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S£OWO OD REDAKTORA

A

ni siê obejrzeæ jak minê³o 70 lat od tragicznej, bezsensownej mierci
naszego patrona Tadeusza Boya ¯eleñskiego, wybitnego publicysty i t³umacza, krytyka teatralnego i dzia³acza spo³ecznego, inicjatora powstania
instytucji Kropli Mleka dla miemowl¹t.
Boy by³ moralist¹, który ch³osta³ biczem publicystyki i satyry ob³udê i k³amstwo, ciemnotê i klerykalizm, pozê wiêtoszka i wszelki fanatyzm. Jego
ksi¹¿ki Dziewice konsystorskie i Nasi okupanci sta³y siê owocem zakazanym, nosz¹cym znamiona grzechu!
Czy to nie dziwne, ¿e te myli do dzi s¹ tak ¿ywe i wci¹¿ aktualne? Marzymy o tym, by Jego dzie³a od³o¿yæ ju¿ na pó³ki, by sta³y siê reliktem literatury,
bo oznacza³oby to, ¿e rzeczywitoæ jest inna, ¿e ¿yjemy ju¿ w normalnym
kraju. Ale Czy doczekamy siê tego, czy te¿ pozostanie to tylko nadziej¹
i bêdzie mobilizowaæ nas do walki o zwyk³¹ prawdê (przez ma³e p) i wolnoæ sumienia, o wieckoæ ¿ycia spo³ecznego i praktyczny racjonalizm...?
Tymczasem temperatura kampanii wyborczej siêga ju¿ niemal zenitu. Wszelkie chwyty s¹ dozwolone, zw³aszcza te, które oddzia³uj¹ na emocje, a nie
rozum. Jeli partie nie mog¹ stosowaæ bilbordów, to trzeba powo³aæ stowarzyszenie, siêgn¹æ po narzêdzia polityczne pozapartyjne... Ile¿ w tym
ob³udy i nieetycznego zachowania! Ciekawe ile ludzi nabierze siê znów na
te metody i wybierze niew³aciwych reprezentantów do w³adz, którzy umiej¹
siê zareklamowaæ. Pamiêtajcie, oni bêd¹ wami rz¹dziæ ca³¹ kadencjê!
W tym numerze zapraszamy na marsz szlakiem T. Boya ¯eleñskiego
w niedzielê 3 lipca o godz. 1300. Ponadto polecamy artyku³ Igora Mostowicza o lewicy polskiej, która jest na rozdro¿u, za o swobodach seksualnych i obciê¿eniu prac¹ artyku³ Zbigniewa Krawczyka. Ciekawe rozwa¿ania snuje na naszych ³amach Sylwester Marynowicz o sytuacji osób
upoledzonych umys³owo. Wybitny uczony, lekarz, cybernetyk prof. Jan
Tr¹bka poddaje analizie teoriê wiadomoci. Zamieszczone s¹ jak zwykle
recenzje literackie, kronika wydarzeñ i bie¿¹ce komentarze.
¯yczymy mi³ej lektury i udanych wakacji.

Kraków, lipiec 2011 r.
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TEMATY SPRZED LAT

TADEUSZ ¯ELEÑSKI-BOY

Co o nas wiedz¹?
(felieton zawarty w tomie W Sorbonie i gdzie indziej.)
Tadeusz ¯eleñski Boy, któremu Polska wiele zawdziêcza m.in. kongenialne przek³ady literatury francuskiej, by³ zafascynowany kultur¹
francusk¹ i Francj¹ w ogóle. Bywa³ we Francji od wczesnej m³odoci
po wiek dojrza³y: w Pary¿u i na francuskiej prowincji. Mia³ tam wielu
znajomych i serdecznych przyjació³, zarówno wród luminarzy, nauki
i kultury, jak i wród wybitnych obywateli. By³ we Francji znany
i ceniony jako t³umacz klasyki francuskiej, krytyk literacki i publicysta.
CJK.

Zazwyczaj kiedy siê mówi Francja, myli siê Pary¿. Otó¿ je¿eli chodzi
o wiedzê o Polsce, o stosunek do Polski,
trzeba poniek¹d rozró¿niæ te dwa pojêcia:
Pary¿ i prowincja. Pary¿ ma wiele sposobnoci i mo¿noci dowiadywania siê o Polsce. Zawsze mieszka³o i mieszka w Pary¿u
du¿o Polaków, uczeni, artyci, wiatowcy,
dyplomacja; s¹ tam instytucje polskie, wystawy, biura propagandy; niewielu jest Pary¿an, którzy by siê z Polakami i polskoci¹ mniej lub wiêcej nie zetknêli. Inaczej
na prowincji, zw³aszcza tej zapad³ej. Co
znaczy tam s³owo Polska? Czêsto to jaki
stary sztych na cianie przedstawiaj¹cy
ksiêcia Józefa w falach Elstery  to tradycje Polski mêczeñskiej. Potem o Polsce by³o
g³ucho. Czasem dzienniki pisz¹ o zawik³aniach wewnêtrznych w Polsce, z których
Francuz na prowincji (jak niejeden mi siê
zwierzy³) nic a nic nie rozumie. (...). Pomiêdzy nagrod¹ Nobla a wilkami chodz¹cymi w zimie bez ma³a po ulicach granice
s¹ doæ szerokie. Czy teatry w Polsce graj¹
sztuki francuskie?  Owszem, odpowia2

dam, w tej chwili nawet graj¹ Szko³ê ¿on
Moliera i wiêty gaj Flersa  Czy po polsku?  spyta³ mnie profesor uniwersytetu. Oniemia³em! A Szekspira siê grywa?
 Owszem, bardzo du¿o.  Po polsku?
 Po chiñsku  mia³em ju¿ ochotê odpowiedzieæ. (...) W pewnym niedu¿ym miecie
wywo³a³ sensacjê mój frak, kiedy na zapytanie objani³em, ¿e jest robiony w Warszawie, nie w Pary¿u. (...) W pewnym ³adnym miecie przedstawiaj¹ mnie dyrektorce
liceum, jak mnie objaniaj¹, jednej z najwiatlejszych kobiet we Francji. Bardzo
mi³a i inteligentna osoba. Mówi mi na wstêpie, ¿e Wiktor Hugo nauczy³ j¹ kochaæ Polskê, deklamuje mi istotnie piêkne strofy
Wiktora Hugo o Polsce, ale na tym koñcz¹
siê jej wiadomoci. (...) Francja poza Pary¿em wie o nas niezmiernie ma³o. Ani nie
wiedz¹, ani wiedz¹ jak siê dowiedzieæ. Bo
chcieli by wiedzieæ. Francuzi nie s¹ z natury zbyt ciekawi obcych rzeczy ale tu czuj¹
coraz bardziej, ¿e sprawy polskie to s¹ poniek¹d ich sprawy. Tê wiadomoæ wyczuwa siê na ka¿dym kroku. (...) Czasem ró-

d³em niejakiej wiedzy o Polsce jest jaka
rodzina emigrancka. Tak np. w Renes
mieszka panna Helena Krzy¿anowska, profesorka konserwatorium muzycznego, ceniona pianistka i kompozytorka, urodzona
ju¿ we Francji. Mówi po polsku z cudzoziemska, ale czuje siê Polk¹, skutecznie
propaguje muzykê polsk¹, mówi Francuzom o Polsce, opiekuje siê serdecznie polskimi robotnikami, którzy siê do niej zwracaj¹. (...) Aby u³atwiæ spowied tym, którzy
s³abo w³adaj¹ ~ francuskim jêzykiem, sama
sporz¹dzi³a dla nich rachunek sumienia
polsko-francuski i da³a go odbiæ w tysi¹cach
egzemplarzy. (...) Oto niektóre z 25 wyszczególnionych grzechów: wygadywa³em
na Koció³ wiêty. Z³oci³em siê. Zazdroci³em. (Mój Bo¿e jak mi to przypomnia³o lata moich dziecinnych spowiedzi, kiedy to spowiada³em siê ksiêdzu, ¿e by³em
pró¿ny, myla³em ¿e jestem ³adniejszy od
innych!). A¿ piêæ punktów tego rachunku
sumienia dla naszych Antków przypada na
grzech nieczystoci: Mia³em dobrowolnie
nieprzyzwoite myli. Robi³em rzeczy nieprzyzwoite sam, z osob¹ woln¹, z osob¹ zamê¿n¹ ect! Fakt, ¿e towarzystwo LES AMIS
de la POLOGNE rozpostar³o w znacznej
mierze swoj¹ dzia³alnoæ na prowincjê. (...)
Bo to, co o nas wie i myli prowincja, to
nie jest rzecz obojêtna. Prowincja to wyborcy, to sk³ad parlamentu, to opinia kraju.
(...) Osobicie wynios³em z mojej wêdrówki
prowincjonalnej najmilsze wra¿enie. (...)
Bawi³o mnie zdumienie, z jakim siê spotyka³em, przewrót, jaki czyni³em w pojêciach
francuskich prowincja³ów o Polsce. (...) Nie
dla pró¿nej chwalby tedy, ale poniewa¿
misja moja by³a poniek¹d publiczna, pozwolê sobie przytoczyæ pewien dokument,
wiadectwo efektu mojej wêdrówki. Jest to,
w skróceniu, list prof. Duhain, prezesa akademii w Macon, pisany do pani Rozy Bailly po mojej bytnoci w tym miecie: Dro-

ga pani, Boy oczarowa³ s³uchaczy. Boy sta³
siê przyjacielem fliakoñczyków. W istocie,
w niedzielê p. ¯eleñski odniós³ w naszym
miecie ogromny sukces i z wielk¹ radoci¹ stajê siê tu t³umaczem 500 osób, które
go s³ysza³y, oklaskiwa³y, wita³y? (...) Ale
obieca³em wróciæ w jesieni oczarowaæ jeszcze kilkanacie miejscowoci.
Ci którzy mnie znaj¹ w Warszawie
niemia³ym, milcz¹cym i zamkniêtym, z trudnoci¹ wyobra¿¹ mnie sobie w tej roli. Ja
te¿ sobie w duchu powtarza³em te wiersze
z Pana Tadeusza: zdziwili siê obecni patrz¹c na Robaka, sk¹d mu siê wziê³a mina
i weso³oæ taka. Wszystko dla Ojczyzny.
Ale co mnie to zdrowia kosztowa³o! £
Obszerne fragmenty felietonu wybra³a
i komentarzem opatrzy³a:
Czes³awa Jolanta Kotarba

Akryl na desce, Barbara Pietryka
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TADEUSZ BOY ¯ELEÑSKI
Tadeusz Kamil Marcjan ¯eleñski, literacki Boy
(ur. 21 grudnia 1874 w Warszawie, zamordowany 1941 r. we Lwowie)
pisarz, poeta-satyryk, kronikarz, eseista, t³umacz literatury francuskiej,
krytyk literacki i teatralny,dzia³acz spo³eczny.
By³ synem Wandy z Grabowskich i W³adys³awa ¯eleñskiego, kompozytora. Rodzina
pieczêtowa³a siê herbem Cio³ek. W latach
1892-1900 studiowa³ medycynê na Uniwersytecie Jagielloñskim. Wczeniej uczêszcza³ do Nowodworka. Uczy³ siê wprawdzie,
ale jednoczenie prowadzi³ hulaszczy tryb
¿ycia, nie stroni¹c od alkoholu i gry w karty. Na rok przerwa³ studia, wpad³ w na³óg
karciarstwa hazardowego i najwa¿niejsz¹
kwesti¹ ¿yciow¹ sta³y siê dla niego pieni¹dze.
Zdecydowa³ siê na stypendium wojskowe
(50 guldenów rocznie), które musia³ nastêpnie ods³u¿yæ w armii austro-wêgierskiej po
ukoñczeniu studiów. Kiedy w 1898 roku
Stanis³aw Przybyszewski przeprowadzi³ siê
do Krakowa z Berlina, ¯eleñski sta³ siê jego
nieod³¹cznym towarzyszem, zafascynowany pisarzem i zakochany w jego ¿onie, przyby³ej do Krakowa nied³ugo póniej. Gdy
w 1901 roku otrzyma³ ostatecznie dyplom
medyczny, rozpocz¹³ pracê w Szpitalu w.
Ludwika. Jego tryb ¿ycia niewiele siê przez
to zmieni³; nadal czêsto przebywa³ w krakowskich kawiarniach, m.in. U Turliñskiego (w hotelu Pod Ró¿¹), czy w Jamie Michalika.
W 1904 roku o¿eni³ siê z Zofi¹ Pareñsk¹
 piêkn¹ Zosi¹ z Wesela Wyspiañskiego.
¯eleñski by³ obecny na uroczystoci stanowi¹cej pierwowzór tego dramatu. Ma³¿eñstwo to zosta³o zaprojektowane przez
rodziców Tadeusza i Zofii (Eliza Pareñska
i Wanda ¯eleñska by³y ze sob¹ zaprzyjanione, natomiast Stanis³aw Pareñski uczy³
4

Tadeusza na Uniwersytecie i pomóg³ mu
zdobyæ pracê w szpitalu). Z tego zwi¹zku
przyszed³ na wiat Stanis³aw ¯eleñski póniejszy aktor (jako niemowlê sportretowany wraz z matk¹ przez Stanis³awa Wyspiañskiego na obrazie Macierzyñstwo (Zofia
¯eleñska karmi¹ca) z 1905).
Pracuj¹c jako lekarz pediatra w Szpitalu w. Ludwika w Krakowie (19011906)
¯eleñski zainicjowa³ powstanie organizacji Kropla mleka, której by³ kierownikiem
i gdzie pracowa³ jako doradca lekarski.
Rozpocz¹³ nawet pisanie pracy habilitacyjnej, jednak wys³any na stypendium do Pary¿a zainteresowa³ siê literatur¹ francusk¹
i pozosta³ jej wierny do koñca ¿ycia, przek³adaj¹c na jêzyk polski jej kanon niemal
w ca³oci (za przek³ad dzie³ Moliera otrzyma³ w 1914 palmy Akademii Francuskiej,
w 1927 Krzy¿ Oficerski Legii Honorowej,
a w 1934 Krzy¿ Komandorski Legii Honorowej). Po powrocie do kraju, od 1906 roku
wspó³tworzy³ kabaret Zielony Balonik, pisz¹c do niego teksty satyryczne.
W czasie I wojny wiatowej jako lekarz kolejowy s³u¿y³ w armii austriackiej.
W 1919 zakoñczy³ pracê lekarza i zosta³
zatrudniony jako recenzent teatralny w krakowskim magazynie Czas. Od 1922 zamieszka³ w Warszawie, gdzie jego pierwszym zajêciem by³o kierownictwo literackie
w Teatrze Polskim. W 1928 otrzyma³ nagrodê Polskiego Towarzystwa Wydawców
Ksi¹¿ek jako jeden z najwybitniejszych
krytyków (wraz z Wac³awem Borowym).

Przed wojn¹ by³ ostro zwalczany przez rodowiska konserwatywne za g³oszenie liberalnych pogl¹dów i szarganie wiêtoci
narodowych, w szczególnoci za odbr¹zawianie Mickiewicza. W rodowisku literackim krytykowany by³ przez Irzykowskiego (m.in. w ksi¹¿ce Beniaminek). W 1933
zosta³ wybrany do grona cz³onków Polskiej
Akademii Literatury.
Wspólnie z Iren¹ Krzywick¹, z któr¹
by³ zwi¹zany uczuciowo, kierowa³ w latach
30. prywatn¹ klinik¹ warszawsk¹ promuj¹c¹ wiadome macierzyñstwo. W zainicjowanym przez siebie dodatku do Wiadomoci Literackich pt. ¯ycie wiadome
propagowa³ edukacjê seksualn¹. Domaga³
siê legalizacji aborcji, by zlikwidowaæ grone dla ¿ycia kobiet podziemie aborcyjne.
Broni³ praw kobiet do decydowania o prokreacji i w³asnej seksualnoci.
Po wybuchu II wojny wiatowej wyjecha³ do Lwowa. Zamieszka³ u szwagra
¿ony  prof. Jana Greka. W padzierniku 1939
roku sowieckie kierownictwo powo³a³o go
na kierownika katedry historii literatury
francuskiej. Dzia³a³ w lwowskim oddziale
Zwi¹zku Literatów Polskich, wszed³ w sk³ad
kolegium redakcyjnego pisma Zwi¹zku
Pisarzy Sowieckich Nowe Widnokrêgi,
publikowa³ artyku³y w Czerwonym Sztandarze. Cudem unikn¹³ wywózki na Sybir.
Wkrótce po zajêciu Lwowa przez Niemców, w nocy z 3 na 4 lipca 1941, zosta³ aresztowany wraz z prof. Grekiem i jego ¿on¹,
Mari¹ Pareñsk¹-Grekow¹ zamordowany tej
samej nocy na Wzgórzach Wuleckich.
Miejsce jego pochówku jest nieznane.
By³ kawalerem Legii Honorowej. Jego
imiê nosi od 1972 roku krakowski Teatr Bagatela, Szko³a Podstawowa nr 107 i Gimnazjum nr 25. Jest Patronem Towarzystwa
Krzewienia Kultury wieckiej w Krakowie,
Staraniem TK i wsparciu w³adz m. Kra-

kowa postawiono Mu w Krakowie pod Wawelem okaza³e popiersie.
Boy ¯eleñski podzieli³ M³od¹ Polskê
na tatrzañsk¹ i szatañsk¹ wskazuj¹c
w ten sposób dwa najwa¿niejsze obszary
zainteresowañ artystów wspó³czesnej mu
epoki. By³ tak¿e autorem licznych felietonów spo³eczno-obyczajowych oraz teatralnych (przez wiele lat pracowa³ jako krytyk
teatralny) a tak¿e ksi¹¿ek z zakresu historii
literatury, wydanych jeszcze za jego ¿ycia
w postaci ksi¹¿ek:
Krótki kurs literatury francuskiej zawar³ w trzech tomach pt. Mózg i p³eæ, wyda³
m.in. takie znane ksi¹¿ki jak: Flirt z Melpomen¹, Nasi okupanci, Piek³o kobiet,
Murzyn zrobi³ swoje, Stendhal i Balzac,
Reflektorem w mrok, S³owa grube i cienkie, Salon literacki, Obrachunki fredrowskie, Marysieñka Sobieska, Br¹zownicy,
Ludzie ¿ywi, Znaszli ten kraj, Antologia literatury francuskiej.
Dzie³a zebrane Boya ¯eleñskiego zosta³y wydane po wojnie w serii PIW-u pod
redakcj¹ Henryka Markiewicza. W 2006
roku wydawnictwo Iskry wyda³o niepublikowan¹ wczeniej ksi¹¿kê W perspektywie
czasu, na podstawie odnalezionego maszynopisu z³o¿onego przez Boya we lwowskim
Wydawnictwie Mniejszoci Narodowych
na dwa tygodnie przed mierci¹.
Dla potomnych pozostawi³ tzw. Bibliotekê Boya sk³adaj¹c¹ siê g³ównie z przek³adów.
£

Biografie: Józef Hen, B³azen  wielki m¹¿. Opowieæ o Tadeuszu Boyu ¯eleñskim, wyd. Iskry;· Boy we
Lwowie, red. Barbara Winklowa, Warszawa: Oficyna
Wydawnicza RYTM, 1992; Henryk Markiewicz, Boy
¯eleñski, wyd. Wydawnictwo Dolnol¹skie, 2001, seria
A to Polska w³anie; Wojciech Natanson, Boy ¯eleñski, Warszawa: Ludowa Spó³dzielnia Wydawnicza, 1983;
Wac³aw Borowy, Boy jako t³umacz, 1922; Prawdziwa
historia Polaków: ilustrowane wypisy ród³owe 19391942. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1999.
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CZES£AWA JOLANTA KOTARBA

Prawda o Boyu
W tym roku w³anie mija siedemdziesi¹t lat od tragicznej mierci Tadeusza
Boya ¯eleñskiego, jednego z najwybitniejszych Polaków dwudziestego wieku. Jest zatem szczególna okazja, by przypomnieæ, zarówno okolicznoci
bohaterskiej mierci Boya, jak równie¿ bezprecedensow¹ kampaniê
oszczerstw, pomówieñ i insynuacji jak¹ rozpêtano wokó³ Boya po jego mierci, godz¹c w dobre imiê pisarza. I tak, jak za ¿ycia, Boy by³ ustawicznie
atakowany przez nieprzychylne mu rodowiska, g³ównie klerykalno-prawicowe, tak po mierci usi³owano niszczyæ, tym razem, dobr¹ pamiêæ o pisarzu. S¹dziæ nale¿y, ¿e wiêkszoæ negatywnych ocen i opinii o ¿yciu oraz
dzia³alnoci Tadeusza Boya ¯eleñskiego dotycz¹cych ostatnich, niepe³nych
dwóch lat spêdzonych we Lwowie, wywodzi siê g³ównie z tych samych, co
przed wojn¹ wrogich pisarzowi krêgów.

W lipcow¹ noc 1941 roku z 3 na 4 lipca, w kilka zaledwie dni po wkroczeniu
wojsk niemieckich do Lwowa, Boy zosta³
aresztowany w mieszkaniu swych krewnych Marii i Jana Greków. Wraz z nimi przewieziono go do Bursy Abramowiczów zajêtej przez niemieck¹ s³u¿bê bezpieczeñstwa,
i nad ranem z grup¹ profesorów lwowskich
rozstrzelano na Wzgórzach Wuleckich.
Tak zgin¹³ Tadeusz Boy ¯eleñski, lekarz pediatra, spo³ecznik, znakomity t³umacz dzie³ klasyki francuskiej, profesor literatury romañskiej, czo³owy publicysta
polski okresu miêdzywojennego  bezkompromisowy w walce z ludzk¹ g³upot¹, zacofaniem, hipokryzj¹ i ob³ud¹ moraln¹, niezrównany eseista, mistrz felietonu, krytyk
literacki i teatralny, wielki humanista 
wra¿liwy na ka¿dy przejaw niesprawiedliwoci. Odszed³ cz³owiek o nieprzeciêtnym
talencie, nieprzeciêtnych walorach umys³u
i serca. Odszed³ zbyt wczenie zamordowany w sposób okrutny.
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Biografowie Boya czêsto stawiaj¹ retoryczne pytania: co czu³ stoj¹c nad wykopanym dlañ grobem, czekaj¹c na szczêk
odbezpieczanej przez morderców broni, co
czu³ ów humanista, m¹¿, ojciec i przede
wszystkim cz³owiek?!
Teoretycznie Boy móg³ unikn¹æ mierci, ale tylko teoretycznie. Aresztowany zosta³ przypadkowo, bowiem na nieaktualnej
ju¿ licie lwowskich uczonych, któr¹ dysponowali Niemcy, nie by³o nazwiska profesora romanistyki. Przynajmniej wtedy.
Mimo nalegañ znajomych Boy nie opuci³
Lwowa ani wtedy, gdy wesz³a doñ armia
czerwona, ani wówczas gdy do Lwowa
zbli¿a³y siê niemieckie wojska. Nie skorzysta³ z propozycji w³adz uniwersyteckich
i w³adz zwi¹zkowych i nie ewakuowa³ siê
w g³¹b Rosji. Nie zmieni³ tak¿e mieszkania na bardziej bezpieczne. Zosta³ we Lwowie  st¹d by³o bli¿ej do Warszawy i do
rodziny. A mo¿e, jak wielu innych ludzi
s¹dzi³, ¿e sytuacja Polski i Lwowa jest

tymczasowa, przejciowa. Pozosta³ we
Lwowie, wybra³ miertelne zagro¿enie.
W padzierniku 1943 roku, w obliczu
zbli¿aj¹cej siê ofensywy wojsk radzieckich,
Niemcy zaczêli niszczyæ dowody swych
zbrodni.
Na rozkaz Himlera utworzono z m³odych ¯ydów przebywaj¹cych w gettach
tzw. oddzia³y specjalne, których zadaniem
by³o odkopywanie grobów masowych egzekucji i nastêpnie palenie zw³ok. W nocy
8 padziernika 1943 r. odkopano zw³oki
bestialsko zamordowanych lwowskich
uczonych, a 9 padziernika spalono je i prochy rozrzucono po okolicznych polach.
Epilog lwowskiego mordu rozegra³ siê 18
lutego 1946 roku przed Trybuna³em Narodów w Norymberdze. Zeznania w sprawie
pomordowanych sk³adali naoczni wiadkowie egzekucji i ci, którzy uczestniczyli w
zacieraniu ladów zbrodni.
W procesie wziê³y udzia³ rodziny pomordowanych, w tym równie¿ bratanek
Boya  W³adys³aw ¯eleñski. Wszelkie niejasnoci, co do miejsca i okolicznoci mierci Boya, zosta³y wiêc definitywnie wyjanione. Nale¿y bowiem przypomnieæ, ¿e
chocia¿ wiadomoæ o aresztowaniu Boya
szybko dotar³a do rodaków w kraju i na
emigracji, to okolicznoci mierci pisarza
przez d³ugi czas, zarówno na Wschodzie
jak i na Zachodzie, nie by³y dok³adnie znane.
Przewa¿a³a opinia, ¿e Boy zgin¹³ w niemieckim obozie koncentracyjnym. Niejasne, zgo³a fa³szywe informacje o okolicznociach mierci Boya, mia³y niestety doæ
d³ugi ¿ywot, zw³aszcza w rodowiskach
cudzoziemskich. Jeszcze w 1963 r. w leksykonie literatury opracowanym przez Gero
von Wilperta dla Alfred Kröner-Verlag
(Stuttgart) zamieszczono wyj¹tkowo bzdurn¹ informacjê, ¿e Tadeusz Boy ¯eleñski po

wejciu wojsk niemieckich do Lwowa zosta³
zamordowany przez politycznych przeciwników. Tak¹ równie¿ informacjê zamieci³
wiedeñski trzytomowy Weltliteratur. Polski Pen-Club z inicjatywy W. Natansona zaprotestowa³ przeciw rozpowszechnianiu
tych nieprawdziwych informacji. Protestowa³ tak¿e w imieniu rodziny bratanek Boya
 W³adys³aw ¯eleñski. Protesty te popar³
zachodnioniemie cki Pen-Club1.
Wokó³ pobytu Boya we Lwowie i prowadzonej tam dzia³alnoci, a tak¿e postawy
i zachowañ pisarza, powsta³o wiele nieporozumieñ i zafa³szowañ. W komentowaniu
i ocenianiu lwowskiej biografii Boya zaznaczy³y siê, szczególnie zaraz po wojnie,
dwie skrajne tendencje charakterystyczne
dla rodowiska w kraju i na emigracji.
rodowisko emigracyjne Polski jednoznacznie negatywnie ocenia³o postawê
Boya w jego lwowskim okresie jako kolaboracjê z Sowietami. Zarzucano Boyowi
wspó³pracê polityczn¹ z radzieck¹ w³adz¹
we Lwowie i sympatyzowanie z komunizmem. Tak¹ ocenê sformu³owa³ po raz
pierwszy p³k Stefan Grot-Rowecki w meldunku przes³anym w lutym 1940 roku do gen.
Kazimierza Sosnkowskiego2. Za wybitny
emigracyjny historyk W³adys³aw PobógMalinowski stwierdzi³ kategorycznie:
Znany pisarz Tadeusz ¯eleñski nie tylko nie uchyli³ siê od podjêcia zaoferowanej mu przez najedców katedry literatury na uniwersytecie we Lwowie. Nie
odmówi³ tak¿e  choæ podkrela³, ¿e nie pójdzie na ¿adn¹ wspó³pracê polityczn¹ z Rosj¹
 podpisu swego pod rezolucj¹, w której
przebywaj¹cy we Lwowie pisarze i plastycy
polscy aprobowali fakt sowieckiego najazdu i zaboru, i okrelili swój pozytywny
stosunek do w³adzy radzieckiej.
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Póniej wprawdzie, gdy znane ju¿ by³y
relacje osób przebywaj¹cych we Lwowie
w tym samym czasie co Boy, i gdy w prasie emigracyjnej drukowano artyku³y W³adys³awa ¯eleñskiego, to W³adys³aw Pobóg-Malinowski w rozmowie z bratankiem
Boya przyzna³, ¿e siê myli³ w swych opiniach o Boyu, i ¿e ferowane przez niego
oceny by³y krzywdz¹ce4.
Wed³ug surowych emigracyjnych sêdziów o kolaboracji Boya wiadczy³y nastêpuj¹ce fakty:
 przyj¹³ z r¹k w³adzy radzieckiej nominacjê profesorsk¹ i prowadzi³ zajêcia na
Uniwersytecie im. I. Franki,
 nie chcia³ opuciæ Lwowa po wkroczeniu doñ wojsk radzieckich (móg³ jak uwa¿ano przecie¿ przejæ przez zielon¹ granicê),
 publikowa³ na ³amach Czerwonego
Sztandaru i Widnokrêgów, prowadzi³
dzia³alnoæ odczytow¹,
 uczestniczy³ w pracach zwi¹zku pisarzy,
cieszy³ siê wyj¹tkow¹ estym¹ wród wiêkszoci ukraiñskich i rosyjskich twórców,
 podpisa³ deklaracjê aprobuj¹c¹ przy³¹czenie Zachodniej Ukrainy do Zwi¹zku Radzieckiego.
Mówiono tak¿e, ¿e w 1939 roku Tadeusz Boy ¯eleñski ewakuowa³ siê z Warszawy do Lwowa, by tam schroniæ siê pod
skrzyd³ami Armii Czerwonej przed niemieckimi wojskami. Zarzut ten, od którego zaczêta siê ca³a nagonka na Boya, by³
szczególnie absurdalny. Boy zjawi³ siê we
Lwowie w pierwszych dniach wrzenia
1939 roku (potwierdzaj¹ to naoczni wiadkowie), nie móg³ przewidzieæ, bo nikt tego
nie przewidywa³, ¿e 17 wrzenia do Lwowa wkrocz¹ Rosjanie. Przeciw oskar¿eniom
Boya, tendencyjnej interpretacji jego zachowañ, protestowali przyjaciele i znajomi pisa8

rza z lwowskiego okresu, s³uchacze jego
wyk³adów, a tak¿e nieznani bli¿ej jak np.
niejaki M. B. Glikson. Przeczyta³ on w palestyñskiej gazecie informacjê o insynuacjach pod adresem Boya i w zwi¹zku z tym
napisa³ do W³adys³awa ¯eleñskiego list,
w którym m. in. s¹ takie zdania:
Schylmy g³owê przed b³ogos³awion¹
dzia³alnoci¹ Boya, który nie uszed³ za granicê w czas morowy, ale odwa¿nie wytrwa³
na posterunku, wytrwa³ na stra¿y naszej literatury, naszej kultury5.
W obronie czci Boya szczególnie mocno, ze zrozumia³ych wzglêdów, zaanga¿owa³ siê W³adys³aw ¯eleñski, nie tylko
on. Na ³amach londyñskich Wiadomoci
Polskich, paryskiej Kultury oraz Wiadomoci Historycznych publikowali swe
wspomnienia o Boyu z czasów lwowskich:
Micha³ Barwicz, Zygmunt Nowakowski,
Janusz Kowalewski, Wiktor Turek, Aleksander Wat, Wanda £adniewska-Blankenbeimowa i inni. Wszyscy oni zdecydowanie
bronili Boya, oskar¿enia uznawali za bezpodstawne. Opisywali atmosferê polityczn¹
ówczesnego Lwowa, perfidne metody, jakie w³adza stosowa³a w kontaktach z ludmi, a z ludmi pióra szczególnie. Nigdy nie
mo¿na by³o mieæ pewnoci, jakie treci
cenzura dopisze do danej publikacji. Dowiadczy³ tego wielokrotnie Boy, który
bezskutecznie interweniowa³ w sprawach
swych publikacji poprawianych przez
cenzora.
Micha³ Borowicz w In¿ynierach dusz
pisa³ jak w³adza radziecka manipulowa³a zachowaniami ludzi: Z zebrania dla
dziennikarzy utkwi³o mi w g³owie nag³e
i zupe³nie dla nas nowe, zdyscyplinowanie
audytorium. Przemówienia, wyg³aszane
przewa¿nie w jêzykach ukraiñskim i rosyj-

skim, by³y tanio wiecowe. Za to publicznoæ
(z³o¿ona co najmniej z osiemdziesiêciu procentach z przeciwników komunizmu, przy
tym ludzi przywyk³ych do lepszego poziomu) zrywa³a siê co kilka minut jak jeden
m¹¿ i bi³a huczne brawa, ilekroæ tylko pad³o nazwisko Stalina6.
Pod spojrzeniem szpicli i donosicieli
ugina³ siê ka¿dy i zachowywa³ siê zgodnie
z ¿yczeniem w³adzy. Z relacji lwowskich
przyjació³ wy³ania siê obraz Boya tamtych
czasów, wiemy wiêc, ¿e bardzo du¿o pracowa³. W czasie wolnym od uniwersyteckich zajêæ t³umaczy³ dalsze tomy Prousta.
Wiemy tak¿e, ¿e by³ smutny, zrezygnowany, apatyczny i nagle jakby postarza³y
i chyba nie bardzo zdrowy. Mimo i¿ mieszka³ u rodziny, czu³ siê bezdomny. Têskni³
za Warszaw¹ (ale t¹ dawn¹, woln¹), za w³asnym domem i najbli¿szymi. Chyba niewiele by³o w nim nadziei, czu³ siê przyt³oczony ponur¹ rzeczywistoci¹. By³ wstrz¹niêty, gdy zobaczy³ swój podpis pod
deklaracj¹. Mia³ z³e przeczucia. Te z³e przeczucia kaza³y mu  jak wspomina Wanda
£adniewska  informowaæ zawsze przyjació³ dok¹d idzie i kiedy ma zamiar powróciæ. Tamtej lipcowej nocy ju¿ nie powróci³.
Przyjêcie przez Boya katedry romanistyki (bardzo krytykowano ten fakt w polskim emigracyjnym rodowisku) pozwoli³o mu wykonywaæ zajêcie zgodne z posiadan¹ wiedz¹ i zainteresowaniami oraz
zapewnia³o wzglêdnie dobre warunki materialne. W³adza radziecka proponuj¹c Boyowi
uniwersyteck¹ posadê stwarza³a pozory, ¿e
staæ j¹ na gest wspó³pracy z cz³owiekiem
postêpowym, lecz niekomunist¹. Boy za
oceni³, ¿e tê placówkê nale¿y obj¹æ i zachowaæ jako polski stan posiadania. Tadeusz Boy ¯eleñski wyk³ada³ wiêc literaturê
francusk¹  literaturê pe³n¹ spo³ecznych

wolnociowych i libertyñskich akcentów.
Jego s³uchaczami by³a ukraiñska, rosyjska,
ale przede wszystkim polska m³odzie¿. To
dla niej dokonywa³ analiz arcydzie³ literatury francuskiej, przybli¿a³ postacie twórców.
Henryk Vogler, znany pisarz i publicysta, naonczas s³uchacz wyk³adów Boya,
tak wspomina spotkanie z mistrzem:
By³a trudna, twarda zima. W uszach
i sercach mielimy jeszcze szczêk broni
i gwizdy bomb, nowe ¿ycie by³o na razie
niezorganizowane, w nieopalanym gmachu
mróz przenika³ do szpiku koci. Ale kiedy
wchodzi³ profesor, na sali robi³o siê jakby ciep³ej. Pamiêtam go dok³adnie, kiedy
siada³ za katedr¹ przygarbiony o mocno
ju¿ siwiej¹cych w³osach i otulony szczelnie
w p³aszcz. Cienkim, trochê kobiecym g³osem mówi³ o Marcelim Proucie. By³ to
Tadeusz Boy ¯eleñski7.
Przyjêcie nominacji profesorskiej, to
jeszcze nie wspó³praca polityczna z najedc¹. ¯e w czyim pojêciu oznacza³o to
uznanie w³adzy radzieckiej? Ale¿ wszystko dawa³o te pozory, nawet rejestracja
w zwi¹zku zawodowym i wype³nienie kwestionariuszy. Co znaczy³y te pozory wobec
rzeczy g³ównej?  odpiera³ ataki oskar¿ycieli W³adys³aw ¯eleñski.
Podejmuj¹c wspó³pracê z Czerwonym
Sztandarem (jedyn¹ gazet¹ redagowan¹
we Lwowie w jêzyku polskim) i Widnokrêgami wychodz¹cymi w Moskwie (równie¿ redagowanymi po polsku), Boy prawdopodobnie kierowa³ siê podobnymi motywami, jakie sk³oni³y go do objêcia profesorskiej posady. Na ³amach czasopism popularyzowa³ postacie wielkich twórców
literatury polskiej i francuskiej i ich dzie³a.
Jeszcze bardziej ideê upowszechniania kultury realizowa³ wyg³aszaj¹c odczyty w ró¿nych rodowiskach spo³ecznych. Nie dziwi
9

ten rodzaj dzia³alnoci Boya, jeli siê zwa¿y, ¿e to w³anie on w Polsce przedwojennej walczy³ o ustawê biblioteczn¹, która zapewnia³aby powstanie biblioteki w ka¿dej
gminie i tym samym u³atwi³aby dotarcie
ksi¹¿ki pod ka¿d¹ przys³owiow¹ strzechê.
Wspó³pracê Boya z czasopismami atakowa³ tak¿e w 1943 roku konspiracyjny Przegl¹d Polityczny. Zarzuca³ m. in. Boyowi,
¿e ten pisze artyku³y o Józefie Stalinie, chocia¿ nikt nigdy w ca³ej twórczoci pisarza
nie znalaz³ nawet jednej wzmianki o ówczesnym przywódcy Rosji.
Najwiêksze jednak armaty wytoczono
przeciw Boyowi za rzekomo z³o¿ony podpis pod deklaracj¹ pisarzy uznaj¹cych przy³¹czenie Zachodniej Ukrainy do Zwi¹zku
Radzieckiego. Trudno dzisiaj dociec ca³ej prawdy czy Boy podpisa³, czy te¿ nie podpisa³.
Jeli podpisa³, to by³ zapewne do tego
zmuszony. Byæ mo¿e podpis ten zosta³ sfabrykowany (co w tamtych czasach we
Lwowie czêsto mia³o miejsce), byæ mo¿e
podpisem Boya manipulowano (podpisa³
co, co dopiero potem okaza³o siê byæ ow¹
deklaracj¹). Trudno jednoznacznie ustaliæ
jak by³o, tym bardziej, ¿e relacje lwowskich
znajomych i przyjació³ Boya s¹ w tej materii ró¿ne, czêsto z sob¹ sprzeczne. Sam Boy
w rozmowie z Aleksandrem Maliszewskim
przeprowadzonej na drugi dzieñ po og³oszeniu rezolucji mówi³:
Zaproszono mnie na zebranie do prezydium (...). Na trybunê wszed³ m³ody cz³owiek i odczyta³ ten tekst. No có¿.... dziêkujemy za wyzwolenie spod ucisku pañskiej
Polski i tak dalej. A dzi znalaz³em w gazetach i swój podpis pod tymi s³owami.
I jeszcze mówi³, ju¿ prawie szeptem:
Ca³a sala przyjê³a s³owa deklaracji
burz¹ oklasków. Ja to rozumiem. Ukraiñcy... Ale my Polacy dopiero co prze¿ywali10

my wrzesieñ, katastrofê, klêskê, dopiero
tydzieñ temu pad³a Warszawa, wiêc dlaczego ja?... w³anie ja9...
Dla w³adzy radzieckiej podpisy polskich pisarzy i dziennikarzy mia³y tylko
chwilow¹, czysto propagandow¹ wartoæ.
W jaki czas potem, pod byle jakim pretekstem, aresztowano i wywo¿ono na Sybir polskich pisarzy, zarówno tych co podpisali (np. Wat, Broniewski), jak i tych co
nie podpisali. Dla dawnych i obecnych
przeciwników Boya ów rzekomy podpis
jest kamieniem, którym chêtnie uderzaj¹ w
wizerunek pisarza. Dla tych, co bezwarunkowo uznaj¹ wielkoæ Boya i ze smutkiem pochylaj¹ siê nad dramatem ostatnich
dni ¿ycia pisarza  podpis nie ma wiêkszego znaczenia.
Podpisa³  widaæ musia³ (...). Co mia³
wtedy zrobiæ? Zaprotestowaæ? Obna¿yæ
pier i krzykn¹æ: wywiecie mnie, chcê na
Sybir? Nic nie móg³ zrobiæ, wiedzia³o tym
doskonale. I wiedzia³, jak ludzie to przyjm¹,
ten jego podpis, wymuszony, czy wrêcz
wymylony  niewa¿ne10.
rodowisko krytyków i biografów Boya
w Polsce w okresie tu¿ powojennym, albo
milcza³o na temat niejasnych faktów z okresu
lwowskiego Boya, albo dokonywa³o nadinterpretacji pogl¹dów i zachowañ pisarza
w tym czasie. Np. decyzjê Boya o pozostaniu
we Lwowie po wkroczeniu wojsk radzieckich, a tak¿e przyjêcie posady na uniwersytecie interpretowano jednoznacznie jako
wi¹zanie siê pisarza z si³ami postêpu. Przypisywano Boyowi niedwuznacznie prokomunistyczne sympatie, podobnie jak niektórzy krytycy na Zachodzie. Tam jednak¿e
by³ to zarzut, tutaj komplement. Takie to
by³y czasy i takie wówczas wiata widzenie? Przeciwko tym sugestiom zdecydowanie protestowa³ W³adys³aw ¯eleñski.

Boy by³ bezsprzecznie przekonañ
postêpowych, które mo¿na okreliæ jako
radykalne czy lewicowe (choæ wobec
braku jakiejkolwiek jego deklaracji o charakterze zasadniczym okrelenia te s¹ zupe³nie nieprecyzyjne)  pisa³ ¯eleñski 
i jest mo¿liwe, ¿e katastrofa wrzeniowa
spotêgowa³a w nim jeszcze, tak jak w
ogromnej czêci naszego spo³eczeñstwa,
krytyczny stosunek do przedwojennego
ustroju politycznego i uk³adu spo³ecznego.
W ¿adnej mierze nie mog³o to go doprowadziæ i, jak ju¿ dzi wiadomo, nie doprowadzi³o do komunizmu, do wi¹zania siê z parti¹
i do zaci¹gniêcia siê na s³u¿bê Sowietów11.
W póniejszym okresie, szczególnie
w latach 80. i 90. niektórzy publicyci i krytycy pos³uguj¹c siê g³ównie plotk¹, bez
pardonu atakowali nie¿yj¹cego pisarza.
W wydanym w roku 1990 S³owniku biograficznym ofiar stalinizmu w Polsce Jan
Marsza³ek mimo odk³amañ i wyjanieñ dotycz¹cych biografii Boya zawartych g³ównie w publicystyce zachodniej prasy emigracyjnej  powtórzy³ krzywdz¹ce Boya
opinie. Wczeniej jeszcze Jacek Trznadel
w Hañbie domowej wiód³ z M. Rymkiewiczem niewybredne o Boyu rozmowy.
Szokuje tak¿e obraliwa, wrêcz skandaliczna wypowied Janusza KorwinaMikke zamieszczona w Najwy¿szym Czasie 1990 r. nr 1: Tadeusz Boy ¯eleñski zgin¹³
z r¹k faszystów  ale mo¿na powiedzieæ, ¿e
dosiêg³a go Nemezis: on bowiem jest jednym z twórców Epoki Pieców. Czy nie
jest to kontynuacja przedwojennych napaci na Boya, wywodz¹cych siê z prawicowych rodowisk?!
W ostatnich dwóch dekadach minionego wieku, w Polsce ukaza³o siê tak¿e
szereg publikacji o Boyu z ogromn¹ dba-

³oci¹ o materia³ faktograficzny, napisanych
bez uprzedzeñ i ideologicznego zacietrzewienia. Do takich nale¿¹ niew¹tpliwie publikacje Barbary Winklowej. Jej zawdziêczamy m. in. pedantycznie sporz¹dzone
kalendarium pobytu Tadeusza Boya ¯eleñskiego we Lwowie, antologiê prasowych
publikacji drukowanych w prasie emigracyjnej dotycz¹cych lwowskiego epizodu w ¿yciu i dzia³alnoci Boya. W 1998
roku ukaza³a siê tak¿e piêkna, biograficzna opowieæ o Boyu pt.: B³azen  wielki
m¹¿ autorstwa Józefa Hena.
Wojciech Natanson sw¹ biograficzn¹
opowieæ o Tadeuszu Boyu ¯eleñskim zakoñczy³ pe³nym ¿alu, dramatycznym zdaniem: Mord pope³niony na osobie tego poety, pozbawi³ nas wszystkiego, czego móg³
on jeszcze dokonaæ.
W chwili mierci Boy by³ jeszcze w pe³ni si³ twórczych  mia³ 67 lat. Pozostawi³
po sobie bogat¹ spuciznê literack¹  skarbnicê ci¹gle aktualnych myli. Mimo up³ywaj¹cego czasu jest on pisarzem wci¹¿
¿ywym i ci¹gle czytanym. Sprawi³a to si³a
ducha, intelektu i talentu pisarza.
£
1. Wojciech Natanson: Boy ¯eleñski  opowieæ
biograficzna. LSW, Warszawa, 1983 r
2. Barbara Winklowa: Boy we Lwowie 1939-1941.
Antologia tekstów o pobycie Tadeusza ¯eleñskiego
(Boya) we Lwowie w opracowaniu Barbary Winklowej. Oficyna Wydawnicza Pokolenie, Oficyna Wydawnicza Rytm Warszawa 1992 r
3. Barbara Winklowa, tam¿e.
4. W³adys³aw ¯eleñski: Decyzje Boya we Lwowie,
Wiadomoci 1972 r. W Antologii tekstów B. Winklowej, tam¿e.
5. W³adys³aw ¯eleñski, tam¿e.
6. Wiktor Borwicz: In¿ynierowie dusz, Zeszyty Historyczne nr 3 Antologia tekstów, tam¿e.
7. Henryk Vogler: Boy  ¿ywy, ¯ycie literackie
1954r. nr 51.
8. W³adys³aw ¯eleñski, tam¿e.
9. W³adys³aw ¯eleñski, tam¿e.
10. Józef Hen: B³azen  wielki m¹¿, Wydawnictwo
Iskry, Warszawa 1998 r.
11. W³adys³aw ¯eleñski, tam¿e.
12. Wojciech Natanson, tam¿e.
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ADAM JAKÓW

Krakowskim szlakiem
Tadeusza Boya ¯eleñskiego
Krakowie byli i Nasi okupanci, i Dziewice
konsystorskie…
Co po nim zosta³o w Krakowie?
Popiersie na Plantach Boya frasobliwego,
uliczka na peryferiach, przecznica od tej,
która upamiêtnia jego ojca W³adys³awa
¯eleñskiego.
I nasza pamiêæ Ta jest najwa¿niejsza. Zapraszam was na spacer po Krakowie ladami Boya. Bo warto.
1. Ul. Sebastiana 10 (albo 12)
Wstêp
Boy urodzi³ siê w Warszawie i do
Warszawy w koñcu wróci³. Ale dorasta³
i ukszta³towa³ siê jako dojrza³y cz³owiek
w Krakowie. Tu móg³ oddychaæ kultur¹
pe³n¹ piersi¹. Ale i równie¿ krakowskim
spleenem. To tu by³a wtedy (M³oda) Polska.
Tu m¹cili w g³owach Przybyszewski, Wyspiañski, Kasprowicz, Witkiewicz, Tetmajer i inni.
To w Krakowie po godzinach pracy lekarskiej, Boy przek³ada³ na polski literaturê francusk¹. Tu zacz¹³ siê jego Flirt
z Melpomen¹
Tu zacz¹³ u¿ywaæ S³ówek.
Gdy za, ju¿ póniej walczy³ swoj¹
publicystyk¹ o lepsze ¿ycie, pamiêta³ ¿e w
12

Dzisiaj pod numerem 10 stoi kamienica czynszowa z pocz¹tku XX wieku.
Obok pod numerem 12 wie¿o wyremontowana i nadbudowana willa, która nosi³a
kiedy nr 10 i to ona by³a rodzinnym domem ¯eleñskich, od lata 1881 roku. Willa
przy ul. Sebastiana znajdowa³a siê wtenczas niemal na krañcach ma³ego miasta. Bo
tu, gdzie dzi biegnie ul. Józefa Dietla,
koñczy³o siê miasto. ¯eleñscy mieszkali
tam do 1902 r., kiedy to zmuszeni zostali j¹
sprzedaæ.
Teraz te¿ w ciszy i spokoju pozosta³a na uboczu, z dala od uczêszczanych
szlaków.
Z uderzeniem 10, ulice pustosza³y, wy³ania³ siê z oparów mg³y stró¿ nocny
z halabard¹, mo¿na by³o mniemaæ, ¿e jest
siê wiekach rednich...

2. Pomnik
Tadeusza Boy ¯eleñskiego,
Planty ul. Straszewskiego

A kto wie, ¿e pijanym dzieckiem
we mgle nazwa³ siê Boy, ju¿ po pierwszej
wódce?

3. Ul. Bracka 12
Szko³a Powszechna
przy Seminarium Nauczycielskim

5. Ul. w. Anny 12
Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloñskiego

Przed Boyem uczêszczali do niej
i Wyspiañski, i Mehoffer, i Stanis³aw Estreicher. Ich losy splata³y siê potem w Krakowie po wielokroæ.
Dzi po seminarium lad nie zosta³.
O ironio, w budynku, który sta³ siê w³asnoci¹ Uniwersytetu Jagielloñskiego, Gazeta Wyborcza wynajmuje lokal na swoja
krakowsk¹ siedzibê... I wyda³a spacerownik po Krakowskiej Prasie... bez ladu
Boya.

Przed m³odym cz³owiekiem otwiera³y siê w Krakowie w³aciwie trzy drogi: filozofia, prawo i medycyna.
Wygl¹da to wspaniale: 1/3 zg³êbiaæ
tajemnice bytu, 1/3 stanowiæ prawa, 1/3
leczyæ tamte dwie trzecie. [Boy Kariery
tom: Zmys³y Zmys³y  W-wa. 1932].
Teraz dróg bez liku, szkó³ bez liku...
tylko filozofów mniej, a i ci nieliczni zajmuj¹ siê bardziej zg³êbianiem starych ksi¹g
a nie tajemnic bytu.
A medycyna po latach samodzielnoci wróci³a pod uniwersytecko-jagielloñskie skrzyd³a.
Tylko czy lekarze pod¹¿aj¹ ladami Boya, ku nauce, modernizacji, racjonalizmowi?

4. Plac na Groblach 9
Gimnazjum im. Nowodworskiego
Szko³a z w³asn¹ histori¹ od Sobieskiego (Jana III) do Boya i jeszcze dalej...
Uczêszcza³ do niej Marcjan ¯eleñski (dziadek), W³adys³aw ¯eleñski (ojciec), kuzyn Kazimierz Przerwa Tetmajer i obaj
bracia.
Tu powa¿nie zderzy³ siê Boy z religi¹. Jak potem pisa³: Wszystko co w nas
jest z uczuæ religijnych ma swoje ród³o
gdzie indziej, wszystko co daje szko³a jest
powolnym i systematycznym uczuæ tych
niszczeniem.
I nie jestem pewien, czy od czasów Boya wiele siê w tym wzglêdzie zmieni³o
A Boyowi po czasach szkolnych
pozosta³ na³óg patrzenia na rzeczy od innej
strony, co zjedna³o mu opiniê cynika.

6. Ul. Karmelicka 2-6
Teatr Bagatela
Nazwê dla teatru wymyli³ Tadeusz ¯eleñski Boy. Anegdota mówi, ¿e sta³o siê to podczas spotkania zorganizowanego przez Mariana D¹browskiego, który
wezwa³ na pomoc ludzi znanych w miecie z rozlicznych talentów i dowcipu. Boy,
us³yszawszy o co chodzi, za¿artowa³: 
Znaleæ dobr¹ nazwê dla teatru?  Bagatela!  Jest!  zawo³a³ D¹browski  B a g a t e l a!
W dodatku po remoncie do Teatru
w³¹czono kamienicê nr 6, czyli tê, w której
13

mieszka³ Boy zaraz po lubie z Zofi¹ Pareñsk¹. Do tego w³anie mieszkania Wyspiañski zaprojektowa³ meble, których futurystyczne formy nie przypad³y pañstwu
m³odym do gustu. Na szczêcie odnalezione, mo¿na ogl¹daæ w muzeum Stanis³awa
Wyspiañskiego, w Krakowie (ul. Szczepañska 11)
Sam Teatr od 1972 roku nosi³ dumn¹
nazwê: Teatr Bagatela im. Tadeusza
Boya-¯eleñskiego. Teraz zosta³a tylko ju¿
mniej dumna Bagatela. I tablica: tu
mieszka³
7. Ul. Jagielloñska 1
Teatr Miejski (Stary Teatr)
Edukacjê teatraln¹ zaczyna³ na jaskó³ce, dostawkach i parterze stoj¹cym.
Obok niego na parterze stali nierzadko Rydel, Wyspiañski, Tetmajer, ¯u³awski (Jerzy). Wtedy jeszcze m³odsza Polska. Ch³on¹³ sztukê, aktorów i aktorki. Mia³ mo¿liwoæ ogl¹dania Modrzejewsk¹. Wielbi³
(platonicznie?) Trapszównê, Jadwigê Mrozowsk¹ (póniej Toeplitz) bardziej praktycznie.
8. Rynek G³ówny 34
Pa³ac Spiski. Kropla Mleka
Z paryskich woja¿y przywióz³ doktor ¯eleñski aparat do pasteryzacji mleka
i wyg³osi³ w Krakowskim Towarzystwie
Lekarskim (ul. Radziwi³³owska 2) odczyt
pt. Sztuczne i mieszane ¿ywienie niemowl¹t a instytucja Kropli Mleka.
W rezultacie zbiegu ró¿nych wydarzeñ za³o¿y³ i przez 3 lata prowadzi³ ten
projekt pod tak¹ nazw¹ w Krakowie. Niejako przy okazji udziela³ porad pediatrycz14

nych m³odym matkom, objania³ zasady
higieny i opieki nad dzieæmi.
Po wycofaniu siê fundatorki akcja zamar³a.
9. Redakcja Czasu, ul. w. Tomasza
(budynek nie dotrwa³)
Osobliwa by³a to redakcja. Politycznie broni³a opinii Stañczykowskich, konserwatywnych, dalekich jednak od nacjonalizmu, ale w dziale literackim i artystycznym by³o to pismo niezale¿ne. Zaprasza³ (Czas) do wspó³pracy ludzi o odmiennych przekonaniach, a nawet czasem
lewicowych. A prywatnie Rudolf Starzewski,
redaktor naczelny, by³ przyjacielem Boya.
I tak od recenzji ze wiêtoszka
Moliera (w przek³adzie zreszt¹ Boya) zacz¹³
siê Flirt z Melpomen¹. (Marzec 1919).
Pust¹ przestrzeñ na koñcu ulicy w. Tomasza wype³ni³ nie tak dawno hotel.
Obok Hotelu apartamentowiec
„Kamienica na Czasie”, staraniem Andrzeja
Wajdy na cianie budynku umieszczono
tablicê upamiêtniaj¹c¹ Czas i jego redaktorów, w tym równie¿ Boya.
Stañczycy w Krakowie trzymaj¹
siê mocno czego innego.
10. Towarzystwo Lekarskie
w Krakowie, ul. Radziwi³³owska 2
Budynek wg projektu J. Sowiñskiego powsta³ w 1905 roku. Wnêtrze zaprojektowa³ oczywicie Stanis³aw Wyspiañski.
Na cianach motywy kwiatowe. Unikalna
balustrada z motywami plant krakowskich
i liæmi kasztanowca. Klatkê na schodach
niemal przyt³acza witra¿ Apollo spêtany
z motywami kopernikañskimi.

Zaprojektowa³ te¿ meble i krzes³a.
A o tym tak napisa³ Boy: „kto
zwróci³ uwagê Wyspiañskiemu, ¿e krzes³a
w sali posiedzeñ nie s¹ zbyt wygodne. Wyspiañski odpowiedzia³: Bo te¿ nie powinny
byæ wygodne. Kiedy krzes³a s¹ wygodne,
wówczas na posiedzeniach pi¹.
Boy praktykowa³ medycynê, w Szpitalu w. Ludwika prowadzi³ badania, przygotowywa³ rozprawy naukowe. Podobno
badaczem by³ lepszym ni¿ diagnost¹, choæ
mia³ pewn¹ rêkê do tracheotomii. Nie mia³
cierpliwoci ani do ma³ych ani do wiêkszych pacjentów. Opublikowa³ jednak, kilka dobrze ocenionych przez rodowisko
lekarskie, prac.
11. Dworzec G³ówny Kraków
Posterunek Lekarski
Trwaj¹c na posterunku Boy t³umaczy³ Balzaka, tom po tomie.
„Robiê go w szalonym tempie, 20
tomów na rok wypad³o. Na mózg bym dostarczy³ i wiêcej, tylko oczami nie wiem
czy nad¹¿ê....
Tak powstawa³a Biblioteka T³umaczeñ Boya. W baraku z desek, pomiêdzy
torami. Pluskwy, dymi¹cy piecyk, myszy,
szczury, powstawa³y t³umaczenia Villona,
Rousseau i Pascala, Kartezjusza. 40 tomów
zosta³o wydane w latach 1914-1918.
Rzecz nieporównywalna z ¿adnym
innym przedsiêwziêciem.
W dodatku wydawana na koszt
w³asny t³umacza.
Od Francuzów dosta³ Legiê Honorow¹.
Od Krakowian uliczkê na peryferiach, boczna od ul. Tetmajera.
Nieopodal „Rydlówki”.

12. Pl. w. Ducha 1
Teatr im Juliusza S³owackiego
Dla niepoznaki przed teatrem stoi
pomnik Hrabiego Aleksandra Fredry. Oczywicie. Obrachunki Fredrowskie to jeden z
ostatnich publicystycznych kampanii Boya.
Do Fredry Boy ¿ywi³ du¿y sentyment, uwa¿a³ go za oryginalnego twórcê m¹drzejszego znacznie od inscenizatorów jego sztuk
i od ich krytyków, i w tym w³anie duchu
napisa³ Obrachunki Fredrowskie.
W rodku (miedzy innymi) kurtyna autorstwa Siemiradzkiego.
Tu w³anie odby³a siê premiera
Wesela, którego bohaterami zostali jego
znajomi i krewni.
A po Weselu zosta³a mu Plotka
i ¿ona Zofia Parmeñska (Zosia).
13. Ul. Floriañska 45
Kawiarnia Jama Michalika
Zielony Balonik
Powsta³ spontanicznie, a jednym
z inspiratorów by³ rodzony brat Boya
Edward, wtedy pracownik Miejskiej Kasy
Oszczêdnoci. Mo¿na powiedzieæ, ¿e prowadzi³ ca³¹ kancelariê projektu. Poza tym
by³ niezmordowanym akompaniatorem.
Do³o¿y³ swoje równie¿ starszy brat Stanis³aw, który wykona³ w swoim zak³adzie
witra¿e dla lokalu Michalika. Sta³ siê przy
okazji bohaterem Sztuki Zapolskiej  Wodzirej.
Bracia ¯eleñscy wodzili rej u Michalika i wspólnie puszczali baloniki. Zielone.W Baloniku narodzi³y siê S³ówka.
Tu koñczy siê spacer, ale nie Boy,
który nas nie opuszcza. Razem z nim mo¿emy wieciæ Reflektorem w mrok.
15

Gdzie Boy zajrza³by dzi? zapewne do Zau³ka Niewiernego Tomasza, dok¹d kroków parê z Jamy. Albo nieco dalej
w odwiedziny do Kabaretu Pod Wydrwigroszem na S³awkowsk¹, albo usiad³by
ze studentami w jednym z okolicznych pubów zdumiony tym, jak wiele siê zmieni³o,
a mimo to jego publicystyka nadal jest ak£
tualna.
Do odwiedzenia :
 Muzeum M³odej Polski ul. Szczepañska
11, (Mieszka³ tam W³adys³aw ¯eleñski po
sprzeda¿y willi na Sebastiana)
 „Krzysztofory: Sk³ad Fortepianów Zdzis³awa Gabryjelskiego, ul. Szczepañska 2 (Dzi
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa).
 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
„Rydlówka” ul. Tetmajera 28.
Spis miejsc i ulic:
1. Sebastiana 10/12.
2. Pomnik Boya na Plantach

16

3. Plac Na Groblach – Liceum Nowodworskiego
4. Bracka 12  szko³a podstawowa (powszechna)
5. Anny 12 – Collegium Medicum
6. Karmelicka 2-6 Teatr Bagatela
7. Jagielloñska 1 Teatr Stary
8. Pa³ac Spiski, Rynek G³ówny  Kropla Mleka
9. Redakcja „Czasu”, ul. w. Tomasza, róg
Plant.
10. Towarzystwo Lekarskie Kraków,
ul. Radziwi³³owska 2
11. Szpital w. Ludwika, ul. Strzelecka
12. Posterunek Lekarski, Dworzec Kolejowy
13. Teatr Miejski im . Juliusza S³owackiego,
Pl. Ducha 1
14. Jama Michalika, ul Floriañska 45.
PS. W opisywaniu miejsc wspiera³em
siê ksi¹¿k¹ Barbary Winklow¹, Nad Wis³¹ i Sekwan¹, Iskry, Warszawa, 1998, Wojciechem
Natansonem, Boy ¯e-leñski, LSW, Warszawa
1983 – wyd. II oraz Józefem Henem, B³azen 
wielki m¹¿, WAB, W-wa wyd. III 2008. Cytaty
z Boya za Reflektorem w mrok, PIW, W-wa
1985.

KOMITET OBCHODÓW

70-lecia mierci Tadeusza Boya ¯eleñskiego
w sk³adzie
Organizacje spo³eczne:
* Towarzystwo Kultury wieckiej w Krakowie
im. Tadeusza Boya ¯eleñskiego
* Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów w Krakowie
* Stowarzyszenie Wolnomyliciele
Instytucje:
* Instytut Filologii Romañskiej UJ
* Teatr Bagatela
* I LO im. B. Nowodworskiego
* Gimnazjum nr 25
* Szko³a Podstawowa nr 107

zapraszaj¹

* na uroczyste z³o¿enie kwiatów pod popiersiem
Tadeusza Boya ¯eleñskiego na Plantach
pod Wawelem o godz. 1200
* na konferencjê w I LO im. B. Nowodworskiego
(Pl. Na Groblach) o godz. 1230
* na otwarcie wystawy w Bibliotece Jagielloñskiej
o godz. 1600
* na wystêpy artystyczne w teatrze Bagatela
im. Tadeusza Boya ¯eleñskiego, ul. Karmelicka 1
o godz. 1800
17

Program konferencji
z okazji 70-lecia mierci
TADEUSZA BOYA ¯ELEÑSKIEGO

Wyst¹pienia
godz. 1230  Otwarcie konferencji  prezes TK Jan Nowak,
wrêczenie statuetek Boya
45
godz. 12  prof. dr hab. W³odzimierz Próchnicki  Boy po latach
godz. 1310  prof. dr hab. Boles³aw Faron  Boy o Krakowie
godz. 1330  dr W³adys³aw Loranc  Pisarze nasi wspó³czeni:
T. Boy ¯eleñski,Cz. Mi³osz i W. Gombrowicz
50
godz. 13  prof. dr hab. Krzysztof Woniakowski  Boy na Wêgrzech
10
godz. 14  dr Marzena Chrobak  Boy jako t³umacz
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Z PUBLICYSTYKI TADEUSZA BOYA ¯ELEÑSKIEGO

Wybrane myli

Z

Co jest najwiêksz¹ przeszkod¹, aby ludzie byli dobrzy i uczciwi? Zdaje siê, ¿e pewna
mistyfikacja wewnêtrzna, maskarada, w której nasze z³e uczucia przebieraj¹ siê za dobre
i tym samym zyskuj¹ nasz¹ aprobatê. Tak jak dobro ludzi, dobro spo³eczeñstwa
nieraz pokrywa szacherki partyjne, tak samo w ¿yciu prawdziwym. Ma³o kto mówi o sobie:
Bêdê z³ym, bêdê ³ajdakiem ale w ka¿dym odbywa siê automatycznie proces, który ukrywa przed nim samym, jego prawdziwe pobudki, a wysuwa inne, znacznie szlachetniejsze.
Fragment felietonu pt. Molier, moralnoæ, Japonia z cyklu Drobne plotki

Z

Medycyna ma swoje god³o, które wypisane jest w salach klinicznych primum non
nocere, przede wszystkim nie szkodziæ. Czy¿ ta sama zasada nie powinna obowi¹zywaæ
w prawie? £atwiej niedorzecznego prawa nie wprowadzaæ, ni¿ potem je usun¹æ (...) Nie
jest rzecz¹ kodeksu karnego robiæ w¹tpliw¹ politykê populacyjn¹ (...) I miejmy nadziejê,
¿e w istocie zapanuje w tej dziedzinie harmonia miêdzy doktryn¹ katolicj¹ a prawdziwymi zdobyczami nauki.
Piek³o kobiet

Z

Ofensywa klerykalizmu (niewiele maj¹cego wspólnego z religi¹) na wszystkie dziedziny ¿ycia staje siê tak gwa³towna, ¿e danie jej odporu stanowi w obecnej chwili jedn¹
z najwa¿niejszych pozycji w kszta³towaniu naszej przysz³oci.
Fragment felietonu pt. Rozmylana wielkoposte z cyku Marzenia i pysk

Z

Ja by³em lekarzem, a medycyna jak kap³añstwo pozostawia niezdarte stygmaty, pewne
nawyki w sposobie mylenia. Dla medycyny nie istniej¹ choroby honorowe i niehonoro19

we, wszystkie s¹ w jej obliczu równe (...) To samo co do badañ periodycznych. Dla mnie,
dawnego lekarza kolejowego s¹ one czym zupe³nie naturalnym. (...) Zrozumia³e jest, ¿e
stan zdrowia i umys³u maszynisty lub zwrotniczego, od których zale¿y ¿ycie setek pasa¿erów, jest czym, co ¿¹da czujnej i ci¹g³ej kontroli. (...) Nie rozumiem, czemu sama myl o
tym mia³aby byæ obraz¹ dla nauczycielstwa, w którego rêku jest tak samo los setek m³odych istot. Jest to zupe³ie naturalny postulat higieniczny  jeli nie dzisiejszy, to na pewno
jutrzejszy.
Cytat z felietonu pt. Wyjanienie nietowarzyskie z cyklu S³owa cienkie i grube

Z

Jednym z najczêciej powtarzanych komuna³ów jest, ¿e wiatem rz¹dz¹ g³ód i mi³oæ (...) Potê¿ne g³owy wiata paraj¹ siê wci¹¿ ze spraw¹ g³odu. (...) Jak¿e inaczej przedstawia siê sprawa mi³oci. Nie twierdzê, ¿eby o niej nie pisano, o nie! Ale wydano j¹
pogardliwie na ³up poetom i powieciopisarzom. £amiemy rêce nad wagonami zbo¿a
topionymi w morzu, ale równie pilnie trzeba radziæ nad pudami szczêcia ludzkiego wci¹¿
jeszcze topionymi w morzu g³upstwa, ob³udy i niezaradnoci.
Z Felietonu Ekonomia mi³oci zawartego w cyklu Zmys³y, zmys³y

Z

Tadeusz Boy ¯eleñski ¿ywi³ ogromn¹ nadziejê, ¿e jego spo³eczna publicystyka odniesie w rzeczywistoci pozytywny skutek. Pisa³ zatem:
Mo¿e gdzie za lat choæ trzysta
Z mego tu dowiadczenia
Kto inny tutaj skorzysta
K³oski  utwór dydaktyczny
Wyboru dokona³a: Czes³awa Jolanta Kotarba
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CZ£OWIEK I WIAT WSPÓ£CZESNY
JAN TR¥BKA

Ogólna teoria wiadomoci
Nikt po rozwa¿eniu ewolucyjnej lub inwolucyjnej linii rozwojowej nie
omiela siê przewidywaæ jaki bêdzie w przysz³oci postêp lub degrengolada wiadomoci, choæ w³anie ogólna teoria powinna
dawaæ odpowied na to pytanie. Zwykle milcz¹co domniemywa siê,
¿e po wspó³czesnym cz³owieku nie pozostanie nic tylko ciemnoæ,
pró¿nia lub potop.

Pamiêtam jak ogromnego rozczarowania dozna³em po napisaniu dwóch moich
pierwszych ksi¹¿ek (1) Mózg i wiadomoæ (1983) oraz Mózg a jego jañ
(1991); obydwie pozycje wed³ug mojego
 trzeba przyznaæ nieskromnego  zamys³u mia³y byæ odpowiedzi¹  i to kontrowersyjn¹  na wspania³e dzie³o dwóch najwybitniejszych autorytetów  Ksi¹¿¹t
Nauki  Sir Karl R. Poppera oraz Sir John
Ecclesa (2) Self and its brain (Self i jego
mózg). Nie trudno zauwa¿yæ, ¿e ich dzie³o
to zaprzeczenie, odwrotnoæ tego, co g³osi
tytu³ mojej pracy, który tak¿e nie przyniós³
spodziewanej satysfakcji. Z jednej strony
przedstawiano stan neurofizjologiczny
mózgu, a z drugiej  obraz psychiczny, czuwania, wiadomoci, jani, i nic z tego nie
wynika³o poza wybiórczym eklektycznym
redukcjonizmem. W pierwszym wypadku
spójnik i a w drugim a pozostawa³y
martwymi literami, bo nie ujawnia³y ¿adnego g³êbszego zwi¹zku pomiêdzy dwoma,
faktycznie odrêbnymi aspektami fizjologiczno  architektonicznymi. Oczywicie
z tego schizoidalnego ujmowania problematyki nie mo¿na wyindukowaæ ¿adnych

praktycznych wskazówek, zw³aszcza dla
lekarza ratuj¹cego wiadomoæ zagro¿on¹.
Kontrowersje sprowadza³y siê g³ównie do
forsowania ró¿nic miêdzy ich dualizmem
filozoficznym, mniej lub bardziej wyranie demonstrowanym, a moim naturalizmem, maksymalnie ograniczonym do cerebralizmu i dualizmu poznawczego, dwuaspektowym egzystencjalno  esencjonalnym.
Nie trudno te¿ zauwa¿yæ ró¿nicê, w datach, czyli wyrane opónienie w wydaniach moich opracowañ, pomimo i¿ powsta³y równoczenie. I gdyby nie ¿yczliwoæ Znakomitego Wydawcy A. Kurza to moja ksi¹¿ka Mózg i wiadomoæ
w ogóle nie ujrza³yby wiat³a dziennego,
bo ju¿ wtedy oprócz formalnej istnia³a jeszcze bardziej dokuczliwa cenzura nieformalna. Wystarczy³o bowiem, ¿eby jakiemu
politycznemu decydentowi  Koryfeuszowi nauki nie spodoba³y siê moje okulary,
a nie mo¿na by³oby ani niæ o ukazaniu siê
ksi¹¿ki, czyli o bezporedniej konfrontacji
myli polskiej z pogl¹dami wiatowych
autorytetów. Nazwisko Dyrektora Wydawnictwa Literackiego w Krakowie wspomi21

nam z najwiêkszym uszanowaniem, z drugiego jeszcze powodu. Dziêki A. Kurzowi
zmuszony zosta³em do zawarcia znajomoci z ks. Dziekanem K. K³ósakiem. Nie
mam zastrze¿eñ do pañskiej tzn. wiedzy
neurologicznej  powiedzia³ A. Kurz 
ale wszêdzie tam, gdzie s¹ fragmenty bardzo zahaczaj¹ce o filozofiê, to chcia³bym,
aby to zweryfikowa³ porz¹dny filozof np.
K³ósak, którego nie zna³em wtedy jeszcze osobicie, ale postara³em siê to uczyniæ bez namys³u i natychmiast. I za to wskazanie pozostanê wdziêczny do koñca ¿ycia
Dyrektorowi, bo znajomoæ z ks. Profesorem K³ósakiem rozwinê³a siê wspaniale, ku
mojemu ogromnemu po¿ytkowi. Bo nie
tylko do malizny mia³em szczêcie , ale te¿
i do napotykania na swej ¿yciowej drodze
Gigantów Cz³owieczeñstwa i Nauki.

Lp.
1.

LG

LD

PG

PD

INTENCJONALNY

KULTUROWY

BEHAWIORALNY

SOCJOLOGICZNY

fizyczne

atomy

galaktyki

pleromatyczne

cz¹steczki

planety

protoplazmatyczne

komórki bezj¹drzaste

ziemski system

wegetatywne

komórki j¹drzaste

heterotroficzny
ekosystem

lokomocyjne

narz¹dy nerwowe

system spo³eczeñstwa
z podzia³em pracy

pojmowanie

2.
3.

Efektywniejsze podejcie zawdziêczamy K. Wilberowi (3), który ca³¹ ludzk¹
wiedzê o wiadomoci rozdzieli³ na dwie
toto genere odmienne dziedziny: empiryczn¹ i hermeneutyczn¹; pozytywn¹ i interpretacyjn¹; naukow¹ i intuicyjn¹; analityczn¹ i transcendentaln¹. Obydwie dziedziny s¹ nieod³¹czne od siebie i nie sposób
by³oby wybieraæ siê w ciemny i dziwny wiat
bez równoczesnego uwzglêdnienia ich obydwóch. Dziedziny owe jednak okaza³y siê zbyt
rozleg³ymi i nieoperacyjnymi jednostkami.
Dlatego ca³e pole wiadomoci K. Wilber
zaproponowa³ rozparcelowaæ wed³ug specjalnoci naukowych, u³o¿onych hierarchicznie na drabinie ewolucyjnej. Za³¹czona tu tablica przedstawia tylko aktualny
stan, natomiast ¿adnych przes³anek ani sugestii nie stwarza odnonie przysz³ociowego naturalnego rozwoju wiadomoci.

pobudliwoæ

4.
5.

czucie

6.

percepcja

7.

impuls

uroboryczne

pieñ nerwowy gadów

8.

emocja

tyfoniczne

system limbiczny

9.

symbole

archaiczne

kora mózgowa

szczepy / system
przedwiekowy

10.

koncepcje

magiczne

kora mózgowa
z³o¿ona

wioski szczepowe /
system kulturowoogrodowy

neuralny sznurek
grupy, rodziny

11.

mityczne

wczesny cesarski stan /
system rolniczy

12.

racjonalne

stan narodowy /
system przemys³owy

13.

centauryczne

planetarny / system
informatyczny
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Najg³êbsza ignorancja otacza fakt, kto
i kiedy ma wstrzymaæ formaln¹ i racjonaln¹
fazê procesu rozwojowego tego niezwyk³ego stanu? Dlaczego niemo¿liwym by³yby
dalsze stadia rozwoju lub proroctwa psychicznego Krachu? Za siedem bilionów lat
ma zgasn¹æ astronomiczne s³oñce, dlaczego tego samego losu nie mia³by podzielaæ
generator wiat³a psychicznego? Przysz³oæ
mo¿e stanie siê janiejsza, gdy wyci¹gniemy wnioski z aktualnych osi¹gniêæ K. Wilbera (4). Okazuje siê bowiem, ¿e nale¿y
rozpatrywaæ równoczenie wszystkie kwadranty na wszystkich poziomach (all 
quadrant, all  level approach). Wtedy nie
wymknie siê istota zwi¹zku wiadomoci
ze wiatem.
Wszystkie dotychczasowe teorie interesowa³y siê jedynie korelacjami indywidualnymi fizycznymi. Natomiast u podstaw

wszelkiej integralnej teorii wiadomoci nie
le¿¹ po³¹czenia formalne, fizyczno  fenomenologiczne pokrewieñstwa, ale sieæ
relacji istotowych miêdzy poziomami i kwadrantami w odbiorze indywidualnym. Prawdziwa katastrofa psychiczna zaczyna siê
wtedy, gdy pacjent traci semantyczny zwi¹zek z otoczeniem; gdy np. rwie siê uczuciowa, emocjonalna wiê dziecka z rodzicami,
co znajduje swój wyraz w radykalnej zmianie zachowania, ¿e nagle ojciec, a zw³aszcza matka staje siê urojonym osobistym
wrogiem swojej córki. Nie fizyczne, ju¿
dokonane kontakty s¹ wa¿ne, ale znaczeniowe symboliczne wiêzad³a, które powinny byæ odbudowane w szerokim kontekcie zewnêtrznym oraz w ca³ym spektrum
wiadomoci. Praktycznie najbardziej adekwatny, a jednoczenie najmniej sofistyczny obraz powstaje wtedy, gdy porównuje
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siê jeden poziom np. trzeci z I kwadrantu
z trzecimi poziomami wszystkich pozosta³ych kwadrantów. Wtedy wyniki s¹ najbardziej miarodajne i wiadcz¹ niezbicie, ¿e
wiadomoæ zawsze posiada charakterystyczne dla ka¿dej sytuacji rozk³ady (dystrybuanty).
I mniej chodzi tu o porównanie faktów czy aktualiów, zdobytych przez wiedzê kognitywn¹, funkcjonalizm czy fizykalizm, ale o wiadomoæ rodz¹cych siê
mo¿liwoci i ich znaczenia. P. B. Lloyd,
zajmuj¹cy siê ontologi¹ Berkeleya (7),
wyranie podkrela, ¿e chodzi tu raczej
o bezkszta³tne chmury pojêciowe (hedged),
ni¿ o precyzyjne okrelanie znaczeñ: ¿e to
wcale nie trywialna zasada nakazuje doszukiwaæ siê ogólnych znaczeñ w prywatnych
wypowiedziach o swoich prze¿yciach, czyli
o w³asnym stanie umys³owym. W wielu
praktycznych rozwi¹zaniach nawet zaciera siê ostre granice i zamazuje za pomoc¹
tzw. funkcji mg³y. Zbyt przesadna precyzja
staje siê naturaln¹ przeszkod¹, dlatego programowo wprowadza celow¹ niedok³adnoæ. To stanowisko stoi w wyranej
sprzecznoci z fenomenologi¹ E. Husserla,
propagowan¹ wspó³czenie przez F. Varellê
i szko³ê parysk¹ psychologii.
Utts J. i Josephson B. (8) w swoich eksploracjach wiadomoci szczególny nacisk
k³adzie tak¿e na hierarchiê relacji znaczeniowych, czyli na odkrywanie tego, co
w normalnych warunkach psychicznych
tkwi zakryte pod sensualn¹ warstw¹ zjawiskow¹. To stanowisko plasuje autorów blisko filozofii procesowej, blisko rzeczywistoci wirtualnej A. N. Whiteheada (9) i G.
Deleuzea (10), a w³aciwie w samym rodku teorii R. Penrosea i S. W. Hameroffa
(11), czyli w zorkiestrowanej redukcji
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obiektywnej, która kwantow¹ koherencjê
przeprowadza w dekoherencjê. St¹d te¿
wyp³ywa praktyczny wniosek, aby nie popadaæ w zbytni¹ przesadê przy prostym
i bezporednim t³umaczeniu zjawisk. Nie
mo¿e wszystko przebiegaæ tak, jak w trybikach zegarka, poniewa¿ ka¿d¹ ideê otacza
gruba pow³oka mg³y znaczeniowej. I nigdy
nie mo¿emy przewidzieæ, jaka czêæ otoczki pojêciowej naturalnym trybem rzeczy
spontanicznie przypadnie wybranej idei.
Ponadto ca³y gmach fizyki tonie w bioplazmie, czyli pierwotnej, jakkolwiek z³o¿onej pleromie lub blisko znacz¹cej pranie,
dlatego rozprawiaj¹c o cz¹steczkach subatomowych nie wiemy, o czym mówimy.
Pozostaj¹ bowiem tylko puste s³owa bez
treci, pozbawione g³êbszych znaczeñ.
Widaæ wiêc, ¿e emergencja nie wyrzuca
znaczenia zbyt ³atwo. Czêsto te¿ zdarza siê,
¿e jasna ilustracja  rycina  mo¿e oddawaæ wiêksze us³ugi, ni¿ przegadana definicja s³owna.
Tak bogate w m¹droæ wskazówki
pochodz¹ z nauki K. Wilbera. Z tego samego hermeneutycznego ród³a wyp³ywaj¹
interpretacje wszystkich dotychczasowych
teorii wiadomoci, z których ka¿da by³a
zdolna wyjaniæ jedynie jaki drobny fragment natury, podsuniêty i wysekwestrowany przez cz³owieka.
Wspó³czesna ogólna teoria g³osi, ¿e
wiadomoæ znajduje siê w stanie przestrzennego rozproszenia, a wiêc ma charakter globalny, roz³o¿ony, a nie zlokalizowany. Nie wydaje siê wiêc sensownym
zamykanie wiadomoci w pudle czaszkowym. Ju¿ sugestia mózgo-serca H. Bergsona
wydaje siê tu byæ powa¿nym wy³omem.
Nie tylko wiadomoæ, ale osobowoæ, psychopatologia i oczywicie zjawisko para-

psychologiczne nie mog¹ ograniczaæ siê do
jednego terytorium organizmu ludzkiego.
Sk³adnikami konstytutywnymi selfu, czyli
instytucji zdolnej do prze¿ywania, s¹ ró¿ne
rzeczywistoci: obiektywna, interobiektywna, a nawet intersubiektywna (6). Hipnotyzerzy i uzdrawiacze ró¿nego autoramentu
mog¹ wchodziæ, a raczej wdzieraæ siê w indywidualn¹ subiektywnoæ drugiego cz³owieka.
W 1995 roku D. Chalmers zamieci³ w Scientific American (5) artyku³ Zagadka wiadomego doznania, w którym
znalaz³a siê bulwersuj¹ca wiat wypowied,
¿e wiadomoæ subiektywna (self  dopisek mój J. T.) w dalszym ci¹gu pokonuje
obiektywistyczne wyjanienia. Empiryci
anglosascy  z doz¹ sarkastycznej ironii 
krytykowali D. Chalmersa, ¿e z wielk¹ emfaz¹ dokona³ odkrycia ko³a.
wiadomoæ zakotwicza siê równie¿
w intencjonalnoæ, której nie potrafi wyt³umaczyæ ¿adna empirystyczna metoda,
a tylko praktyki kulturowo  socjologiczne. Na przyk³adzie ch³opca  wilka widaæ, ¿e sam fizyczny mózg nie potrafi wytworzyæ ani autonomii, ani to¿samoci, ani
te¿ kompetencji lingwistycznych. Nie mo¿e
byæ siedzib¹ wiadomoci równie¿ ¿aden
ekologiczny system, ani nawet kontekst
kulturowo  socjologiczny. Mózg mo¿e jedynie byæ punktem wêz³owym, poprzez
który musi przebiegaæ Wielki £añcuch
Bytu bez pocz¹tku i koñca Plotyna lub
Myliciela Dalekiego Wschodu Sri Aurobindo. Mózg cz³owieka pe³ni funkcjê kinowego projektora, przy pomocy którego
wywietla siê wielokulturowe mapy Po³udnia i Pó³nocy, Wschodu i Zachodu (12).
Gnoza tak podsumowuje sytuacjê: mózg
generuje jedn¹ gnozyjn¹ rzeczywistoæ,

która sk³ada siê z dwóch pok³adów: wirtualnego i konkretnego; w pierwszym mo¿e
znajdowaæ siê wszystko, a w drugim  istnieje tylko kilka, aktualnie potrzebnych
rzeczy. wiadomoæ rozk³ada siê zarówno
w przestrzeni rozci¹gliwej kosmosu (extensive), jak te¿ ci¹gaj¹cej siê przestrzennie,
intencyjnej (intention) psychosfery, buduj¹c podstawê do teorii wszystkiego i niczego. Z dekompozycji tego teoretycznego gmachu, gnoza tworzy na gor¹co wizjê
i foniê wiata oraz fraktalowo  holiczny
obraz natury (13, 14, 15).
£
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SYLWESTER MARYNOWICZ

Osoby sprawne umys³owo
inaczej
Nie musia³em wymylaæ tego tytu³u. Rozsiewane s¹ one tak obficie
w przestrzeni komunikacyjnej jak py³ki lipy w czasie kwitnienia.
O ka¿dej porze roku. Chcia³oby siê pisaæ o sprawach powa¿nych
powa¿nie, ale obawiam siê, ¿e jest to w Polsce niemo¿liwe.

Autorka sformu³owania osoby sprawne umys³owo inaczej, pani pos³anka El¿bieta Zakrzewska, mia³a zapewne dobre
intencje, ale wysz³o jak zwykle. A chodzi tu
o ludzi dotkniêtych przez los, upoledzonych
umys³owo w stopniu g³êbokim, z pora¿eniami r¹k i nóg Wystarczy. Niemniej ich to
w³anie dotyczy Rozporz¹dzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia
1997 r. § 2 w sprawie zasad organizowania zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych
dla dzieci i m³odzie¿y upoledzonych umys³owo w stopniu g³êbokim (Dz. U. Nr 14
z 1999 r., poz 76). Innymi s³owy  chodzi
tu o dzieci i m³odzie¿ upoledzone umys³owo w stopniu g³êbokim, w wieku od
3 do 25 lat, dla których organizuje siê zespo³owe zajêcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz we wspó³pracy z rodzicami
indywidualne formy rehabilitacyjne. Nie
rozwodz¹c siê zbytnio, nale¿y stwierdziæ,
¿e istniej¹ orodki specjalistyczne, które
zajmuj¹ siê edukacj¹ ludzi z g³êbokimi zaburzeniami intelektualnymi. I ¿e dzia³aj¹
one bardzo sprawnie.
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Nale¿y równie¿ dodaæ i to, i¿ pani pos³anka ma racjê twierdz¹c, ¿e do ukoñczenia 18 roku ¿ycia udzia³ w zajêciach kszta³ceniowych jest realizacj¹ obowi¹zku
szkolnego i obowi¹zku nauki. Natomiast
kontynuacja udzia³u w podobnych formach
przez osobê od ukoñczenia 18 lat do 25 roku
¿ycia jest jego prawem, którego nie nale¿y
traktowaæ jako rozszerzenie obowi¹zku
nauki.
Jak to niekiedy bywa wa¿kie pytania
zadaje siê wówczas, kiedy chodzi o pieni¹dze; dlatego pani El¿bieta Zakrzewska docieka w swojej interpelacji poselskiej: Czy
udzia³ w zajêciach rewalidacyjno-wychowawczych osoby upoledzonej umys³owo
w stopniu g³êbokim, która ukoñczy³a 18 rok
¿ycia mo¿na uznaæ za kontynuacjê nauki
w szkole? Oczywicie, ¿e nie pozostaje to
bez znaczenia, kiedy chodzi o ustalenie
uprawnieñ do zasi³ku rodzinnego.
Ci¹gn¹c kwestiê konsekwentnie mo¿na odpowiedzieæ: do 25 roku ¿ycia, zgodnie z wyk³adni¹ prawn¹, pieni¹dze siê
nale¿¹.

Jeli kto nie wie, jak rozwijaj¹ siê procesy fizyczne i psychiczne u ludzi z pora¿eniem mózgowym dzieciêcym, zadam to
samo pytanie, przesunê tylko granicê wieku: Czy udzia³ w zajêciach rewalidacyjnowychowawczych osoby upoledzonej umys³owo w stopniu g³êbokim, która ukoñczy³a
25 rok ¿ycia mo¿na uznaæ za kontynuacjê
nauki w szkole?
Otó¿, nie mo¿na. W obecnym prawie
polskim osoby niepe³nosprawne intelektualnie po 25 roku ¿ycia nie podlegaj¹ ju¿ prawu o rozszerzonym obowi¹zku kszta³cenia
prowadzonego w formie nauki w szko³ach
ogólnodostêpnych, oddzia³ach integracyjnych, orodkach lub centrach specjalistycznych. Maj¹ za to prawo do pobytu w rodowiskowych Domach Samopomocy lub
Domach Opieki Spo³ecznej. No có¿, mo¿na w tym przypadku powiedzieæ krótko:
jaka kultura i mo¿liwoci finansowe, taka
wartoæ bytowania po 25 roku ¿ycia dla
osób upoledzonych umys³owo w Polsce
Szczerze mówi¹c, by³bym gotów na
to przystaæ To znaczy  by³bym sk³onny
siê zgodziæ, ale nie jestem gotów tego przyj¹æ. (Bardzo pokrêtne stwierdzenie. Ale
prawdziwe.)
Dlaczego  nie podo³am? Otó¿, zaniepokoi³a mnie moja w³asna ogromna niewiedza dotycz¹ca wielu rzeczy, które napisa³em i przytoczy³em powy¿ej. Zacznê od
s³ownika. A w³aciwie tylko od jednego
s³ówka rewalidacja. Dla mnie ten wyraz
jest okropnym pojêciem bez wyrazu, z którego w³aciwie nic nie wynika poza jego
dotkliwym brzmieniem.
Zada³em sobie bowiem podstêpne pytanie: skoro bowiem jest re-walidacja to
musia³a byæ wczeniej jaka walidacja?
Okazuje siê, ¿e by³a i jest. Z angielskiego

znaczy to tyle co  wa¿ny, przekonuj¹cy,
uzasadniony. Rzecz ca³¹ jednak¿e skomplikowa³ nieco Erich Fromm, który ten termin
wprowadzi³ do psychologii. Wed³ug niego
walidacja oznacza³a sprawdzanie zgodnoci naszych w³asnych spostrze¿eñ ze spostrze¿eniami innych ludzi dotycz¹cych tego
samego zjawiska. Autor Ucieczki od wolnoci uwa¿a³, ¿e ludzie dziêki walidacji odczuwaj¹, ¿e rzeczywicie istniej¹ i ¿e bez niej
to odczucie nie mog³oby zaistnieæ. A zatem
dowalidowaæ mo¿na siê tylko w grupie.
(Jakie to proste. Jednostka w grupie!)
I wszystko by³oby piêknie, gdyby nie
to, ¿e dla obecnych dysponentów s³owo rewalidacja nie charakteryzuje (tako rzecze
W³adys³aw Kopaliñski) czego ponownego
znowu, na nowo, powtórnie, ale oznacza
przywrócenie cz³owiekowi pe³nej sprawnoci. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzglêdniaj¹cym
wiedzê teoretyczn¹ i dzia³anie skierowane
na osobê niepe³nosprawn¹. Ma prowadziæ
do usprawniania zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. Krótko mówi¹c, nie mam zielonego pojêcia, co musia³oby nast¹piæ miêdzy 26-latkiem z dzieciêcym pora¿eniem mózgowym a jego nauczycielem, by w wyniku obopólnych
dzia³añ nast¹pi³ cud, czyli rewalidacja.
Celowo zaznaczy³em tutaj wiek (26 l.),
bo przed 25 rokiem ¿ycia takowe cuda siê
zdarzaj¹ i to nie tak rzadko. Proszê oto przyk³ad.
Pani Wies³awa P³ochocka, nauczyciel
terapeuta, której k³aniam siê nisko, opisuje
swoj¹ 5-letni¹ naukê obecnie z 19-letnim
Przemkiem, którego nauczy³a komunikowania siê z otoczeniem (przez t³umacza
rzecz jasna, czyli siebie!) w systemie Blissa. Ch³opca dotknê³o dzieciêce pora¿enie
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mózgowe. Przemek nie mówi, nie chodzi,
nie stoi, równie¿ samodzielnie nie siedzi.
Nie kontroluje motoryki r¹k ze wzglêdu na
ruchy mimowolne. Wprowadzenie symboli Blissa  jak pisze pani Wies³awa 
umo¿liwi³o i wyzwoli³o u niego spontaniczn¹ potrzebê komunikowania siê. Rozwinê³y siê jego zainteresowania, a wiêc ta
w³aciwoæ psychiczna, która przybiera
postaæ aktywnoci poznawczej. Budowê
jêzyka pozna³ w stopniu pozwalaj¹cym na
spontaniczne nawi¹zywanie kontaktu bezporednio w dialogu ( ). Czym wiêc jest
Bliss dla Przemka? Po pierwsze  drog¹
z g³êbokiej izolacji, z ciszy i wielkiej bezradnoci do cz³owieczeñstwa, po drugie 
sposobem na kontaktowanie siê z ludmi,
poznanie wiata, wyra¿anie uczuæ. Najlepiej wyrazi³ to sam Przemek formu³uj¹c
zdanie : ©... ... ©+! Æ (dziêkujê za dobre
¿ycie).
Nie mnie oceniaæ walory systemu Blissa czy innych systemów opartych na piktogramach, niemniej uwa¿am, ¿e s¹ to formy
komunikowania bardzo trudne. (Tym wiêkszy uk³on wobec tych, którzy tego mozolnego zadania siê podejmuj¹.) Mam jednak¿e niewielkie, ale jakie tam blade pojêcie
o tym, jak siê tego mo¿na nauczyæ i jak to
funkcjonuje. Pewien ch³opiec, którego pozna³em  wypisz, wymaluj Przemek  pos³ugiwa³ siê sprawnie systemem Blissa jeszcze pó³tora roku temu, obecnie, po
wielomiesiêcznej przerwie ma z t¹ form¹
komunikowania ogromne k³opoty. Ale i tak
mój Przemek jest genialny, jeli nawet
pamiêæ go zawiod³a w 50%. Proszê sobie
wyobraziæ, ¿e system Blissa sk³ada siê
z 2250 symboli reprezentuj¹cych ponad
4 tysi¹ce s³ów. Có¿, na szczêcie, ju¿ nieco
wczeniej mój Przemek wprawia³ siê
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w pisaniu jednym palcem na klawiaturze
komputerowej (specjalnej), gdzie do dyspozycji jest 26 znaków, 10 cyfr i 15 przycisków funkcyjnych. Dzisiaj z ch³opcem
mogê prowadziæ d³ugie rozmowy bez wiêkszych k³opotów. Cud?
Nie chcia³bym tu wyjæ na wstrêciucha (choæ pewnie i tak nim jestem), ale ciekawi mnie pytanie: kto prócz pani Wies³awy komunikuje siê z Przemkiem pos³uguj¹c
siê systemem Blissa? miem podejrzewaæ,
¿e niewiele osób. I jest to grono bardzo hermetyczne. A z moim Przemkiem mog¹
porozumiewaæ siê wszyscy, którzy maj¹
pod rêk¹ laptopa i systemowy edytor tekstów.
Jak zwa³, tak zwa³: marzenia kilkoro
dzieci spe³ni³y siê zgonie z Rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 stycznia 1997 r. § 2 (Dz. U. Nr 14
z 1999 r., poz 76).
Niestety, obawiam siê, ¿e nasz cud
rewalidacyjny koñczy siê, kiedy ustaje prawo ludzi po 26 roku ¿ycia do rozszerzonej
nauki pojmowanej jako edukacja szkolna.
Na drodze niepe³nosprawnych pojawia siê
bowiem rodowiskowy Dom Samopomocy typu A, B lub AB (oznakowanie do rozszyfrowania). Od razu mówiê  nie mam
nic przeciwko DS-om. Po prostu niewiele
o nich wiem, choæ to co wyczyta³em o tych
placówkach na ró¿nych forumach i stronach WWW przypomina mi krainê prezentacji pobo¿nych ¿yczeñ w podrasowanym albumach fotograficznych, za którymi
skrywana jest siermiê¿-na rzeczywistoæ w
teatrze ¿ycia codziennego.
Wiêkszoæ DS-ów, powo³uj¹c siê na
stosowne przepisy (Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz.U. Nr 111, poz. 535, z pó. zm.),

odst¹pi³o od realizacji enigmatycznej rewalidacji. W zamian przyjê³o zasadê podtrzymania i rozwijania umiejêtnoci do
samodzielnego ¿ycia u swoich podopiecznych. Co to w praktyce oznacza? Niestety,
dzia³ania w stylu ochronek dla doros³ych.
Realizacja za wg wzoru ustawicznego
kszta³cenia zosta³a odsuniêta na trzecie
miejsce. Pierwsze postêpowanie prowadzi
do ograniczonej wydolnoci psychicznej
ludzi z upoledzeniem umys³owym, druga
inicjatywa stara siê ten proces zdecydowanie
zatrzymaæ. Dlaczego tak siê dzieje? Otó¿
DS-y wprowadzi³y system warsztatowopracowniany, czyli zachowawczy. Roi siê
w tych placówkach od pracowni: komputerowych, kulinarnych, plastycznych, rêkodzie³a, samodzielnoci i stolarskich. Chwalebne, ale jedynie w doskonaleniu zachowañ
stereotypowych. Niemniej, jeli tego rodzaju koncepcja satysfakcjonuje pomys³odawców, to wszystko jest w przyjêtym przez
nich porz¹dku.
Niemniej trzeba postawiæ sobie w tym
miejscu pytanie. Czy np. gimnastyka pamiêciowa, mylowa mo¿e na co siê przydaæ
ludziom po 26. roku ¿ycia w dodatku upoledzonych umys³owo? Nie ma w tym
wzglêdzie jednoznacznej odpowiedzi. Nie
ma bowiem w tej dziedzinie wielu dociekañ naukowych mimo powa¿nych badañ
zwi¹zanych np. z afazj¹. Wiadomo natomiast, ¿e kszta³cone procesy poznawcze u
uczniów w szko³ach tzw. normalnych wskazuj¹ jednoznacznie na fakt, i¿ wiele przyswajanych wiadomoci mimo swojej pozornej nieprzydatnoci, ale traktowanych jako
systematyczne rozwi¹zywanie zadañ problemowych, utrzymuje umys³ w sta³ej
sprawnoci intelektualnej do pónej staroci.
Jestem (naprawdê jestem!) pod du¿ym
wra¿eniem ciekawego i szczerego progra-

mu wspieraj¹co-rehabilitacyjnego DS-u
Promyk w Nowym Targu, która to placówka ma pomagaæ u¿ytkownikom w rozwijaniu jak najwiêkszego stopnia ich autonomii oraz wspieraæ rodowisko rodzinne.
A chodzi w tym wszystkim o kszta³towanie motywacji do akceptowanych przez
otoczenie zachowañ, wyrabianie nawyków
celowej aktywnoci, trening w sposobie
¿ycia zbli¿onym do zwyczajowych norm.
Chcê wierzyæ, ¿e zespó³ z Nowego
Targu osi¹gnie swoje cele. Ale czy jest to
mo¿liwe wed³ug zaproponowanego poni¿ej harmonogramu?
· 7-9 dy¿ur poranny w kuchni, przygotowywanie siê do zajêæ;
· 9-10 spotkanie spo³ecznoci Domu, wybór podejmowanej aktywnoci;
· 10-12 zajêcia w wybranych pracowniach
oraz treningi, w poniedzia³ki i czwartki 1 godzina zajêcia umuzykalniaj¹ce;
· 12-13 przygotowanie do obiadu;
· 13 obiad;
· 13.30 dy¿ur przy zmywaniu naczyñ i porz¹dkowaniu jadalni;
· 13.00-15.00 rehabilitacja fizyczna, zajêcia
sportowe, relaks, w poniedzia³ki i czwartki
wyjcie na salê gimnastyczn¹;
· do 16.00 czas wolny.
Jak to mówi¹: wiara czyni cuda. ¯yczê,
by Promykowi z Nowego Targu owa tajemnica siê zici³a. W koñcu ka¿dy z nas
jest sprawny umys³owo inaczej.
£
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O swobodach seksualnych,
obci¹¿eniu prac¹
i naszych okupantach
W listopadzie zdarzy³o mi siê uczestniczyæ w konferencji powiêconej
przygotowaniom Turcji do wejcia do Unii Europejskiej. Podczas dyskusji turecka dziennikarka zapyta³a Wa¿nego Dzia³acza (nominalnie
te¿ dziennikarza) o perspektywy rozszerzenia zakresu swobód obywatelskich w ich kraju na sferê obyczajow¹. Odpowied by³a jakby
polska: to niewa¿ne w zestawieniu ze sprawami takimi jak mocarstwowoæ, prawa obywatelskie s¹ zagwarantowane, wywlekanie takich
spraw podczas zagranicznej konferencji szkodzi pozycji negocjacyjnej kraju, a na koniec nawi¹zanie do Kanta: obywatele skar¿¹ siê (lub
mog¹ siê skar¿yæ) na nadmierne swobody seksualne czêci spo³eczeñstwa.

Dziennikarce to nie wystarcza³o, najwyraniej nawi¹zywa³a do tegorocznego
referendum konstytucyjnego, które utrwali³o oparcie prawa tureckiego o Islam. W
przerwie spróbowa³em utemperowaæ nieco feministkê, bowiem powrót do Ankary
z opini¹ kobiety kalaj¹cej Islam w kraju
giaurów móg³by mieæ dla niej przykre konsekwencje. Ze wzglêdu na lekturê klasycznych erotyków arabskich (by³y wzorem dla
redniowiecznych poetów europejskich)
nie wierzê w specyficzn¹ dla Islamu surowoæ obyczajów. Odwo³a³em siê do XIXwiecznych dowiadczeñ Europy, wspomnieñ Gorkiego i klasycznych XX-wiecznych badañ amerykañskich. Tak zwana
zdrowa wiêkszoæ spo³eczeñstwa, zmuszaj¹ca kobiety do 3K (kuchnia, dzieci
i koció³), nie dzia³a³a nigdy w warunkach
ostrej konkurencji ludzi i firm, wymagaj¹30

cej ca³kowitego powiêcenia siê pracy oraz
wykonywania jej w ogromnych rozmiarach, a przy tym perfekcyjnie i z polotem.
Historia wielu firm i organizacji, które wydoby³y siê z niebytu i wesz³y na szczyty
zglobalizowanego wiata wyranie wskazuje, ¿e odby³o siê to kosztem wielkiego
wysi³ku i powiêcenia, a w sferze psychologicznej funkcjonowa³y kolektywy opieraj¹ce siê na zaufaniu i pomagaj¹ce sobie.
Nie by³o tam miejsca na donosicielstwo czy
zagl¹danie kolegom pod ko³dry. Zreszt¹ kto
mia³by to robiæ, gdy wszyscy pracowali do
upad³ego.... Opresyjnoæ obyczajow¹ niesie znana i w Polsce grupa ludzi zbytecznych, a utrzymywanych przez firmy i organizacje. Poniewa¿ nie zajmuj¹ siê prac¹,
maj¹ doæ czasu i mo¿liwoci by pilnowaæ
zachowania blinich. Oczywicie, ich firmy czy organizacje zawsze bêd¹ prospero-

wa³y bardziej dziêki relacjom spo³ecznym
ni¿ tryumfom rynkowym.
Zdrowy cz³owiek mo¿e wykonywaæ
dobrze a nawet znakomicie jedn¹ czynnoæ
w ograniczonym wymiarze czasu i wysi³ku. Trafiaj¹ siê osobniki zdolne do równoleg³ej wietnej pracy w paru dzia³aniach,
ale na ogó³ kosztem d³ugoci pracy. Mo¿na do wymagañ dorzuciæ nienaganny ubiór
i maniery, ale z regu³y owocuje to obni¿eniem co najmniej iloci pracy. Znane nam
z niedawnej historii masówki w zak³adach pracy, podczas których potêpiano imperialistów, odszczepieñców, bikiniarzy itp,
odbija³y siê wyranie na iloci i jakoci produkcji. Psychicznie lub organicznie ludzie
nie s¹ w stanie pracowaæ d³ugo, wydajnie i
jednoczenie spe³niaæ licznych pozazawodowych kryteriów poprawnoci politycznej czy obyczajowej. Sukcesy gospodarki
amerykañskiej wi¹¿¹ siê z osobnikami p³ci
obojga ubranymi w d¿insy i flanelowe koszule, pracuj¹cymi bez wytchnienia, ale na
luzie. Sztywnoæ pogl¹dów i obyczajów
reprezentowana przez lokalne Orodki
Kszta³towania Opinii Publicznej (OKOP,
termin który wymyli³em w latach 70-tych,
pracuj¹c w instytucie PAN) by³a im nie tylko obca, ale i jakby nieznana. Wysi³ek sformu³owania tego wszystkiego zwiêle i po
angielsku by³ na tyle powa¿ny, ¿e po konferencji zastanowi³em siê, czy by nie napisaæ tego nieco szerzej, ale po polsku. Z codziennego przegl¹du nowoci naukowych
wyci¹gn¹³em kilka, które zazwyczaj pomijam i skomponowa³em poni¿szy esej. Nie
dotyczy on pracy i obyczajów grup wariatów, którzy kosztem zdrowia osi¹gaj¹ krótkotrwa³¹ na ogó³ wolnoæ, w tym obyczajow¹. Ich firmy czy organizacje prêdzej czy
póniej (w Polsce bardzo szybko) dostan¹

siê w ³apki Ciotek Rewolucji czy Teciowych G³ównych Akcjonariuszy, albo po
prostu Ludzi Szlachetnych i Zas³u¿onych
Którzy Lepiej Wiedz¹ Co Jest Dobre i W³aciwe. Zreszt¹ dowiadczenia tego rodzaju
s¹ obecnie typowe raczej dla Chin ni¿ Europy.
Punktem wyjcia do poni¿szych rozwa¿añ s¹ badania spójnoci spo³ecznej, prowadzone przez psychologów, a wa¿ne
w ekonomii. Przed kilku laty opisa³em1) typowe dla Polski (aczkolwiek badane w innych krajach) zacietrzewienie w karaniu
ludzi, zachowuj¹cych siê w mniemaniu
karz¹cych niew³aciwie. Prowadzi³o to do
wymiernych strat, równie¿ dla karz¹cych.
Zjawisko to wietnie korelowa³o negatywnie z ogólnym rozwojem kraju, stopniem
wolnoci gospodarczej (w tym wolnoci od
korupcji), dochodem narodowym i d³ugoci¹ ¿ycia. Teraz widzê, ¿e brak takiej cechy spo³ecznej jak bezsensowna mciwoæ
pozytywnie koreluje ze swobod¹ obyczajów. Niedawno Komisja Europejska og³osi³a wyniki badañ dotycz¹cych kapita³u
spo³ecznego, czyli zdolnoci ludzi do
wspó³pracy z rodakami. Dla Polski wypad³y one le: nie wierzymy blinim, wiêc
raczej nie bêdziemy siê dla nich powiêcali w pracy.
Zacznê od klasycznej pracy Baumeistera i Vohs definiuj¹cej ekonomiczne
uwarunkowania aktywnoci seksualnej2).
Zdefiniowa³a ona seks jako dobro oferowane przez kobiety a po¿¹dane przez mê¿czyzn (jest to sprzeczne z zasad¹ równoci
p³ci, ale silnie wspierane przez wyniki badañ). Jego cena w warunkach rynkowych
wyznaczana jest przez popyt i poda¿. Na
ich relacje wp³ywa lokalna demografia
i osobiste walory graczy rynkowych. Po31

przez normy obyczajowe i radykalnoæ ich
egzekwowania mo¿na istotnie zmieniaæ
poda¿ seksu. Jednostronny wymóg wiernoci kobiet, sk¹din¹d korzystny dla nich
emocjonalnie, a maj¹cy na celu upewnienie mê¿czyzn w ich ojcostwie, prawie nigdzie nie jest egzekwowany w stosunku do
mê¿czyzn, co zaburza rynek seksu tak silnie, ¿e typowe sta³o siê oferowanie z zamian za seks ma³¿eñstwa (jest to korzystne
dla kobiet, które na ogó³ dorabiaj¹ siê mniejszych maj¹tków ni¿ mê¿czyni). Ograniczenia w dostêpie do antykoncepcji i aborcji podnosz¹ cenê, któr¹ za seks p³ac¹
kobiety i s¹ kolejnym czynnikiem ograniczaj¹cym poda¿ na rynku seksu. W takiej
sytuacji ronie atrakcyjnoæ seksualna kobiet mniej atrakcyjnych osobicie, w tym
starszych. Raczej nie przypadkiem sporód
nich wywodz¹ siê rzesze ochotniczych
stra¿niczek moralnoci, bez których egzekwowanie restrykcyjnych norm obyczajowych by³oby bardzo trudne i kosztowne.
Cenê seksu obni¿a dostêp do pornografii i prostytucji, a podnosi pilnowanie
mê¿czyzn, by nie mieli okazji do skoków
w bok. Na cenê seksu ma równie¿ wp³yw
ró¿nica statusu spo³ecznego i materialnego graczy rynkowych. Dodaæ nale¿y ¿e
nie jest to odkrycie Baumeistera i Vohs lecz
stara tradycja spo³ecznoci niedemokratycznych, ujmowana np. w erotyce hinduskiej jako stosunki wy¿sze i ni¿sze, razem z przynale¿nym im rytua³em czynnoci
nie tylko seksualnych. Na rynkowy charakter seksu wskazuj¹ równie¿ statystyki niezamê¿nych matek: jest ich wiêcej w rodowiskach z deficytem mê¿czyzn (zdaniem
Baumeistera i Vohs decyzja o urodzeniu
dziecka jest przejawem podnoszenia przez
kobietê stawki we wspó³zawodnictwie
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o mê¿czyznê, byæ mo¿e w Ameryce macierzyñstwo jako takie nie jest tak cenn¹
wartoci¹ jak u nas). Rewolucja seksualna,
która zdaniem wiêkszoci badaczy wynik³a z dostêpnoci antykoncepcji i aborcji,
zdaniem autorów by³a dope³nieniem prawnego równouprawnienia kobiet, których
wiêkszoæ (na to wskazuj¹ badania) uwa¿a
obecnie, ¿e by³ to krok za daleko.
Restrykcyjne prawo i obyczajowoæ
doprowadzi³y w XIX wieku do stworzenia
normy obyczajowej klasy redniej, do dzi
aktualnej w wielu krajach i rodowiskach.
le siê w niej znajduj¹ ludzie biedni, którzy nie s¹ atrakcyjni jako kandydaci do
ma³¿eñstwa. Powoduje to rozwój rynku tanich substytutów seksu, g³ównie pornografii i prostytucji. Baumeister i Vohs cytuj¹ badaczy europejskich, którzy wyliczyli
iloæ kobiet stale lub okazyjnie czynnych
jako prostytutki na 5 do 15% populacji
(przed 100 laty). Nie wspominaj¹ o amerykañskiej normie obyczajowej: finansowaniu studiów prostytucj¹. Wiele wskazuje,
¿e zadomowi³a siê ona i w Polsce. Iloæ
kobiet dorabiaj¹cych seksem do niskich
poborów raczej siê nie zmniejsza, co wskazuje na z³udnoæ wskaników ekonomicznych, a w USA na narastanie rozwarstwienia spo³ecznego. Normy obyczajowe dla
klas rednich przestrzegane s¹ przez klasy
wy¿sze tylko wtedy, gdy jest to dla nich
wygodne, st¹d historyczna ci¹g³oæ tradycji erotycznych, czêsto szokuj¹cych ostroci¹ i równie czêsto zakazanych prawem.
Przyda³yby siê badania wp³ywu podobnych
do wiktoriañskich norm opracowanych
przez konfucjanistów, na demografiê Chin.
To nie nieca³e 200 ale 2000 lat dowiadczeñ.
Wzrost dobrobytu wiêkszoci ludzkoci czyni rynkow¹ grê seksem oraz instytu-

cjê ma³¿eñstwa przestarza³ymi. Odnotowaæ
nale¿y, ¿e prawnie nie by³y one nigdy zagro¿one, co interpretujê jako pilnowanie
interesów spo³ecznych i ekonomicznych
kobiet jednoczenie ma³o atrakcyjnych seksualnie i przegrywaj¹cych na rynku pracy.
We wszystkich starych kulturach istnieje
tradycja femme fatale, czy kobiety-modliszki, albo choæby ³owczyñ zamo¿nych
mê¿czyzn. Wzrost dobrobytu nie zaszkodzi³ im wcale, a perspektywa d³ugotrwa³ego obni¿enia stopy ¿yciowej wskutek kryzysu powinna pomno¿yæ ich szeregi.
Teraz przywo³am czynnik religijny,
maj¹cy wyrany wp³yw na tolerancyjnoæ
zachowañ ludzkich. Badania przeprowadzone w Zurichu na ponad 300 studentach
Uniwersytetu i Politechniki (28% katolików i 30% protestantów) równie¿ wywodzi³y siê z dylematu wiênia i podobnie
jak wy¿ej wspomniane1), polega³y na prowspólnotowym lub egoistycznym inwestowaniu pieniêdzy3). Grano w parach, partner doceniony lub pominiêty móg³ mciæ
siê na drugim. Przed ujawnieniem decyzji
inwestycyjnych partnera odbiera³ on sekwencjê 500 milisekundowych obrazów
komputerowych z podprogowym (40 milisekund) has³em. Zaobserwowano ¿e has³a
kojarzone z religi¹ zwiêksza³y prawdopodobieñstwo karania partnera za egoizm.
Dotyczy³o to w zasadzie tylko czêci graczy. Z ankiet wynika³o, ¿e niedawno sk³adali oni ofiary na rzecz kocio³ów lub organizacji religijnych. Podprogowe has³a
kojarzone z zemst¹ i karaniem nie mia³y
wp³ywu na zachowania graczy. Odnotowano równie¿ karanie uczciwych partnerów,
tak¿e stymulowane has³em religijnym. Podobnie jak w badaniu wspomnianym wy¿ej, karz¹cy traci³ na wymierzaniu kary.

Szwajcaria w badaniu sprzed kilku lat1) nale¿a³a do krajów, których obywatele zachowywali siê racjonalnie, usi³uj¹c wynieæ
z udzia³u w grze jak najwiêcej pieniêdzy,
rzadko wiêc stosowali karanie. Szwajcarsko-brytyjski zespó³ autorów nie interpretowa³ karania uczciwych graczy, moim
zdaniem karz¹cymi byli zarówno ludzie
nastawieni sadystycznie, jak i nie rozumiej¹cy zasad gry. Istotna jest obserwacja, ¿e
has³o religijne wyzwala³o w religijnych
graczach 3-krotnie wiêksz¹ od redniej chêæ
bezsensownego karania nieznanych ludzi.
W wywiadach dla prasy4) autorzy badania
podkrelali, ¿e chocia¿ religijnoæ wymaga od ludzi ofiar, to jest czynnikiem zwiêkszaj¹cym kooperacjê pomiêdzy ludmi, co
w sytuacjach skrajnych mo¿e decydowaæ
o prze¿yciu. Odnotowali te¿, ¿e podobne
efekty mo¿e daæ propagacja wieckich hase³
prospo³ecznych, np. socjalistycznych. Z naszego punktu widzenia, zamordystyczne
zapêdy zwolenników realnego socjalizmu by³y bliniaczo podobne do obecnych
zachowañ moherowych beretów itp.
zwolenników klerykalizacji ¿ycia spo³ecznego. Zdarza siê, ¿e mimo up³ywu czasu
s¹ to ci sami ludzie.
Trzy wielkie religie wynikaj¹ce z Biblii odnosz¹ siê generalnie negatywnie do
swobód obyczajowych i seksualnych. Wyranie ró¿ni¹ siê przy tym w konkretnych
przypadkach. Wynika to zarówno ze spo³ecznego przekazu twórców religii, tradycji kulturowych ludów, które by³y nosicielami
tych religii i docelowego modelu spo³ecznego, do którego religie zd¹¿a³y (bywa³
on zmienny, ale obecnie jest z regu³y sprzeczny z humanizmem i prawami cz³owieka). Ciekawe jest to w odniesieniu do seksu
nie nastawionego na reprodukcjê, zw³asz33

cza w zestawieniu z tradycjami innych ludów i religii. Na portalu Physics Forum prowadzonym przez wydawców informacyjnego portalu PhysOrg odby³a siê dyskusja
o nietolerancji wobec homoseksualizmu.
Przypomnê, ¿e zagro¿one eksterminacj¹ spo³ecznoci ¯ydów i chrzecijan potêpia³y go
jednoznacznie, a odnosz¹cy sukcesy Islam
nie zaleca³ drastycznych dzia³añ. Póniej
zmienia³o siê to wraz z powstawaniem i upadkiem imperiów, ostatnie próby eksterminacji gejów podejmowano w hitlerowskich Niemczech i protestanckich elitach
Ugandy. Homoseksualizm jest doæ czêsto
spotykany wród zwierz¹t, np. lwów. Pierwsze wpisy forum zidentyfikowa³y homofobiê
jako czynnik kulturowy, przypominaj¹c o powszechnoci homoseksualizmu w klasycznych cywilizacjach ródziemnomorskich
i wród Celtów. Dalsze przypomnia³y, ¿e
by³ on religijnie potêpiany ale tolerowany
u ludzi o mocnej pozycji spo³ecznej. Przywo³ano wspó³czesny wzorzec supermacho,
czêsto odgrywaj¹cego mêsk¹ rolê w stosunkach homoseksualnych. Czêsto celem
takich relacji jest ustalenie porz¹dku personalnego w spo³ecznoci, np. wiêziennej.
Jak zaznaczy³em wy¿ej, klasy uprzywilejowane akceptuj¹ normy obyczajowe tylko
wtedy, gdy jest to wygodne lub niezbêdne,
a ich drastyczne naruszanie uwa¿aj¹ za swój
przywilej. Dotyczy to równie¿ pedofilii, czêsto egzekwowanej przemoc¹. W dyskusji podniesiono fakt, ¿e tolerancji wobec homoseksualistów z warstw uprzywilejowanych
towarzyszy czêsto bezwzglêdne przeladowanie dewiantów spoza tych warstw.
Przywo³ano równie¿ pogl¹d powszechny
wród ewolucjonistów, ale chyba s³abo
udokumentowany: seks pomiêdzy osobnikami tej samej p³ci rozwija siê w popula34

cjach o nadmiernej (w stosunku do mo¿liwoci zajmowanego terytorium) liczebnoci, zw³aszcza u zwierz¹t spo³ecznych, np.
szczurów. Przed ustaleniem sekwencji DNA
za pewnik uchodzi³o, ¿e co 5. cz³owiek ma
genetycznie uwarunkowane sk³onnoci
homoseksualne. Obraz genomu nie jest tak
jednoznaczny, co uwypukla spo³ecznokulturowe uwarunkowania homoseksualizmu. Debatê zakoñczono przypomnieniem,
¿e spo³ecznoci lubi¹ mieæ wrogów, zw³aszcza s³abszych, bo wystêpuj¹cych w mniejszoci. Niedawno opublikowano badanie,
z którego wynika, ¿e zachowania homoseksualne wród ptaków wodnych (zw³aszcza
bia³ych ibisów) mo¿na wywo³aæ dodaj¹c
do ich diety zwi¹zki rtêci5). Dodam od siebie, ¿e wymuszony homoseksualizm i pedofilia s¹ bliskie innej pladze spo³ecznej:
przeladowaniom s³abszych. Znêcanie siê
nad dzieæmi okalecza je psychicznie równie sprawnie jak pedofilia, co gorsza pozostawia im sk³onnoci do powielania takich
zachowañ w stosunku do w³asnych dzieci.
Te ponure aspekty ¿ycia spo³ecznego nie
s¹ zwalczane przez dominuj¹ce w wiecie
religie.
Przyd³ugie dywagacje o wp³ywie religijnoci na swobody ludzkie trzeba podsumowaæ analiz¹ zasiêgu tego wp³ywu. Spo³eczne demonstrowanie religijnoci i braku
tolerancji zdarza³o siê ju¿ w staro¿ytnoci
(Sokratesa skazano za bezbo¿noæ) ale powszechnoæ zyska³o z urbanizacj¹ krajów
i rejonizacj¹ wiernych. Okres wojen religijnych uwiadomi³ ludziom negatywne
aspekty politycznej w³adzy Kocio³ów.
Dopiero jednak industrializacja doprowadzi³a do powstania potê¿nych grup spo³ecznych ¿¹daj¹cych wieckoci pañstwa, praw
dla ludzi wszystkich stanów i poszanowa-

nia w³asnoci prywatnej. Ich sukcesy zmusi³y zwolenników ancien régime do reorganizacji. Nie dzia³aj¹ ju¿ przez struktury pañstw, zdecentralizowali siê i skupili
na propagandzie. Opanowali najbardziej
masowe media i kreuj¹ elity polityczne
swoich krajów. W XVIII-wiecznej Francji
nazwano ich reakcj¹, póniej termin ten
zmienia³ znaczenie. Zasiêg propagandy jest
wiêkszy ni¿ kiedykolwiek w historii, ale jej
skutecznoæ doæ powierzchowna. W wiêkszoci krajów chrzecijañskich religijnoæ
deklaruje mniej ni¿ po³owa mieszkañców.
Badanie University of Michigan wyranie
zredukowa³o ten u³amek6). Skonfrontowano deklaracje uczestniczenia w ¿yciu religijnym z badanymi w 13 krajach bilansami czasu mieszkañców (okres 1975-2008).
Zmniejszy³o to liczbê praktykuj¹cych w USA
z 35-45% do 24-25%, czyli wielkoci wspólnej z Kanad¹ i krajami Europy. Zafa³szowanie by³o wiêc rzêdu 10-20%, podobnie
jak w Kanadzie. W katolickich krajach
Europy siêga³o 4-8%. Badanie to dowodzi
silnej presji spo³ecznej na bycie religijnym
i daje 2 liczebnoci: rdzenia religijnego
spo³eczeñstw i otoczki, która czuje siê
zmuszona do deklarowania religijnoci.
Rdzeñ sk³ada siê z ludzi wierz¹cych, koniunkturalistów i ludzi zmuszanych do
praktykowania. Jest wystarczaj¹co du¿y
i zwarty by uniemo¿liwiaæ przemiany spo³eczne, jednak zbyt s³aby, by utrzymaæ
ewentualne zmiany wymuszone przez siebie. Dobrze by³oby zbadaæ ten rdzeñ, byæ
mo¿e religijnoæ ma determinanty nie tylko kulturowe, lecz równie¿ somatyczne, np.
genetyczne.
Kolejne pora¿ki ugrupowañ religijnych maj¹ 2 przyczyny. Pierwsz¹ z nich jest
rozziew miêdzy religi¹ a praktykami Ko-

cio³ów, drug¹ wzrost wiedzy. Religie
musz¹ d¹¿yæ do utrzymania ³adu spo³ecznego z okresu swojej kodyfikacji (dla katolicyzmu jest to redniowiecze), inaczej
musia³yby ci¹gle rewidowaæ swoje dogmaty. Mo¿na przemilczaæ ró¿nice miêdzy stanem po¿¹danym (feudalna spo³ecznoæ
z nowoczesnymi technologiami) a realiami cywilizacyjnymi, zawsze jednak znajd¹
siê punkty zasadniczych rozbie¿noci.
Obecnie skupiaj¹ siê one wokó³ genetyki.
Kocio³y s¹ przeciwne sztucznym zap³odnieniom, co przy szybkim wzrocie zatrucia
rodowiska mo¿e doprowadziæ do drastycznego spadku liczby urodzin (bezp³odnoæ
staje siê chorob¹ cywilizacyjn¹). Wiêkszoæ
z nich jest równie¿ przeciw wprowadzaniu
in¿ynierii genetycznej do rolnictwa (technicznie jest to zbyteczne a gospodarczo
mocno ryzykowne). Wiêkszoæ teologów
chce tê sferê aktywnoci pozostawiæ woli
Boga (not to play God) i nauce w sensie
poznawczym. Charakterystyczne dla przegrupowañ politycznych zwi¹zanych z ofensyw¹ religijnoci jest jest nieoczekiwane
poparcie udzielone uprawianiu rolin modyfikowanych genetycznie przez ekspertów
Kocio³a Katolickiego7). Spe³nili oni w ten
sposób wymogi amerykañskie (rozpowszechnienie technologii firmy Monsanto,
w tym obecnie zakazanych, da³oby jej realn¹ w³adzê ¿ycia i mierci). Jeszcze trudniejsze mo¿e byæ pogodzenie 3 warstw w
których rozgrywa siê religia: osobistej, doktrynalnej i spo³ecznej. Dla wierz¹cego religia wyznacza wiatopogl¹d, system wartoci
i wartoci duchowe (kontakt z Absolutem).
S¹ to jego doznania, odczucia i przekonania
czysto osobiste. Kocio³y uwa¿aj¹ siê za
w³adne narzucania owieczkom przekonañ,
co jest sprzeczne z zasadami wiêkszoci
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religii. Organizuj¹ im te¿ ¿ycie spo³eczne a
nawet osobiste wewn¹trz wspólnot wiary,
z którymi uto¿samia siê u nas parafie. Duchowoæ sprowadzaj¹ do zbiorowych obrzêdów. W chrzecijañstwie biskup ma prawo
i obowi¹zek kszta³towania wiatopogl¹du
wiernych i wyjaniania im kwestii religijnych. Ksiê¿a katoliccy podczas rytua³ów
kontaktuj¹ siê z Bogiem, czego nie mog¹
dost¹piæ wierni. A przecie¿ przes³anie Boga
nie jest spo³eczne lecz indywidualne. W sumie pozostawienie ludziom rozumu i woli
ogranicza panowanie spo³eczne Kocio³ów.
Ich kolejne sukcesy mno¿¹ niezadowolonych i wywo³uj¹ opór. Si³a Kocio³ów
ynika w znacznej mierze z tradycji i przywi¹zania wiernych do obrzêdów: badanie zespo³u z uniwersytetu Ben Guriona wykaza³o ¿e amerykañskim kobietom uczestnictwo w mszy sprawia wiêksz¹ przyjemnoæ ni¿ niedzielne zakupy8).
Doszlimy w ten sposób do ograniczeñ
swobód obyczajowych i ograniczeñ ich têpienia. Spo³ecznie dopuszczalna strefa
zmian nie zmieni siê zapewne w daj¹cym
siê przewidzieæ czasie. Zmienia siê za to
otoczenie, w którym ¿yjemy i nasze mo¿liwoci oddzia³ywania na nie oraz na siebie
samych. Postêpy nauki codziennie poszerzaj¹ nasz¹ wiedzê o nas samych i naszym
otoczeniu, a postêpy techniki umo¿liwiaj¹
coraz dog³êbniejsze ingerencje w obie sfery naszego ¿ycia.
Dziêki postêpom biologii dowiadujemy siê coraz wiêcej o zamieszkuj¹cych
w naszych cia³ach i wokó³ nas mikroorganizmach, z których niektóre prawdopodobnie wywieraj¹ wp³yw na nasze postrzeganie wiata i zachowanie. Przytoczê tu
przyk³ad paso¿yta zamieszkuj¹cego mózgi
oko³o po³owy ludzi: toksoplazmy (toxopla36

sma gondii). Na ogó³ nie powoduje on widocznych stanów chorobowych, ale statystycznie jego nosiciele zachowuj¹ siê inaczej ni¿ pozostali ludzie. Mikroorganizm
ten jest blokowany w rozwoju przez ludzki
system odpornociowy, przez wszystkie
fazy rozwoju przechodzi jedynie w jelicie
swojego g³ównego nosiciela, kota. Badanie zara¿onych nim myszy i szczurów wykaza³o podniesiony poziom neuroprzekanika dopaminy w ich mózgach. Musi to mieæ
wp³yw na zachowanie nosicieli. Pierwsze
badania wykaza³y, ¿e jest on inny u ludzi
i u szczurów. Zaka¿one gryzonie eksploruj¹ usilnie swoje otoczenie, ludzie trac¹
zainteresowanie rzeczami nowymi. Seropozytywni mê¿czyni staj¹ siê dogmatyczni, nieufni wobec innych, zazdroni, uporz¹dkowani, czêciej ³ami¹ regu³y, s¹ mniej
impulsywni. Zainfekowane kobiety uwa¿aj¹ siê za gor¹cokrwiste, wyrozumia³e,
niespokojne, sumienne, wytrwa³e, moralizatorskie. Lubi¹ nawi¹zywaæ romantyczne
kontakty i kupowaæ odzie¿. Obie p³cie zapadaj¹ ³atwo na poczucie winy. Zaka¿enie
utrudnia skupianie siê na aktualnie wykonywanej pracy i prowadzenie samochodu.
Toksoplazmoza rozwija siê silnie we Francji (81% spo³eczeñstwa) i Brazylii (79%),
jest za to rzadka w Japonii (7%). Lafferty
wysun¹³ hipotezê, ¿e mo¿e to mieæ zwi¹zek z wystêpowaniem charakterów narodowych9). Ewolucjonici spekuluj¹ na temat sterowania przez paso¿yta swoim
gospodarzem, co jest doæ oczywiste, ale
nie mieci siê w klasycznej teorii. Dopamina w mózgu ma ewidentne zwi¹zki z seksem: niedawno wykazano, ¿e ludzie rozwi¹li i niewierni maj¹ specyficzne zmiany
w genach koduj¹cych mózgowe receptory
dopaminy 10). Paskudnym obyczajem

wspó³czesnych biologów nie ledzono
zmian w dzia³aniu samych receptorów,
przez co nie wiemy nic o mechanizmach
tego efektu. Powy¿szy przyk³ad wyranie
neguje mo¿liwoæ czysto religijnego a jednoczenie pozbawionego przemocy kszta³towania i homogenizacji spo³ecznego zachowania wiêkszych grup ludzkich.
Zakres swobód zmienia siê wraz zakresem mo¿liwoci korzystania z nich.
Bardzo wiele w tej sferze zale¿y od dobrobytu: ludzie walcz¹cy o byt maj¹ zazwyczaj zupe³nie inne hierarchie wa¿noci ni¿
syci i bezpieczni. Ograniczenia w poda¿y
surowców oraz koniecznoæ zmniejszenia
zu¿ycia paliw mog¹ doprowadziæ w krótkim czasie do zaniku obecnego modelu
ogniska domowego na rzecz ¿ywienia siê
w sto³ówkach i mieszkania w otoczeniu rzeczy aktualnie nam potrzebnych (pozosta³e
bêdziemy musieli gdzie deponowaæ, by
zmniejszyæ zajmowan¹ przez siebie przestrzeñ lub w ogóle bêdziemy korzystali
z dóbr nale¿¹cych do wspólnot). Nie chcê
nawet myleæ o zmianach spo³ecznych
i obyczajowych, które to wymusi. Alternatyw¹ mo¿e byæ powszechna eksterminacja
ludnoci dla zmniejszenia obci¹¿enia Ziemi. Paul Crutzen, jeden z odkrywców dziury ozonowej twierdzi ¿e ¿yjemy w nowej
w historii Ziemi epoce antropocenicznej,
któr¹ charakteryzuje dominacja dzia³añ
ludzkich nad si³ami przyrody. Od roku 2015
mamy wejæ w okres dostosowywania siê
do tej nowej historycznie sytuacji11). Na razie
nic na to nie wskazuje.
Nic nie wskazuje równie¿ na zanik
przymusu obyczajowego o pod³o¿u religijnym: jak wspomnia³em wy¿ej, ma on oparcie w podzia³ach spo³ecznych (nie klasowych). Nawet w przoduj¹cym do niedawna

w liberalizmie spo³eczeñstwie amerykañskim zachowa³y siê si³y skrajnie konserwatywne, zdolne do ofensyw propagandowych
i narzucania swoich norm postêpowania
liberalnej wiêkszoci. Nieprzypadkowa
zbie¿noæ tego sukcesu konserwatystów
z utrat¹ przez USA hegemonistycznej pozycji w nauce i gospodarce ma kilka aspektów, z których nie najmniej wa¿ny zarysowano w niniejszy eseju.
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IGOR MOSTOWICZ

Lewicowoæ polityczna
na rozdro¿u?
Nigdy nie by³em komentatorem politycznym naszej sceny politycznej!
Tekst ten spowodowa³o pytaniem jednego z redaktorów Przegl¹du,
który zada³ mi pytanie: Ile jest jeszcze lewicowoci w naszej lewicy? To,
co napisa³em wynika z moich codziennych obserwacji i przemyleñ, kiedy widzê jak mój kolejny, wietnie wykszta³cony student lub studentka
zaraz po obronie pracy magisterskiej lub licencjackiej wyje¿d¿a za granicê. W kraju za zostaj¹ s³absi, bez inicjatywy, czêsto nieudacznicy, mali
cwaniacy, albo ci, którzy maj¹ plecy daj¹ce im mo¿liwoæ za³atwienia
sobie intratnej pracy na umowê nie-mieciow¹. Mam wiadomoæ, ¿e
wszyscy za to, co siê dzieje p³acimy i d³ugo bêdziemy jeszcze p³aciæ,
choæ nas na to przecie¿ nie staæ, by kszta³ciæ wykwalifikowan¹ si³ê robocza dla wysoko rozwiniêtych pañstw na wiecie. wiadczy to o naszej
bezmylnoci, niefrasobliwoci, a nawet g³upocie politycznej i niczym
nieusprawiedliwionej rozrzutnoci. Ale do rzeczy!

Obecnie wydaje siê, ¿e mamy kilka lewic i to o anachronicznych programach politycznych, niedaj¹cych szansy na zmiany
polityczne w kraju. Ta pierwsza jest parlamentarn¹, a wiêc faktycznie przyjê³a zasady gier parlamentarnych i jedynie walczy
o udzia³ w sprawowaniu w³adzy, bo to daje
cz³onkom tej formacji pieni¹dze i status
spo³eczny  jako pewn¹ forma samozatrudnienia. Nie reprezentuje zasadniczo nikogo,
podobnie jak wszystkie partie, które twierdz¹, ¿e reprezentuj¹ wszystkich  no mo¿e
nie mieci siê w tej formule PSL  a wiêc
nikogo konkretnego. Lewica ta przyjê³a bowiem warunki nakrelone przez Konstytucjê RP, któr¹ sama wspó³tworzy³a, maj¹c¹
charakter neoliberalny i sprzyjaj¹c¹ pañstwu bur¿uazyjnemu, a wiêc i lewica akceptuj¹c¹ ten stan rzeczy; jest zatem raczej
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quasi-lewic¹, która stara siê przyj¹æ warunki
takiej gry parlamentarnej, w praktyce sankcjonuj¹cej formê spo³eczeñstwa klasowego ze wszystkimi jego konsekwencjami.
Nale¿¹ do niej te partie, które powstawa³y
wokó³ formacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Akceptuj¹ one wiêc milcz¹co wyzysk klasowy i uczestnicz¹ w szerzeniu
wiadomoci maskuj¹cej ró¿nice klasowe
oraz zorganizowany i prawnie usankcjonowany wyzysk spo³eczny. Dobrze mówi o tym
porzekad³o: p³aæ i p³acz, a jeli nie masz
z czego to na bruk  ty paso¿ycie spo³eczny! Podobnie jak inne partie, lewica nie
reprezentuje interesu klasy spo³ecznej ludzi
utrzymuj¹cych siê z pracy, a nie kapita³u
sta³ego czy obrotowego. Wik³a siê w promowanie tzw. interesu narodowego i pañstwowego, nazywaj¹c to postaw¹ patrio-

tyczn¹, który faktycznie zosta³ sprywatyzowany, sprzedany lub zreprywatyzowany.
Dzia³anie takie to faktycznie zamazywaniem interesów pomiêdzy klas¹ posiadaj¹c¹, dysponuj¹c¹ kapita³em i rodkami jego
produkcji, reprodukcji, dystrybucji, a g³ównie akumulacji oraz kulturow¹ hegemoni¹
polityczn¹, wspieran¹ przez dominuj¹cy
system wyznaniowy, mówi¹cy o wiêtoci w³asnoci prywatnej, choæ wiadomo,
¿e nikt jej ze sob¹ nie wemie po mierci
do grobu, a tym bardziej do nieba! Lewica
taka zdradzi³a interesy ludzi pracy, którzy
w liczbie prawie 3 milionów opucili kraj
w poszukiwaniu pracy  jako tania si³a robocza, która w Polsce nie ma swej reprezentacji politycznej, dbaj¹cej o jej interesy.
Polska Partia Pracy, która próbuje odwo³aæ
siê do pozosta³ych jeszcze niedobitków klasy robotniczej, nie ma elektoratu, który rozumia³by swoje po³o¿enie spo³eczne, bo
jego wiadomociowo zosta³a zainfekowana hegemoniczn¹ wiadomoci¹ klasy i elit
panuj¹cych, na us³ugach których jest rodzimy system medialny, kszta³tuj¹cy tak¹ w³anie wiadomoæ. Jej przywódcy uprawiaj¹
nadto propagandê na poziomie stalinowskim. Inne ruchy lewicowe ³¹cz¹ siê z ró¿nymi ruchami ekstremistycznymi o charakterze anarchistycznym i tak¿e nie reprezentuj¹
interesu ludzi pracy, jak równie¿ nie maj¹
zamiaru ubiegaæ siê o udzia³ w ¿yciu parlamentarnym, a ich chorob¹ polityczn¹ jest
tzw. nieustaj¹ca opozycyjnoæ, której celem
jest jedynie anarchizacja ¿ycia spo³ecznego bez jakiego wyranego celu spo³ecznego lub politycznego. Ich dzia³anie mieci siê bardzo dok³adnie w modelu pañstwa
neoliberalnego, bo zgodnie z jego zamys³em stanowi¹ kana³ ciekowy dla odprowadzania niezadowolenia spo³ecznego

wynikaj¹cego z bezradnoci i niezrozumienia
przez ludzi, szczególnie m³odych, swojego
po³o¿enia w spo³eczeñstwie, a wiêc frustracji, eskapizmu i zwyk³ej agresji spo³ecznej.
Organizowanie ró¿nych manif o lewicowej i kontr-manif o prawicowej proweniencji jest tego znakomitym przyk³adem
wpisuj¹cym siê w praktykê pañstwa neoliberalnego. W zwi¹zku z tym idee lewicowe
staj¹ siê elementem programów politycznych partii prawicowych i skrajnie reakcyjnych, jako forma szerzonej przez nie zadymy
ideologicznej, za humanizm lewicowoci zostaje wystawiony na pomiewisko,
bo nie idzie za nim ¿aden realny program
zmiany spo³ecznej, ani idea konsekwentnego planu politycznego, umo¿liwiaj¹cego
w praktyce urzeczywistnianie postulatów
lewicowych sprawiedliwoci spo³ecznej
i budowy demokracji spo³ecznej na jej przes³ankach, daj¹cych ka¿demu bez wyj¹tku
w miarê równe szanse rozwojowe. Rozkwita zatem charytatywnoæ, która usprawiedliwia nêdze ludzi i wyzysk dobroczyñców!
Nie jestem tu odkrywczy, bo zjawisko to
opisa³o ju¿ wielu teoretyków  np. Anthony Giddens w znanej pracy Poza lewic¹
i prawic¹, choæ na polskim gruncie proces
ten ma swoj¹ specyfikê, wynikaj¹cy z dowiadczenia realnego socjalizmu, jego meandrów w okresie PRL-u.
W kszta³towaniu wspó³czesnej wiadomoci spo³ecznej mówi siê i straszy jakim
komunizmem rozpowszechnianym przez
zmasowan¹ propagandê liberalno-prawicow¹, której centrum znajduje siê w IPN,
ale ¿aden z wykszta³conych liderów polskiej
lewicy nie przypomni choæby, ¿e w klasycznym modelu K. Marksa komunizm by³ rozumiany nie jako stan, ale proces, czyli nie
jaki utopijny cel, do którego siê d¹¿y, by
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zbudowaæ pañstwo idealne, bezklasowe,
które jest przecie¿ niemo¿liwe, a stanowi raczej utopiê filozoficzn¹, poczynaj¹c od koncepcji pañstwa Platona. Najczêciej s³u¿y
systemom totalitarnym jako ideologiczna
zas³ona dymna dla praktyk zbiorowego ucisku ludzi. Komunizm  nawet w pismach
klasyków  to ci¹g³y proces, czyli operacja
uspo³eczniania kolejnych generacji nowych
rodków produkcji (wszelkich mo¿liwych
wynalazków), reprodukcji i konsumpcji,
czyli udostêpnianie na skalê ogólnospo³eczn¹, a nawet globaln¹, wszelkich innowacji, które wynikaj¹ z rozwoju kolejnych
generacji nowych si³ wytwórczych i które
nale¿y jak najszybciej uspo³eczniæ, by wp³ywa³y na zmiany w interakcjach i stosunkach
spo³ecznych, stwarzaj¹c ludziom równe
szanse do partycypacji w wytwarzani i konsumpcji ogó³u dóbr zbiorowych, opartych na
tych nowych technologiach i nic wiêcej!
Chodzi o to, by ogó³ spo³eczeñstwa móg³ adekwatnie uczestniczyæ w zmianach ewolucyjnych jego struktury, funkcji oraz towarzysz¹cej im nadbudowie wiadomociowej,
nie ulegaj¹c marginalizacji i deklasacji. Tê
prawid³owoæ dobrze opisuje prawo Gordona Moora (omawiaj¹ce rozprzestrzenianie
siê innowacji i zwi¹zany z nim ruch kapita³u wikinomicznego wród ludzi), ni¿ modele tworzenia i cyrkulacji kapita³u u klasyków ekonomii, czy w obecnej ekonomii
neoliberalnej. Jeli siê to dobrze zrozumie,
to innowacyjnoæ i jej szybkie udostêpnianie mo¿e prowadziæ równie szybko i prawie
synchronicznie nie tylko do zmian w procesie
wytwarzania i konsumowania, ale równie¿
na poziomie wiadomoci indywidualnej
oraz zbiorowej ogó³u ludzi. Z tego wynika
przes³anka, ¿e nowa lewica winna szukaæ inspiracji ekonomicznych i spo³ecznych w roz40

woju spo³eczeñstwa informacyjnego w wymiarze globalnym, a nie trzymaæ siê starego modelu mylenia, powsta³ego w wiecie
industrialnym, którego ju¿ nie ma i nigdy
nie wróci w takiej samej postaci! Brak tej
wiadomoci wród elit partii lewicowych nie
sprzyja zrozumieniu notorycznej ewolucyjnoci przemian w wymiarze globalnym, w jakich naród polski uczestniczy, a wiêc musi
prowadziæ to do rozwarstwiania spo³ecznego, marginalizacji czêci ludzi, czego skutkiem s¹ zawsze konflikty spo³eczne o charakterze rewolucyjnym lub kontrrewolucyjcyjnym, co najczêciej cofa rozwój ludzi
i ca³oci spo³eczeñstwa w wymiarze lokalnym
i ma negatywny wp³yw na spo³ecznoæ globaln¹. Wojna i przemoc polityczna, na które
skazywane jest w ten sposób nasze pañstwo
przez tzw. wy¿sze koniecznoci przywo³ywane przez nasze elit polityczne, stanowi¹
jedyne formy wymuszanych zmian spo³ecznych, najczêciej niekorzystnych i kosztownych, os³abiaj¹cych potencja³ rozwojowy ogó³u ludzi w wymiarze lokalnym i globalnym,
a wiêc tak¿e i w Polsce. Za to wszyscy p³ac¹,
czêsto najwy¿sz¹ cenê, a tylko nieliczna grupa siê bogaci, dla samego bogacenia i nic
wiêcej, by celebrowaæ superkonsumpcjonizm i zapewniaæ sobie nieskoñczone alibi
na zysk i prosperity! Nasze lewice mimowolnie uczestnicz¹ w tym b³êdnym kole wspó³czesnoci, a wiêc s¹ raczej lewicowo pozorne, bo ta ich etykieta ma genezê najczêciej
historyczn¹, aktualnie nie maj¹c¹ wiêkszego znaczenia dla ¿ycia spo³ecznego ludzi,
co jest niew¹tpliwie ród³em ich marginalizacji politycznej. Wyborcy bowiem nie s¹
a¿ tak naiwni, by nie rozumieæ obecnych
mechanizmów przejmowania i sprawowania w³adzy, a sprowadzaj¹cych siê do tego,
¿e w kampaniach wyborczych pe³no jest

niejasny, nierealnych, ale sugestywnych
obietnic, za po przejêciu w³adzy, podobnie jak kiedy na Zachodzie, tak teraz na
Wschodzie bez zmian. Mechanizm tego
b³êdnego ko³a napêdza egoizm zbiorowy
charakteryzuj¹cy wspó³czesn¹ politykê
wiatow¹, regionaln¹ i lokaln¹ o trybalnej
proweniencji i ¿adna frazeologia lewicowa
nie jest w stanie go zmieniæ, a raczej go
maskuje! Potrzebna jest nowa ideologia
lewicowoci budowana o przes³anki globalne spo³ecznego ¿ycia ludzi tu w Polsce,
ale i na ca³ym wiecie, bo i tam ¿yj¹ równie¿ Polacy poród innych ludzi, z którymi
wchodz¹ w wiêzi spo³eczne, czêsto ju¿ na
ca³e swoje ¿ycie.
Na dzieñ dzisiejszy, w zwi¹zku z cz³onkostwem Polski w Unii Europejskiej, modelem spo³ecznym ideologii lewicowej mog¹
byæ odpowiednio zmodyfikowane programy
i idee socjaldemokratyczne, które sprawdzi³y siê w Niemczech i pañstwach skandynawskich w okresie powojennym, za antycypowaæ przysz³oæ mo¿na w odwo³aniu
siê np. do modelu fiñskiego, opartego na
gospodarce informacyjnej, a nie ma³powaæ
model amerykañski. Polska nigdy nie by³a
i nie bêdzie Stanami Zjednoczonymi Europie. Model fiñski pozwala temu spo³eczeñstwu na szybki i elastyczny rozwój ewolucyjny w kooperacji ze spo³ecznoci¹ globaln¹,
umo¿liwiaj¹c wysokie standardy ¿ycia wszystkim jego obywatelom bez wyj¹tku, choæ nie
jest wolny od zagro¿eñ, ryzyka, ale podejmuj¹c wspó³pracê globaln¹ stara siê minimalizowaæ negatywne jej wp³ywy w gospodarce wiatowej na losy swego narodu. O jakim
patriotyzmie mo¿na zatem obecnie mówiæ
 parafrazuj¹c Cypriana Kamila Norwida 
w kraju ludzi w wiêkszoci biednych i marnych, najczêciej nie z w³asnej woli? Pa-

triotyzm w ich wydania wyra¿a siê, niestety, najczêciej w zachowaniach patologicznych, a nawet zwyrodnia³ych, których formy trudno niekiedy odró¿niæ od zwyk³ego
wandalizmu! Niestety, proces ten staje siê zjawiskiem globalnym i nie dotyczy tylko Polski, a u jego podstawy le¿y mechanizm plemiennego egoizmu zbiorowego ludzi, który
dawa³ im szanse prze¿ycia w czasach przedhistorycznych, kiedy musieli wêdrowaæ,
konkurowaæ i walczyæ z innymi plemionami o terytoria, by prze¿yæ. Egoizm ten odradza siê i obecnie w zwi¹zku z pauperyzacj¹
zdecydowanej wiêkszoci spo³ecznoci
globalnej, a wspó³czesne spo³eczeñstwa
nierzadko upodobniaj¹ siê w³anie do takich prehistorycznych wspólnot plemiennych, walcz¹cych miêdzy sob¹ na mieræ
i ¿ycie, by w konsekwencji ulec innej zorganizowanej przemocy o charakterze politycznym. Wielkie grupy ludzi marz¹ jedynie o tym, by opuciæ swoje kraj, w którym
dalsze ¿ycie staje siê dla nich nie do zniesienia i nie ma ¿adnych widoków na zmianê. I tak coraz wiêcej ludzi staje siê przys³owiowymi nomadami. Byæ mo¿e tak w³anie zaczyna siê nowa zmiana jakociowa
w ¿yciu spo³ecznym ludzi na Ziemi. £

*2
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SYLWETKI a TWÓCZOÆ a RECENZJE

JAN NOWAK

W pierwsz¹ rocznicê tragedii
smoleñskiej
Wybrane wspomnienia o Wies³awie Wodzie
Wród 96 osób, które zginê³y tragicznie pod Smoleñskiem 10 kwietnia
2010 r. znalaz³ siê pose³ Wies³aw Woda, b. Wiceprezydent m. Krakowa,
b. Wicewojewoda Ma³opolski i b. Wojewoda Tarnowski. A przede wszystkim
nasz Przyjaciel i Kolega  ten najwa¿niejszy, bo by³ po prostu nasz...

W pierwsz¹ rocznicê Jego mierci
Rada Wojewódzka Polskiego Stronnictwa
Ludowego zorganizowa³a piêkn¹ uroczystoæ, najpierw na cmentarzu Rakowickim
w Alei Zas³u¿onych a potem w siedzibie
Wojewódzkiego Zwi¹zku Kó³ek Rolniczych przy Pl. Szczepañskim 8. Na cmentarzu sk³adano kwiaty i zapalono znicze,
na Pl. Szczepañskim przemawiali dostojni
gocie z Centrali i Województwa.
Uroczystoæ prowadzi³, z godnoci¹
i taktem, przewodnicz¹cy Rady Wojewódzkiej PSL dr Andrzej Kosiniak-Kamysz,
a znakomici gocie: Ewa Kierzkowska 
wicemarsza³ek sejmu, Jolanta Fedak  minister Pracy i Polityki Spo³ecznej, Eugeniusz
K³opotek  pose³ na sejm i Stanis³aw ¯elichowski  pose³ na sejm, przewodnicz¹cy
Klubu Poselskiego PSL  wspominali Wies³awa Wodê, Jego zaanga¿owanie, umiejêtnoci w pracy zawodowej i spo³ecznej,
dba³oæ o rodzinê i o Kraków  ukochane
przez Niego miasto. Wyra¿ali ¿al, ¿e zdecydowa³ siê na ten wyjazd, tym bardzie, ¿e
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uczestniczy³ w nim spoza oficjalnej listy,
aby spe³niæ patriotyczny obowi¹zek wobec
osób, które zginê³y w Katyniu.
Wród osób, które mia³y podzieliæ siê
swoimi wspomnieniami o Wies³awie Wodzie by³o te¿ moje nazwisko, ale tak siê z³o¿y³o, ¿e nie mog³em tego uczyniæ na oficjalnym spotkaniu, wiêc powspominam
teraz pisemnie. Mam nadziejê, ¿e bêd¹ one
mieciæ siê w konwencji wyg³oszonych oficjalnie wspomnieñ, które okrela³y Jego cechy osobowociowe, Jego sukcesy i zalety.
1) Pierwsze kontakty, jakie nawi¹za³em z Wies³awem Wod¹, mia³y miejsce
w Urzêdzie Miasta Krakowa. By³o to
w 1987 r.. Na posiedzeniu Rady Miasta radny Wies³aw Woda w swoich wyst¹pieniach
ostro krytykowa³ kierownictwo Urzêdu
Miasta, ¿e m.in. nie zapewni³o odpowiednich rodków na remont szko³y w jednym
z powiatów. Zarzuty by³y niew¹tpliwie
s³uszne, dla mnie nawet mi³e, bo odczyta³em je, jako troskê o sprawy owiaty, dla

mnie zawsze bliskie, ale gdy przysz³o mi
odpowiadaæ na te interpelacje, w dodatku
na tej samej sesji  to okaza³o siê, ¿e nie
jest to takie proste. Po prostu potrzeby finansowe s¹ praktycznie zawsze wiêksze ni¿
mo¿liwoci ich zaspokojenia. Przekona³
siê o tym tak¿e Wies³aw Woda, gdy kilka
miesiêcy póniej zosta³ wiceprezydentem
i przysz³o mu udzielaæ odpowiedzi na podobne zarzuty.
Mogê przyznaæ, ¿e pracuj¹c razem w Urzêdzie Miasta stosunkowo szybko polubilimy siê a z czasem zostalimy dobrymi
przyjació³mi. Mo¿e sprzyja³a temu wiadomoæ, ¿e pochodzimy obydwaj z jednych
stron d¹browsko-tarnowskich, a mo¿e to,
¿e urzêdowalimy w ró¿nych miejscach  on
na ul. Basztowej, a ja przy Placu Wiosny
Ludów. Tak czy inaczej odnosilimy siê do
siebie z uznaniem i ¿yczliwoci¹. W czasie
licznych spotkañ przy kawie rozmawialimy na ró¿ne tematy, w tym tak¿e o funkcjonowaniu w³adz miejskich i samorz¹dowych. Wówczas Wies³aw Woda wypowiedzia³ znan¹ prawdê: £atwiej jest zadawaæ
pytania, ni¿ udzielaæ na nie odpowiedzi.
W tej kwestii  po osobistych dowiadczeniach  bylimy ca³kowicie zgodni.
2) Gdy Wies³aw Woda zosta³ Wojewod¹ Tarnowskim (1992 r.) sk³ada³em Mu
tam towarzyskie wizyty, najczêciej przy
okazji wyjazdów w moje rodzinne strony
na Powile D¹browskie.
Pewnego razu podczas spotkania w Jego
gabinecie zwróci³em siê do Niego z przyjacielsk¹ prob¹, aby udzieli³ pomocy przy
naprawie mostu (w³aciwie mostku) na
ma³ej rzeczce oddzielaj¹cej moj¹ miejscowoæ Æwików od Zalipia (zob. s³ynne malarki). Otó¿ pan wojewoda owiadczy³, ¿e za-

pozna siê ze spraw¹, rozpatrzy mo¿liwoci
i udzieli mi odpowiedzi. Trochê mnie to
zaskoczy³o, a nawet zdziwi³o... Spodziewa³em siê, ¿e us³yszê odpowied: oczywicie za³atwiê sprawê..., a nie, ¿e zapozna
siê, rozpatrzy....
Rzeczywicie kilka tygodni po mojej
wizycie pojecha³ do mojego Æwikowa, spotka³ siê z so³tysem i doprowadzi³ do wybudowania tego ma³ego mostka!
Opieraj¹c siê na tym przyk³adzie mogê
dzisiaj stwierdziæ, ¿e zachowa³ siê w tej
mojej sprawie przyk³adnie, profesjonalnie, odpowiedzialnie, i co najwa¿niejsze,
skutecznie. Nie rzuca³ s³ów na wyrost, nie
obiecywa³ bez rozeznania... I taki w³anie
by³ w ¿yciu i pracy zawodowej i spo³ecznej. I takiego powinnimy zachowaæ w naszej pamiêci.
3) I wreszcie wspomnienie z 2007
roku, gdy by³ pos³em RP. Odwiedzi³em Go
w siedzibie PSL na ul. Batorego  przedstawiaj¹c probê z pozycji Krakowskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej (KOZPN) o interpelacjê poselsk¹ w sprawie Euro 2012.
W odpowiedzi wyst¹pi³ oficjalnie na
forum sejmu z zapytaniem poselskim  jakie by³y konkretne przyczyny, ¿e nie
uwzglêdniono Krakowa w gronie miast
przewidzianych do rozgrywania meczów
o Mistrzostwo Europy?
Jak wiadomo ta interwencja nie przynios³a oczekiwanych skutków, ale warto
odnotowaæ, ¿e by³a to jedyna oficjalna interwencja poselska w tej sprawie z pozycji
pos³ów Krakowa i Ma³opolski. I za to rodowisko pi³karskie Krakowa jest wdziêczne Pos³owi Wies³awowi Wodzie. Ja zreszt¹
tak¿e  jako d³ugoletni dzia³acz i kibic pi³£
karski.
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W uznaniu zas³ug dla Krakowa
Prezydenta Zbigniewa Skolickiego
Stowarzyszenie Kunica
zorganizowa³o w pierwszej po³owie maja 2011 roku wieczór wspomnieñ w 40. rocznicê mierci Zbigniewa Skolickiego (1971) Prezydenta Miasta Krakowa w latach 1959-1969.
W gocinnej sali Fontany Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa przy Rynku G³ównym w Krakowie zebra³o siê blisko 100 osób  wspó³pracowników, kolegów i przyjació³ Prezydentra, Jego rodzina
i bliscy. Uroczystoæ prowadzi³ inicjator
spotkania prof. Hieronim Kubiak  prezes Kunicy, a wspomnieniami podzilili
siê w kolejnoci wyst¹pieñ: prof. Jacek
Majchrowski, obecny Prezydent Miasta
Krakowa, który w swoim wyst¹pieniu porówna³ Prezydenta Zbigniewa Skolickiego
do kiedysiejszych wielkich Prezydentów
Krakowa jak: Józef Dietl, Juliusz Leo, Miko³aj Zyblikiewicz), prof. Stanis³aw Grodziski, b. prorektor Uniwersytetu Jagielloñskiego, podkreli³, ¿e wspó³praca miêdzy
Prezydentem Zbigniewem Skolickim a rek-
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torem UJ, g³ównie w czasie obchodów 600-lecia UJ uk³ada³a
siê bardzo dobrze, Jan Güntner,
przedstawiciel Stowarzyszenia
Kunica przedstawi³ ¿ycie i dzia³alnoæ Zbigniewa Skolickiego oraz Jego
zas³ugi dla rozwoju Krakowa.
Ponadto wyst¹pili: doc. Andrzej Kurz
i dr Jan Skiba z pozycji wspó³pracowników i przyjació³. Redaktorzy Mieczys³aw
Czuma i Leszek Mazan przypomnieli ciekawe wydarzenia z ¿ycia i pracy Prezydenta.
Na zakoñczenie syn Prezydenta dr
Zbigniew Skolicki podziêkowa³ Stowarzyszeniu Kunica za zorganizowanie piêknej uroczystoci, g³ównie prezesowi Kunicy prof. Hieronimowi Kubiakowi i Zespo³owi Organizacyjnemu w Kunicy
zajmuj¹cemu siê przygotowaniem spotkania oraz dyrekcji Muzeum Historycznego
za udostêpnienie sali i przygotowanie okolicznociowej wystawy a tak¿e wszystkim
tak licznie przyby³ym
Redakcja

MARIAN DZIWISZ

Po Norwidowsku
rozumiej¹cemu socjalizm
24 maja 2011 r. w lokalu Kunicy w Krakowie odby³a siê
uroczystoæ wrêczenia Nagrody Honorowej Kowad³a prof. dr.
hab. Jerzemu Józefowi Wiatrowi. Uroczystoæ po³¹czono
z debat¹ nad ksi¹¿k¹ Janusza Reykowskiego (pod red.
K. Janika i L. Nikolskiego) Projekt dla polski. Perspektywa
lewicowa.

Honorowa Nagroda Kowad³a ustanowiona w 1967 roku przez Stowarzyszenie
Kunica w Krakowie jest przyznawana
i wrêczana za wybitne dzia³ania i osi¹gniêcia na polu spo³ecznym, naukowym, kulturalnym dla osób bêd¹cych dla innych
prawdziwymi autorytetami. W ubieg³ym
roku tê szczególn¹ Nagrodê otrzymali prof.
Zygmunt Bauman i prof. Magdalena roda.
Teraz na takie uznanie zas³u¿y³ prof. Jerzy
J. Wiatr, wybitny polski socjolog, dzia³acz
spo³eczny i polityczny  cz³owiek o szczególnej wra¿liwoci na problemy spo³eczne,
z wyranie lewicow¹ to¿samoci¹ i przekonaniem, ¿e wiat nale¿ nie tylko badaæ,
opisywaæ, ale przede wszystkim go zmieniaæ, tak by ³ad spo³eczny by³ bardziej sprawiedliwy a system polityczny gwarantowa³
szeroko pojêt¹ wolnoæ i demokracjê przy
równoczesnej za nie odpowiedzialnoci.
Przed odczytaniem postanowienia
Stowarzyszenia Kunica o przyznaniu
Honorowej Nagrody przez znanego krakowskiego aktora Jana Güntnera laudacjê
wyg³osi³  wspó³pracuj¹cy z laureatem w latach 60. w Katedrze Etnografii Ogólnej

i Socjologii UJ, kierowanej przez prof. Kazimierza Dobrowolskiego asystent a obecnie
profesor  Hieronim Kubiak. Przedstawiaj¹c w¹tki biograficzne J. J. Wiatra, w tym
tak¿e dramatycznie z³o¿one losy cz³onków
Jego Rodziny, szczególn¹ uwagê zwróci³
na krakowski etap w biografii Jubilata, cytuj¹c jego wypowied z 2008 roku: Zachowa³em we wdziêcznej pamiêci mojej krakowskie lata i zawarte wtedy przyjanie. Do
Krakowa  miasta mojego ojca i miasta,
gdzie stawia³em pierwsze samodzielne kroki
w karierze uniwersyteckiej  zawsze wracam z wielkim sentymentem1 . Przypomnia³
te¿ zebranym Jego bogaty dorobek naukowy wymieniaj¹c miêdzy innymi: Zagadnienia rasowe w socjologii amerykañskiej
(PWN, 1959); Myli o socjologii i polityce
(PWN, 1964); Spo³eczeñstwo. Wstêp do
socjologii systematycznej (PWN, 1965).
Wskaza³ na miêdzynarodowe umocowania zawodowe J.J. Wiatra, podkrelaj¹c,
¿e by³ m.in.: cz³onkiem Komitetu Wykonawczego International Political Science
Association (IPSA, 1967-1973) i wiceprezydentem tej organizacji (1979-1982); pre45

pr¹d. Mówi¹c o kierunkach przemian spo³ecznych i politycznych, zaznaczy³, ¿e socjalizm rozumie on nie jako ustrój spo³eczno-polityczny, ale przede wszystkim jako
zasadê moraln¹, poprzez co potwierdzi³
Norwidowskie rozumienie tego s³owa.
Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e dla
K. C. Norwida, socjalizm oznacza³ wra¿liwoæ na ludzki ból, cierpienie, wszelkiego
rodzaju wykluczenia, ale wra¿liwoæ o której nie mówi siê na salonach, w³anie dlatego, by nie byæ oskar¿onym o socjalizm
(Nerwy), ale która nakazuje solidaryzowanie siê z wykluczonymi i dzia³anie na rzecz
zmiany prawa i stosunków spo³eczno-ekonomicznych, tak by usuwaæ przyczyny
wykluczenia, a to jak pisze w wierszu So-

FOT. ANTONI PIETRYKA

zydentem Central European Political Science
Association (2000-2003); wiceprezydenteam International Studies Association (19801981) oraz cz³onkiem redakcji International Political Science Review (1980-2000).
Laudator przypomnia³ aktywnoæ polityczn¹ i spo³eczn¹ Jubilata, pe³nione przez
niego funkcje, w tym Ministra Edukacji
Narodowej, równoczenie podkreli³, i¿
w Jego biografii odnajdujemy wa¿ny przyczynek do dziejów inteligencji polskiej
w trudnym okresie przejcia od nowoczesnoci do ponowoczesnoci. G³ówne w¹tki
wyst¹pienia prof. H. Kubiaka zosta³y zapisane w opracowanej przez Niego ksi¹¿eczce,
wrêczonej Laureatowi podczas uroczystoci
Kraków w biografii Jerzego Józefa Wiatra2 .

Dziêkuj¹c za wyró¿nienie prof. J.J.
Wiatr powiedzia³, ¿e bardzo sobie ceni
swoje zwi¹zki z inteligencj¹ krakowsk¹
a w szczególnoci Kuniczañsk¹, maj¹c
wiadomoæ, ¿e w tradycyjnie konserwatywnej spo³ecznoci krakowskiej bardzo
trudno zachowaæ postawê i g³osiæ pogl¹dy
lewicowe, bo oznacza to zawsze marsz pod
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cjalizm:  O! nie skoñczona jeszcze Dziejów praca,// nie-przepalony jeszcze glob,
£
Sumieniem!3
1 J. J. Wiatr, ¯ycie w ciekawych czasach, Warszawa
2008, s. 72
2 Hieronim E. Kubiak, Kraków w biografii Jerzego
Józefa Wiatra, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne,
sp. z o.o.  Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011
3 Cyprian Norwid, Socjalizm [w:] VADE-MECUM,
PIW, Warszawa 1962, s. 47

JERZY HYRJAK

Cz³owiek sukcesu
Rok wyborów w³adz miejskich, w tym prezydenckich 2010 i rok 2011
 to lata szczególne i bardzo szczêliwe dla naszego Prezydenta Miasta Krakowa.

Bêd¹c w³odarzem miasta przez ubieg³e dwie kadencje, dosta³ od mieszkañców
mandat na kolejn¹, trzeci¹. Jako ju¿ okrzep³y, doskona³y Gospodarz znajduj¹cy poparcie w wyborach na stanowisko Prezydenta Krakowa mo¿e doskonaliæ swoje
plany gospodarcze, kulturalne, spo³eczne,
wynikaj¹ce z zakresu zadañ i obowi¹zków

na tym stanowisku. Mo¿e teraz, korzystaj¹c z nabytego dowiadczenia ka¿dy plan
i dzia³anie trafnie oceniæ, przeanalizowaæ,
wybraæ najlepszy wariant, przedstawiæ Radzie
Miasta do rozwa¿enia, siêgaæ po nowatorskie
rozwi¹zania i ludzi, którzy bêd¹ Go wspomagali w codziennym, trudnym zadaniu  organizacji ¿ycia naszego miasta i jego rozwoju.

Na zdjêciu Prezydent Bronis³aw Komorowski wrêcza Krzy¿ Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazd¹ Prezydentowi Krakowa
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Popatrzmy wstecz jak wiele Mu siê
uda³o. Popatrzmy na ci¹gi komunikacyjne,
nowe potrzebne miastu budowle i inicjatywy zakoñczone sukcesem. Popatrzmy na
umiejêtnoæ pracy z ludmi  z przedstawicielami ró¿nych partii, na jakoæ obrazu
naszego miasta prezentowanego w kraju
i za granic¹.
Oczywicie w ka¿dej spo³ecznoci
znajd¹ siê przeciwnicy, zazdronicy i ludzie
biernie przygl¹daj¹cy siê Jego pracy. Ale
najwa¿niejszy jest bilans zysków  w stosunku do jeszcze niezrealizowanych projektów. To bardzo du¿e miasto, jakim jest
Kraków zdolne by³oby po³kn¹æ ka¿dy bud¿et  ka¿de pieni¹dze.
Wymieñmy choæby kilka projektów
ju¿ lub prawie zrealizowanych:
Modernizacje stadionów Wis³y, Hutnika i Cracovii, rewaloryzacja Ma³ego
i G³ównego Rynku z Sukiennicami; otwarcie Muzeum Narodowego w Sukiennicach,
Muzeum im. Schindlera, przebudowa Placu Szczepañskiego, Ronda Kotlarskiego,
Mogilskiego, Polsatu, ma powstaæ Centrum
Kongresowe, gruntowna przebudowa ulic
i torowisk, nowe linie tramwajowe, szybki
tramwaj
Mo¿na by jeszcze wiele wymieniaæ
projektów, do których przyczyni³ siê swoim
dzia³aniem Prezydent Miasta Krakowa.
A do tego warto pamiêtaæ, drug¹ szczêliw¹ datê w roku 2011. Ona tak¿e wiad-
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czy o Jego osobistym sukcesie i przygotowywaniu kadr dla miasta i kraju.
To w tym roku, w dniu 19 stycznia
Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie obchodzi³ uroczycie 40-lecie pracy naukowej Prof. Jacka Majchrowskiego. Nasz
Prezydent i profesor równolegle obok obowi¹zków prezydenckich, oddaje siê pracy
naukowej. Jest specjalist¹ w zakresie doktryn politycznych i historii, ³¹cznie z tematyk¹ wyznaniow¹. Nadal przygotowuje
nowych adeptów do objêcia stanowisk naukowych. Uczelnia odda³a Mu zas³u¿ony
uk³on i wyrazi³a z tej okazji uznanie!
Przez okres swojej pracy naukowej
i podczas dzia³ania na stanowisku Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski doczeka³ siê wielu podziêkowañ,
wyró¿nieñ i odznaczeñ. To piêkne, kiedy
spo³ecznoæ miasta, kraju i w³adz Polski
docenia tak szczególnego nietuzinkowego
i skromnego cz³owieka  dostojnika i naukowca.
Odznaczenie przyznane 16 marca br.
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski
 Bronis³awa Komorowskiego przysparza
tak¿e nam krakowianom szczególnej radoci, bo dotyczy szanowanego przez nas
i zas³u¿onego Obywatela Naszego Miasta.
Jest to:
Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazd¹.
£
GRATULUJEMY!

Na dziewiêædziesi¹t¹ pi¹t¹
rocznicê urodzin

Nz. Autor wraz z matk¹
Tak daleko do matki, a tak blisko
Jestem przy niej, ale ona za murem
Wzniesionym przez duchy zarzeczne
Jeden duch zbudowa³ cianê zapomnienia
Drugi ukamienowa³ drogowskazy
Trzeci w Kamiennych klatkach uwiêzi³ znaczenia
Wspinam siê na ten mur i wo³am
Syn przyjecha³...
Syn, a co to takiego  pyta siê  czy to boli
Ja jestem twój syn, a ty moja matka 
Krzyczê zza muru
Matka, matka  powtarza za mn¹  syn, matka
I wyci¹ga rêkê po znaczenie
Ale znaczenia w wiêzieniu
Wciekle siê tam miotaj¹
Chcia³yby do niej przybiec, ¿eby wiedzia³a
Ale trzeci duch nie pozwala

Niby to najokrutniejszy
Ale mo¿e najlepszy
Stra¿nik niewiedzy, sprawca nierozumienia
Ja wci¹¿ do niej  zrozum, no zrozum
Jestem twoim synem
Ty mnie urodzi³a
Jeste moj¹ matk¹
Nie mo¿e tego znieæ trzeci duch
I gniewnie szepcze mi do ucha 
Odejd g³upi i nie odbieraj jej szczêcia
Czy chcesz, ¿eby siê zbuntowa³y znaczenia
Te wciek³e bestie
I rozwali³y wiêzienie
¯eby j¹ dopad³y i zaczê³y szarpaæ
Czy chcesz, ¿eby zrozumia³a i ¿eby j¹ dopad³ ból
Us³ucha³em wiêc trzeciego ducha i zszed³em z muru
I zostawi³em matkê

Julian Kawalec wybitny pisarz wiatowej s³awy i nasz Kolega redakcyjny obchodzi 95. urodziny. Wiersz ten napisa³ ku czci swojej matki w 1990 r. Pochodzi z tomiku
poetyckiego Kochany smutek (1992). Jak¿e wspó³gra z Jego urodzinami!
Gratulujemy Jubilatowi i ¿yczymy wiele lat ¿ycia w zdrowiu oraz aktywnoci twórczej i fizycznej.
Redakcja
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IGNACY S. FIUT

Kobieca dojrza³oæ
odciniêta w poezji
Przedmiotem refleksji tego szkicu bêd¹ wydane niedawno zbiory wierszy autorek, które nale¿¹ zdaje siê do tego samej generacji, ale przeby³y odrêbne, choæ pod pewnymi wzglêdami jednak podobne drogi
¿yciowe. Ich wra¿liwoæ determinuje niew¹tpliwie ich kobieca natura
oraz specyficzna wra¿liwoæ na wiat oraz wartoci. S¹ to jednak osoby wyemancypowane, wykszta³cone, o niespotykanie rozwiniêtych osobowociach, ale zawsze jako kobiety, uczucia i emocje s¹ dla nich
kluczowe w dowiadczeniu wiata: wa¿niejsze od racjonalnego jego
ogl¹du, który to zreszt¹ zostaje im bezwzglêdnie podporz¹dkowany.
Mo¿e jedynie stosunek do ¿ycia w miecie lub na wsi wp³ywa momentami odmiennie na ich egzaltacjê, która jednak pomna¿a bogactwo
ich artystycznych inspiracji.

Wra¿liwoæ artystyczna Magdaleny
Wêgrzynowicz-Plichty jest skierowana
przede wszystkim na relacje jednostkowe
autorki ze spo³ecznym uniwersum, którym
jest ¿ycie typowo miejskie. Najczêstszymi
jej odniesieniami s¹ oczywicie krakowskie
konteksty wraz z jego histori¹ oraz specyfik¹ kulturow¹, które mieszkaj¹cym tu ludziom pomagaj¹ w sposób szczególny poszukiwaæ sensu swego ¿ycia, wzmacniaj¹c
ich codzienn¹ krz¹taninê o wymiary prze¿yæ symulowanych wartociami klimatów
spo³eczno-kulturowych, których miasto jest
dziejowym depozytariuszem. Takie podejcie w uprawianiu poezji sytuuje tê twórczoæ w pewnej perspektywie pokoleniowej, kiedy to kolejne generacje odkrywaj¹,
¿e ich pomys³y na ¿ycie zosta³y dyskretnie
uformowane przez to w³anie ich rodowisko, w którym siê urodzili, kszta³cili, by
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w koñcu wejæ w doros³e ¿ycie codzienne jego
mieszkañców, nios¹c dalej ducha tego zbiorowiska miejskiego. W wierszu tytu³owym
Pokolenie poetka stara siê ukazaæ ow¹ sytuacjê egzystencjaln¹ oraz wynikaj¹ce z niej
konsekwencje maj¹ce wp³yw na jej zamys³y artystyczne, ale i sposób ¿ycia buduj¹cy
codziennie wymiar jej to¿samoci artystyczno-spo³ecznej, jak równie¿ jej pokolenia
Krakowian. W wierszu tym czytamy, ¿e Na
Rynku G³ównym/ró¿nojêzyczny t³um turystów-/staro¿ytna wie¿a Babel/rozproszona
wokó³ Sukiennic/kolorowa jak turecki dywan/ha³aliwa jak stado pawianów/umilknie na chwilê konsumuj¹c/hejna³ mariacki/
razem z mro¿on¹ kaw¹ herbat¹/sch³odzonym ¿ywcem lub lodami/w sztucznym cieniu parasoli/w bezpiecznym g¹szczu piwnych/ogródków okalaj¹cych Rynek/jak
obrêcz dêbow¹ beczkê/k³êbowisko imion

problemów/i upodobañ/cisk  chleb powszedni metropolii ( ). Ten egzystencjalny karnawa³ poch³ania ka¿dego i staje siê
owym niekoñcz¹cym siê kontekstem historycznym, w którym ka¿dy mimowolnie
uczestniczy i w g³êbi sumienia dokonuje
rozliczeñ oraz bilansów w³asnego ¿ycia, na
tym odwiecznym targowisku codziennoci,
na którym rozgrywaj¹ siê nasze osobiste
dramaty i  jakby powiedzia³ Erving Goffman  raz jestemy tu aktorami, innym razem publicznoci¹ lub za kulisami tego
spektaklu poci¹gaj¹cymi za sznurki innych
aktorów, ale równie¿ mo¿emy siê zmarginalizowaæ, nie uczestnicz¹c w tym teatrze
¿ycia, a w konsekwencji siê samounicestwiæ.
Wszystko to dzieje siê w historycznym tle
tego jarmarcznego kontekstu, a w³aciwie
sceny, na horyzoncie którego postrzegamy
fasady budynków z bezzêbnymi bramami, studniami w¹skich ciemnych podwórek, kucaj¹cymi wokó³ Starego Miasta.
Nastêpnie poetka wchodzi do mieszkañ,
pubów i sklepików, w wygl¹dzie ¿ywcem
wziêtych ze wiata liliputów, wychodzi
na Planty, by ujrzeæ  makabryczny monstrualny korek  powykrêcane usta ulic zapchane/karoseriami wiatowych marek.
Pod¹¿a dalej w kierunku bulwarów nad Wis³¹, a wszêdzie z plakatów epatuje j¹ sprzedajny seks na us³ugach mamony, kiedy
tam dociera, chce wzi¹æ pod rêkê ksiê¿yc
w nowiu lub w pe³ni, by rozkoszowaæ siê jedwabistym szelestem letniej nocy. Wszystko
to rozgrywa siê w dekoracjach bry³y miasta, na która sk³adaj¹ siê zarówno budowle
Wzgórza Wawelskiego oraz nowoczesnych
bry³ biurowców i hoteli, pomiêdzy którymi
 jak kiedy pisa³a Adam Ziemianin  p³ynie
Wis³a, które brudnych naszych duszy grzechy pierze. Polemizuje równie¿ z Zygmun-

tem Krasiñskim i Zbigniewem Herbertem,
których twórczoci odnajduje pewne lady
inspiruj¹ce jej stosunek emocjonalny do wiata. Poszukuje równie¿ i marzy owych Wyspach Szczêliwych, gdzie rz¹dza typowo
kobiece zasady wspó³¿ycia miêdzy ludmi, by ka¿dy móg³ dla swojej ³odzi ¿ycia,
pod ¿aglem dobrej nadziei znaleæ wymarzone szczêcie. No i có¿?  poetka jak
mantrê powtarza, ¿e wszêdzie otacza j¹
cisk  chleb powszedni metropolii, by
w samotnoci na bulwarach wilanych
dojæ do zrozumienia sensu starej jak wiat
sentencji o mechanizmach naszego ¿ycia
zbiorowego  umar³ król niech ¿yje król.
Tomik ten zamyka w³anie idylliczna opowieæ wierszowana o wymiarze epicko-lirycznym pt. ¯eglarz, której fina³ jest diametralnie odmienny od tego, jaki stworzy³
ongdaja Edgar Alan Poe, bo bohater Wêgrzynowicz-Plichty  Bran wraz ze sw¹ ukochan¹ po wielkiej ¿egludze trafia w koñcu
na te wymarzone Wyspy Szczêliwe, gdzie
panuje bezgraniczna mi³oæ, przepe³niona wiecznym romantyzmem. Fina³ tego
utworu poetka przedstawia tak oto: ( )
rozsypa³ siê w proch jakby by³ martwy ju¿
wieki ca³e/Bran pomny przestrogi nie wysiadaj¹c z ³odzi opowiedzia³/o swoich przygodach o czekaj¹cej na mia³ków krainie
Avalon/Wyspie Kobiet/na której czas siê zatrzyma³ choæ owocuj¹ jab³onie/po¿eglowa³
z powrotem na zachód los mu sprzyja³ i tym
razem/powróci³ do swojej mi³oci na legendarne Wyspy Szczêliwe/bo czy¿ by³yby
takie dla niej bez niego.
Ryzyko codziennoci i tl¹cy siê niepokój w duszy  to z jednej strony znaki
bezwzglêdnie up³ywaj¹cego czasu nape³niaj¹cego strachem i troskami egzystencjalnym  z drugiej si³y skierowuj¹ce rozum
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i emocje ludzi ku pytaniom metafizycznym
o sens istnienia w doczesnoci, które zawsze nurtuj¹ cz³owieka, szczególnie wtedy,
kiedy siê na siebie nawarstwiaj¹ i poci¹gaj¹ za sob¹ efekt domina. S¹dzimy, ¿e tomik Joanny Krupiñskiej-Trzebiatowskiej
jest wyrazem tego w³anie dowiadczenia,
które poetka uczyni³a przedmiotem zamieszczonych w nim wierszy. W utworze
bez tytu³u otwieraj¹cym zbiór poetka dzieli siê swoim traumatycznym dowiadczeniem zwi¹zanym ze mierci¹ siostry, ale
nie chodzi tu o siostrê fizyczn¹, ale raczej
o mierci postrzegan¹ jako siostrê, dan¹
poetce przez dowiadczenie innej siostry
mniejszej, jak¹ z kolei jawi siê noc. Autorka, animizuj¹c i antropomorfizuje nie
tylko dowiadczenie nocy, ale i fenomenu
mierci, pisze wiêc: Ugodzona miertelnym ciosem prosto w serce/Umiera najpiêkniejsza czêæ mojego Ja/Z kropli szkar³atnej krwi wystrzeli³y w niebo/Dwa z³ociste
ptaki unosz¹ce na skrzyd³ach blask u³udy/
/ ( ) Tylko jaki zab³¹kany pomiêdzy ludmi/I nie zbyt wiadomy praw naszego istnienia/Anio³ szepce zaczekaj/Nie spiesz siê
jeszcze nie nadesz³a pora. Trudno komentowaæ ten g³êboki ¿al, ale niew¹tpliwie
¿adne zrozumienie sensu naszego istnienia
przez cz³owieka tak dowiadczonego utrat¹
ukochanej osoby nie jest w stanie zrównowa¿yæ tej ogromnej straty. Kto zatem zast¹pi utracon¹ na zawsze siostrê, która przychodzi we wspomnieniach, szczególnie
bezsenn¹ noc¹, powoduj¹, ¿e to ona, ta
ciemna noc staje siê siostr¹ poetki. W kolejny utworze bez tytu³u Krupiñska Trzebiatowska dzieli siê sw¹ wizj¹ jakby z zawiatów, pisz¹c: ( ) Siostra nocy stoi tu¿
obok/Lecz ty jej nie widzisz/£udzisz siê,
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¿e zapomni zaprosiæ ciê do tañca/Pró¿no
liczysz na niemiertelnoæ.
Krupiñska-Trzebiatowska w kolejnych
utworach poszukuje rozwi¹zañ swych w¹tpliwoci natury metafizycznej w logice i wyobrani mylenia hinduistycznego, zak³adaj¹cego pewn¹ formê wiecznoci duszy
w bezosobowym duchu zbiorowym, który
równie¿ mo¿e byæ ród³em jej reinkarnacji,
t³umacz¹c sobie w ten sposób sens wiecznoci uwalniaj¹cej jej wyobraniê od lêku
przed mierci¹. Marne to jednak pocieszenie dla poetki, gdy¿ brak bezporedniego
dowiadczenia osoby kochanej rozbija dalej
jej wiat. W jednym z wierszy sprawozdaje
o tej sytuacji tak w³anie: Prawda ods³ania
oblicze/Skrzypce zaczê³y krzyczeæ/Kolêd
nie ma kto piewaæ/I tylko czarna wrona
wpatruje siê/W puste okno//Jeli nie godzisz siê/Na takie warunki istnienia/Przegrasz/S³yszê. Widaæ wiêc, ¿e pomimo
pozornego uspokojenia po traumie utraty,
czas i miejsce przywracaj¹ turpistyczne
wizje, a ¿ycie ci¹gle przypomina o swej kruchoci. Autorka z niek³aman¹ szczeroci¹
konstatuje, ¿e bunt przeciw Bogu, prawom
natury, wo³anie o litoæ i tak nie maj¹ sensu, bo z³o zosta³o wkomponowane w naturê cz³owieka, a wiêc nale¿y do tego nawet
metafizycznego porz¹dku i w koñcu musi
go poch³on¹æ. Nale¿y siê z tym pogodziæ.
Ale zanim to nast¹pi, proponuje podj¹æ wiêc
ten taniec z ¿ywio³ami natury, wol¹ Boga,
póki jeszcze drzemi¹ w niej si³y ¿yciowe.
Ten taniec w korowodzie ¿ycia jakby zaczyna przypominaæ redniowieczne tañce
wiêtego Gwidona, kiedy to widmo mierci podczas np. epidemii doprowadza³o ludzi do ostatecznoci: tañca, w którym na
ulicach, cmentarzach, ¿ywi tañczyli z zara¿onymi, bo nikt nie zna³ dnia, ani godzi-

ny, a¿ do ostatniego tchu. Koñcz¹c ten taniec ze siostr¹ mierci¹, autorka obiecuje sobie jednak jak¹ formê ¿ycia pomiertnego, a w wierszu zamykaj¹cym ten tomik
tak o tym pisze: Powiedzia³e/Nie wszystek umrê//Nie wszystek/Jeli kto bêdzie
o tobie pamiêta³//Jeli kto bêdzie za tob¹
têskni³/Jeli choæby jedna ³za/Spadnie na
twoj¹ mogi³ê//I nie wa¿ne czy na kamieniu/Wyryjesz/Non omnis moriar.
Nie mo¿na nie zwróciæ uwagi na tomik Jurty Bogny Serafiñskiej pt. Behemoty. Rzecz wiêc dotyczy wiata kreowanego przez przys³owiowe koty, do którego
ludzie czêsto wstêpuj¹ i nierzadko rozpoznaj¹ w nim wiele strategii egzystencjalnych obecnych we w³asnym ¿yciu. Nosi on
w sobie cechy opowieci epickiej, wzbogaconej pog³êbion¹ refleksj¹ nad magicznym ¿yciem kociego wiata, przenikaj¹cego siê z ludzkim, który by³ ju¿ twórczo
przez autorkê eksploatowany w jej wczeniejszych utworach. Warto przypomnieæ,
¿e Behemot  to mityczne zwierzê wyra¿aj¹ce si³ê i wielkoæ w dyskursie mitycznoreligijnym jego stwórcy, przypominaj¹ce co
na kszta³t po³¹czenia s³onia, hipopotama,
dinozaura, a wiêc super-zwierzêcia, bestii,
niepokonanego potwora ziemi, maj¹cego
swego bratniego odpowiednika w oceanie
 Lewiatana. W tradycji literackiej za spraw¹
pisarstwa Michai³a Bu³hakowa, a g³ównie
jego powieci Mistrz i Ma³gorzata kojarzony jest z demonicznym kocurem, zmieniaj¹cym siê nawet w cz³owieka, a w³aciwie ukazuj¹cym monstrualny charakter
jego bycia, momentami nawet bestialstwo.
W wierszu pt. Behemot poetka tak oto maluje ten specyficzny stan ducha o kocio-cz³owieczej proweniencji, podkrelaj¹c jego
wrêcz kosmiczn¹ genezê: Gdy czas prze-

mija mron¹ noc¹,/Kiedy poeta pyta  po
co?/Kiedy Kot czarny grzbiet wyprê¿a,/
Kiedy pacierze klepi¹ ksiê¿a .// ( )Los
zmiesza³ siê i zbehemocia³,/Nie chce nam
marzeñ wiêcej z³ociæ /Pionka do szachów
ma w kieszeni /Losu nie mo¿e nikt odmieniæ?//Bo zagra koniem albo ¿ab¹,/Królow¹ nam uka¿e nag¹./Oz³oci w¹sy  swoje w³asne/Tak¿e ³ososia  gdy jest nastrój!/
/Nastrój na bale, maskarady./A zmiana ego
 bez przesady?/Los behemoci siê  tysi¹ce/Lat wietlnych  odk¹d wieci S³oñce.
W takiej aurze Serafiñska prowadzi nas
przez wiat: pomiêdzy ludmi, rzeczami,
przez miasto, poród drzew i kwiatów,
dniem i noc¹, ci¹gle ogl¹daj¹c siê w lustro,
by zobaczyæ co, co w tym wiecie na po³y
magicznym olni nas i ubóstwi nasze ¿ycie
osobiste, choæby przez d³u¿sz¹ chwilê. Stara
siê, by ten magiczny, ale i nieustannie imaginowany wiat, nie by³ tylko na oka mgnienie, ale by trwa³ godzinami, by przeradza³
siê w szampañski bal, uskrzydlaj¹cy a¿ pod
niebiosa nasze ¿ycie. Poetka marzy, by ten
czas osobliwej i wyj¹tkowej b³ogoci wype³nia³ jej ¿ycie jak najd³u¿ej, daj¹c poczucie wyj¹tkowoci, ale i b³ogiego spokoju,
a w utworze  Czas wyj¹tkowy tak oto kreli jego wizjê: By³ czas wieczorny, wyj¹tkowy, /Czas ciêcia Beriliozowej g³owy,/
Czas prawdy, któr¹ wiadczy Diabe³,/Czas
przygotowañ do zabawy,//( )/Czas, co siê
cudnie behemoci,/Wolandzio mieni oraz
z³oci/Czas mistrza, który siê doczeka³,/¿e
przep³ynê³a ¿ycia rzeka. Có¿  bez z³udzeñ, marzeñ, imaginacji, a wiêc czynnego uprawiania magii w ¿yciu, by³oby ono
bardzo przykre i trudne do zniesienia i to
stara siê nam uwiadomiæ poetka. Jednoczenie podpowiada, ¿e w³anie takie magiczne traktowania wiata daje nam ogrom53

ne si³y do jego przekszta³cania oraz w³asnego kszta³towanie siebie w nim. Przestrzega równie¿, ¿e zawsze musimy jednak
pamiêtaæ, ¿e jest to typowy czas behemoci, którego czar mo¿e niespodziewanie
prysn¹æ, ods³aniaj¹c ca³¹ przepaæ naszej
znikomoci i zwi¹zane z ni¹ poczuciem
samotnoci egzystencjalnej, na co winnimy siê przez ca³e ¿ycie przygotowywaæ.
Wczesnej czy póniej bowiem czas behemota siê skoñczy, bo  jak podkrela w wielu wierszach Serafiñska - czas jako zjawisko troiste z twarz¹ Sfinksa, jako taki jest
w swym up³ywie nieub³agalne i jest go zawsze ma³o, a z latami coraz mniej, bo los
wszelkie marzenie w sekundê zmienia, w niwecz obraca  powtarza i zachêca, ¿e warto s³uchaæ czêsto wyk³adu Heraklita i g³êboko siê nad ich przes³aniem zastanowiæ.
Kolejne trzy tomiki  to spónione debiuty kobiet dojrza³ych, które jakby prze¿ywaj¹ intymnie i bardzo emocjonalnie,
przede wszystkim z perspektywy w³asnego dowiadczenia, otaczaj¹ce je wiat oraz
¿ycie doros³ych ju¿ dzieci, ale i w³asnych
wnuków. Nale¿¹ do nich Barbara Wroñska
i jej tomik  Skalary, Ma³gorzata Dorota
Ogorza³y, która opublikowa³a ksi¹¿eczkê
poetyck¹  Drzewo oraz Agnieszka Kosecka  przedstawiaj¹ca swój debiut pt.
Jego dary. We wszystkich tych zbiorach
prób poezjowania na plan pierwszy wsuwa siê g³êbokie prze¿ycie religijne autorek,
nacechowane ekspresyjnie treciami osobistych prze¿yæ, a autorki czuj¹, ¿e jako
kobiety czynnie uczestnicz¹ w tym wspania³ym akcie kreacji cz³owieka w wiecie.
Bardzo czujnie zwracaj¹ uwagê na up³ywaj¹cy czas, przemijanie, ale zawsze widaæ
u nich zadowolenie, ¿e rachunek ich ¿ycia
jest pomimo wszystko dodatni i owocny,
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co napawa je szczypt¹ optymizmu. Wszystkie poetki ¿ywi¹ szczególnie g³êbokie uczucie dla piêkna przyrody, która stanowi¹ dla
nich ród³o wytchnienia od trudu codziennoci, ale ród³o energii witalnych inspiruj¹cych do twórczoci poetyckiej. Liryzm i podziw do naturalnej harmonii, ale i wiara w stoj¹c¹
za ni¹ wszechmoc Boga staje siê rêkojmie
przekonania, ¿e ¿ycie ma jednak g³êbszy
sens, w jaki bli¿ej nieokrelony sposób,
metafizycznie determinowany, ale i wspierany. Inn¹ wa¿n¹ dla poetek wartoci¹ jest
dom  postrzegany zawsze jako najbezpieczniejsze siedlisko, spajaj¹ce podstawy
bytowego pomylnego i sensownego istnienia w wiecie targanym ¿ywio³ami naturalnymi i spo³ecznymi, ale równie¿ konstruktywnego wspó³istnienia z innymi ludmi.
Klimaty utworów Wroñskiej dobrze oddaje
wiersz  Oswajanie Pana Boga, w którym
czytamy Mi³oæ, M¹droæ, Pogodzenie/
Dobro, Piêkno/Prawda/Byt, wiadomoæ,
Materia/Pan i Szatan/A gdzie jest ten Trzeci?/
Ja?/Cz³owiek? Podobnie jak i w innych
utworach metodycznie dra¿y kwestiê oswajania siê cz³owieka z w³asnym cz³owieczeñstwem. Natomiast Ogorza³y, która mieszka
na sta³e poród lasów w jednej z s¹deckich
wsi, tak oto ujmuje swoje prze¿ycie oddalenia od kochanej osoby w wierszu o takim
samym tytule: Nie mylimy o sobie/zbyt
czêsto/mijamy siê/na czucia schodach/uniesienia spadaj¹/jak owoce z wysoka//i uszkodzone/cierpi¹/oddaleni od siebie/stygniemy!. Natomiast Kosecka z kolei w wierszu
pt. z okna  tego otworu mediatyzuj¹cego
nasze nieustanne zaporedniczenie ze wiatem opisuje swój apetyt na kolejny dzieñ:
podnoszê wie¿ym wzrokiem/ch³odny
at³as jeziora/paruj¹ sny poranne//zastyg³e
w przestrzeni/trwaj¹ s³owicze trele/na sznu-

reczkach nut/las siê przeci¹ga lekko/nadziemnym szelestem//maluje pêdzlem renic/w wielkiej misie nieba/rudy odblask
obietnic/ mój kolejny dzieñ. Warto chyba
by³o zwróciæ uwagê na te trzy debiutanckie
zbiorki, bo mo¿na do nich zagl¹daæ nawet
w chwilach zw¹tpienia, kiedy ¿ycie doskwiera, jak znoszone i rozpadaj¹ce siê sanda³y.
Warto równie¿ siêgn¹æ po pozosta³e
pozycje poetyckie, o których by³a powy¿ej
mowa, bo ukazuj¹ one ciekawy, wielorako
z³o¿ony, przepe³niony uczuciami i prze¿yciami zestaw wiatów stworzonych przez
kobiety, w których specyfika ich dowiadczenia mocno wzbogaca nasz¹ wyobraniê
kulturow¹, odzwierciedlaj¹c¹ wspó³czesne
modu³y emocjonalne, poszerzaj¹ce nie tylko
sfery doznañ i emocji, ale podnosz¹ce progi intelektualnej wra¿liwoci na wartoci

kieruj¹ce naszymi wyborami i losami osobistymi.
£
A. Kosecka, Jego dary, redakcja: Danuta Su³kowska, konsultacja literacka: Wanda £omnicka 
Dulak, pos³owie: Wiciach Kudyba, Katolickie
Stowarzyszenie Civitas Christiana w Nowym
S¹czu, Nowy S¹cz 2010, s. 64. J. KrupiñskaTrzebiatowska, Taniec mierci, Wydawnictwo
i Drukarnia Kurii Prowincjonalnej Zakonu Pijarów,
Kraków 2010. Opracowanie graficzne i sk³ad 
Kaja Solecka, s. 82., M. D. Ogorza³y, drzewo,
Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC,
Wprowadzenie  Maria Harcu³a, Nowy S¹cz
2010, s. 68, J. B. Serafiñska, Behemoty, wstêp
 Andrzej Zaniewski, rysunki w tekcie  autorka,
autor ekslibrisu  Jerzy Napieracz, projekt ok³adki i oprawa graficzna  Irena Nyczaj, Oficyna
Wydawnicza STON 2, Kielce 2008, s. 102,
M. Wêgrzynowicz-Plichta, Pokolenie. Wydawca: SIGNO. Sk³ad i opracowanie graficzne 
Joanna Plichta, Kraków 2009, s. 64 , B. Wroñska, Skalary, Dom Wydawnictw Naukowych,
Pos³owie  Kinga Elert, Kraków 2010, s. 48.

Z WIELKIM SMUTKIEM I ¯ALEM
PRZYJÊLIMY WIADOMOÆ O MIERCI
NASZEGO DROGIEGO KOLEGI I PRZYJACIELA

MEC. WIKTORA SADOWICZA
WIETNEGO ADWOKATA,
WYBITNEGO DZIA£ACZA KULTURALNEGO I SPORTOWEGO
A NADE WSZYSTKO DOBREGO I M¥DREGO CZ£OWIEKA
RODZINIE I BLISKIM
SK£ADAMY SZCZERE WYRAZY WSPÓ£CZUCIA
RADA WOJEWÓDZKA
TOWARZYSTWA KULTURY WIECKIEJ
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BEATA SZYMAÑSKA
KAZIMIERZ BURNAT

MIASTO

* * *

Wie¿a jest coraz wy¿sza
Kraków jest jak fioletowa ostroga
Wieczór to oddech wstrzymany
na jedna chwilê

Nagoæ jestestwa
os³aniasz po³atan¹ modlitw¹
nagoæ cia³a
grzechem
swoje brzemiê
zarzuci³a na cudze plecy
i tchniesz pokus¹

Pewnego dnia
dwoje dzieci wchodzi na schody.
Porêcz. Zielona farba olejna.
Wszystkie dzwonki przy drzwiach
Umieszczono za wysoko.

BARBARA WROÑSKA
* * *
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DZIECI

Uli

MAGDALENA
WÊGRZYNOWICZ-PLICHTA
HAIKU

Wstañ i id
zabierz ze sob¹
przemilczane lata
ga³gany wspomnieñ
okruszki mi³oci

* * *
po¿ó³k³e gazety
fruwaj¹ na wietrze 
wiatr wieci niesie.

Albo zapomnij
otwórz ¿ycie
na zupe³nie nowej stronie

* * *
malarz przykrywa
nagoæ bia³ej kartki 
a¿urem grafitu

Z zadum¹ i refleksj¹
W kolejn¹ rocznicê
odejcia Przyjaciela

Up³ynê³o ju¿ 6 lat od chwili, gdy
wród nas by³ na co dzieñ Henryk Cyganik, który otwarcie, niepokornie, po góralsku  dyskutowa³, ocenia³, krytykowa³
i tworzy³ s³uchowiska, poezjê i prozê.
Dziennikarz prasowy, radiowiec i felietonista, znany tak¿e, jako satyryk i pisarz. Cz³owiek prostolinijny o niespokojnej duszy, zaanga¿owany w wiele twórczych prac.
Wykszta³cony re¿yser  ukoñczy³ re¿yseriê
w krakowskiej PWST  by³ kierownikiem
literackim Teatru im. Solskiego w Tarnowie.
Wspó³pracowa³ m.in. z krakowskimi teatrami
Grotesk¹, Teatrem Ludowym, Teatrem satyry Maszkaron, teatrem Pinokio w £odzi.
Wiele by o Nim pisaæ jako o bardzo
lubianym przez rodowisko krakowskie cz³owieku, który na trwa³e wpisa³ siê w historiê
Krakowa, w jego kulturê i w pamiêæ ludzi.
Dlatego pozwólcie Pañstwo, ¿e z okazji kolejnej rocznicy po¿egnania na zawsze Naszego Przyjaciela by³ego Wiceprezesa Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia
Twórczego Artystyczno-Literackiego, poni¿ej przypominamy Go wierszem poety
Bogus³awa Nowaliñskiego napisanym
przez autora po odwiedzeniu Jego grobu
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
£
w 2010 r.
Jerzy Hyrjak

Pamiêci Henryka Cyganika
z przemijania jestemy z iskry galaktyk
unurzani po oczy w beczce nadziei
spisujemy raz z niebem raz z piek³em pakty
mieræ z wiecznoci¹ na drobne py³ki nas dzieli1
Jeszcze wierzy³, jeszcze ¿y³, mia³ nadziejê.
Jeszcze d³oñ ciska³ ci przy powitaniu.
Jeszcze istnia³, jeszcze cieszy³ siê, umiecha³
Lecz mieræ sta³a blisko.
Wszystko by³o na nic!
Ju¿ Go nie ma. Rok kolejny Go wspominasz.
Siêgasz na sw¹ pó³kê, znów szukasz poezji
W góralskich gawêdach  w tym, co pisa³.
Pewnie teraz z nieba ciê spojrzeniem mierzy!
Stawiasz znicz na grobie, mogile artysty.
On wci¹¿ ¿yje w piosenkach, w kabarecie, w prozie.
W s³uchowiskach radiowych
Nie przeminie nigdy!
Choæ wiesz, ¿e wêdruje teraz, gdzie po
Mlecznej Drodze!
Bogus³aw Nowaliñski

1
z wiersza Henryka Cyganika  epitafium dla
w¹tpi¹cych
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NOWE KSI¥¯KI

Moja Samotrake jest we mnie  wyznaje
w tytu³owym wierszu poeta, bêd¹cy nie
tylko mylicielem, ale i wietnym lirykiem,
o czym wiadcz¹ urokliwe wiersze w tym
zbiorze. Zachêcamy do lektury.
Stanis³aw Franczak

Ignacy S. Fiut
POSTÊP HUMANISTYCZNY

Ignacy S. Fiut jest poet¹ i filozofem,
który poszukuje odpowiedzi na trudne pytania jakie stawia nam ¿ycie. Jednak ten
wybitny poeta krakowski nie stara siê byæ
alchemikiem myli i znaleæ z³ot¹ receptê
na codzienne troski.
Za to umiejêtnie, w sposób przekonywuj¹cy formu³uje pytania, na które sam PT
Czytelnik musi znaleæ odpowied, albo
przynajmniej iæ drog¹ wskazan¹ przez
poetê i poszukiwaæ prawdy. Niekoniecznie
tej uniwersalnej, ale choæby tej, która jest
w ka¿dym cz³owieku i prowadzi do w³asnej wyspy szczêliwoci. Poeta wci¹¿, jak
sam pisze, ¿egluje po oceanie samotnoci,
bo poeta zawsze jest samotny w d¹¿eniu
do idea³u w budowaniu nowych wiatów.
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kiedy burzyli pañstwo, w którym ludzie
mieli prawo do pracy
wierzyli w ich wiête
s³owa
zbudowali inne, w którym maj¹
zapisane prawo do ja³mu¿ny
a zawodowi postêpowcy
krzycz¹, ¿e to nowy
humanizm
ale nawet dobry Bóg
nie wie
kto bêdzie j¹ rozdawa³
o czym wiergoc¹ ju¿ wróble
na dachu
bohaterowie nowego cz³owieka
wypinaj¹ piersi do orderów
tylko poeta co pieprzy
o moralnym niepokoju

Wiersz pochodzi z tomu, który ukaza³
w Bibliotece FORUM MYLI WOLNEJ.
Zbiór nosi tytu³ Moja Samotrake.

Stowarzyszenie
(M³odzi) Wolnomyliciele
Geneza
Stowarzyszenie Wolnomyliciele (do
lutego 2011 Stowarzyszenie M³odzi Wolnomyliciele), to dzia³aj¹ca w Krakowie organizacja zrzeszaj¹ca i integruj¹ca ateistów,
agnostyków, apostatów i racjonalistów, którzy chc¹, by prawa niewierz¹cych by³y szanowane, i aby nasze spo³eczeñstwo by³o
wolne od ksenofobi, nietolerancji wobec
mniejszoci oraz otwarte na wiat. Wbrew
stereotypowi o ateistach, nie jest ono organizacj¹ antyreligijn¹.
Geneza ruchu siêga roku 2007 kiedy ministrem edukacji by³ jeszcze Roman Giertych. Wielu m³odych ludzi (gimnazjalistów
i licealistów) protestowa³o przeciwko jego
silnie klerykalnej polityce w MEN. Te protesty spowodowa³y znaczn¹ aktywizacjê
niewierz¹cej m³odzie¿y, która zaczê³a siê
skupiaæ w celu obrony wieckoci edukacji publicznej. Pod koniec 2007 roku do
gimnazjalistów i licealistów do³¹czyli te¿
i studenci i doktoranci. Powsta³a nieformalna grupa M³odych Wolnomylicieli.
Dopiero w marcu 2010 roku owa grupa zosta³a zarejestrowana w KRS jako Stowarzyszenie M³odzi Wolnomyliciele.
W lutym 2011 organizacja zmieni³a
nazwê na Stowarzyszenie Wolnomyliciele, co otworzy³o stowarzyszenie na osoby
w wieku powy¿ej 29 lat.
Podstawy ideowe
SW przede wszystkim bazuje na owieceniowym racjonalizmie, liberalizmie i em-

piryzmie. W mniejszym stopniu odwo³uje
siê te¿ do kantyzmu, utylitaryzmu i epikureizmu1 . Nawi¹zujemy do dziedzictwa takich filozofów jak Immaniuel Kant2 , John
Stuart Mill3 , Dla cz³onków Stowarzyszenia niezwykle wa¿ny jest dorobek intelektualny Tadeusza Boya ¯eleñskiego,
Wspó³czesnym autorytetem jest dla nas
Richarda Dawkins. Wbrew temu co niektórzy zarzucaj¹ Polskim ateist¹, SW nie
identyfikuje siê z marksizmem-leninizmem,
hedonizmem czy neoliberalizmem(który
jest doktryn¹ przede wszystkim gospodarcz¹ i ma umiarkowany zwi¹zek z owieceniowym liberalizmem).
Dzia³alnoæ
Stowarzyszenie zrzesza osoby chc¹ce
w aktywny sposób zwalczaæ uprzedzenia
odnonie ateizmu, agnostycyzmu oraz zachêcaæ ateistów i agnostyków do ujawnienia siê i dokonywania aktów apostazji. Chce
prowokowaæ racjonalne dyskusje na powa¿ne spo³eczno-wiatopogl¹dowe tematy (nie tylko dotycz¹ce niewiary), oparte na
przes³ankach merytorycznych a nie ideologicznych.
SW chce swoim przekazem trafiæ do
opinii publicznej. Temu chocia¿by ma s³u¿yæ organizowany przez stowarzyszenie
Marsz Ateistów i Agnostyków.
Podstawowym celem Marszów Ateistów i Agnostyków jest zaistnienie niewierz¹cych w przestrzeni publicznej, przypomnienie, ¿e w Polsce istniej¹ ludzie nie59

wierz¹cy. Jest to o tyle wa¿ne, ¿e w sytuacji
kiedy jakiej mniejszoci nie widaæ, ³atwo
j¹ dyskryminowaæ, pomijaæ jej interesy i prawa, zw³aszcza w tworzeniu obowi¹zuj¹cych
wszystkich obywateli prawodawstwa. Organizatorzy wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e je¿eli
jaka mniejszoæ chce, by respektowano jej
prawa, musi g³ono mówiæ o tym w przestrzeni publicznej, a tego form¹ jest w³anie MAiA. Tematem pierwszej MAiA (10
padziernik 2009) by³a Moralnoæ bez
wiary, czyli wiecka moralnoæ. Organizatorzy chcieli pokazaæ, ¿e bycie ateist¹ czy
agnostykiem, nie oznacza amoralnoci, z³a
czy zwyrodnienia, a taki stereotyp jest ¿ywy
w naszym spo³eczeñstwie4 .
Stosunek do polityki
i partyjnoci
Stowarzyszenie Wolnomyliciele nie
popieraj¹ ¿adnych partii czy formacji politycznych. Jednak, politycy s¹ ustawodawcami, a wiêc tymi na których postawy chcemy wp³yn¹æ marszem. Naturalne wiêc jest,
¿e s¹ zapraszani na MAiA, by mogli pos³uchaæ, co organizatorzy maj¹ im do przekazania. MAiA jest otwarta na wszystkich polityków i ich sympatyków, szanuj¹cych
prawo cz³owieka do niewyznawania bogów, niewa¿ne jak¹ opcje reprezentuj¹5 .
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Stowarzyszenie jest otwarte na rozmowê
z nimi o problemach niekatolików (a zw³aszcza niewierz¹cych) w kraju. Stowarzyszenie nie zamierza jednak legitymizowaæ
¿adnej konkretnej partii czy formacji.
SW wspó³pracuje z Polskim Stowarzyszeniem Racjonalistów, Towarzystwem
Kultury wieckiej, portalami Racjonalista.pl,
Apostazja.pl, Apostazja.info, a od 2010 r.
z organizacjami zagranicznymi Libre
Pensée(Francja), YHEO(Europa) i HVD

(Niemcy). W ramach tej wspó³pracy delegacja SW wybiera siê na kongres humanistyczny do Oslo w sierpniu 2011.W 2009
roku M³odzi Wolnomyliciele w³¹czyli siê
do komitetu organizacyjnego queerowy
maj a w 2011 SW wspar³o Krakowska Manifê.
Plany
W lipcu br SW chce siê w³¹czyæ w obchody rocznicy tragicznej mierci Tadeusza
Boya ¯eleñskiego, organizowane przez
TK i PSR i nas. Na 8-9 padziernika planowana jest kolejna MAiA i wydarzenia jej
towarzysz¹ce, których g³ównym tematem
ma byæ problem mierci. Konkretnie Tabu
mierci, mieræ a religia/ateizm/kultura.

Osoby/organizacje chêtne do pomocy czy
wspó³organizowania tych wydarzeñ, s¹ mile
widziane.
Kontakt 883-408-548 lub pod e-mail:
kontakt@wolnomysliciele.com.pl. Szczegó³y odnonie MAiA i innych wydarzeñ
organizowanych przez SW na facebooku
http://www.facebook.com/?ref=home#!/
wolnomysliciele i na stronie http://wolnomysliciele.com.pl/
£
Mateusz Burzawa
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia
Wolnomyliciele
1
Epikurejczycy byli staro¿ytnymi ateistami lub
raczej deistami(deizm móg³ mieæ ród³a w strachu przed kar¹ za bezbo¿noæ), i nie wierzyli w
niemiertelnoæ cz³owieka. Uwa¿ali ¿e strach
przed bogami usuwa³a wiedza o budowie wiata.
2
Kant twierdzi³ ¿e nale¿y postêpowaæ wedle
takich tylko zasad, co do których mo¿esz jednoczenie chcieæ, aby sta³y siê prawem powszechnym)
3
Mil pisa³ Nauka, która przyjmuje jako podstawê moralnoci u¿ytecznoci, czyli zasadê
najwiêkszego szczêcia, g³osi, ¿e czyny s¹
dobre, je¿eli przyczyniaj¹ siê do szczêcia, z³e,
je¿eli przyczyniaj¹ siê do czego przeciwnego.
Przez szczêcie rozumie siê przyjemnoæ i brak

cierpienia; przez nieszczêcie  cierpienie i brak
przyjemnoci.[...] Ludzie maj¹ potrzeby wzniolejsze ni¿ zwierzêta i, gdy je sobie raz uwiadomi¹, odmawiaj¹ nazwy szczêcia wszystkiemu, co tych potrzeb nie zaspokaja. Nie uwa¿am
wcale, by nauka epikurejczyków stanowi³a bezb³êdne rozwiniêcie zasady utylitarystycznej.[...]
Ale nie znam epikurejskiego pogl¹du na ¿ycie,
którym by przyjemnoci intelektualnych, tych,
które daje ¿ycie uczuciowe czy gra wyobrani
oraz przyjemnoci zwi¹zanych z uczuciami moralnymi nie ceni³ znacznie wy¿ej od przyjemnoci wy³¹cznie zmys³owych. (Utylitaryzm) za:
S³ownik myli Filozoficznej PPU PARK Bielsko-Bia³a 2004.
4
Poniewa¿ pojêcie moralnoci zosta³o zaw³aszczone przez organizacje religijne i wpisane w ich doktrynê  moralnoæ rozumiana jako
wykonywanie woli bo¿ej  osoby nie nale¿¹ce
do owych zwi¹zków wyznaniowych, s¹ postrzegane jako osoby amoralne, z³e, a dalej
aspo³eczne, anormalne i niebezpieczne.
Wyrzeczenie siê wiary jest traktowane jako wyrzeczenie siê cz³owieczeñstwa (Koció³ przedstawia wiarê religijn¹ jako to, co odró¿nia nas od
zwierz¹t. Dlatego dla wielu niewiara = zezwierzêcenie). Takie stereotypowe rozumowanie
rodzi agresjê. Dlatego chc¹c prze³amaæ ten stereotyp chcemy opinii publicznej zaprezentowaæ
opieraj¹c¹ siê na wielkim dziedzictwie wiatowej filozofii (np. Kant, Mill) wieck¹ moralnoæ.
Moralnoæ bez bogów, która nie bazuje na strachu przed bosk¹ kar¹, ale bazuje na wieckich
i racjonalnych podstawach.
5
Zwrot taktyczny. G³upota napisana po to, by
pokazaæ jacy to my jestemy otwarci.
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Pomieszanie z popl¹taniem
Coraz mniej rozumiem z tego co siê
wokó³ mnie dzieje, coraz wiêcej mam w¹tpliwoci czy wiat krêci siê we w³aciw¹
stronê. Oto ogromny aplauz towarzyszy
mierci Osamy bin Ladena (w³aciwie: ibn
Ladena). Wszyscy przywódcy krajów Europy i Ameryki z wyj¹tkami jak choæby
premier Donald Tusk, gratuluj¹ sobie i uznaj¹ ten fakt za pe³ny sukces oraz zwyciêstwo sprawiedliwoci. Brak mi w tym
wszystkim choæby krzty refleksji, ¿e nie jest
to koniec, ¿e teraz Osamê bin Ladena, którego ju¿ obwo³ano mêczennikiem wiêtej
sprawy, zast¹pi¹ inni. I teraz na pewno
mo¿na siê liczyæ z odwetem, pokazowymi
akcjami terrorystycznymi, wojn¹ z krzy¿owcami. Mo¿e wiêc do sza³u radoci tych
t³umów i ich przywódców dodaæ nieco
otrzewienia i zwyczajnej refleksji, co dalej?
Wydarzeniem bez precedensu by³y
uroczystoci beatyfikacyjne papie¿a Jana
Paw³a II. Nie mogê zrozumieæ tej (nie)wiadomej degradacji papie¿a skoro za ¿ycia by³
Ojcem wiêtym, a po mierci zosta³ tylko
B³ogos³awionym. Co wiêcej na wiêtoæ musi jeszcze poczekaæ. Czy¿by tytulatura by³a na wyrost? Rozumiem, ¿e niezliczone zastêpy wiêtych potrzebne s¹
Kocio³owi jako wzorce do naladowania,
bohaterowie wiary. Ale i tu idea ta k³óci siê
wyranie z wyznawan¹ wiar¹. Bo czy wier62

ni nie modl¹ siê do Boga i nie bij¹ w piersi
powtarzaj¹c tylko Ty jest wiêty? Czy
zatem mianowanie przez Koció³ wiêtych
nie jest wiêtokradztwem? To nie Bóg ma
decydowaæ kogo uznaæ za godnego przyjêcia do nieba? I czy owe zastêpy wiêtych maj¹ byæ Mu równe?
Gdzie to w Biblii czy Nowym Testamencie zadekretowano przez Boga prawa
nadawania tytu³ów wiêtych i b³ogos³awionych? Urzêdowa hierarchiczna instytucja
kocielna tworzy oto Bogu jaki urz¹d,
w którym trzeba uzyskaæ poparcie, ¿eby
dostaæ siê w kolejce do Najwy¿szego. No
i dlatego trzeba siê modliæ do tych urzêduj¹cych wiêtych prosz¹c o wstawiennictwo. To znaczy, ¿e Pan Bóg nie wie wszystkiego o zas³ugach jednostek i dopiero
kancelaria wiêtych rekomenduje Mu ich
po znajomoci? Czy to samo w sobie nie
jest ju¿ blunierstwem
Jeli kto mi powie, ¿e ta uroczystoæ
kocielna by³a niezbêdna dla jednoci Kocio³a i podtrzymania wiary w ludziach, to,
rzecz jasna, zrozumiem to. W koñcu show
rzêdzi siê okrelonymi prawami i nikt nikogo nie pyta czy jest w tym jaka logika
czy tylko impreza dla prze¿ycia emocjonalnego i pog³êbienia wiary.
Jakiej? To ju¿ zbêdne pytanie.
£
(Fras)

KOMENTARZE

CZES£AWA JOLANTA KOTARBA
 Wszyscy spodziewalimy siê, ¿e 10 kwietnia 2011 roku nie bêdzie w Polsce spokojny,
wolny od wszelkiego rodzaju, najczêciej
z³ych emocji. I tak siê sta³o. Obchody rocznicowe dramatu smoleñskiego zdecydowanie
zak³óci³a sprawa tablicy pami¹tkowej ufundowanej i przybitej przez rodziny katyñskie
w miejscu katastrofy. Fundatorom zabrak³o
wyobrani, ¿e na obcym terytorium pañstwowym, bez zgody tamtejszych w³adz nie mo¿na samowolnie umieszczaæ takiej tablicy.
Równie¿ mo¿na siê by³o spodziewaæ, ¿e w³adze Rosji nie zaakceptuj¹ zapisu o zbrodni
ludobójstwa. Tego typu okrelenie ca³y czas
jest kwestionowane przez Rosjê. I znów
olityka zaci¹¿y³a nad uroczystociami ¿a³obnymi, co szczególnie przykro odczu³y i prze¿y³y rodziny i bliscy przyjaciele ofiar katastrofy.
Chwilowe wyciszenie nastrojów spo³ecznych mo¿e nie trwaæ d³ugo. Negatywne
emocje mog¹ powróciæ z ca³¹ moc¹ z chwil¹
og³oszenia raportu polskiej komisji badaj¹cej katastrofê smoleñsk¹. Tak mówi¹ zw³a¹szcza ci, którym uchylono ju¿ r¹bek tajemnicy dotycz¹cy treci raportu.
 wiat jest wci¹¿ niespokojny. Kataklizmy
dotykaj¹ ludzi w ró¿nych krajach i na ró¿nych kontynentach: trzêsienie ziemi i tsunami w Japonii, tornada w Ameryce i Nowej
Zelandii, Afryka Pó³nocna w ogniu bratobójczej walki. W afrykañsk¹ burzê w³¹cza siê
ONZ, NATO, koalicja amerykañsko-angielsko-w³oska. Swoj¹ interwencjê w konflikt afrykañski wszyscy oni uzasadniaj¹ chêci¹ obrony ludnoci cywilnej tych krajów. A mo¿e
chodzi o co innego? Mo¿e ci obroñcy maj¹
w tym w³asny interes, mo¿e chodzi o ropê,
która jest bogactwem krajów Afryki Pó³nocnej? Polacy za ciesz¹ siê, ¿e Polska nie bierze udzia³u w afrykañskiej awanturze. Irak
i Afganistan dostarczy³ nam ju¿ zbyt wiele
przykrych prze¿yæ i strat finansowych. Jan

Widacki w jednym z felietonów zamieszczonych w Przegl¹dzie napisa³ bardzo trafnie,
¿e to, i¿ Polska nie uczestniczy w wojnie afrykañskiej wynika nie tyle z m¹droci naszych
przywódców, ile raczej z braku rodków pozwalaj¹cych na wyekspediowanie resztek si³
zbrojnych zdolnych jeszcze do akcji.
 Powiêkszaj¹ce siê podzia³y w spo³eczeñstwie
polskim na tle politycznym i ekonomicznym dostrzeg³, o dziwo, ks. kard. Dziwisz. W czasie
wiêcenia pokarmów na Rynku w Krakowie
apelowa³ do narodu o zgodê i wspó³pracê.
S³usznie. Szkoda jednak, ¿e sam wczeniej
przyczyni³ siê do rozdwiêku w spo-³eczeñstwie
swoj¹ arbitraln¹ decyzj¹, co do miejsca pochówku prezydenckiej pary. Zignorowa³ wtedy spo³eczne protesty i apele.
 Beatyfikacja polskiego papie¿a Jana Paw³a II zgromadzi³a 1 maja w Rzymie ogromn¹
iloæ pielgrzymów. Najwiêcej by³o ich z Polski, na czele z przedstawicielami w³adz pañstwowych. Na Pl. wiêtego Piotra w Rzymie,
przed bazylik¹ by³ las polskich flag, wród
których niemia³o powiewa³y flagi w³oskie,
hiszpañskie, niemieckie a nawet wietnamskie.
Od pogrzebu w roku 2005 nie by³o tu takich
t³umów. Niektórzy Polacy obawali siê, ¿e
dzieñ 1 maja zostanie zw³aszczony przez
Koció³ i zamiast pochodów ludzi pracy bêd¹
procesje kocielne. Mylê, ¿e tak siê jednak
nie stanie, Rzym bowiem ju¿ og³osi³, ¿e
dniem pamiêci polskiego papie¿a bêdzie 22
padziernika.
 1 maja tego roku po kilku latach oporu
Niemcy formalnie otworzy³y rynek pracy dla
Polaków. Legalnoæ pracy w Niemczech
stworzy lepsze warunki udaj¹cym siê tam
Polakom, przestan¹ ju¿ byæ pracownikami
drugiej kategorii i bêd¹ mogli po latach wróciæ do ojczyzny lub zbudowaæ sobie ¿ycie
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na niemieckiej ziemi. W uzyskaniu intratnej pracy liczyæ siê bêd¹ kwalifikacje, dowiadczenie
i pracowitoæ. Wszyscy maj¹ nadziejê, ¿e dla
Polaków wraz z podjêciem pracy w Niemczech
skoñcz¹ siê chude lata i bieda, której doznaj¹
w ojczynie. Niektórzy ¿artuj¹, ¿e wg Bibliii
chude lata trwaj¹ 7 lat, a potem nast¹pi¹ t³uste. Oby tak siê sta³o.
 Tymczasem w Polsce s¹ niepokoje wród
ludzi pracy. W Lublinie w kopalni miedzi strajkuj¹ pracownicy domagaj¹c siê podwy¿ek 
trwaj¹ targi z Zarz¹dem o 300 z³ dla pracowników, choæ nadzór przyzna³ sobie znacznie
wiêksze pieni¹dze. Ten fakt rozgorycza za³ogê.
 Bin Laden nie ¿yje; zosta³ schwytany i zabity w czasie aresztowania. Ameryka cieszy
siê z sukcesu s³u¿b specjalnych, ¿e wróg
odpowiedzialny za atak terrorystyczny na
World Trade Center nie ¿yje. Osobicie czu³am niesmak patrz¹c na tê niezwykle g³ono
wyra¿an¹ radoæ z powodu mierci bin Ladena. Rozumiem, ¿e Ameryka prze¿y³a 11 wrzenia dramat i upokorzenie, i d³ugo bêdzie
jeszcze op³akiwa³a mieræ ludzi, którzy zginêli w zamachu terrorystycznym i mo¿e w³anie dlatego nie powinna tak g³ono wyra¿aæ
radoci i zadowolenia ze mierci tego cz³owieka. Spodoba³ mi siê Lech Wa³êsa i Donald Tusk, który dostrzegli tê niedelikatnoæ
i g³ono to powiedzieli, w przeciwieñstwie do
innych, zdawa³oby siê kulturalnych i wra¿liwych ludzi.
 Bitwy na stadiodiach pi³karskich w Polsce
to przejaw zdziczenia i nie przynosz¹ nam
dobrej s³awy w wiecie. Nieporadne s¹, jak
dot¹d, usi³owania rz¹du w zapobieganiu
i ca³kowitym wyeliminowaniu ekscesów rozwydrzonych kibiców. To paradoks, ¿e polski
premier  entuzjasta pi³ki no¿nej, mo¿e polec razem ze swym rz¹dem w jesiennych
wyborach wykopany z gry przez nieutemperowanych kibiców. Pana premiera i czytelników przepraszam za ten kolokwializm.
Zdziczenie obyczajów dotyczy wielu dziedzin
naszego ¿ycia. Oto niespe³na nastolatki uprawiaj¹ z sob¹ publicznie mi³oæ, a fotogra-
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fuje ten fakt trzeci nastolatek i potem sprzedaje tak wykonane filmy. Coraz czêciej s³yszy siê, ¿e Polacy drêcz¹, maltretuj¹ domowe zwierzêta: konie, psy, koty. Zdarza siê,
¿e nie szanuj¹ swych opiekunów i wychowawców, a tak¿e bezradnych starych rodziców. Sk¹d tyle agresji, co na to psychologia? Odnosi siê wra¿enie, ¿e gdyby broñ
palna by³a ³atwo dostêpna, to mielibymy
podobnie makabryczne zdarzenia jak to ma
miejsce w Ameryce.
 Ci, którzy maj¹ dzi w³adzê w Polsce lub
s¹ blisko niej ci¹gle domagaj¹ siê os¹dzana
i karania wysokich PRL-owskich urzêdników
za dawne rzekome lub prawdziwe przewinienia. Milcz¹ natomiast kiedy siê mówi i pisze
o niesprawiedliwych, czêsto na fa³szywych
donosach, nierzadko celowo spreparowanych zarzutach i akceptuj¹ brutalne widowiskowe aresztowania np. wybitnych polskich
lekarzy (prof. Podgórski, dr Garlicki), tragiczne w skutkach aresztowanie pos³anki Barbary Blidy. Z³e, naganne zachowania i karygodne czyny powinny byæ ujawniane i os¹dzane
zgodnie z prawem, ale bez niepotrzebnych
upokorzeñ sprawcy i jego bliskich.Pan europose³ i b. minister sprawiedliwoci Z. Ziobro
odpowiedzialny za tego typu praktyki nadal
jest nietykalny.
 Z okazji beatyfikacji Jana Paw³a II Lech
Wa³êsa jest gotów pogodziæ siê z Jaros³awem Kaczyñskim, ale ten Polak  katolik
twardo mówi nie.
 Pose³ Bartosz Ar³ukowicz to moje wielkie
rozczarowanie. Sprzeda³ siê za przys³owiow¹
miskê soczewicy. A mo¿e ma ambitne plany
i chce rozwaliæ PO od rodka? Taki wallenrodyzm dla maluczkich.
 Zalubiny angielskiego ksiêcia Williama z
Kate Middlen uznano za najpiêkniejsz¹, najwspanialsz¹ tego typu uroczystoæ jakiej nie
by³o od wielu lat. Warto odnotowaæ, ¿e rodzinie królewskiej nie przeszkadza³ fakt, ¿e
Kate nie jest arystokratk¹. Jest natomiast
m³od¹, wykszta³con¹ i piêkn¹ kobiet¹.
£

Roliny uszlachetnia siê upraw¹, ludzi przez wychowanie.
Jean Rousseau
Cz³owiek posiada naturaln¹ potrzebê kochaæ i byæ kochanym.
o. Leon Knabit
Przyjañ stanowi ¿yzn¹ glebê dla wzrostu spo³eczeñstwa
Mike Jakonelli
K³ótnie i sprzeczki nie trwa³yby nigdy d³ugo, gdyby wina
le¿a³a po jednej stronie
Fracoise Sagan
Bez zgody ani pañstwo nie mo¿e egzystowaæ, ani rodzina
Ksenofont
Tam, gdzie ludzie przestrzegaj¹ prawa, pañstwa s¹ silne i szczêliwe.
Ksenofont
Bez politycznej kultury suwerenny naród jest dzieckiem, które bawi siê ogniem
i mo¿e w ka¿dej chwili podpaliæ dom.
Johann Pestalozzi
Polityka to prowadzenie spraw publicznych dla prywatnych korzyci.
Abrose Bierce
Konstytucja pañstwowa powinna byæ taka, ¿eby nie narusza³a konstytucji cz³owieka.
Stanis³aw Jerzy Lec
Wiara jest filozofi¹ biednych, filozofia wiar¹ bogatych.

Jason Evangelu

Poborca podatkowy musi kochaæ biednych  tylu ich powo³a³ do ¿ycia
Bill Vaughan
Wybra³a: Czes³awa Jolanta Kotarba
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