstwo
wiata//w przytulonym do ziemi/zamarzniêtym
uchu królika. Poszukuj¹c jakiego antidotum
na plagê wspó³czesnego osamotnienia egzystencjalnego, autorka stawia w utworze Tak
podobni nastêpuj¹c¹ diagnozê: ( ) im d³u¿ej ¿yj¹ tym bardziej/staja siê jak drzewa/zroniêci z ziemia lotem niegu/promieniem chwilowej mi³oci//jednakowi jak wróble na
szarym/przystanku/omijaj¹ siê w t³umie drapie¿nie/samotni. Choæ ludzie wspó³czeni
poszukuj¹ w swej ¿yciowej pielgrzymce istnienia przys³owiowego czasu utraconego, to
z luboci¹ poddaj¹ siê jednoczenie pracy maszyny przemijania, bo miar¹ bogactwa dla
nich podsycan¹ przez gadaj¹c¹ i pokazuj¹c¹
obrazy szar¹ skrzynkê, jest liczba posiadanych rzeczy. Ale jest jeszcze co na os³odê
istnienia, a tym czym jest niew¹tpliwie ów wed³ug Zemanek  stoicki spokój, który
umo¿liwia bogate w piêkno istnienia ¿ycie jak
onegdaj s¹dzi³ Marek Aureliusz. W wierszu
Wo³am ciê niebo poetka tak oto sytuuje miejsce cz³owieka w kosmosie: Wo³am ciê/niebo
sierpniowe/na pó³ godziny przed pó³noc¹/z
wysokiego okna miasta/( )//trudno ¿yæ bez
twych ³agodnych pieni/i wielkiego spokoju/
wobec spraw ostatecznych//nie opuszczaj nas
niebo//bez ciebie zgubimy drogê/jestemy tylko latawcami/na srebrnych sznurkach/nieskoñczonoci.
W tomiku pt. wiat³o Irena Kaczmarczyk z kolei stara siê oswoiæ przemijanie czasu, s¹dz¹c, ¿e jej wiersze jak przys³owiowy
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paj¹k bêd¹ chwytaæ jegozmarszczki w sieæ
teraniejszoci. Próbuje tak¿e poszukiwaæ drogi ucieczki od zgie³ku cywilizacji w przys³owiowy kokon ciszy, demaskuj¹c jednoczenie dramaturgiê jednostki w beznamiêtnym
i anonimowym ¿yciu blokowiska. wiat, który ujawniaj¹ jej wiersze przypomina zwierciad³o, w którym panoszy siê obca jej cywilizacja Zachodu. To ona zarzuca ludzi seriami
obrazów i tonami s³ów bez znaczenia, rozrywaj¹cymi relacje miêdzyludzkie, oddalaj¹c ich
od siebie i skazuj¹c na systematyczne osamotnienie poród wielu. Nawet poeci dotkniêci s¹
t¹ samotnoci¹ i skazywani na wybór milczenia, bo cisza ostatecznie mo¿e staæ siê dla nich
przyjaznym azylem. Dlatego bardzo cenne
staj¹ siê dla Kaczmarczyk uczucia, przyjazna
bliskoæ drugiego cz³owieka, szczególnie
cz³onków rodziny, czêsto zmuszanej wybieraæ
¿ycie w oddaleniu emigracyjnym. W wierszu
pt. Czuwanie poetka pisze: tej nocy/twoja
d³oñ/spa³a tak blisko/¿e w przegubie snu/s³ysza³am kukanie/twego serca. Najbardziej
przyjazne rodowisko stanowi wiêc dla niej
wiat przyrody, rytm pór roku, w których jakby jednoczy siê z rzek¹ przemijania, co przywraca jej namiastkê egzystencjalnego spokoju i pozwala pogodziæ siê z nieobecnoci¹ osób
kiedy jej najbli¿szych. Nie przypadkowo podejmuje rozmowê z autorem Zielnika mi³osnego  Józefem Baranem, by z jego wiata
poetyckiego wejæ w przestrzeñ przyrody nad
Rab¹, która podpowiada jej kolejne wersy, ale
i pog³êbia prawdê o naturze ¿ycia i jego przemijania. W kilku wierszach dokonuje interesuj¹cych wgl¹dów po³¹czonych z religijnymi
uniesieniami w metafizyczne pod³o¿e otaczaj¹cej j¹ rzeczywistoci, w czasie których zarówno wiat, koció³ i ³¹ki kwiatów splataj¹
siê w jednolite uniwersum. Z niego wkracza
w krakowskie uliczki, odwiedza miejsca histo-

ryczne i te, które dla jej ¿ycia mia³y kluczowe
znaczenie. Przypomina ducha poezji dwóch
kolegów po piórze  Henryka Cyganika i Jana
Jacka Cudzicha, którzy wybrali ju¿ wieczn¹
ciszê wiersza, a jej echo powtarza jedynie cisza wród gór i cmentarzy. Czytaj¹c wiersz
pt.Moja cisza dowiadujemy siê od autorki,
¿e w zasadzie jest mi/z ni¹ dobrze/nawet aksamitnie/najgorsze s¹ jednak wity/gdy marszczy przecierad³o/zwija poduszkê i coraz czêciej/uk³ada wiersze o tych/który ju¿ nie ma.
Kamienie, ale i skamienieliny, od zarania
przyci¹ga³y uwagê cz³owieka, który wykorzystywa³ je dla ró¿nych celów ze wzglêdu na ich
fizyczne, ale i aksjologiczne w³aciwoci. I tak
s³u¿y³ mu one zarówno dla zbo¿nych i wznios³ych celów, ale równie¿ stawa³y siê obiektami i narzêdziami rodz¹cymi z³o miêdzy ludmi. Kolejny tomik wierszy Heleny Gordziej
Kamienna Saga stanowi wielce ciekawy
zbiór utworów, w którego centrum znalaz³ siê
w³anie kamieñ, ale i szereg dowiadczeñ osobistych i kulturowych cz³owieka zwi¹zanych
z obecnoci¹ kamieniem w ich tle. Autorkê
inspiruje on od strony geologicznej, krystalograficznej, biologicznej, kulturowej, architektonicznej, ale i kosmologicznej. Poetka ogl¹da go jako pewne stabilne i trwa³e residuum
pamiêci, ale i narzêdzie, przy pomocy którego
cz³owiek osi¹ga³ swoj¹ wielkoæ, ale i ma³oæ,
a nawet nikczemnoæ. Tak ogl¹dany, postrzegany, celebrowany i u¿ytkowany staje siê on
w oczach autorki nawet symbolem praprzyczyny wszelkiego istnienia. W wierszu wi¹tynia w Tarxien (Malta) otwieraj¹cym pierwszy cykl tomiku pt. Kamienna Saga czytamy
( )wysuszona pamiêæ nie zapomnia³a/lêku
wczorajszego g³odu/Szczerby bry³ ostroci¹
brzegów/nakazywa³y spe³nianie obrzêdów/
Mit praistnienia Boga/przetrwa³ wieki/przechowa³ go letarg ja³owej ziemi/Mowê i oby-

czaje zamieni³/przep³yw czasu/Kamienie przetrwa³y do naszej ery/g³osz¹ sagê niezniszczalnego/prawa trwania.
W kolejnych czêciach tego cyklu zostaj¹
przybli¿one sensy kamienia jako budulca wi¹tyñ, które spe³niaj¹ poniek¹d rolê depozytariusz
wrêcz kosmicznej, ale metafizycznej pamiêci,
³¹cz¹cych to, co boskie z tym, co ludzkie. Staj¹
siê wiêc w takim kontekcie silnym wyrazem
i g³êbok¹ metafor¹ przymierza cz³owieka
z Bogiem. Kamieñ  s¹dzi Gordziej  jako
wyra¿a jeszcze w sobie dwa instynkty pierwotne cz³owiek, a wiêc instynkty ¿ycia i mierci.
W innym fragmencie tego cyklu poetka tak oto
pisze: Kamieñ  symbol milczenia/wskanik
milowej odleg³oci/wiêzi w sobie ogromne
si³y/cierpliwie czeka ¿eby mciwoæ/popchnê³a
go we w³aciw¹ stronê/Niewzruszony udaje
pokorê/wszystkie epoki pos³uguj¹ siê/jego
moc¹ ( ), a jeszcze w innym miejscu dodaje: Kamieñ na zawsze zapada/w ludzk¹ wiadomoæ/Mówimy-/Kamieñ spad³ mi z serca//
Kto w ciebie rzuci kamieniem/oddaj mu chlebem//Nie zostanie kamieñ/na kamieniu//Idzie
mi jak z kamienia-/znaczy ciê¿ko/jak Syzyfowi pchanie pod górê/g³azu  narzêdzia kary/
za zdradê boskiej tajemnicy/( .). Nie trudno
zauwa¿yæ, ¿e w relacji z cz³owiekiem kamieñ
obrasta pow³ok¹ mitu, kultury, ale i dobrze
oddaje sens trwa³oci wszelkich wartoci kultywowanych przez cz³owieka, zarówno tych
pozytywnych, ale i tych negatywnych. Tote¿
ma racjê poetka, ¿e saga cz³owieka cile wi¹¿e siê z sag¹ kamienia.
Drugi cykl utworów Wieci od uczonych
 to poetycka analiza dziejów kosmicznych
kamieni (planet, gwiazd, komet), ich ¿ycia,
wzajemnego oddzia³ywania oraz wp³ywów na
losy cz³owieka na planecie. To w³aciwie podró¿ dyskursem wiersza po naszej Drodze
Mlecznej. Gordziej przybli¿a tu historie Uk³adu
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S³onecznego, antycypuj¹c zarazem nasze przysz³e w nim losy. S¹dzi, ¿e ta bezwzglêdna
i beznamiêtna ewolucja kosmicznych kamieni
i coraz szersza wiedza o nich umacnia w cz³owieku przekonanie o bezkarnoci instynktu
mierci i pozwala mu t³umaczyæ swoj¹ zmiennoæ, wzglêdnoæ w³anie t¹ kosmiczn¹ i ewolucyjn¹ perspektyw¹ losów kamieni. W jednym z utworów tego cyklu tak widzi wp³yw
owej kosmicznej wiedzy na zachowania gatunku ludzkiego: ( )Nasta³a era samos¹dów/
przemocy/rozzuchwalona brakiem/sankcjonowanej przez s¹dy/kary mierci/Nie pomagaj¹
przestrogi/modlitwy/kazania/otworzy³ siê
przedsionek piek³a/i nie diabli  ludzie/wid³ami nienawici unicestwiaj¹/¿ycie racz¹c siê
widokiem/konania.
Polny wiatr  to trzeci cykl zamieszczony w tym zbiorze wierszy. Tu wiatr jak przys³owiowy duch, a mo¿e mityczny Eol, psotnie
o¿ywia wiat przyrody i miejski wiat cz³owieka. Symbolizuje pe³n¹ wolnoæ wyborów, dróg
postêpowania nie tylko w ¿yciu spo³ecznym,
ale i jego kosmicznym wymiarze. Gordziej
w tym klimacie próbuje porozmawiaæ nawet
z samym ksiê¿ycem, który ju¿ od czasu dziecinnych zabaw, stanowi³ widome, choæ odleg³e ród³o jej marzeñ i inspiracji twórczych,
wp³ywaj¹c na rozwój jej duchowoci, choæ
dodaje z przek¹sem  jako podaj¹ uczeni 
pachnie strzelniczym prochem. W takiej
perspektywie opisuje osobiste udrêki zwi¹zane z aktami tworzenia i kreli fizjologicznokosmologiczna istotê poety. W utworze Poeci
tak stawia sprawê: Stworzy³e nas Panie/
miêni bólu/odruchów czu³oci/ziaren ¿alu/
dalekosiê¿nej zdolnoci/przeczuæ/przewidywañ/z wilczego wêchu/psiego przywi¹zania/
do mi³oci/poszukiwania prawdy/( ). W nastêpny cyklu Nie potrafiê przestaæ pisaæ 
z jednej strony wczuwa siê w klimaty bohemy
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paryskiej, ¿ycia cyganerii artystycznej, wiat
wyobrani impresjonistów, Gaugina, a wtedy
odczuwa ten g³êboko tkwi¹cy w jej duszy g³ód
tworzenia. Od¿ywaj¹ w jej pamiêci równie¿
wspomnienia, nierzadko zwi¹zane ze zwyk³¹
codzienn¹ bied¹, wyostrzaj¹ce krytyczny stosunek do ¿ycia wspó³czesnego cz³owieka, biegaj¹cego za wygodami, luksusem, niewiadomego, ¿e ich zaspokojenie czêsto ³¹czy siê
z ubóstwem tysiêcy innych ludzi. Polemizuje
równie¿ z wieloma wspomnieniami, bada w³asne stany wiadomoci, dokonuje rozrachunku z w³asnym sumieniem i wyrzuca sobie, ¿e
coraz czêciej zapomina o moralnym obowi¹zku w stosunku do Ziemi. Powracaj¹ wtedy têsknoty za wiatem m³odoci, kiedy to nurt ¿ycia
przyrody inspirowa³ j¹ g³êbok¹ ekstaz¹ mi³osn¹
do tkwi¹cego w niej piêkna, ale i wzmacnia³
uczucie do innych, bliskich jej ludzi. Wchodzi
równie¿ z pe³ni¹ podziwu w wiat muzyki Fryderyka Chopina, ukazuj¹c tam wielk¹ metaforê artystyczn¹ swoistoci i niepowtarzalnoci
polskiego stylu ¿ycia, gdzie na nutach patriotyzmu ukazany zostaje ten intymny, momentami wznios³y maria¿ naszej historii z typowym polskim krajobrazem i obyczajem. Ów
namys³ nad twórczoci¹ artystyczn¹, ale i osobiste dowiadczenie ci¹g³ej potrzeby tworzenia  zdaniem Gordziej  ma charakter czysto
aksjologiczny: tkwi w niezgodzie na formy
wiata i dominuj¹ce w nich p³ytkie wartoci
utylitarne, które otaczaj¹ artystê i staraj¹ siê
go podstêpnie zniewoliæ, uzale¿niæ, by odebraæ
mu wra¿liwoæ na piêkno, dobro moralne, harmoniê koegzystowania ze wszystkimi formami bytu otaczaj¹cego go wiata. Podesz³y wiek
dostarcza poetce wielu dowiadczeñ szczególnie zwi¹zanych z up³ywem czasu, ubytkami
na zdrowiu, poczuciem osamotnienia, wzmagaj¹cymi siê lêkami oraz strachem egzystowania. W wierszu bez tytu³u autorka przejmuj¹-

co ukazuje ow¹ dramaturgiê dialektyki up³ywu ¿ycia i rozwijaj¹cej siê staroci, eskaluj¹cej egzystencjalne udrêczenie, bardziej bezlitosne ni¿ sama mieræ, pisz¹c; ( )M³odoæ
chroniona beztrosk¹/³apczywie ch³onie wiat/
Staroæ przypochlebia siê mierci/prosi o ³askê
spokojnego umierania/Proces niezmienialny
od wieków/¿eby tak prawnie wpisaæ w niego/
akt eutanazji.
Tomik zamyka cykl Spowied, w którym artystka stara siê o próbê jakiego bilansu
w³asnego egzystowania, narzeka i przeklina
genetyczny determinizm cia³a i duszy programuj¹cy starzenie siê, ale próbuje równie¿ dociekaæ wartoci i sensu w³asnej d³ugowiecznoci, dochodz¹c do takiej oto konstatacji: Po
latach zmagañ zrozumia³am/dlaczego dano mi
d³ugie ¿ycie/Wszechmocny pewnie mi siê/
wnikliwie przygl¹da³/ocenia³ przydatnoæ
wiatu/ ( .)Zaczê³am rzucaæ mocne s³owa/
( )krzywdy nie pozwolê uczyniæ sobie/ani
s³abszym/Walka sta³a siê moim drugim Ego.
Podsumowuj¹c swoje rozliczenia z ¿yciem
i wysi³kiem twórczym, poetka najciê¿sze
przewinienia powierza dyskrecji kamieni, bo
 jak pisze  ( )Kamieñ nie pochwali/nie
zgani grzesznika/jest zimny/nieprzenikniony/
spokojnie obrasta mchem/jak starzec zarostem/
Kiedy zmy³am z niego/zmarszczkê brudu/
wdziêcznoci¹ przygarn¹ ³odygê chwasty.
Mo¿na sobie jednak poznañsk¹ poetkê wyobraziæ pomimo wszystko twórc¹ spe³nionym i nawet szczêliwym, który dok¹d tylko mo¿e,
pcha przed sob¹ swój Syzyfowy Kamieñ, bo
w³anie w tym akcie twórczym wyra¿a siê pe³na istota cz³owieka i powtórzyæ za Albertem
Camusem, ¿e i Syzyfa mo¿na sobie wyobraziæ szczêliwym.
Strategia pisarska Adama Lewandowskiego  poety wielkopolskiego a zarazem burmistrza miasta rem, polega na tym, by zoba-

czyæ w ka¿dym zdarzeniu, sytuacji, dniu ¿ycia
co wyj¹tkowego, co warto uj¹æ w formie wiersza. W utworze pt. Najdziwniejszy pisze:
( )Mru¿¹c powieki staram siê/wy³owiæ brylanty codziennych rozmów/by zapisaæ je w fizjologicznej/pamiêci operacyjnej. Idzie tu
o ka¿dy kolejny dzieñ wyra¿aj¹cymi kolejne
wersjami codziennoci. Wa¿ne s¹ bowiem dla
niego myli i trudy dzia³ania projektuj¹ce
i przebudowuj¹ce ow¹ codziennoæ i nadaj¹ce
jej proste sensy. W tym kompleksie egzystencjalnym cz³owieka wa¿na staje siê dla poety
tak¿e wiara, choæ zawsze pojawiaj¹ siê u niego w¹tpliwoci: komu wierzyæ? W¹tpliwoci
te wyra¿a znana alternatywa  kto bli¿szy jest
prawdy: masy czy pojedyncze autorytety? Fascynacja wiatem, któremu towarzyszy metodyczne dziwienie siê  to chyba najbardziej
wyrazista w³aciwoæ postawy artystycznej
Lewandowskiego, która owocuje kolejnymi
jego wierszami. A ten wiat dociera do poety
jakby pomiêdzy jaw¹ i snem; budzi doznania,
prze¿ycia, uruchamia myli, a te ostatnie pozwalaj¹ odkrywaæ nieskoñczone jego modalnoci, w które twórca chce byæ nawet wch³oniêty, by z nim siê zjednoczyæ siê w jak¹
pierwotn¹ ca³oæ. Wydaje mu siê, ¿e prawdziwe ¿ycie to wspó³graj¹ce ze sob¹ rytmy uczuæ
i myli, zakotwiczone gdzie pod powierzchni¹ codziennoci. Jak podkrela w wierszu pt.
Prawdziwe ¿ycie: Przez liniê wiat³a/przeci¹ga siê sta³y obraz/maj¹cy wiele wspólnego/
z rytmem serca./( )/Prawdziwe ¿ycie kwitnie
/z dala od codziennoci./W sercu. W zwi¹zku z powy¿sz¹ konstatacj¹ wydaje siê równie¿,
¿e autor chcia³by zjednoczyæ siê rytmem w³asnego serca z rytmem natury, co pozwoli³oby
mu rozkoszowaæ siê cudem tam nieustannie
obecnym, który nieustannie inspiruje jego
wysi³ek twórczy. Wyznaje wiêc w utworze pt.
Cud co nastêpuje: ( )Stoj¹c na miêkkiej igla67

stej/murawie wiem co mogê/a czego czyniæ nie
warto/nie mo¿na./Cudu natury dotykam d³oni¹.
U podstawy estetycznych wymiarów dowiadczania siebie w wiecie le¿y pamiêæ Lewandowskiego zawieraj¹ca lady owego pierwotnego obcowania z ukochanym miastem
rodzinnym  remem. Od lat dziecinnych bowiem to jego klimat i krajobraz kszta³towy
osobowoæ twórcza autora oraz wra¿liwoæ
artystyczn¹. To one wyczuli³y go na wartoæ
prostoty s³owa i znikomoæ kokieterii ¿ycia
w obszarze codziennoci. Nauczy³y go równie¿ dzieliæ wiat dany w dowiadczeniu na
dwie warstwy: zdarzeñ, z których sk³ada siê
codziennoæ oraz pod³o¿a ich istnienia, gdzie
króluje harmonia udzielaj¹ca im wymiarów
piêkna i inspiruj¹ca doznania artystyczne
w wyniku wgl¹du w nie. To rozró¿nienie powoduje, ¿e poeta nie tylko buduje dyskurs wiersza, ale równie¿ stara siê uprawiaæ pewn¹ filozofiê, której celem jest opis i ujawnienie owego
g³êbokiego logosu tkwi¹cego u podstawy bytu
tego fragmentu wiata, z którym jest g³êboko
zroniêty; i który stanowi jego uniwersum,
pewien lokalny kosmos. Autorowi zdaje siê
chodziæ o to, by dotykaj¹c wszechobecnej
i szarej codziennoci siêgaæ poza ni¹ w g³¹b
jej pod³o¿a bytowego, w którym ¿arz¹ siê te
ogarki i zarodki piêkna nadaj¹ce estymê wiatu, uobecniaj¹ce siê w jego poezja. Bo jest ona
nie tylko wyrazem prze¿ycia autora, ale i ujawnia pewn¹ wiedzê o tkwi¹cej w jego podglebiu nieskoñczonej, wrêcz boskiej, doskona³oci, okrelaj¹cej tê przedustawn¹ harmoniê,
która równie¿ wbudowuje remowski kosmos ¿ycia w ca³ociowe uniwersum naszego
ludzkiego wiata. Tak jak wszêdzie i tu wa¿ne
staje siê owo uniwersalne pytanie: mieæ, czy
móc?, które stawia sobie cz³owiek codziennie, wiedz¹c zarazem  co podkrela poeta
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w wierszu pt. Sanchez, ¿e ( ) wiêcej dobroci  wiêcej trudu/wiêcej z³a  wiêcej radoci. Wielkopolski poeta bogatszy o to lokalne dowiadczenie zmierza równie¿ do
poszukiwania platformy jednocz¹cej ludzi, ale
zarazem unifikuj¹cej ich wiat racji racjonalnych oraz towarzysz¹cych im emocji z przyrod¹, bo wtedy dowiadcza siê pe³ni wolnoci,
która daje to zielone poznanie, porz¹dkuj¹ce uczucia, ludzk¹ rozumnoæ, scalaj¹c cz³owieka z ¿ywio³ami natury, czyli jej i jego logosem.
Wa¿n¹ zagadk¹, która poeta próbuje równie¿ opisaæ i zg³êbiæ jest niew¹tpliwie fenomen ¿ycia cz³owieka, widziany zawsze jako
zjawisko zintegrowane z ¿ycie w ogóle. Rytm
wiat najbardziej widocznie i wrêcz obsesyjnie wyra¿aj¹ w jego utworach pory roku: wiosna, lato, jesieñ i zima, które wed³ug niego
mog¹ s³u¿yæ równie¿ jako metafory wyra¿aj¹ce istotê naszego ¿ycia jednostkowego, tj. dzieciñstwa, m³odoci, dojrza³oci i staroci. Cz³owiek bowiem w jego opinii jest poniek¹d
skazany na to, by ¿yæ i tworzyæ ekosystem
wartoci, w którym ujawnia³by siê na co dzieñ
ten imperatyw kategoryczny, o którym w swoim czasie pisa³ Immanuel Kant, a który nak³ada³by na ludzi naturalne powinnoci i umiejêtnoæ bycia pokornym. I wtedy móg³by nawet
dotykaæ nie tylko drugiego cz³owieka, ale
przez dotyk zbli¿aæ siê do owej boskiej podstawy istnienia  obcuj¹c nawet z samym
Stwórca. A wtedy otwiera³by siê ze swojego
egoistycznego wiata na wiaty innych ludzi,
ich uniwersalne pod³o¿e, zapominaj¹c o wszystkich swoich obawach, które nieustannie
w porz¹dku codziennoci napawaj¹ go lêkami
i zak³opotaniem. Wydaje siê, ¿e w³anie w takiej postawie widzi poeta drogê do ¿ycia godziwego i szczêliwego, które nie sprowadza
siê jedynie do jedzenia, picia i spania  jak czy-

ni¹ to najni¿sze organizmy. Nale¿y w tym miejscu jeszcze dodaæ, ¿e przyroda jawi siê dla
poety poniek¹d czym na kszta³t wi¹tyni,
w której najbardziej istotnym staje siê jêzyk
bliskoci, przy pomocy którego celebruje siê
¿ycie. Owa bliskoæ, wyra¿ana w mo¿liwoci
dotykania wiata wraz z pokor¹ wzglêdem niego pozwalaj¹ okie³znaæ nasz niepokój, budz¹c
nadziejê, ¿e w tym, co skrywa siê za codziennoci¹, mo¿na odnajdywaæ sensy oraz cele
¿ycia. S¹ nim zawsze bratnie dusze, ale i mo¿liwoæ przy ich pomocy bezporedniego kontaktu z bytem najbardziej podstawowym, ci¹gle skrywaj¹cym siê przed nami, a mo¿e nim
byæ nawet sam Bóg dany w takiej bezporedniej prostocie.
Literatura marynistyczna ma w tradycji
pisarskiej wiele ciekawych kart. Ju¿ Homer w
Iliadzie i Odysei uczyni³ morze jednym
z centralnych bohaterów, a wystarczy jeszcze
wspomnieæ choæby utwory Georege G. Byrona, Aleksandra Puszkina, czy Adama Mickiewicza, prozê Ernesta Hemingwaya i Józefa
Conrada-Korzeniowskiego, by uwiadomiæ
sobie, jak¹ rolê jego dowiadczenia spe³nia
w powstawaniu tego typu literatury. W poezji
pejza¿ morski bywa czêsto obecny, bo bezkresne wody, jej rytmiczny szum i koloryty czêsto
inspiruj¹ poetów do ciekawych wynurzeñ artystycznych. Jednym z nich jest zapewne
Bogus³aw Chmiel, który ca³y tomik Pieni
morza. Wiersze wybrane powiêci³ tej tematyce, eksponuj¹c g³êboko emocjonalny zwi¹zek
z tym ¿ywio³em, jakim jest w³anie morze pozostaj¹ce w g³êbokim sprzê¿eniem z brzegiem
i cz³owiekiem, obcuj¹cym z nim i próbuj¹cym
tworzyæ mosty ³¹cz¹ce je, ale i podpowiadaj¹cym wiele metafor trafnie unaoczniaj¹cych
losy ludzkiej egzystencji w wiecie.
Myli i emocje Chmiela pod¹¿aj¹ nieustannie brzegiem morza, b³¹kaj¹ siê po pia-

skach pla¿, a nierzadko ukazuj¹ im siê zjawy
na granicy horyzontu, gdzie woda ³¹czy siê
z niebem. Tak obecne morze  podmiot lirycznych tych wierszy  podobnie do ca³ej przyrody ¿yje rytmem pór roku. Albo siê burzy, uderzaj¹c falami sztormu o brzegi i falochrony,
albo g³adzi fale, eksponuje p³aska powierzchniê. Wiosn¹ koi duszê cz³owieka, latem rozleniwia, jesieni¹ karmi zapachami i kolorami,
zim¹ skuwa lodem, a ca³y czas wisi nad nim
w ró¿nych odcieniach czerwieni tarcza s³oñca, albo ciê¿kie chmury ³¹cz¹ siê z nim strugami deszczu. Dusza poety albo go pieci, albo
frywolnie lizga siê po jego powierzchni. W niej
odbija siê ten urok morskiej okolicy i prowokuje j¹ do g³êbokiej refleksji egzystencjalnej
pod przys³owiowym niebem gwiadzistym
odbitym w morskiej toni, rozszerzaj¹cym siê
na jego istnienie, co poeta odczuwa jako obecnoæ w nim owej zasady istnienia nak³adaj¹cej na niego powinnoæ wspó³tworzenia piêkna.
Budz¹ siê w nim kolejne refleksje nad dowiadczeniem czasu, przestrzeni, sensem ¿ycia, buduj¹c jego pogodê ducha, ukazuj¹c podnios³oæ
wszechwiata i wci¹gaj¹c j¹ szumem fal przybojów w puls jego istnienia. Szczególnie w wierszach Chmiela s³ychaæ tê ciszê, która w kolejnych
porach roku ukazuje inne koloryty i warianty,
zapachy, brzemienia podstawy jego jednostkowego istnienia. Mistycznie jednocz¹c siê
z ¿ywio³em morze i jego okolicy, poeta ci¹gle
staje na granicy jawy i snu. I wtedy stawia sobie
fundamentalne pytania, a morze jakby szeptem fal podpowiada istotne odpowiedzi. W wierszu Bia³e morskie pla¿e poeta siê ¿ali: ( )
Morze dzi takie smutne/ca³e w lodowych
krach/takie zimne i okrutne/jak ca³y wiat//
marzenia lodem skute/w sercu sopel lodu/jak
trudno iæ przez ¿ycie.
Morze dla Chmiela jest wspania³ym, wiernym, choæ o wielu twarzach, przyjacielem na
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dobre i z³e oraz wyrozumia³ym powiernikiem
wszelkich trosk. Przypomina poecie wielkie
legowisko Boga, pozwalaj¹ce w pe³ni wypocz¹æ i wyp³yn¹æ z otmêtów codziennoci na
przys³owiowe wielkie wody, nawet wtedy,
gdy miotaj¹ nim wzburzone i szalej¹ce fale
¿ycia. Ono jakby z nicoci wydobywa kontury wiata, z chaosu napieraj¹cych na siebie fal
sztormowych wy³ania dialektykê wiata, ale
i logikê ¿ycia w nim ludzkiej jednostki, g³ównie inspirowan¹ g³êbi¹ przeciwstawnych
uczuæ. W utworze pt. Morski wiatr Chmiel
konfesyjnie i lirycznie oznajmia swoj¹ mi³oæ
do tego ¿ywio³u wody, pisz¹c: ( )szeroko
otwartymi oczami/ch³onê twój b³êkit/zas³uchany w fale/poch³oniêty przez wiatr/wracam tutaj wci¹¿/jak syn marnotrawny/gnany przeznaczeniem/od wielu d³ugich lat/zmêczony
trwaniem/przez wiat podzielony/przynoszê
tobie moja têsknotê/tutaj odnajdujê siebie/koj¹cy troski morski wiatr. Ta mistyka obcowania z morzem ma dla autora wrêcz erotyczny
wymiar i odsy³a go we w³adanie mitu porz¹dkuj¹cego nasze istnienie, bo przecie¿ ukazuj¹
mu siê i Afrodyta, i Posejdon, a nawet sam
Boreasz, za ów Eol czyni z niego wiernego
s³ugê i syna owej matki-wody.
Równie¿ duch morski obecny jest
w miejscowociach przybrze¿nych. Chmiel odnajduje jego lady w Trzebiatowie, Ko³obrzegu, Mielnie, winoujciu, Dar³owie i Gdyni,
ale i w Arkonie, Malmö i na Bornholmie.
Morze i jego okolice staj¹ siê dla niego przys³owiow¹ Ark¹ Noego, nios¹c¹ jego wyobraniê ku wiecznoci po oceanie ¿ycia i wiata. W mistycznym zjednoczeniu z nimi
dowiadcza jakby ono zamieszka³o w nim,
w jego snach, co pozwala mu lepiej zrozumieæ
siebie. Marzy by i po mierci sta³o siê jego
wiecznym rajem, a w utworze Wieczna pla¿a modli siê tak oto: Daj mi tylko Panie/piasz70

czysta wieczna pla¿e/gdzie na krañcach nieba/( )od ziemskich trosk wyzwolony/z anio³ami srebrnymi//a¿ do koñca wiata/bêdê czeka³
niecierpliwie( ). Morze, szczególnie w nocy,
daje poecie poczucie prawie wszechmocy,
przezwyciê¿ania mierci i wiecznego trwania, a jego nocny piew przypomina jakby
piew nimf, które kiedy uwodzi³y Odyseusza,
ale dla poznañskiego poety s¹ one raczej anio³ami prowadz¹cymi go w wieczny porz¹dek
bytowania.
S¹dzimy, ¿e warto potrudziæ siê, by siêgn¹æ po te pe³ne liryzmu i pozytywnych emocji
tomiki ma³opolskich i wielkopolskich poetów,
bo gwarantuj¹ one niew¹tpliwie mo¿liwoæ
bogactwa prze¿yæ estetycznych, buduj¹cych
si³ê duszy Czytelnika.
£
Autor jest krytykiem i prasoznawc¹.

B. Chmiel, Pieni o morzu. Wiersze wybrane, Zwi¹zek
Literatów Polskich Oddzia³ w Poznaniu, Seria Wydawnicza LIBRA, Nr 12, redakcja Pawe³ Kuszczyñski, fotografie autora, Poznañ 2009, s.86, H. Gordziej, Kamienna Saga, Zwi¹zek Literatów Polskich Oddzia³ w Poznaniu,
Seria Wydawnicza LIBRA nr 17, pos³owie  Dariusz
Tomasz Lebioda, Poznañ 2010, s.56, I. Kaczmarczyk,
wiat³o, Wydawnictwo Towarzystwa S³owaków w Polsce, Rysunki: Maria Magdalena Pocgaj, Kraków 2009,
s. 64, A. Lewandowski, 50/piêdziesi¹t. Wiersze wybrane, Zwi¹zek Literatów Polskich Oddzia³ w Poznaniu,
Seria Wydawnicza LIBRA, redakcja: Zbigniew Gordziej,
projekt ok³adki: Mariusz Dziuba, Poznañ 2008, s.60,
A. Zemanek, Ogród szczêliwy. Wiersze z lat 1990-2008,
Dom Wydawnictw Naukowych,
Kraków 2009, s. 72 i A. Zemanek, Krajobraz z myl¹c¹a traw¹. Wiersze wybrane, Wydawca: Klub Artystyczno-Literacki Teatru Stygmator, Biblioteka Teatru Stygmator, redakcja: Violetta Zygmunt, fotografie: Bogdan
Zemanek, pos³owie: Stanis³aw Dziedzic, Kraków 2009,
s. 192.

NOWOCI WYDAWNICZE

Od autora
Sporód licznych podañ i przypowieci
babiogórskich wybra³em te, które wyda³y mi
siê najbardziej interesuj¹ce i kolorowe. Wszystkie one s¹ mocno powi¹zane z konkretnym
miejscem i ludmi, którzy tam zamieszkuj¹ od
lat. Ró¿norodnoæ tematyczna sprowadza siê
w ka¿dym przypadku do mora³u, b¹d myli,
która stanowi m¹droæ ludow¹.
W czasach, gdy Ma³e Ojczyzny lub, jak
kto woli, Macierze maj¹ znów szansê odnaleæ swe korzenie i w³asn¹ to¿samoæ  takie
przekazy s¹ szczególnie wartociowe i one
w³anie wejd¹ do kanonu historii literatury

polskiej. Ich bogactwo tkwi bowiem w kulturze ludowej, która zachowuje sw¹ integralnoæ,
ale równoczenie stanowi uniwersalny przekaz wartoci etycznych.
Kultura wysoka zawsze czerpa³a pe³nymi garciami z kultury ludowej, ¿eby wspomnieæ tylko ballady A. Mickiewicza czy Harnasiów K. Szymanowskiego.
Niech¿e wiêc te historie opowiedziane
przeze mnie, i nieco ubarwione, bêd¹ swoistym
ho³dem dla kultury tego Regionu i ludzi, którzy z t¹ Ziemi¹ s¹ zwi¹zani na mieræ i ¿ycie.

Kraków  Sucha Beskidzka  Zawoja 2010 r.
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BALLADA PRZYWRÓCONA
Naszym Wci¹¿ Obecnym
Znowu jesieñ wchodzi na palcach
poprzez Kraków do Gorlic siê skrada
Ju¿ objê³a ca³e Pogórze
a nam sk³ada siê w trawach ballada
Popatrz, Heniu jak b³yszczy w oku
nasza prawda o srebrzystych w³osach
Popatrz, Tadziu znów rwie siê do tañca
a TY jeste wci¹¿ naga i bosa
Przeka¿emy j¹ naszym wnukom
Bo Poeci s¹ z siebie tak dumni
¯e wbrew wszelkim m¹drym naukom
Niepoprawni, nie skar¿¹ siê nigdy
Pielêgnuj¹ ogrody poezji
czasem w nocy czytaj¹ wiersze
Jaki listek k³ad¹ na sercu
zawijaj¹c weñ s³owa najszczersze
Jeszcze raz wzniemy wysoko
Zawsze by³y ponad przestrzeni¹.
Niechaj p³yn¹ znów ku ob³okom
wiersze ptaki, lotnie s³owa odmieni¹.
Ciê¿kog³owy 24 VIII 2009 r.

ANTYFONA POKORNA
B¹d wola Twoja miêdzy nami
pomiêdzy ludmi i zwierzêtami
miêdzy wszelkimi stworzeniami
jakie tu na ziemi,
a my zawsze miêdzy niemi,
jako najbardziej twór nieudany .
Wybacz nam Panie, a my
b¹dmy wci¹¿ niedoskonali.
2009 r.
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WIERSZE Z WIETNAMU
IMPRESJA PORANNA
Obudzi³em siê na drugiej pó³kuli
nie znaj¹c jêzyka
by³em w zawieszeniu
gdy przemówi³ do mnie z nad zatoki
wiatr znajomym szeptem
W olbrzymich liciach pobliskich drzew
us³ysza³em s³owika.
Zna³em tê opowieæ
z podrêcznika dzieciñstwa
i m³odzieñczych wzlotów
gdy spotka³em t¹ jedyn¹
dla której gotów by³em
zdobyæ Himalaje.
W takich chwilach
wyrastaj¹ nam skrzyd³a.
W takich chwilach
cz³owiek staje siê
poliglot¹.
Hanoi 10 stycznia 2010 r.

MIGAWKA
W kraju w którym
wszystko zdarzyæ siê mo¿e
a zdarzy³o zbyt wiele
zat³oczonymi ulicami
wielkiego Sajgonu
wêdruje nieoczekiwany spokój
zamiast okrzyków i gestów
rozmawiaj¹ klaksony
spieramy siê umiechem w oczach
o ³askawoæ s³oñca
zamaskowani jedcy,
³owcy metafory dnia.
Sajgon 16 stycznia 2010 r.

PATRZ¥C NA MROWISKO
W tym mrowisku
wszystko jest m¹drze zaplanowane.
Chocia¿ nie ka¿dy czujê siê dobrze w lesie
gdzie lewa z praw¹ nie mog¹ znaczyæ to samo,
a jednak id¹ w tym samym kierunku
oskrzydlaj¹c przestrzeñ

w P³ocku i ZLP Oddzia³ w Krakowie. W roku 2007
w plebiscycie Gazety Krakowskiej CZ£OWIEK
ROKU 2006 za ksi¹¿ki dla dzieci i m³odzie¿y
i popularyzowanie literatury wród najm³odszych. Nagroda Padziernikowa Wroc³awia za
rok 2007. Medal za dzia³alnoæ literacko artystyczn¹ na rzecz Wietnamu, Hanoi  31 XII 2009 r.

Nie bêdê nikomu mówi³, jak ma wêdrowaæ
po w³asnych cie¿kach.
Wszystkie mrówki maj¹ doskona³y instynkt
i ka¿da wie, co do nie nale¿y.
Wspólne mrowisko uczy solidarnoci.
To jedyne porównanie, jakie zda siê bliskie
Mo¿e dlatego w tym lesie
panuje to, na co mo¿esz liczyæ
Sajgon 11 stycznia 2001 r.

Andrzej Grabowski  poeta, prozaik i niezale¿ny publicysta, autor licznych ksi¹¿ek dla dzieci
i m³odzie¿y, fraszek, satyr i humoresek, Kawaelr
Orderu Umiechu. Mieszka w Ciê¿kowicach,
w powiecie tarnowskim. Studiowa³ w Krakowie
i w Rzeszowie. Za³o¿yciel Grupy Rydwan i kabaretu V ko³o, w 1975 roku w Dêbicy. Prowadzi³
równie¿ kabarety: Odgromnik oraz Perskie oko
w roku 1977 na Ukrainie. Wspó³za³o¿yciel tarnowskiego KKMP 1975)76. Póniejszy szef orodka
w Tarnowie i vice-przewodnicz¹cy Rady Krajowej
w Warszawie, cz³onek zespo³u redakcji Okolice
Laureat wielu ogólnopolskich konkursów literackich w dziedzinie poezji, prozy, satyry i tekstów
estradowych. W latach 1983-2001 opublikowa³ 13
tomików poezji. T³umaczenia na jêzyki: francuski,
w³oski, niemiecki, angielski, ukraiñski, czeski, wietnamski, grecki, japoñski i rosyjski. Autor ponad
80 ksi¹¿ek, w tym wielu dla dzieci i m³odzie¿y,
z których najwiêkszym powodzeniem cieszy siê
wielokroæ wznawiany i spopularyzowany przez
TVP i Radio Dzieciom, serial o przygodach
Skrzata Wiercipiêtka, drukowany m. innymi w Wilnie, w Atenach i w Tokio A. Grabowski jest wydawc¹ i redaktorem magazynu ISKRA. Organizatorem Galicyjskiej Jesieni Literackiej.
Cz³onkiem Honorowym Nowos¹deckiego Stowarzyszenia Nauczycieli Nowatorów, Zw. Zaw.
Dziennikarzy w Poznaniu, ZAiKS w Warszawie,
Stowarzyszenia Autorów Polskich  Oddzia³

Emil Biela
POKUSA
pokusa zawsze jest piêkna
jak d³ugonoga dziewczyna
czekaj¹ca na ciebie w parku
pokusa zawsze jest piêkna
pêdzi w pogoni za myl¹
dudni¹cym poci¹giem
podniesione semafory oczu
tory r¹k nie zwa¿aj¹ na
moralne zwrotnice
pokusa w czerwonej czapce
zawiadowcy zezwala na wszystkie
przejazdy
nikt nie spodziewa siê katastrofy
z najwiêkszej pokusy:
ucieczki od wolnoci
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KRONIKA

Promocja ksi¹¿ki Juliana Kawalca
16 listopada 2009 r. odby³o siê w Domu
Pomocy Spo³ecznej przy ul. Helclów 2 spotkanie z czytelnikami nestora polskiej literatury JULIANA KAWALCA.
Okazj¹ do spotkania by³a promocja jego
najnowszej ksi¹¿ki zatytu³owanej Czerwonym
Szlakiem na Turbacz  wybór utworów. Ka¿dy
kto przyby³ na spotkanie z pisarzem otrzyma³
w prezencie ksi¹¿kê i móg³ zdobyæ autograf
tego twórcy. Publikacjê tê wyda³o Stowarzyszenie Twórcze Arystyczno-Literackie przy
wsparciu finansowym prezydenta m. Krakowa
prof. dr. Jacka Majchrowskiego oraz burmistrza m. Rabki Ewy Przyby³o. Autor jest hono-

rowym obywatelem Rabki, a ponadto wybór
utworów dot. bezporednio tego uroczego miasta, sk¹d Julian Kawalec wyrusza³ ze swego domu
na piesze wêdrówki przez Gorce a¿ na sam
Turbacz. W sk³ad ksi¹¿ki wchodzi ca³a powieæ
Harfa Gorców (1999), czêæ z ksi¹¿ki ¯eby
ciê poch³onê³o ¿ycie (2004) oraz Powrót z nieba i inne utwory (2008). Wszystkie wyda³o
to samo Stowarzyszenie. W obecnej edycji
wstêp napisa³ Stanis³aw Franczak, a pos³owie
prof. dr hab. Ignacy S. Fiut. Podczas spotkania, które prowadzi³ prezes Stowarzyszenia
Stanis³aw Franczak, interesuj¹ce wyst¹pienie
mia³ znany krytyk, pisarz i historyk literatury

Prezydent Krakowa, prof. Jacek Majchrowski sk³ada gratulacje Julianowi Kawalcowi
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Widok sali, nz. obecni doc. dr Andrzej Kurz i Stanis³aw Dziedzic dyrektor
Wydzia³u Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzêdu Miasta Krakowa

Fot. Antoni Pietryka

Przemawia prof. Jacek Majchrowski

Gratulacje Jubilatowi sk³ada Ewa Przyby³o burmistrz Rabki

prof. dr hab. Boles³aw Faron.
W rozmowie z autorem podkrelano aktualnoæ pisarstwa tego twórcy, który swym
dowiadczeniem i spostrze¿eniami aktualnie dzieli siê
z czytelnikami. Jego utwory
przet³umaczone na 25 jêzyków wiata s¹ najlepsz¹ promocj¹ Polski, gdy u nas w III
RP na ogó³ m³odzi czytelnicy
nie znaj¹ go jako wybitnego
twórcy. Usuniêto go ze wszystkich lektur szkolnych, jako
pisarza przestarza³ego, pisz¹cego g³ównie o wsi. St¹d te¿
wydawca zdecydowa³ siê
nieodp³atnie przekazaæ tê
ksi¹¿kê do wszystkich bibliotek w województwie ma³opolskim. Czy wp³ynie to
na podniesienie czytelnictwa
i znajomoci polskiego pisarza, zobaczymy.
W spotkaniu udzia³ wziêli twórcy krakowscy, przyjaciele i sympatycy jego pisarstwa, a wród nich cz³onkowie
krakowskiej Kunicy, Zwi¹zku Literatów Polskich, artyciplastycy i muzycy, a przede
wszystkim cz³onkowie Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego, którego Julian Kawalec jest
cz³onkiem honorowym.
Obecni byli tak¿e sponsorzy tek ksi¹¿ki Ewa Przyby³o i prof. Jacek Majchrowski.
¯yczymy sêdziwemu
twórcy du¿o zdrowia, weny
twórczej i czekamy na dalsze ksi¹¿ki.
£
Jerzy Hyrjak
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35

-lecie pracy twórczej
Stanis³awa Franczaka

Redaktora Naczelnego Forum Myli Wolnej
i Magazynu Kulturalnego Dworzanin
 poety, prozaika, publicysty i wydawcy

W okresie 35-lecia Stanis³aw Franczak
napisa³ i wyda³ ponad 50 ksi¹¿ek  poezji,
prozy, opowiadañ, scenariuszy filmowych,
opublikowa³ setki artyku³ów. Przede wszystkim jednak jest mecenasem i wydawc¹ dla
artystów zrzeszonych w ogólnopolskim Stowarzyszeniu Twórczym Artystyczno-Literackim, którego od lat jest Prezesem, szczególn¹ estym¹ i opiek¹ otaczaj¹c nestora
polskiej literatury Juliana Kawalca  honorowego Prezesa Stowarzyszenia.
Jest cz³onkiem Kapitu³y Nagrody im.
W³odzimierza Tetmajera oraz Instytutu im.
W³adys³awa Orkana, jurorem ogólnokrajowych konkursów literackich i krytykiem. Napisano o Nim blisko 150 recenzji krytyczno-literackich i opracowañ jego ró¿nych
utworów w kraju i za granic¹.
Stanis³aw Franczak nale¿y do kategorii twórców wci¹¿ aktywnych pisarsko i organizacyjnie. Obficie czerpie z tradycji poezji polskiej, fascynuje siê kultur¹ ludow¹.
Jest dojrza³ym twórc¹, p³odnym i zawsze interesuj¹cym, siêgaj¹cym, co dzi jest rzadkoci¹, do swych ludowych korzeni, a o ich
wielkim wp³ywie na twórczoæ przekonuj¹
wiersze i proza w ca³ym Jego bogatym dorobku.
Znany jest z prasy, radia i telewizji, za
granic¹, gdzie w wielu krajach przet³uma-
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Fot. Antoni Pietryka

czono i wydano Jego wiersze. Znany u nas,
choæ nie bywa na slaonach literackich benjaminków obecnej w³adzy.
¯yczymy Jubilatowi dalszych aktywnych i twórczych lat dla dobra i po¿ytku literatury polskiej, radoci i fascynacji z pisarstwa, sta³ych przyjani oraz uznania
wród czytelników.
Ad multos annos Stanislawie
Jerzy Hyrjak
z Zespo³em Redakcyjnym

Józef Bratko

Marzanna
Fia³kowska-Pyzowska
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Staszkowi Franczakowi
W wichry zaklêta,
Roztrzaskana o bruk gdy
Kielich akordem grzmia³

m³odoæ  snem ko³ysana...
Z kad³uba wyci¹gniemy resztki i...
Tylko TAMTEJ pieni ¿al!
lad jak testament
W supernowym kszta³cie
Ze szlaku królów i
Krwawi¹cych ran...
My z Dekerta
Popielnych z³udzeñ dzieci
Strofami wpisani w dzi gdzie
S³owo jak bagnet
Albo ¿elaza, zgrzyt... Lecz
Niech nikt nie schodzi nam z drogi
Krew nie pop³ynie z kling!
S³upy graniczne obrócimy w py³
By nicoæ nie zasnu³a nam dni i
Gdzie indziej poszukano Iskariotów...
Wiêc kielich akordem
Dzisiaj niech nam grzmi i
Puchar piewa nad g³ow¹!

Powala Ciê nagle z nóg
padam w upa³ poduszek
bez poczucia winy
A my wychodzimy na
Krakowski Rynek i wiatr
stary erotoman igraj¹c
z przejrzyst¹ sukienk¹
ods³ania moje uda
wybierasz dla mnie
najdziwniejsze kwiaty a
zapity facet z w³asnej
nieprzymuszonej woli
ofiarowuje mi subteln¹
ró¿ê
jak myl
Siedzimy znowu naprzeciw
kolorowa papuga mruga i
ciep³a szarlotka sp³ywa
na stó³ podpiêta pod
spadochron z ga³ek lodowych
przyrzekam Ci ¿e ju¿ nigdy
nie zdarz¹ nam siê ruskie
przeraliwe miesi¹ce
nieobecnoci
Budzi mnie krzyk zegara
patrzê samotna
przez zapuchniête powieki
na wózek inwalidzki który
czeka pal¹c papierosa
na kolejn¹ porcjê leków
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Pierwszy w Polsce i Europie!
Marsz ateistów
zorganizowali w Krakowie M³odzi Wolnomyliciele

Odby³ siê w sobotê 10 padziernika 2009
roku. Wziê³o w nim udzia³ ponad pó³ tysi¹ca
osób, szczególnie ludzi m³odych, co nale¿y
z radoci¹ podkreliæ. Rozgrzane entuzjazmem
publicznego wyra¿ania swoich pogl¹dów, a tak¿e du¿¹ liczb¹ uczestników m³ode serca, nie
reagowa³y na kapryn¹, deszczow¹ pogodê.
Celem marszu, jaki postawili przed sob¹
M³odzi Wolnomyliciele Krakowa, by³o zaistnienie w przestrzeni publicznej, niewidocznych
dot¹d, ateistów i agnostyków oraz przypomnienie sklerykalizowanym w³adzom publicznym, jak je nazywa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, i spo³eczeñstwu, ¿e tacy te¿
istniej¹. A jest ich w Polsce oko³o 3 milionów,
to niebagatelna liczba!
Na schodach przed Collegium Novum UJ
g³os zabrali: Mateusz Burzawa w sprawach
organizacyjnych, którego aktywnoæ by³a widoczna podczas ca³ego marszu, przedstawicielka organizatorów Ewelina Podsiad³o
i Nina Sakari z apostazji.pl Pawe³ Gliñski
i Wojciech Skorupski z Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, a tak¿e p. prof. Joanna
Senyszyn, która spo³eczeñstwo województwa
ma³opolskiego i wiêtokrzyskiego obdarzy³a
mandatem europos³a z lewicy. Tê postaæ darzê szczególn¹ estym¹ za jej odwagê, prawdomównoæ, otwartoæ na wszystkie rodowiska
i grupy spo³eczne, a tak¿e za umiejêtnoæ oddolnego jednoczenia ludzi o ró¿nych pogl¹dach.
Pani prof. Joanna Senyszyn, jako jedyna
osoba publiczna, pochodz¹ca z powszechne78

go wyboru, okazuje odwagê w dodawaniu otuchy dyskryminowanym i upominaj¹cym siê
o swoje prawa ró¿nym mniejszociom. A mamy
takich osób publicznych w Polsce 460 w Sejmie i 100 w Senacie RP wybranych w wyborach powszechnych, równych, bezporednich
i proporcjonalnych w g³osowaniu tajnym.
Gdzie byli w tak wa¿nej chwili pozostali reprezentanci Narodu?
Szczególnie ogarnia³a mnie radoæ, ¿e
przez ca³y Marsz nasza eurodeputowana
z dum¹ nios³a wyhodowany w moim ogródku
s³onecznik, który wrêczyli jej przedstawiciele
RACJI PL, a natura pomimo pónej pory, zachowa³a go w pe³nym rozkwicie.
Marsz wyruszy³ ze skweru przed Coellegium Novum UJ i przeszed³ Plantami, ulicami
Podwale, Dunajewskiego, Basztowa pod Bramê Floriañsk¹, ulic¹ Floriañsk¹ i zatrzyma³ siê
w Rynku G³ównym, gdzie pod pomnikiem
Adama Mickiewicza stanowisko M³odych
Wolnomylicieli zaprezentowa³a zebranym
Xymena Zanierska. Dziennikarze z Faktów
i Mitów zanotowali wypowiedzi duñskich
turystów, przygl¹daj¹cych siê uczestnikom
i marszu i wyra¿aj¹cych zdumienie, ¿e w Polsce s¹ ateici. Nastêpnie ulicami: Grodzk¹
i Podzamcze Marsz dotar³ do pomnika Tadeusza Boya-¯eleñskiego, symbolu polskiego
ateizmu, którego zniszczenie uroi³o siê przed
laty w g³owach, niektórych przesi¹kniêtych
klerykalizmem rajców naszego piêknego Krakowa. Na szczêcie opór spo³eczny ró¿nych
wiat³ych rodowisk Krakowa, a szczególnie

ludzi nauki, a tak¿e cz³onków Towarzystwa
Kultury wieckiej, które by³o inicjatorem zbudowania tego pomnika kultury, nie dopucili
do realizacji tego niefortunnego pomys³u.
G³os zabra³ £ukasz D¹browiecki, który
powiedzia³:
¯yjemy w kraju, gdzie wiadomoci na
temat jedynej religii zdobywane s¹ ju¿ w
¿³obku, a poszerzane i rozwijane przez ca³y
proces edukacyjny; w kraju, gdzie symbol jedynej s³usznej religii jest obecny we wszystkich miejscach publicznych, poczynaj¹c od
pa³acu prezydenckiego i parlamentu, poprzez
budynki rz¹dowe, urzêdy samorz¹dowe, sale
posiedzeñ rad miejskich, so³ectw, a¿ po urzêdy pocztowe, sale szkolne i szpitalne. ¯yjemy
w kraju, gdzie do organizacji religijnej przystêpujemy niewiadomie, jako niemowlêta,
natomiast ju¿ jako doros³ym ludziom tworzy
siê nam najró¿niejsze przeszkody, jeli zapragniemy opuciæ wspólnotê. Prawa kobiet s¹
przedmiotem handlu miêdzy czynnikami kocielnymi, a partiami, nawet tymi, które nazywaj¹ siê lewicowymi. ¯yjemy w kraju, gdzie
 tak jak u Orwella  mowê nienawici prezentowan¹ przez czêæ mediów religijnych,
nazywa siê mow¹ mi³oci. Malowid³a bóstwa
witane s¹ przez w³adze samorz¹dowe w eskorcie pañstwowej policji, stra¿y po¿arnej itp.
funkcjonariuszy publicznych. Istnieje nadzwyczajna ochrona tzw. uczuæ religijnych mimo
tego, ¿e nikt ich nie zdefiniowa³, ani chocia¿by nie poda³ ró¿nicy pomiêdzy uczuciami estetycznymi, pogl¹dami politycznymi, czy zdrowym rozs¹dkiem.

formowa³a zebranych o swojej inicjatywie na
forum Parlamentu Europejskiego dotycz¹cej
gromadzenia i przechowywania danych osobowych przez ró¿ne instytucje Kocio³a Katolickiego w Polsce, których nie obowi¹zuje ustawa
o ochronie danych osobowych. Proboszczowie tego Kocio³a nie pytaj¹c nikogo o zgodê,
gromadz¹ i przechowuj¹ dane osobowe nie
tylko swoich wyznawców, ale równie¿ obywateli niewierz¹cych i nale¿¹cych do innego
Kocio³a lub zwi¹zku wyznaniowego i udostêpniaj¹ je innym podmiotom nie pytaj¹c zainteresowanych o zgodê na ich przetwarzanie.
W Parlamencie Europejskim poruszono zagadnienie ³amania praw osób chc¹cych wyst¹piæ
z Kocio³a Katolickiego. W sprawach apostazji, osoby te s¹ dyskryminowane, bo w Polsce
nie obowi¹zuje prawo stanowione przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, ale prawo kanoniczne, które jest nadrzêdne nad prawem pañstwowym.
Gor¹ce brawa potwierdzi³y trafnoæ podjêtych inicjatyw.
M³odzi Wolnomyliciele odnieli sukces,
bo w mediach pojawi³y siê ró¿ne opinie na temat marszu. Niektóre z nich potwierdzi³y, ¿e
strategia przyjêta przez M³odych Wolnomyli-

Jak oceniacie te s³owa dwudziestokilkulatka? Sprawiaj¹ one wra¿enie, ¿e powinny
zawstydziæ naszych wybrañców Narodu.
Nastêpnymi mówcami byli Mateusz Burzawa i prof. Joanna Senyszyn, która poin79

cieli jest s³uszna, ale innym nie podoba³a siê
obecnoæ RACJI PL, Zielonych 2004. Te media
uto¿samia³y ateizm i agnostycyzm z polityk¹,
lewicowoci¹ i antyklerykalizmem. A przecie¿
zarówno ateici i agnostycy, jak i katolicy dzia³aj¹ w ró¿nych rodowiskach, gdzie realizuj¹
swoje zaanga¿owanie spo³eczne z tym, ¿e to
ci drudzy maj¹ swoje prawa zapisane w ustawach i kodeksach, i znajduj¹ siê pod szczególn¹ ochron¹ prawa. Na przyk³ad przestrzeganie wartoci chrzecijañskich jest zapisane
w ustawie medialnej, a obraza uczuæ religijnych w kodeksie karnym, za ateici i agnostycy s¹ jawnie dyskryminowani przez prawo.
Sukces Marszu zmobilizowa³ M³odych
Wolnomylicieli i ju¿ myl¹ pod jakim has³em
zorganizowaæ marsz w przysz³ym roku. Tematem obecnego by³a Moralnoæ bez wiary,
a w nastêpnym prawdopodobnie bêdzie Wychowanie naukowe.
Warto zaznaczyæ, ¿e w Marszu oprócz
ró¿nych tematycznych hase³, pojawi³ siê równie¿ bratek w kolorach fioletowym, czarnym
i ¿ó³tym wylansowany przez Redakcjê Faktów i Mitów, jako naklejka na zderzaki, szyby i drzwi samochodów oraz torby i plecaki.
Bratek jest od dziesiêcioleci na ca³ym wiecie
symbolem antyklerykalizmu i niezale¿noci
pogl¹dów, i stanowi znak rozpoznawczy dla
chc¹cych swoich pozdrowiæ i powiedzieæ im
mi³e s³owo. Odziedziczony zosta³ po przedwojennym ruchu ateistów i wolnomylicieli,
których has³em by³o: Wszyscy ludzie s¹ braæmi.
Opracowa³ na podstawie:
relacji Faktów i Mitów,
sprawozdañ internetowych MW
oraz w³asnych obserwacji
Stanis³aw B³¹ka³a  RACJA PL
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DEBIUT
Joanna B¹k
DRZWI
najbardziej boli
puste mieszkanie
wyschniête ksi¹¿ki
pomarszczone kwiaty
najbli¿ej moich marzeñ
stoj¹ drzwi

KONIEC
wci¹¿ trwa p³acz poleg³ych
w pamiêci sklerotyków
pod cian¹ z papieru
³zy upadaj¹ na bacznoæ
tutaj znudzone dzieci
tresuj¹ historiê
w klepsydrach czas
pali podrêczniki dziadków
mówi¹
¿e teraz jest inna wojna

Dla bohaterów  zas³u¿ony ho³d
Jestem zobowi¹zany w stosunku do Naszych Czytelników przekazaæ informacjê o finale sprawy opisanej wczeniej na naszych
³amach, a dotycz¹cej grobu ¿o³nierzy WOP,
którzy oddali ¿ycie za woln¹, spokojn¹ i niepodleg³¹ Polskê. Zostali oni bestialsko pomordowani w Jasielu w 1946 roku i pochowani
w zbiorowej mogile na cmentarzu w Zagórzu!
Jak Pañstwo zapewne pamiêtaj¹, stan tej
mogi³y budzi³ ogromne zaniepokojenie nie
tylko naszej redakcji, moje osobicie, ale tak¿e rodzin pomordowanych ¿o³nierzy, gdy¿
niesprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne, mrozy
i wiatry dokona³y na niej przez lata wiele zniszczeñ.
W pismach skierowanych do wielu instytucji pañstwowych i urzêdów sygnalizowalimy potrzebê dokonania jej pilnego remontu
i renowacji. Nasze nieustaj¹ce interwencje
zmierzaj¹ce do tego, by znalaz³y siê odpowiednie rodki finansowe na ten cel, przechodzi³
ró¿ne fazy. Jednak stopniowo udawa³o siê re-

alizowaæ w kilku etapach konieczne prace,
zgodnie z istniej¹cymi mo¿liwociami finansowymi. Zaanga¿owa³y siê w to, co pragniemy szczególnie podkreliæ w³adze Miasta
i Gminy Zagórz, Wojewoda Podkarpacki oraz
osobicie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a tak¿e  co chcê mocno stwierdziæ  od chwili przejêcia obowi¹zków Ministra Kancelarii Prezydenta RP osobicie  Pan
W³adys³aw Stasiak, którego zrozumienie i pamiêæ o pomordowanych bohaterach, st¹d
i przychylnoæ dla tego przedsiêwziêcia spowodowa³a, ¿e z puli Prezydenta zosta³y do³o¿one potrzebne rodki na prace koñcowe przy
tej¿e mogile.
Informujê Naszych Czytelników, ¿e zd¹¿ono z pracami koñcowymi przed dniem 1 listopada 2009 r., sprawiaj¹c tym samym radoæ
rodzinom, przyjacio³om i spo³ecznoci podkarpackiej.
Jerzy Hyrjak
Z-ca Redaktora Naczelnego

Widok mogi³y po renowacji, fot: Mariusz Zagórski
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5.

ROCZNICA
PO¯EGNANIA

Wspomnienie o Henryku Cyganiku
Naszym Przyjacielu
Choæ Ciebie nie ma, ¿yjesz nadal
bo s³owo ¿yje poza czasem.
Sam myl tê wyra¿a³e w wierszach,
które wracaj¹ do nas zawsze.
Nie jest ³atwo napisaæ w kilku szpaltach
naszego pisma o Kim, kto by³ jego podpor¹,
a jednoczenie szczerym przyjacielem chodz¹cym prostymi drogami, nie uznaj¹cym w ¿yciu
pisania na zamówienie pod kogo, w celu znalezienia uznania, na si³ê znajdowania poparcia
w rodowiskach decydenckich.
Twarda natura górala, jak mówi³ górala
podwodnego (pochodzi³ z zatopionej dla potrzeb zapory wsi Maniowy), nie pozwala³a mu
nigdy iæ na uk³ady. By³ obdarzony niezwyk³ym darem trafnego przestrzegania rzeczywistoci i by³ temu wierny do koñca swoich dni.
Uznany twórca, tworz¹cy dla teatru, kabaretu, radia i telewizji, znany felietonista,
dziennikarz i poeta. Mówi³ o sobie, ¿e jest cz³o82

wiekiem do wynajêcia  wyrobnikiem pióra.
Realizowa³ w swoim ¿yciu ca³y szereg
projektów, zapisuj¹c siê na trwale w kulturze
naszego województwa i kraju oraz w sercach
przyjació³.
By³ zamkniêty w sobie, ale tylko wtedy,
gdy trzeba by³o skryæ ból, gorycz, upokorzenie. By³ otwarty, gdy okazywa³ mi³oæ, przywi¹zanie, ¿yczliwoæ oraz chêæ s³u¿enia i pomocy.
By³ cz³owiekiem, dla którego troska o drugiego cz³owieka by³a niezwykle wa¿na. S³u¿y³
czêsto rad¹ i pomoc¹. Dla Niego s³owa mi³oæ,
przyjañ i bezinteresownoæ, by³y niezwykle
wa¿nymi. Nie potrzebowa³ i nie zabiega³
k³amliwy i obcy Jego naturze poklask. Zaszczyty, nagrody w Jego ¿yciu nie mia³y znaczenia.
Jak twierdzi³: nigdy nie mia³em nabo¿eñstwa do swojej twórczoci, a wiêc w³aciwie
nie interesuje mnie czy siê spe³niam, czy do-

piero siê spe³niê. Wa¿ne w koñcu jest to, ¿e
jestem szczêliwy z tymi, którzy s¹ ze mn¹ 
z krajobrazem, z przyjació³mi, których mogê
na palcach jednej rêki policzyæ.
Henio bêdzie ¿y³ dok¹d o Nim nie zapomnimy, a nie zapomnimy, bo lubilimy Go
i bardzo szanowali.
Niech milcz¹ dzisiaj Ci, którzy nie doceniali Go za ¿ycia, Ci którzy wykorzystywali
Jego dobroæ i poczucie odpowiedzialnoci.
¯ycie nie znosi pró¿ni i podobno nie ma
ludzi niezast¹pionych. Podobno  bo nikt nie
zast¹pi Henia Cyganika, a pamiêæ o Nim nie
wype³ni pustki po tak cudownym i pe³nym uroku cz³owieku.
Taki by³ nasz krakowski bard Henryk
Cyganik, który odszed³ na zawsze 23 lutego
2005 r.
Jerzy Hyrjak i Przyjaciele
BOGUS£AW NOWALIÑSKI
Pamiêci Henryka Cyganika w 5. rocznicê po¿egnania
Ty dla mnie, dla nas, ¿yjesz nadal, choæ to ju¿ mija 5-ty rok.
Chyba tam sztukê sw¹ wystawiasz, bo brawa z nieba s³ychaæ w kr¹g.
Pan Bóg jest pewnie zadziwiony trafnoci¹ Twoich celnych s³ów
Tw¹ metafor¹, myl¹ jasn¹ górala z naszych polskich gór.
Swoje Beskidy lepiej widzisz, hen z niebiañskiego Majestatu .
Opowiadaj¹c o nich innym dodawaj ¿yciu w niebie, ¿artu!
Góral podwodny jest rzadkoci¹, niechaj poznaj¹ jego cechy.
Ty nie przegrywasz, ty zwyciê¿asz, wiedz¹ to dobrze Twe pociechy.
Wiemy to my, stoj¹cy z boku. Choæ wszystkich nas nie mog³e poznaæ.
Znamy ofiarnoæ Twoj¹, pomoc.której tak wielu mog³o doznaæ!
O sobie mówiæ sam nie chcia³e. Co tam nagrody i zaszczyty
Pamiêæ to wartoæ najwa¿niejsza, nie pod publiczkê ma³e chwyty.
Pamiêtam, twoje ciête s³owa, nieraz w k³opoty Ciê wpêdza³y,
Lecz dla s³uchaczy, czytelników niezwyk³¹ wa¿noæ zawsze mia³y.
£owiê okruchy z Twego ¿ycia, chcia³bym by nadal ¿y³ Tu by³!
Wspominam Ciebie z przyjacielem, pal¹c na grobie Twoim znicz!
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Szanowny Panie Redaktorze!
Pragnê dodaæ w³asne 3 grosze komentarza do wietnego artyku³u pana dr. Mariana
Dziwisza Dylematy wieckoci pañstwa i ich
wp³yw na edukacjê w Polsce. Otó¿ korelacja katechezy KK z innymi przedmiotami szkolnymi by³a ju¿ w latach 90., zanim zosta³o przyjête Dyrektorium... w 2001 r. Mój syn, w 1996
roku uczeñ V klasy szko³y podstawowej, przyniós³ do domu podrêcznik do nauki jêzyka polskiego zakupiony przez nauczyciela przedmiotu.
By³o to wydawnictwo Nowej Ery z nastêpuj¹c¹ zawartoci¹:
 legenda o w. Jerzym (o ile pamiêtam,
w dwóch wariantach),
 opowieæ o wulkanach (wybuchaj¹, gdy
Bóg siê gniewa),
 fragment z Teatrzyku Zielona Gê 
kuszenie Adama (przez ca³¹ stronê by³o
sssssss... syk wê¿a i we jab³ko, powtarzane po
wielekroæ),
 w ramach poezji ambitnej wiersze Martina Ende (ciekawe, bo nikt nie wiedzia³, kto
on zacz, nawet nauczycielka, która kupi³a ksi¹¿ki),
 poezji polskiej ladowe iloci z bardzo
dziwnym kluczem wyboru.
Prze¿y³am szok. Myla³am, i¿ uczestniczê
w kabarecie. Najsmutniejsze by³o jednak to,
¿e gdy na zebraniu w szkole zakwestionowa³am ów podrêcznik, nie mia³am wsparcia ze
strony rodziców. Oni nie rozumieli, jakie z³o
spotyka nasze dzieci, ¿e to nie edukacja lecz
og³upianie. W bezsilnoci, u¿y³am jeszcze argumentu, ¿e nie mo¿na zamieniæ lekcji jêzyka
polskiego na kolejn¹ godzinê religii. Na co
us³ysza³am: a có¿ w tym z³ego, przecie¿ kate84

cheza uczy dobrych rzeczy. Na pytanie gdzie
podrêcznik do gramatyki?, nauczycielka odpowiedzia³a, i¿ nie jest potrzebny, bo w programie przewidziano ma³o godzin i ona sobie
poradzi sama.
Podobne g³upoty zdarza³y siê przy innych
przedmiotach  powieæ by o tym napisaæ.
Przyzwolenie spo³eczne na takie praktyki KK,
nie tylko poparcie rz¹dz¹cych, psu³o systematycznie przez lata system edukacji, doprowadzaj¹c do sytuacji dzisiejszej. Prowadzi³am
sta¿e zawodowe dla absolwentów wy¿szych
uczelni i przera¿ona by³am poziomem wiedzy
nowych magistrów.
Tak na marginesie dodam newsa: student
ostatniego roku Stosunków Miêdzynarodowych
U£ wyg³aszaj¹c referat mówi ¿o³nierze polscy w Afganistanie i Iraku  to misja ONZ.
Pozostawiê to bez komentarza.
Proszê z³o¿yæ panu Dziwiszowi moje podziêkowania. Wyrazy szacunku dla ca³ej redakcji Forum Myli Wolnej.
Jolanta Marcinkowska
Przewodnicz¹ca
G³ównej Komisji Rewizyjnej TK

Wyszlimy na brzeg
Ponoæ spoza gór i rzek, wyszlimy na brzeg,
jak bymy zdobyli przyczó³ek  to fakt. Z ca³ego
terytorium by³ego ZSRR ci¹gnêli nasi ludzie,
którzy znaleli siê tam w ró¿nych okolicznociach. Jedni zes³ani inni z zawieruchy wojennej,
ale zagubieni, a tu siê pisze w gazetach i mówi,
¿e tworzy siê Wojsko Polskie. To¿ to nies³ychane, kto ¿yw spieszy czym siê da by dotrzeæ do
tego miejsca, gdzie jest znów kawa³ek Polski.
Do Siedlec n/Ok¹, gdzie jest witany jako tu-

³acz, a dzi jako ¿o³nierz. Co on prze¿ywa³, nie
dowiemy siê nigdy. Mo¿emy siê tylko domylaæ. Tam sta³ siê ¿o³nierzem, tam otrzyma³
najnowoczeniejszy sprzêt, o którym nawet nie
móg³ niæ, znaj¹c sprzêt z 1939 roku zwartych
silnych i gotowych do ucieczki z kraju, gdy trwa³a wojna. Id¹c tam wiedzia³, ¿e ma siê biæ z Niemcami, ale zrozumia³, ¿e ma czym i mo¿e tego dokonaæ.
Poszed³ pod Lenino, walczy³ po raz pierwszy, by³o ciê¿ko i ze stratami, przetrwa³, przyszed³ do Polski. Wyzwala³ Warszawê, chcia³
pomóc powstañcom. Forsowa³ Czerniaków, ale
w³adze Powstania Warszawskiego nie nawi¹za³y z nim kontaktu, nie uznali ich za polskich
¿o³nierzy (skandal), tylko jako polskojêzycznych berlingowców. A przy tym zginê³o ich
ponad 4000, ale to nic, bo to byli wed³ug tych panów, tylko polskojêzyczni, a to ,¿e skazali ponad 200 tys. Warszawiaków na mieræ to te¿ nic.
Chcieli zawróciæ bieg historii, z niczym a szczególnie z ¿yciem ludzkim siê w ogóle nie liczyli.
Ich mocodawcy siedzieli w Londynie na wysokich
sto³kach, za nasze (narodu) pieni¹dze, ale oni
o tym nie myleli. Ani te¿ nie by³o im w g³owie,
¿e zabrali narodowi 65 ton z³ota i przetrwonili,
a w 1962 roku tzw. PRL, o której nawet nie chcieli
s³yszeæ bo co to za twór  bez panów zap³aci³a ostatni¹ ratê za wojnê i utrzymanie w Anglii
naszych uciekinierów i walcz¹cych ¿o³nierzy.
Szli dalej wyzwalaj¹c kraj spod okupacji,
prze¿yli straszn¹ gehennê na Wale Pomorskim,
ale go prze³amali. Poszli na Ko³obrzeg  twierdzê i te¿ j¹ zdobyli. Sforsowali Odrê i dotarli
do Berlina, zatykaj¹c Polsk¹ flagê na Bramie
Brandenburskiej.
Przynieli s³awê i dumê narodowi, tej czêci,
która by³a razem z nimi. Wywalczyli granice
na Odrze i Nysie £u¿yckiej (uzgadniane póniej z tamtymi w³adzami) ponosz¹c ogromne
ofiary. Ale siê tym nikt nie przejmowa³, a na-

wet nie przyj¹³ do wiadomoci. Berlingowcy
w Berlinie? Có¿ to za nacja? Nikt nic nie chcia³
zrozumieæ, nie zauwa¿y³, bo nie chcia³, ¿e w wyniku drugiej wojny zachodz¹ kolosalne zmiany,
¿e ci co ¿ywi¹, produkuj¹ i broni¹ dochodz¹
do w³adzy, a przecie¿ tak nie powinno byæ! Oni
powinni tylko ¿ywiæ i broniæ i to by³o g³ówn¹
koci¹ niezgody. Nie by³o lansowanego pojêcia, ¿e naród walczy³ na Zachodzie i Wschodzie.
Ten co na Zachodzie to Polska, a na Wschodzie  polskojêzyczni. Kto lansowa³ taki kierunek? Kto rozbija³ zniewolony i rozproszony,
zagubiony naród? Przecie¿ to byli nasi ludzie
z kresów, Lubelskiego, Rzeszowskiego, a potem
z ca³ej Polski. Ale im nie dano miana Polaka,
bo mia³ piastowskiego or³a. Szczycimy siê polityk¹ Piastów w budowie Polski, ale tu ten orze³
nas uwiera³ i przynosi³ wstyd. Jakie maj¹ sumienie ci, co kazali strzelaæ do tych, co brali ziemiê z parcelacji pañskiego dworu, a jak¹ maj¹
ci, co nagradzaj¹ tych, co strzelali i zabijali tych,
co stali na stra¿y rodz¹cego siê pañstwa w imiê
³adu i porz¹dku. Ludzie!  krzyczeæ siê chce.
Wyszlimy z II wojny wiatowej, odbudowali ca³y kraj ciê¿k¹ prac¹, zapewnili ka¿demu prawo do ¿ycia, owiaty, ochrony zdrowia,
pracy, wypoczynku itp., a nawet do mieszkania. Ale o tym wielu nie wie. Bo o tym mówiæ
nie wolno. Wstyd! Hañb¹ i skandalem jest, ¿e
ostatni¹ obchodzon¹ Rocznicê Odzyskania
Niepodleg³oci wzywano wszystkich do apelu,
ale nikt nie wywo³a³ tych, c, co doszli do Berlina
i zatknêli Polsk¹ Flagê. Ci, co mieni¹ siê przedstawicielami pañstwa, kim oni s¹, ¿e nadal,
zamiast ³¹czyæ si³y narodu to dziel¹ na naszych
i obcych? Ale naród siê jeszcze na tym nie
pozna³. Przyjdzie jeszcze taki czas, ¿e Polak
Polakowi bêdzie bratem, a nie homo homini
lupus est  jak jest dzisiaj. Tyle wykrzycza³em. Tyle mia³em si³ i odwagi!
Ludwik Góra
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Wykaz raportów i prac zbiorowych
Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus
przy Prezydium PAN od roku 1997 do 2008
1. Strategia obrony i rozwoju cywilizacji humanistycznej, red. B. Suchodolski, Warszawa
1997.
2. Kultura inspiracj¹ kszta³cenia ogólnego,
red. I. Wojnar, J. Kubin, Warszawa 1998.
3. Strategia reform owiatowych w Polsce na
tle porównawczym, red. I. Wojnar, A. Bogaj,
J. Kubin, Warszawa 1999.
4. Strategia rozwoju Polski do roku 2020, t. II,
Studia eksperckie na temat 20-lecia 2001-2020,
C. Kupisiewicz, C. Banach. Sttrategia rozwoju edukacji do roku 2020, Warszawa 2000.
5. Etos w edukacji w XXI wieku, red. I. Wojnar, Warszawa 2000.
6. Strategia rozwoju Polski do roku 2020, Synteza, oprac. zbiorowe, Warszawa 2001.
7. Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku, Warszawa 2001.
8. Edukacja wobec wyzwañ XXI wieku, red.
I. Wojnar, J. Kubin, Warszawa 20001.
9. Strategia dla Polski po wejciu do Unii Europejskiej na lata 2004-2015, Warszawa 2002.
10. Ten wiat  cz³owiek w tym wiecie. Obszary sprzecznoci edukacyjnych, red. I. Wojnar, Warszawa 2003.
11. Droga Polski do roku 2025  Za³o¿enia
d³ugookresowej Strategii, oprac. zbiorowe,
Warszawa 2005.
12. Droga Polski do roku 2025. Za³o¿enia d³ugookresowej strategii w wietle studiów Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005.
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13. Drogi i bezdro¿a polskiej owiaty w latach 1945-2005, red. C. Kupisiewicz, Warszawa 2005.
14. Karpiñski A., Przysz³oæ rynku pracy w Polsce, Warszawa 2006.
15. Edukacyjna kultura przysz³oci, red.
I. Wojnar, Warszawa 2006.
16. Edukacja i kultura. Idea i realia interakcji, red. I. Wojnar, Warszawa 2006.
17. Europa w perspektywie roku 2050, oprac.
zbiorowe, Warszawa 2007.
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CZES£AWA JOLANTA KOTARBA
 Zima 2009/2010 dokuczy³a ju¿ wszystkim.

Ogromne opady niegu spowodowa³y szereg
awarii energetycznych pozbawiaj¹c na d³ugo
wiele miejscowoci pr¹du i ciep³a. Obliczono,
¿e do tej pory (luty 2010 r.) spad³o 20 miliardów ton niegu. Wiele miejscowoci zosta³o
odciêtych od wiata, zasypane drogi, tory kolejowe itp. nieg ju¿ zaczyna topnieæ, co stwarza nowe zagro¿enia: podtopienia a nawet
powodzie. Walka ze skutkami obfitych opadów niegu kosztowa³a i kosztuje nie tylko
wiele wysi³ku ludzkiego, ale poch³onê³a gro
zasobów finansowych miast i wiejskich gmin.
Teraz oczekujemy nadejcia wiosny z nadziej¹,
¿e nie zaskoczy nas ¿aden kataklizm.

 Ameryka Po³udniowa w ¿a³obie. To ju¿ w tym

roku drugi kraj na tym kontynencie dotkniêty
straszliwym kataklizmem: Haiti i Chile. Ziemia
siê tam trzêsie zabijaj¹c tysi¹ce ludzi, niszcz¹c
ich domy i dobytek. O ironio! Przecie¿ nie s¹
to zamo¿ne kraje i wydwign¹æ siê z takiego
nieszczêcia bez pomocy innych krajów jest
wrêcz niemo¿liwe. wiat zatem pieszy z pomoc¹ w imiê ludzkiej solidarnoci, ale nie ³atwo
bêdzie zaspokoiæ wszystkie potrzeby ludzi
dotkniêtych tym nieszczêciem. Najtrudniej bêdzie przynieæ ulgê w cierpieniu fizycznym
i psychicznym.
Kataklizmy dotykaj¹ ludzi tak¿e w innych
rejonach wiata. W Europie Zachodniej (Portugalia, Hiszpania, Francja i Niemcy) wiej¹ce
z si³¹ 120, 180 km/godzinê huragany, spowodowa³y wiele zniszczeñ, zabi³y ponad 50 lu-

dzi. Cz³owiek mimo wielu osi¹gniêæ z zakresu nauki, techniki jest czêsto bezsilny, wrêcz
pokorny wobec si³ przyrody.
Jeli w dodatku pope³ni b³êdy (niewiedzy
lub lekkomylnoci) w planowaniu przestrzennym (tak siê sta³o na Maderze) naruszy tym
samym równowagê si³ w przyrodzie, czego
skutki mog¹ byæ tragiczne.

 Polsce powoli rozkrêca siê kampania pre-

zydencka i kampania dotycz¹ca wyborów samorz¹dowych. Najbardziej zaskoczy³ obywateli komunikat o rezygnacji premiera
Donalda Tuska z kandydowania na prezydenta
Polski i uzasadnienie tej¿e decyzji : jako premier ma jeszcze bardzo du¿o do zrobienia. Nie
wszystkich takie uzasadnienie decyzji przekona³o i zaczêto snuæ ró¿ne domys³y na ten temat. PO przygotowuje siê do pra-wyborów
w swojej partii, które planowane s¹ na 27 marca. Startowaæ w nich bêd¹ Bronis³aw Komorowski i Rados³aw Sikorski. Kto zwyciê¿y? 
o tym zadecyduj¹ nie pra-wybory lecz Donald
Tusk i zespó³ jego wspó³pracowników. Sprawy zwi¹zane z kandydatami na urz¹d prezydencki, a tak¿e udzia³ przedstawicieli Polski
w uroczystociach katyñskich spowodowa³y,
¿e nast¹pi³o o¿ywienie dialogu miêdzy Prezydentem i Premierem. Sztuka epistolarna, o której siê mówi, ¿e w dobie elektronicznych mediów ca³kowicie upad³a, zaczyna siê odradzaæ.
I to za spraw¹ przywódców naszego kraju.
Premier pisze listy do Prezydenta, Prezydent
odpisuje i chocia¿ treæ tych przesy³ek nie sa87

tysfakcjonuje wystarczaj¹co adresatów, korespondencja trwa i byæ mo¿e przyniesie efekty,
jeli nie polityczne, to na pewno w zakresie
kultury s³owa i sztuki epistolarnej. Dla potomnych zostan¹, mam nadziejê, archiwa pe³ne listów, które oni bêd¹ wertowaæ i odczytywaæ
znaki minionego czasu.

 PO chce zmieniæ prawo wyborcze. Uwa¿a,

¿e prawo wyboru kandydatów do organów samorz¹dowych i pañstwowych powinno przys³ugiwaæ obywatelom ju¿ od 16 roku ¿ycia. PiS
jest przeciwne tak du¿ej obni¿ce wieku. Lewica jest za obni¿eniem wieku, ale tylko o 1 rok.
Dziennik Gazeta Prawna informuje (podano za
Angor¹), ¿e Polska przystosowa³a przepisy do
obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej i wed³ug.
nich ju¿ 16-latkowie bêd¹ mogli zacz¹æ oszczêdzaæ na przysz³¹ emeryturê. Od zysku wypracowanego na tym koncie nie trzeba bêdzie p³aciæ podatku dochodowego. Z myl¹ o m³odych
tworzy siê nowe prawo wyborcze i finansowe.
To jest prawdziwa troska o poszerzenie bazy
swych wyborców! W tym szaleñstwie jest
metoda!

 O kondycjê SLD martwi¹ siê prawdziwi i fa³-

szywi przyjaciele. Prawa strona sceny politycznej
ci¹gle ubolewa, ¿e w SLD le siê dzieje i mówi
z trosk¹ o rzekomych podzia³ach, roz³amach
w tej partii. S³yszymy tak¿e, ¿e sonda¿e s¹ kiepskie, a kandydat lewicy na prezydenta ma³o
wyrazisty itp. Grzegorza Napieralskiego pomawiaj¹ o same niecne zamiary: Olejnieczaka
chcia³ siê pozbyæ wiêc wys³a³ go do Unii Europejskiej, teraz chce siê pozbyæ Bartosza Ar³ukowicza wiêc ma zamiar zes³aæ go do Szczecina na prezydenta miasta. Ale¿ ma si³ê sprawcz¹
ten Napieralski! Dowcipny red. z Dziennika
Polskiego w notce zatytu³owanej Szli na zachód osadnicy napisa³: Ar³ukowicz wi¹¿¹c
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siê z lewic¹ musia³ chyba mieæ wiadomoæ,
¿e takie wschodz¹ce gwiazdy tej formacji intelektualnej czêsto wysy³ane s¹ w (niechcian¹)
podró¿. Ale on i tak ma dobrze, w koñcu grozi
mu tylko wyjazd na Ziemie Zachodnie. Dawniej
takie podró¿e odbywa³y siê w ca³kiem przeciwnym kierunku. Pan redaktor nie wie, albo
udaje niewiadomego, ¿e ze Szczecinem Ar³ukowicz jest zwi¹zany prac¹ zawodow¹ i rodzin¹
i mo¿e On chce sprawowaæ tam wa¿ny urz¹d.
W sprawie Ar³ukowicza sondowa³a tak¿e
Leszka Millera Monika Olejnik. Miller powiedzia³ o nim: m¹dry, inteligentny. Za Monika
Olejnik nie wyci¹ga³a z tej rozmowy fa³szywych wniosków i nie sili³a siê jak p. Redaktor
na w¹tpliwej jakoci dowcip.

 Olimpiada zimowa w kanadyjskim Vanco-

uver zakoñczona. By³a ona bardzo szczêliw¹
dla Polski. Uzyskalimy 6 medali: 1 z³oty, 3 srebrne i 2 br¹zowe. To wspania³y bilans w porównaniu do wszystkich igrzysk zimowych na przestrzeni minionych lat. Medale ciesz¹, ale nie one
s¹ najwa¿niejsze. Oto polscy sportowcy, w ogóle
polska m³odzie¿ otrzyma³a dwa wspaniale wzorce godne naladowania. Adam Ma³ysz i Justyna
Kowalczyk dodaj¹ otuchy wszystkim tym m³odym ludziom, którzy wierz¹, ¿e po³¹czenie talentu i ciê¿kiej pracy to doskona³y pomys³ na
sukces. Do wiary w siebie zachêca ka¿da wypowied Pana Ma³ysza i ka¿dy szeroki umiech
Pani Justyny.

 W Warszawie, na przystanku tramwajowym, na oczach wielu pasa¿erów tramwaju
dwaj m³odzi ludzie miertelnie zranili policjanta Andrzeja Struja. Na serwisie informacyjnym
Nasza klasa na profilu u¿ytkownika Kill
Caps Terror Gank znalaz³ siê haniebny napis
gloryfikuj¹cy sprawców zbrodni. W ci¹gu
trzech godzin od zg³oszenia tego faktu admi-

nistratorowi strony, ów podjudzaj¹cy do przestêpstwa napis zosta³ zdjêty z Naszej klasy.
Tego typu interwencja nie jest walk¹ z wolnoci¹ s³owa (niektórzy tak interpretuj¹ ten fakt),
to jest obrona wszystkich nas przed tak¹ pseudo wolnoci¹ s³owa. Ciosy no¿a, które przerwa³y ¿ycie Andrzeja Struja zrani³y bowiem
wszystkich uczciwych, wra¿liwych ludzi.
Spraw¹ profilu na Naszej klasie zainteresowa³ siê podobno wydzia³ kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdañsku. Najwy¿szy czas by odpowiednie s³u¿by pañstwowe
zajê³y siê portalem, który gloryfikuje najgorsze zbrodnie i podjudza do przestêpstw.

Alicja Kapuciñska, wdowa po pisarzu i podró¿-

niku domaga³a siê s¹dowego zablokowania
publikacji ksi¹¿ki o jej mê¿u autorstwa dziennikarza Artura Domos³awskiegro. Pani Kapuciñska z³o¿y³a pozew o ochronê dóbr osobistych. S¹d jednak¿e zezwoli³ na publikacjê
i ksi¹¿ka ukaza³a siê w ksiêgarniach ju¿ trzeciego marca. Jej druk wczeniej odrzuci³ krakowski Znak. W Polsce niechêtnie wyci¹ga
siê na wiat³o dzienne sprawy, które mog³yby kompromitowaæ naszych bohaterów, a polskie prawo dopuszcza wstrzymanie publikacji
do czasu rozpoznania sprawy przez s¹d. Ksi¹¿ka wietnie siê sprzedaje. Mylê, ¿e dystrybucji pomóg³ tak¿e medialny szum wokó³ publikacji.

 W latach 60. ubieg³ego wieku pewna moja

znajoma anglistka wyjecha³a na stypendium
naukowe do Stanów Zjednoczonych. Po rocznym pobycie za oceanem powróci³a do kraju
i oczywicie spragnionym wiedzy o wiecie
kole¿ankom i znajomym opowiada³a swe wra¿enia. Pamiêtam, ¿e m.in. powiedzia³a: Czasami narzekamy na nasz¹ telewizjê, ale amerykañska jest nie do zniesienia. Tam ka¿da

audycja, najciekawszy film przerywany jest
reklamami. Jeli dzi ogl¹dam telewizjê,
zw³aszcza publiczn¹, przypominam sobie to
zdanie. Nie wiem na ile pomys³owe by³y wtedy amerykañskie reklamy, ale wiem, ¿e nasze
s¹ nieciekawe, wrêcz denerwuj¹ce. Od rana do
wieczora w reklamach jest mowa o gastrycznych dolegliwociach, zw³aszcza Polek. Wzdêcia, obstrukcja, rozwolnienie ci¹gle dokuczaj¹
paniom, a panowie maj¹ k³opoty z prostat¹
i drogami moczowymi. Panaceum na wszelkie przeziêbienia i poprawê odpornoci najskuteczniejszy jest rutinoscorbin. Pewna sympatyczna pani kilka razy dziennie informuje
telewidzów, ¿e ma czwórkê wspania³ych dzieci, którym podaje rutinoscorbin. Inna pani wiele razy w ci¹gu dnia wybiera siê ze swymi
dzieæmi na hutawkê, ale w realizacji tego zamiaru przeszkadza jej nag³y ból g³owy Na
szczêcie ma przy sobie czerwone pastylki po
za¿yciu których ból bezpowrotnie mija, a¿ do
nastêpnej reklamy.
Zniesmacza mnie reklama, w której ma³olat wrzeszczy z ekranu telewizyjnego na ca³¹
Polskê, ¿e chce mu siê kupê, ale mo¿e j¹ tylko
zrobiæ: w ³azience u Tomka. Dlaczego tam? 
bo u Tomka ³adniej pachnie...? Zdyscyplinowanym telewidzom p³ac¹cym systematycznie
abonament telewizyjny proponuje siê udzia³
w loterii telewizyjnej. W nagrodê!!! Wystarczy tylko zadzwoniæ pod wskazany numer.
Mo¿na wygraæ pieni¹dze, laptop a nawet samochód. Nie dzwoni³am, bo mam przykre
dowiadczenie z takimi telewizyjnymi grami.
Dzwoni³am niegdy d³ugo i uporczywie z gotowymi odpowiedziami na zadane pytanie, ale
s³ysza³am tylko: po³¹czenie nie mo¿e byæ zrealizowane. Mój portfel nie rós³, a tylko, jak
siê póniej okaza³o, urós³ rachunek telefoniczny. To jest dopiero hazard  nie gorszy od
jednorêkiego bandyty.
£
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MARIAN DZIWISZ

Z niepublikowanego s³ownika
filozoficzno-religioznawczego
W przygotowanym do druku 10 lat temu s³owniku filozoficzno-religioznawczym obejmuj¹cym 90 arkuszy, 1400 stron, w trzech tomach, za przes³anie
przyj¹³em stanowisko Awerroesa (Ibn Roszd), ¿e Religia g³osi to samo, co
filozofia, ale obrazowo. I nieliczne tylko umys³y zdolne s¹ poj¹æ prawdê filozoficzn¹, dla innych prawda jest dostêpna tylko w religijnej postaci. Ka¿de opracowane has³o zawiera wiêc podgl¹dy filozoficzne, jak te¿ zaczerpniête z doktryn i teorii ró¿nych religii. W kolejnych numerach FMW pragnê zamieciæ
kilka przyk³adowych hase³, takich, jak: Bóg, cz³owiek, duch, dusza, ¿ycie.

Bóg (bóstwo), pojêcie i kategoria kosmologiczna, teologiczna i filozoficzna, przyjête na
okrelanie prapocz¹tku lub praprzyczyny rozwoju wszechwiata, jego natury i praw; si³a
sprawcza, duch, zasada, osoba, czêsto upersonifikowana, niekiedy tylko nazwana, okrelona
imieniem; najwy¿sza istota pozaziemska bêd¹ca
przedmiotem kultu religijnego, rozwa¿añ kosmogonicznych, a póniej teologicznych i filozoficznych; centralne pojêcie niemal wszystkich
wierzeñ religijnych; zakres i treæ pojêcia i kategorii B. w ró¿nych religiach i systemach filozoficznych kszta³tuje siê ró¿nie; mo¿e obejmowaæ wieloæ animistycznych, nieupersonifikowanych lub upersonifikowanych si³ lub istot
o ró¿nych zespo³ach cech i funkcji (politeizm),
które tworzy³y rodziny (z bóstwem naczelnym)
i zarz¹dzali, kierowali okrelonymi dziedzinami
rzeczywistoci kosmicznej i ziemskiej, ró¿nymi aspektami ¿ycia przyrodniczego i ludzkiego; w religiach monoteistycznych, wyodrêbnia
siê jedn¹ istotê posiadaj¹c¹ okrelony zespó³
cech pozytywnych w stopniu najwy¿szym,
pojmowan¹ zwykle jako duch  osoba: w ju90

daizmie: Jahwe, w islamie: Allah; w religii staro¿ytnego Iranu: Ahura Mazda, Mazda, Mitra.
Bóg, Jego koncepcja w niektórych nurtach filozofii i teologii europejskiej; A) zacz¹tki koncepcji: w: 1) logosie Heraklita z
Efezu, podkrelaj¹cego, ¿e cz³owiekiem i
wszechwiatem musi rz¹dziæ rozum (logos),
bêd¹cy si³¹ kosmiczn¹ wieczn¹ jak wiat, sprawiaj¹c¹ ¿e rozbie¿ne czynniki ³¹cz¹ siê i powstaje z nich najpiêkniejsza harmonia; 2) duchu (impulsie) Anaksagorasa, impulsie, który
spowodowa³ wir materii, a znajduje siê poza i
ponad przyrod¹, aby móg³ j¹ poruszyæ; posiada
charakter materialny, tyle tylko, ¿e jest najsubtelniejsz¹ materi¹ i niezmieszan¹ z jej innymi
rodzajami; 3) w¹tpieniu Protagorasa i sofistów,
g³osz¹cych: o bogach nie potrafiê wiedzieæ ani,
¿e s¹ ani ¿e ich nie ma; wiele bowiem rzeczy
przeszkadza mi to widzieæ, niejasnoæ samej
rzeczy i krótkoæ ¿ycia ludzkiego; 4) filozofii
Platona B. wystêpuje jako boski budowniczy
wiata  Demiurg, któremu doskona³oæ wiata by³a celem; buduj¹c go wzi¹³ za wzór idee;
uczyni³ on wiat ¿ywym, uduchowionym i ro-

zumnym, jedynym, jednolitym zespolonym jak
w ¿ywym organizmie; da³ mu najdoskonalszy
ze wszystkich kszta³tów  kulisty i ruch najdoskonalszy  okrê¿ny; wiat zosta³ zbudowany,
nie stworzony przez Demiurga z równie wiecznych jak on: materii (wiecznego niebytu) i idei
(wiecznego bytu) poprzez ich po³¹czenie; st¹d
wiat realny jest czym porednim pomiêdzy bytem i niebytem; po³¹czeniem doskona³oci i niedoskona³oci, celowoci i koniecznoci; 5) filozofii sceptyków, którzy wskazywali, ¿e
wszystkie dowody istnienia bóstwa (przez zgodê
powszechn¹, przez harmoniê wiata, przez
wskazania konsekwencji rzekomo absurdalnych, np. ¿e istnia³aby wiara w B. bez istnienia
B.), s¹ niedostateczne; nie twierdzili oni, ¿e B.
nie ma, ale te¿ nie akceptowali ¿adnego z dowodów na jego istnienie; 6) teologii Arystotelesa,
B. jest pierwsz¹ przyczyn¹ wiata; jest wieczny, posiadaj¹cy inne w³asnoci ni¿ znane nam
rzeczy; w³asnociami jego bytu s¹: a) nieruchomoæ i niezmiennoæ; b) niez³o¿onoæ; c) niematerialnoæ (jest czyst¹ form¹, czyst¹ energi¹);
d) duchowoæ; e) rozumnoæ; f) dzia³anie (porusza wiat bêd¹c celem dla wiata, zasad¹ nieruchomej atrakcji, Jak ukochany, który poci¹ga kochaj¹cego); g) mylenie (które za przedmiot swych myli ma jedynie sam rozum); h)
jedynoæ (bo gdyby nie by³ jeden nie by³oby
jednoci w wiecie, wiat by³by tylko zbiorem
epizodów, a nie jednoci¹); i) koniecznoæ (bo
nie zawiera w sobie materii, która nosi w sobie
ró¿ne mo¿liwoci); j) doskona³oæ (jako zespolenie: formy, rozumu i energii); (taki zespó³ w³asnoci by³ przypisywany przez Parmenidesa bytowi, a przez Platona ideom); 7) panteistycznej
koncepcji stoików, pojmowany jako cielesna i
czynna pneuma, powoduj¹ca, ¿e wiat tworzy
jedn¹ wielk¹ ca³oæ, jakby ogromnym, organicznym cia³em: ¿ywy, rozumny, celowy, jednolity, jednym prawem rz¹dzony, jakby jaka
¿ywa, rozumna istota; B. przeto istnieje, ale nie
poza wszechwiatem, ale w nim i jest z nim

identyczny; st¹d te¿ jest on boski i doskona³y; 8)
filozofii Epikura B., bogowie: istniej¹, s¹ wieczni, szczêliwi, nie wtr¹caj¹cy siê do losów wiata, s¹ tylko wzorami dla wiata i blunierstwem
jest obarczanie ich czynnoci¹, która nie jest
ich godna; st¹d te¿ ludzie winni siê wyzwoliæ
od lêków przez nimi; 9) synkretycznym ujêciu
filozoficznej myli greckiej i teologicznej tradycji ¿ydowskiej Filona z Aleksandrii B. jest
punktem wyjcia dla ontologii, teorii poznania
i etyki; ³¹czy on w³asnoci greckiego absolutnego bytu z w³asnociami judaistycznego jedynego B.; B. jest jeden i niez³o¿ony, niezmienny
i wieczny, ponadczasowy i ponadprzestrzenny,
niezale¿ny i istniej¹cy dziêki swej w³asnej naturze; jest osob¹: dobrotliw¹, potê¿n¹, wszechwiedz¹c¹; B. jest niedostêpny i niepojêty, transcendentalny kosmicznie i epistemologicznie
(poznawczo); porednim ogniwem pomiêdzy B.
a wiatem materialnym jest Logos (osoba, anio³,
porednik miêdzy B. a wiatem, wys³annik i zastêpca B.  syn Bo¿y); mylami i si³ami Bo¿ymi s¹ idee; B., Logos i wiat materialny, to trzy
szczeble w drabinie bytów u Filona, zstêpuj¹ce
od doskona³oci do niedoskona³oci; w etyce celem cz³owieka jest z³¹czenie siê B.; B) redniowieczne koncepcje B.: u: 1) apologetów
chrzecijañskich (min. Justyna, Teofila, Tacjana, Laktancjusza, Ireneusza); wg Laktancjusza
jednoæ B. wynika z pojêcia B. jako istoty nieskoñczenie doskona³ej, jedynego stwórczy wiata; wg tej koncepcji B. jest: jedyny, wieczny,
bezimienny; obrazem (imago B. jest dusza ludzka; 2) Orygenesa B. jest niepojêty w swojej
istocie, jest jeden, niezmienny, nieskoñczony,
niematerialny; jest dobroci¹ i mi³oci¹; hipostaz¹ B. jest Chrystus  Logos, stwórca i zbawca wiata; moc Bo¿a przewa¿a nad materi¹
i z³em; koñcem dziejów wiata bêdzie apokatastaza, czyli powrót wszechrzeczy do pierwotnego ród³a  do B.; 3) Augustyna, B. jest: a)
najwy¿szym bytem (summa essentia), istniej¹cym z w³asnej natury, niezale¿nym; b) przy91

czyn¹ wszelkiego bytu (tak powstania, jak i jego
przemian, tworzenia na nowo (creatio continua);
c) najwy¿szym przedmiotem poznania i zarazem przyczyn¹ poznania, gdy¿ udziela prawdy
umys³om ludzkim; d) najwy¿szym dobrem i
przyczyn¹ wszelkiego dobra, w³aciwym celem
¿ycia; osob¹ wszechmoc-n¹ i pe³n¹ mi³oci ( personalizm); wol¹, kierownikiem wiata i sêdzi¹;
wiat jest wolnym dzie³em woli Bo¿ej; 4) Eriugeny B. jest ponad wszelkimi kategoriami, nie mo¿na orzec o Nim nawet tego, ¿e jest substancj¹
ani te¿ ¿e jest mi³oci¹, ani nawet ¿e dzia³a; jest
niczym z tego, co myl obj¹æ jest zdolna,
a równoczenie wszystkim: a) ród³em, z którego powstaje wszechwiat, aktem woli, procesem koniecznym, dobroci¹ emanuj¹c¹ z siebie wiat; jest istot¹ wszechrzeczy, jest
wszystkim we wszystkim ( panteizm); proces emanacji prowadzi od wy³onienia siê wiata z B. do powrotu wiata do B.; etapami emanacyjnego rozwoju s¹: a) natura tworz¹ca, a nie
stworzona  B. jako najwy¿szy, pierwotny byt,
przekraczaj¹cy wszelkie kategorie i niepoznawalny (Bóg Ojciec Pisma wiêtego); b) natura
tworz¹ca, a stworzona, jako zespó³ idei wy³onionych z B., przez które objawia siê i daje poznaæ (uto¿samiony z Synem Bo¿ym, Logosem);
c) natura stworzona i nie tworz¹ca, czyli wiat
rzeczywisty, bêd¹cy dalsz¹ emanacj¹ Boga, zrealizowaniem idei; d) natura nie stworzona i nie
tworz¹ca, tj. B. jako kres wszechwiata, identyczny z pocz¹tkiem; naprawdê istnieje tylko
B. a wiat jest Jego objawieniem; rzeczy nie s¹
realne, lecz s¹ tylko objawieniem realnego B.;
nie ma innego przedmiotu poznania poza B.,
bo nic nie istnieje poza
Nim (podobna doktryna w hinduizmie,
teoria Barhamana, a porednio tak¿e w buddyzmie, Owiecenie); 5) u Anzelma, pojawia siê
próba racjonalizacji B., stara³ siê dowieæ nie
tylko, ¿e B. istnieje, i jakie posiada w³asnoci,
¿e wiat jest stworzony z niczego, ¿e dusza jest
niemiertelna i wolna, ale tak¿e uzasadniæ ta92

jemnicê wiary, Trójcê, wcielenie, odkupienie;
natura B. wg Anzelma ca³kowicie odpowiada³a prawom logicznym; najwiêksze znaczenie
w jego filozofii posiadaj¹ dowody na istnienie
B.: a) jeli istniej¹ rzeczy, które posiadaj¹ jak¹
w³asnoæ wzglêdnie, w stosunku do jakiej innej rzeczy, to musi istnieæ i owa inna rzecz;
dobra wzglêdne, zak³adaj¹ istnienie czego, co
jest bezwzglêdnie dobre; a bezwzglêdnym dobrem jest tylko B.; wszystkie byty wzglêdne
zak³adaj¹ istnienie bytu bezwzglêdnego, czyli
B., Który jest istot¹ wszelkich odniesieñ w³asnoci bytów wzglêdnych, jest istnieniem bytu
bezwzglêdnego, nieskoñczonego, najdoskonalszego; b) B. jest istot¹ nie tylko najdoskonalsz¹,
ale i najwy¿sz¹ (ens quo maius cogitañ nequit),
a istota najdoskonalsza i najwy¿sza nie mo¿e
istnieæ tylko w myli, musi te¿ istnieæ w rzeczywistoci; tak sformu³owany dowód z logicznego pojêcia wnosi o istnieniu jego przedmiotu
i znany jest pod nazw¹ dowodu ontologicznego;
6) u Dawida z Diant B. jest identyczny z materi¹, poniewa¿ materia ma wszelkie w³asnoci
B.: jest niezmienna, nieskoñczona, wszechobecna
i z niej wywodzi siê ka¿dy byt; st¹d te¿ materia
jest doskona³a i boska ( panteizm); 7) u Bonawentury, z teorii poznania wynika, ¿e B. znamy bezporednio, a nie przez porednictwo rzeczy stworzonych, gdy¿ jest On najbardziej obecny (praesentissimus) w naszej myli, st¹d Jego
istnienie nie wymaga dowodu; nie B. bowiem
poznajemy przez wiat, lecz wiat poznajemy
przez B.; do atrybutów B. Bonawentura zaliczy³: Ordo et Lex (lad i prawo) oraz objawienie
które prowadz¹ cz³owieka do porz¹dku moralnego; 8) u Tomasza z Akwinu istnienie B. nie
jest prawd¹ oczywist¹ (propositio per se nota),
nie wymagaj¹c¹ dowodzenia; nie jest te¿ prawd¹
opart¹ na apriorycznym rozumowaniu, gdy¿ nie
wynika ani z pojêcia prawdy (jak chcia³ Augustyn), ani z pojêcia doskona³ego bytu (jak chcia³
Anzelm); nie mo¿na przeto istnienia B. wywieæ
a priori z Jego istoty; dowód istnienia B. musi

byæ oparty na dowiadczeniu, wyprowadzony
nie z nie znanej nam Jego istoty, lecz ze znanych
nam Jego dzie³; Tomasz da³ piêæ dowodów istnienia Boga: a) ex motu  wnosz¹cy z istnienia
ruchu, istnienie pierwszej przyczyny ruchu; b)
ex tatione cause efficientis  wnosz¹cy z niesamiostnoci wiata, istnienie istoty samoistnej,
bêd¹cej przyczyn¹ wiata; c) ex possibili et necessario  wnosz¹cy z przypadkowoci rzeczy, istnienie poza nimi istoty koniecznej; d) ex
garaibus perfectionis  wnosz¹cy z istnienia
istot o ró¿nej doskona³oci, istnienie istoty najdoskonalszej; e) ex gubernatione rerum  wnosz¹cy z powszechnej celowoci przyrody, istnienie istoty najwy¿szej, rz¹dz¹cej przyrod¹
i dzia³aj¹cej celowo; Tomasz by³ zdania, ¿e: a)
w³asnoci B. mo¿na poznaæ rozumem; b) rozum ludzki nie mo¿e ich poznaæ wprost, lecz
tylko porednio, drog¹ negacji lub eminencji
 czyli b¹d przez zaprzeczenie, b¹d przez nieskoñczone wzmo¿enie w³asnoci istot skoñczonych; c) istot¹ metafizyczn¹ B. jest samoistnoæ
(aseitas); B. bowiem jest jedynym bytem, który istnieje sam przez siê, wszystkie inne byty
s¹ zale¿nymi (entia ab alio, entia participata);
B. zatem jest: a) samoistny; b) niezmienny; c)
niematerialny; d) istota Jego jest identyczna
istnieniem; e) nie ma dlañ rodzaju i z tej przyczyny nie mo¿e byæ definiowany; w³asnociami
B. s¹ m.in.: a) doskona³oæ, b) m¹droæ; c) wszechmoc, d) inteligencja, e) wola itd.; wiat zosta³
stworzony przez B. z niczego (creatio ex nihilo);
stworzenie za: a) zosta³o dokonane wprost przez
B, a nie przez instancje porednie, jak to wyobra¿ali sobie neoplatoñczycy, gnostycy i niektóre systemy patrystyczne; b) jest aktem woli,
nie koniecznoci, jak tego chcia³y systemy emanacyjne; c) odby³o siê wg idei Bo¿ych; d) nast¹pi³o w czasie, ale jest to tylko rzecz¹ wiary, a nie
dowodzenia; e) B. nie tylko stworzy³ wiat, ale
tak¿e nim kieruje, dlatego wiat jest uporz¹dkowany, rozwija siê celowo wg planu boskiego, czyli opatrznoci; czêci ni¿sze wiata s³u¿¹

wy¿szym, a wszystkie s³u¿¹ B., który jest celem
wiata; B., jako przyczyna sprawcza i celowa,
jest czynna wszêdzie, nawet i w wolnych czynach
istot rozumnych; przez ten swój udzia³ w wiecie transcendentalnym B. jest poniek¹d immanentny wiatu; pe³niê swojej istoty wyra¿a B.
poprzez mnogoæ i ró¿norodnoæ stworzeñ;
miêdzy B. a stworzeniem istnieje struktura hierarchiczna; pomiêdzy cz³owiekiem a B. stoj¹
m.in. chóry anielskie i anio³owie, posiadaj¹cy w³asnoci porednie: anio³owie nie poznaj¹ przez
zmys³y, ani z w³asnej natury, lecz przez iluminacjê; z nauk¹ o B. Tomasza, ³¹czy siê nauka
o duszy ; 9) u Eckharta, twórcy mistyki Bóstwo jest pojmowane abstrakcyjnie, na wzór
prajedni neoplatoñskiej, nie posiadaj¹ce cech
osobowoci, a osoby boskie s¹ emanacj¹ bóstwa; st¹d jedynie pierwotne bezosobowe bóstwo stanowi istotê B., lub Jego dno, ród³o,
korzeñ, podstawê; proces powstawania wiata
z B. jest konsekwencj¹ rozwoju od bóstwa
przez Boga do wiata, jest wiêc procesem koniecznym, dokonywanym bez specjalnego aktu
woli; nic przeto nienaturalnego jest w tym, ¿e
wszelki byt wywodzi siê z B. i jest boskiej natury, ale nie stworzenie, gdy¿ ono nie jest realne; mimo, ¿e wszelki byt jest boski, B. znajduje
siê poza stworzeniem; wiat materialny, czasowoprzestrzenny, jaki postrzegamy, jest czyst¹ nicoci¹ (podobnie wg hinduizmu i buddyzmu
maja, z³udzenie, wyobra¿enie; tak¿e póniej u
Schpenhaurea A.); w rozwoju od bóstwa przez
B. do cz³owieka jedyn¹ realnoci¹ jest dusza
ludzka (w hinduizmie - atman), gdy¿ jej dno
 lustro jest boskiej natury, nie zosta³o ono stworzone, jest identyczne z B., st¹d dusza jedynie
mo¿e ogl¹daæ B. zarówno bezporednio, jak te¿
poprzez ogl¹d samej siebie; warunkiem takiego ogl¹du jest tylko to, by dusza: a) odwróci³a
siê od rzeczy i skupi³a w sobie; b) odwróci³a
siê od przyrodzonej natury i skupi³a na swym
dnie; i c) tam bezwolnie podda³a siê dzia³aniu B. (droga poznania zbli¿ona do drogi sa93

mourzeczywistnienia w Buddyzmie bindu,
drogi medytacji (dhyana) lub powszechnej drogi
wyzwolenia w mahajanie i madhajamice); C)
koncepcje B. w nowo¿ytnej filozofii: u: 1) Kartezjusza istnienie B. wynika z faktu mylenia
i istnienia jani poprzez: a) niedoskona³a jañ,
musi mieæ doskona³¹ przyczynê, która jest Bogiem; b) istnienie B. wynika z samej idei, jak¹
mamy w Bogu; nie cz³owiek wymyli³ ideê B.,
lecz zosta³a ona wytworzona w jego umyle
przez istotê doskona³¹, czyli przez samego B.;
c) twórc¹ natury, w szczególnoci naszego umys³u jest B.; d) istnienie cia³ nie jest pewne bezporednio, lecz gwarantowane przez doskona³oæ B.; e) przymiotem B. jest nieskoñczonoæ;
jest On przede wszystkim wol¹, bo wola, jedyna z w³adz duchowych, jest nieograniczona, nie
ogranicza jej ani prawda, ani regu³y dobra, gdy¿
prawd¹ i dobrem jest tylko to, co B. chce; 2)
Malebranchea N. B. jest przyczyn¹ wszechrzeczy i wszechrzeczywistoci; wiat rzeczy jest
zespolony (powi¹zany) poprzez B. i jest przez
Niego poruszany, gdy¿ On jest jedynym dzia³aniem; widzenie rzeczy jest jedynie wynikiem
dzia³ania B., gdy¿ On jest przyczyn¹ naszego
poznania; wszystko co istnieje wywodzi siê z B.
i zmierza doñ z powrotem, st¹d wiat skoñczony styka siê nieustannie z nieskoñczonoci¹, ona
zewsz¹d doñ przenika; nieskoñczonoæ jest pierwotniejsza i pozytywniejsza od skoñczonoci,
jest jej wewnêtrznym czynnikiem; 3) Spinozy
B. pojêcie B. wynika z próby zdefiniowania
substancji, która jest tym, co istnieje samo przez
siê i co mo¿e byæ samo przez siê pojête, a to co
jest tylko jedno i jest nim B.; bo aby co istnia³o samo przez siê, nie mo¿e byæ niczym ograniczone; musi byæ nieskoñczone, st¹d nieskoñczon¹ substancj¹ jest B.; poza tym substancja
nie mo¿e byæ stworzona, gdy¿ wtedy mia³aby
przyczynê i istnia³aby przez tê przyczynê, a nie
sama przez siê; poza B. nie mo¿e byæ wiêc substancji; B., czyli substancja; to dwie nazwy tej
samej rzeczy; w konsekwencji wszechwiat nie
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mo¿e istnieæ poza B., lecz tylko w B.; zarówno
wiat rzeczy, jak i wiat myli nie s¹ samoistne,
lecz s¹ objawami tego, co samoistne, tj. B.; nie
s¹ one poza B., a przeto B. nie jest poza nimi;
B., czyli przyroda: to dwie nazwy jednej rzeczy; w³asnoci wiata wywodz¹ siê z natury B.,
wg praw logicznych, którym podlega wiat
i abstrakcyjne idee ( panteizm); 4) Leibniza G.W.
B. jest doskona³¹ monad¹ , stoj¹c¹ na szczycie
substancji ukszta³towanych hierarchicznie;
monady jej podleg³e s¹ jakby zegarami, jednakowo na pocz¹tku uregulowanymi przez B.,
dlatego zawsze zgadzaj¹ siê ze sob¹ i robi¹ wra¿enie, jakby by³y od siebie zale¿ne; B. tworz¹c,
jest stwórc¹ wiata; wiat rzeczywisty stworzony przez Niego, jest ze wszystkich mo¿liwych
naj-harmonijniejszy i najlepszy; jednym z objawów jego doskona³oci jest panuj¹ca w nim
wolnoæ; 5) Kanta I, B. jest pojmowany jako
idea regulatywna; jest On jedn¹ z trzech idei,
jakie wytwarza rozum obok duszy i wszechwiata; idee te stanowi¹ osnowê metafizyki;
idea B. wybiega poza mo¿liwe dowiadczenie,
jest hipotez¹ konieczn¹ dla zaspokojenia rozumu, nigdy za faktem stwierdzonym przez
umys³; ideê tê umys³ hipostazuje w ens realissimum w pozawiatow¹ istotê; Kant podda³ krytyce dowody na istnienie B. Tomasza z Akwinu i doszed³ do wniosku, ¿e ¿aden z nich nie
wytrzymuje krytyki; ¿e tak samo jak niepodobna dowieæ, ¿e B. istnieje, tak samo niepodobna dowieæ, ¿e nie istnieje i uzna³, ¿e nie jest to
w ogóle mo¿liwym tematem dociekañ naukowych, lecz postulatem rozumu praktycznego,
podobnie jak wolnoæ i niemiertelnoæ duszy,
jeli bowiem niemiertelnoæ niezbêdna jest
jako warunek postêpu w moralnoci, to B. jest
niezbêdny jako gwarancja sprawiedliwoci;
zgodnie ze stanowiskiem rozumu teoretycznego, wolnoæ, niemiertelnoæ i B. to tylko idea³y, a nie realne byty istniej¹ce w wiecie zjawisk, którym rozum praktyczny nadaje realne
istnienie; jednak¿e, podkrela Kant, instancje

te nie s¹ sobie równe: w rzeczywistoci bowiem
rozum praktyczny, nie ulegaj¹cy sugestii zjawisk, ma pierwszeñstwo (Primat der praktische
Vernunft); 6) Carylea Th. B. jest istot¹ zjawisk; zjawiskiem Boskim jest dusza ludzka,
podobnie jak przyroda jest jedynie zjawiskiem
ducha Boskiego, jest jego symbolem lub ubraniem; w teorii B. by³ dla Carylea wszystkim,
w praktyce za wszystkim dla niego by³ cz³owiek, st¹d g³osi³ bohaterów kult; 7) Kierkegaarda S., B. jest objawiaj¹cym siê w lêku i dr¿eniu istoty ludzkiej; byt Boski, wieczny i niezmienny, musi  jego zdaniem  cz³owiekowi z
koniecznoci wydawaæ siê irracjonalny; niepojêtoæ B. nie jest wynikiem s³aboci ludzkiej,
lecz naturalnym wyrazem stosunku miêdzy cz³owiekiem a B.; pomiêdzy istnieniem przemijaj¹cym a wiecznym; ka¿de zbli¿enie do B. poni¿a cz³owieka, przekonuje o w³asnej bezsilnoci, st¹d B. przejawia siê w ludzkim lêku i
dr¿eniu; 8) Renouviera Ch., B. jawi siê jako
postulat wiary, która jest aktem woli, potrzebnym do uznania prawdy; 9) Renana E., B. jest
kategori¹ idea³u, podobnie jak religia - piêknem porz¹dku moralnego i zaspokojeniem moralnego instynktu ludzkoci; D) w filozofii XX
wieku: u: 1) Jamesa W., koncepcja B. jest pragmatyczno-empiryczna, jako konsekwencja
¿¹dzy wiary; twierdzi³ on, ¿e kto dla skrupu³ów naukowych nie chce przyj¹æ, ¿e B. istnieje, ten postêpuje tak, jak gdyby przyj¹³, ¿e B.
nie istnieje; opiera siê zatem na wierze, bo wiedza do tego go nie sk³ania, nie przemawia ani
za istnieniem, ani przeciw istnieniu B.; 2) Bubera M., B. jawi siê jako dialogiczne Ty z
cz³owieczym Ja, które zapytuje cz³owieka
poprzez wiat i sytuacjê, cz³owiek za odpowiada mu swoim postêpowaniem; jest to Ty
Bezwarunkowe i Absolutne, nie daj¹ce siê
uj¹æ w trzeciej osobie, jako On; B. jako Ty
jest Obecnoci¹, która nie przemija, ale trwa
na przeciw nas; 3) Freuda S., B. jest Bogiem 
Moj¿eszowym  Jahwe, który przybiera postaæ

obdarzonego ogromn¹ moc¹ panuj¹cego nad
ca³ym wiatem Ojca, wybieraj¹cego ¯ydów na
swoich ziemskich reprezentantów; 4) Jaspersa
K., B. (der verborgen Gott  Bóg ukryty) jest
to¿samy z transcendencj¹ która nie mo¿e byæ
przedmiotem poznania naukowego, a dowiadczyæ jej mo¿na tylko przez w³asn¹ egzystencjê
i poprzez szyfr tej transcendencji (Chiffren de
Transzendenz); objawienie siê transcendencji
nie ma doprowadziæ do wyzwolenia siê wolnoci, lecz uwypukliæ moment koniecznoci
w wyborze dokonywanym przez egzystencjê;
st¹d g³osi postulat wiary egzystencjalnej i wiary filozoficznej; 5) Levinasa E., B. jest ujmowany jako Drugi lub Nieskoñczonoæ, jego
koncepcja jest zbli¿ona bardziej do tradycji
judaizmu w rozumieniu i okrelaniu B. ni¿
chrzecijañstwa; 6) Kalinowskiego J.D., B. jest
definiowany tomistycznie, jako ostateczna Racja bytów danych w naszym dowiadczeniu; 7)
Martaina J., B. od strony egzystencjalnej jest
Ipsum Ess  Czystym Aktem na mocy którego
istniej¹ wszystkie byty przygodne; fakt istnienia B. poznajemy (analogicznie) na podstawie
teorii aktu i mo¿noci i w tym aspekcie jawi siê
jako raison détre; B. jako byt absolutnie transcendentny, zarówno ontycznie, jak i epistemologicznie nie jest dostêpny cz³owiekowi na naturalnej drodze poznania; istotê B. poznajemy
w pewien sposób (przez analogiê), a nie poznaj¹c de Deo quit est; 8) Bolondela M., B. jest
Myl¹ transcendentn¹  wydarzeniem kosmicznym, którego korzeni nale¿y szukaæ poza
sfer¹ wiadomoci i podwiadomoci; nie pojawia siê On w nicoci; jest w³¹czony w wiat,
nadaje mu jednoæ: jest zasad¹ doskona³oci,
szczêcia i wiedzy; 9) Bocheñskiego J.M., B.
jest przedmiotem dyskursu religijnego, zdefiniowanym w credo; 10) Carabellesea P., B. nie
jest B. religii ani dowiadczenia mistycznego,
lecz B. filozoficznym, warunkiem konkretnego poznania; nie mo¿na do Niego dotrzeæ, dowodz¹c Jego istnienia, ale nale¿y z Niego uczy95

niæ punkt wyjcia, zgodnie z ontologicznym
argumentem, który sprowadza siê do tego, ¿e
nie ma prawdy bez B.; problem B. nie powstaje
z potrzeby religijnej, ale z obiektywnej potrzeby wiadomoci filozoficznej; B. jest, ale nie
istnieje, bo istniej¹ liczne realne przedmioty, nie
za jedyny byt mentalny; B. jest duchowoci¹
jednoci¹ rozumu; nie napotykamy go w specyficznym dowiadczeniu  w naszej relacji z
Absolutem  ale w byciu-tu myli: argument
na istnienie B. brzmi: mylê, wiêc g³oszê istnienie Boga; jeli negujê B., nie mylê; 11)
Naberta J., B. jest wyrazem pragnienia absolutu czego, co ponadludzkie, oraz d¹¿enia
do skupienia siê i oddania aktowi, który
przenika przyczynowoæ, chocia¿ tylko w niej
siê deaktualizuje; jest d¹¿eniem bez powrotu; 12) Unamuno M. de, B. ¿ywy mieszka w
wiadomoci ka¿dego; prowadzi do niego nie
rozum, lecz mi³oæ, bêd¹ca wielkim g³odem B.,
wierzyæ w B. znaczy chcieæ Go; wierzyæ  tworzyæ Go, nie móc bez Niego ¿yæ; ¿yæ, to ¿yæ
pragnieniem Boga, chcieæ aby istnia³; wiara
w B. to najwy¿sza forma marzycielstwa i mo¿e
byæ dla nas u¿yteczna, kiedy j¹ za takow¹ uznamy; 13) Whiteheada A.N., B. jest stwórc¹ ka¿dego bytu aktualnego, który istnieje w czasie i
stanowi On konieczny element w sytuacji
metafizycznej, ukazywanej przez istniej¹cy
wiat realny; w swej wtórnej naturze (consequent nature) B. wspó³dzia³a z cz³owiekiem w
realizacji idea³ów konstytuuj¹cych Jego pierwotn¹ naturê, by prowadziæ wiat  z czu³¹ cierpliwoci¹ poprzez swoj¹ wizjê prawdy, piêkna
i dobra; 14) £osskiego N.O., B. jest absolutn¹
pe³ni¹ bytu i dlatego ka¿da stworzona osoba jest
wartoci¹ najwy¿sz¹, ale nie pierwotn¹ B.-Absolut stworzy³ wiat jako system wartoci, i jego
elementy mog¹ tworzyæ bosk¹ pe³niê ¿ycia;
stworzenie mo¿e uczestniczyæ w pe³ni ¿ycia
samego Absolutu poprzez przezwyciê¿enie ontologicznej przepaci miêdzy absolutem i wiatem; od stworzenia wiata Logos istnieje jako
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Bóg i niebieski cz³owiek (co odpowiada talmudycznej koncepcji Adam-Kadmon); jako
cz³owiek jest On wspó³istotny wszystkim stworzonym osobom; £osski tworzy równoczenie
koncepcjê Bogocz³owieka; 15) Rosenzweiga
F., B., cz³owiek i wiat, to trzy ca³oci, z których ka¿da usi³uje sprowadziæ do siebie pozosta³e; B. w takiej samej mierze siê Objawia, co
skrywa, a najbardziej istotn¹ ksiêg¹ Objawienia jest Pieñ nad Pieniami; 16) Sartrea J.P.
hipoteza Boga-Stwórcy jest niepotrzebna, gdy¿
nie pozwala zrozumieæ, jak dokonuje siê przejcie od boskiej myli o wiecie do faktycznego
zaistnienia tego wiata na zewn¹trz boskiej
wiadomoci; przejcie takie, jego zdaniem, jest
niemo¿liwe, gdy¿: ¿adna subiektywnoæ, nawet
boska, nie mo¿e byæ ród³em bytu obiektywnego; B. jako byt w sobie, niestworzony i nieskoñczony, jest przypadkowy, bezzasadny,
zbêdny (de trop).
Bóg w teistycznych koncepcjach hinduizmu i w buddyzmie, niektóre filozoficzne
i religijne koncepcje hinduizmu wskazuj¹ na istnienie B.  wielkiego Pana; za ród³o koncepcji podaje siê hymn o stworzeniu z X ksiêgi
Rygwedy i dowodzi siê np. w westawataraupaniszad, ¿e Agni, Pradapati, Wiwakarman
i Hiranjagarbha s¹ jedynie aspektami wielkiego
Pana-stwórcy, okrela siê go abstrakcyjnymi tytu³ami, jak dewa, ia i mahewara; Parabhpada
S., w ri Iopanisad interpretuj¹c Bhagawadgitê wyprowadza pojêcie Najwy¿szej Istoty 
Boga, Absolutnej Osoby, bêd¹cej pe³n¹ i doskona³¹ inteligencj¹ dziêki czemu kieruje On
wszystkim za porednictwem swych mocy; posiada On pe³niê niewyobra¿alnego bogactwa,
potêgi, s³awy, piêkna, wiedzy i wyrzeczenia;
mo¿e On byæ poznany tylko przez bhaktów
dziêki darowi laski; w buddyzmie B. Ivara 
wszechdobra i wszechmocna istota, rz¹dz¹ca
wiatem z zewn¹trz, zosta³a w póniejszych
doktrynach odrzucona.
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Dowiadczenie powiêksza nasz¹ m¹droæ, nie zmniejsza jednak naszej g³upoty.
Josh Billings
Niektórych ludzi powinno siê za¿ywaæ tylko w bardzo
ma³ych dawkach.
Ralph Waldo Emerson
Nêdza ³amie charaktery  nie sposób sprawiæ, by pusty
worek sta³ prosto.
Benjamin Franklin
Przebaczaj swym wrogom, ale nigdy nie zapominaj ich
nazwisk.
John Fitzgerald Kennedy
Purytanizm jest straszn¹ obaw¹, ¿e gdzie kto móg³by
byæ szczêliwy
Henry Louis Mencken
Mi³oæ to boogie woogie hormonów.

STEFAN BERDAK, rysunek

Henry Miller

Na cudze b³êdy patrzymy jak na cudze ¿ony. Mamy z nich
du¿o wiêcej radoci, ni¿ ze swoich w³asnych.
Charles Chaplin
Dla swego psa ka¿dy jest Napoleonem. To powód nieustaj¹cej popularnoci psów.
Aldous Huxley
W dawnych czasach historycy k³amali niewiadomie.
Póniej stali siê profesjonalistami.
Gabriel Laub
Wybra³a: Czes³awa Jolanta Kotarba

Projekt ok³adki i rysunki: Stefan Berdak; kompozycja stron: Barbara Pietryka

