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S£OWO OD REDAKTORA

E

uro 2012 za pasem. Ronie zgie³k medialny, rodzimi biznesmeni dwoj¹
siê i troj¹, jak tu zarobiæ na tym wydarzeniu, ca³a Polska wznosi mod³y
o sportowy cud nad Wis³¹. Szczêæ Bo¿e! A do 8 VI dzia³acze pi³karskiego
PZPN powinni posypaæ g³owy popio³em, by dotrwaæ do lata (a w ogóle czy
bêdzie jeszcze Lato?).
Póki co, Sejm Najjaniejszej Rzeczypospolitej uchwali³, ¿e bie¿¹cy rok bêdzie
Rokiem ks. Piotra Skargi, dr. Janusza Korczaka i Józefa Ignacego Kraszewskiego. Czy wiedza o tym donios³ym fakcie przebije siê do wiadomoci spo³ecznej? O dr. Korczaku s³ysza³ ka¿dy, choæ w¹tpiê, czy m³odzie¿
szkolna wie, kim on naprawdê by³. Natomiast o wybitnym pisarzu J. Kraszewskim, który napisa³ 220 powieci w 400 tomach, w tym ok. 30 bestsellerów, ju¿ na pewno wie ogó³ Polaków.
Ze Skarg¹ jest niew¹tpliwie najwiêkszy k³opot, bo choæ ka¿dy niby o nim
s³ysza³, to tak naprawdê niewiele o nim wie. Pose³ Rafa³ Grupiñski zg³osi³ tê
postaæ z uzasadnieniem, ¿e to nie tylko wybitny kaznodzieja, ale i nonkonformista i reformator pañstwa, który chcia³ zapobiec anarchii w kraju. Dopowiedzmy: kocielnego i nietolerancyjnego. Znany pisarz Krzysztof Varga we
wrzeniowej Gazecie Wyborczej z 2011 r. sprzeciwi³ siê takiej opinii twierdz¹c, ¿e Skarga by³ zaanga¿owany w katolick¹ kontrreformacjê walcz¹c
z innowiercami, bêd¹c przewrotnym i niebezpiecznym. A w literaturze polskiej  kontynuuje autor  wiêcej ni¿ Kazania sejmowe Skargi znaczy Lalka
Prusa. Jaki¿ to wiêc patron roku 2012, odpowiedzcie sobie sami. Ale có¿,
s³owo siê rzek³o, koby³ka u p³ota. Tak wiêc do dzie³a!
Ten numer pisma rozpoczynamy od wspomnieñ poetki, która tak cicho odesz³a
w zawiaty. Jej wiecki pogrzeb by³ wiadectwem Jej ¿ycia i wiatopogl¹du,
który wyznawa³a. Ho³d z³o¿ony przez w³adze pañstwa z prezydentem Bronis³awem Komorowskim i premierem Donaldem Tuskiem na czele, a tak¿e przez
prezydenta Krakowa, prof. Jacka Majchrowskiego, by³y serdecznym po¿egnaniem tej wybitnej poetki. W numerze ponadto m.in. o mo¿liwociach rozwoju
Wspólnoty Europejskiej pióra Jerzego J. Kolarzowskiego, a tak¿e o stosunkach miêdzy pañstwem a Kocio³em autorstwa w³adys³awa Loranca oraz
o kobiecie indyjskiej w najstarszych eposach wiata, o której opowiada Marta
Wiktoria Kaszubowska. Zachêcamy do lektury.
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SYLWESTER MARYNOWICZ

Wis³awa Szymborska,
poetka teatru ¿ycia
codziennego
Nie zna³em Pani Wis³awy osobicie, ale
kilka razy mia³em okazjê przebywaæ w jej
towarzystwie. Nie mogê tedy, co oczywiste, napisaæ tak jak Adam W³odek o Wincentym Faberze: NIE BYLIMY PRZYJACIÓ£MI, chocia¿ mimo ró¿nicy wieku
mówilimy sobie po imieniu. Chocia¿
Wicek odwiedza³ mnie w domu, nawet
wczeniej zanim wst¹pi³ do reaktywowanego w 1961 Ko³a M³odych przy Zwi¹zku
Literatów Polskich w Krakowie, której to
organizacji mia³em przyjemnoæ byæ wieloletnim opiekunem. Nie bylimy przyjació³mi, ale te¿ nie bylimy  antagonistami.

Zacz¹³em swoje wspomnienia o autorce Dwukropka od autora „w butach”
(ksi¹¿ka ilustrowana przez Szymborsk¹),
bo mog³em z nim porozmawiaæ o jego by³ej ¿onie. Mówi³ o niej zreszt¹ bardzo niewiele i niechêtnie, jakby przeczuwaj¹c, ¿e
na zawsze pozostanie wspominany w publikatorach nie jako pisarz, ale Jej m¹¿.
Dla tzw. dobrego porz¹dku wspomni siê
jeszcze o nim jako opiekunie kilku mniej
znanych, acz wybitnych poetek. Niestety
porozmawianie z pani¹ Wis³aw¹ o Adamie
pozostanie ju¿ tylko w sferze mojego fantazjowania (za jej ¿ycia tak¿e).
Zna³em i znam kilku zaprzyjanionych z noblistk¹ twórców. Wiod³em te¿
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z nimi okolicznociowe dysputy i to mi
musi wystarczyæ, ¿e oni stanowili doæ bliskie, a nawet osobiste grono kole¿eñskie
wybitnej poetki o wiatowej s³awie.
Wiem, ¿e urodzi³a siê w Prowencie
w 1923 r., a zmar³a 1 lutego 2012 w Krakowie. Dla uporz¹dkowania i formalnoci takie dane maj¹ jakie znaczenie. Dla mnie
te¿. Ale zapewne wa¿niejsza jest moja dobra pamiêæ o pani Wis³awie i fakt, ¿e zaskarbi³a sobie moj¹ ¿yczliwoæ. A jej poezja sta³a siê dla mnie wa¿na. O resztê niech
siê martwi karawana i psy, co szczekaj¹ na
ni¹...
By³o to 14 lutego 2009 (sobota)
w Krakowie o godz.1600. Miejsce: Urz¹d Mia-

sta Krakowa, Rynek Podgórski 1, sala im.
F. Maryewskiego. Powód: Dom Kultury
Podgórze zaprasza³ na cykl wieczorów:
Dlaczego klasycy. Bohater spotkania:
El¿bieta Zechenter-Sp³awiñska; tytu³: Miasto
pod wulkanem. Cytat na planszy z twórczoci pisarki brzmia³: Ten list wrzucam
znów w deszczu/ Koperta  kaftan bezpieczeñstwa/ I ju¿ nic w nim nie krzyczy/; Tylko
wszystko czeka/. Iloæ s³uchaczy: 50 osób.
(Jak na spotkanie poetyckie  bardzo du¿o).
Oklaski. Pojawia siê d³ugow³osy,
m³ody cz³owiek i zapowiada, ¿e w dniu w.
Walentego w programie zatytu³owanym
Miasto pod wulkanem poetka, czyli pani
El¿bieta, przypomni czytelnikom wiersze
mi³osne z lat 1962  2008. Podczas spotkania zabrzmi¹ fragmenty Czterech pór
roku Antonio Vivaldiego w wykonaniu
Tria La Valse i odbêdzie siê pokaz projekcji Jacka Kabziñskiego z³o¿onych z portretów El¿biety Zechenter-Sp³awiñskiej.

zaproszeni przez bohaterkê spotkania nie
raczyli siê pojawiæ tego¿ dnia w sali F. Maryewskiego (ostatni burmistrz Podgórza).
Wiersze recytuje autorka, dopowiedzi czyni m³ody cz³owiek i jest mi³o, a nawet
przyjemnie, ale nie do koñca Wszystkiemu zaczyna byæ winna mi³oæ. A w³aciwie jej poetyckie pojmowanie
W jakiej czêci znam poezjê El¿biety Zechenter-Sp³awiñskiej i bardzo sobie
ceniê jej twórczoæ. Sam mia³em przyjemnoæ prowadziæ z autork¹ Czapki niewidki
spotkanie w uroczych piwnicach pa³acyku
Tyszkiewiczów w Krakowie. Jednak¿e
wiersze pisane w formule metapoetyckiej
brzmia³y wówczas niewinnie i pouczaj¹co,
co stosownie ³¹czy³o siê z przeznaczeniem
piwnic na kawiarniê dla nauczycieli ¿¹dnych sta³ego dokszta³cania.
Wówczas El¿bieta ZechenterSp³awiñska czyta³a swoje wiersze o mi³oci w doæ kostycznej i nie wyra¿anej wprost
stylistyce ¿alu, ale i zemsty. Np. jaki
tam Janek po prostu uogólni³ siê, spos¹¿nia³, s³owem  uciek³, wystraszy³ siê:
Powtórka z mi³oci

Wszystko siê zgadza. Jednak¿e
wród goci rozbiegane ciekawoci¹ moje
oko dziennikarskie dostrzega w drugim rzêdzie pod oknem w³anie Wis³awê Szymborsk¹ obok niej za Leszka Aleksandra
Moczulskiego oraz Jana Paw³a Gawlika.
W tym momencie zwyk³y wieczorek poetycki nabiera nieco innego wymiaru.
Oczywicie nabiera go dla mnie i domniemywam, i¿ tak¿e na z³oæ tym, którzy choæ

Nie bojê siê twych zdrad Juanie
ani mi³oci balkonowej
z sztucznym cyprysem w drugim planie
I zapalczywoæ co Otella
pchnê³a do porywczego czynu
sk³ania mnie do umiechu tylko
Je¿eli spotkam gdzie Hamleta
zanim zaleci mi ch³ód celi
zd¹¿ê oddaliæ siê przezornie
Wiêc siê nie musisz baæ Tristanie
mo¿esz zaufaæ swej Izoldzie
sama wymylê i u³o¿ê
miecz
miêdzy nami
na tapczanie
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Niby wszystko dobrze. Odwa¿na
kobieta z tej pani El¿biety. Poetka-feministka. I wszyscy (49 osób) siedz¹ cicho, a nawet miele klaszcz¹, poza t¹ jedn¹  Wis³aw¹ Szymborsk¹. Tylko ona jedna mia³a
odwagê powiedzieæ, ¿e jej siê ten rodzaj
poetyzowania nie podoba. I uzasadnia dlaczego. Sensownie. (Gdzie jest Janek? ¯aden
tam Juan. Janek.) Jeli chce siê pos³uchaæ
zadêcia mi³osnego w teatrze absurdu,
nale¿y pójæ do amatorskiego teatru Kolejarza. Natomiast mi³oæ w teatrze ¿ycia
codziennego jest umiejêtnoci¹ przekazywania siebie przez symbolikê gestów.
(Szczególnie dzieje siê to w poezji, czyli
minimum s³ów, a miêdzy nimi ogrom
przestrzeni dla uczuæ.) Taka jest mi³oæ i stoj¹ca tu¿ za ni¹  nienawiæ. (Mo¿e co dodajê, mo¿e co przekrêcam, ale tak tê wypowied pani Wis³awy odebra³em.)
Reakcja sali? Cisza. Klasn¹³em
trzy razy, ale bohaterka wieczoru tak energicznie zabra³a g³os w obronie, a w³aciwie oskar¿eniu Hamleta, ¿e nie mia³em
wesprzeæ noblistki w poszukiwaniu Janka,
który nie chcia³ powtórki mi³oci z Ofeli¹.
Zreszt¹, Bo¿e uchowaj. Lepiej nie pchaæ
siê miêdzy dwie kobiety prowadz¹ce spór
o wizerunek i widok mê¿czyzny!
Na koniec spotkania, w poczuciu
identyfikacji z Jankiem, uca³owa³em rêkê
El¿biecie Zechenter-Sp³awiñskiej, a Wis³awie Szymborskiej usi³owa³em zrobiæ kilka
zdjêæ (uda³o siê wykonaæ cztery), ale ona
pogrozi³a mi zdecydowanie palcem. Uk³oni³em siê wówczas bardzo nisko, na co noblistka machnê³a rêk¹ i powiedzia³a:
– Tyle tu wielkiej mi³oci, ¿e idê
poflirtowaæ z ustnikiem.
I posz³a. I tyle j¹ widzia³em.
W uzasadnieniu przyznania wybitnej poetce polskiej literackiej Nagrody
Nobla w 1996 roku napisano: nagradza siê
poezjê, która z ironiczn¹ precyzj¹ pozwala
4

historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazaæ siê we fragmentach ludzkiej rzeczywistoci.
Doskona³e, wspania³e uzasadnienie. Po tym wszystkim, co by³o mi danym
prze¿yæ w ci¹gu dwóch godzin 14 lutego
2009 roku (sobota) Krakowie o godz.1600,
w Urzêdzie Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, sala im. F. Maryewskiego, nigdy
bym nic m¹drzejszego nie wymyli³. Za
wspania³y wiersz NIC DWA RAZY nabra³
dla mnie dodatkowego zmys³owego piêkna, m¹droci Pieni nad pieniami.
Nic dwa razy siê nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodzilimy siê bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.
Choæbymy uczniami byli
najtêpszymi w szkole wiata,
nie bêdziemy repetowaæ
¿adnej zimy ani lata.
¯aden dzieñ siê nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych poca³unków,
dwóch jednakich spojrzeñ w oczy.
Wczoraj, kiedy twoje imiê
kto wymówi³ przy mnie g³ono,
tak mi by³o, jakby ró¿a
przez otwarte wpad³a okno.

Dzi, kiedy jestemy razem,
odwróci³am twarz ku cianie.
Ró¿a? Jak wygl¹da ró¿a?
Czy to kwiat? A mo¿e kamieñ?
Czemu ty siê, z³a godzino,
z niepotrzebnym mieszasz lêkiem?
Jeste  a wiêc musisz min¹æ,
Miniesz  a wiêc to jest piêkne.
Umiechniêci, wpó³objêci
spróbujemy szukaæ zgody,
choæ ró¿nimy siê od siebie
jak dwie krople czystej wody.
Pani Wis³awo, k³aniam
siê nisko, bardzo niziutko, zamiataj¹c czapk¹ przed pani stopami.

Fot. autora artyku³u
JÓZEF JANCZEWSKI
Wola³a nie pytaæ kiedy i jak d³ugo jeszcze,

Zda³a na Nobla z historii dziejów ludzkoci.

wola³a odejæ bez po¿egnania przez

wiat by³ Twój, dopóki mog³a mierzyæ i wa¿yæ.

otwór bez szyb szeroko otwarty ku gwiazdom.

Ju¿ nie przebiegnie pióro przez zapisany las.

Bo czy jest inna droga ku wiecznej przystani?

Bóg chce Ciê rozliczyæ z pokory i skromnoci.

Wymknê³a siê we nie drog¹ Zrozumienia z

Kasandro ¿yj¹ca na prze³omie dwóch tysi¹cleci.

siln¹ i lep¹ wiar¹ w paradoksy regu³ tego wiata.

Kto po Tobie dalej bêdzie obmylaæ z³o¿ony

Na przekór rachunkowi prawdopodobieñstwa

wiat i

odesz³a za wczenie przez uchylon¹ chwilê.

korzystaæ z najstarszego prawa wyobrani?

Pozostawi³a po sobie pustkê i wysuniête szuflady,

Nic dwa razy siê nie zdarzy znów od¿y³y Twoje

przygl¹da³a siê wiatu przez powiêkszaj¹ce szk³a

wiersze.

Wbrew:

sarkazmu, przekory, dowcipu i tolerancji, by
ulepiaæ ma³e traktaty na wysokich obcasach

Kraków, 3 lutego 2012 r.
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TEMATY SPRZED LAT
TADEUSZ ¯ELEÑSKI BOY

Wernyhora
Poni¿szy felieton pochodz¹cy z cyklu Nasi Okupanci dowodzi, ¿e
nie tylko ludzie wykszta³ceni, intelektualici, dziennikarze, a tak¿e
ró¿nej maci wrogowie Boya, czytali jego publikacje. Czynili to równie¿ ludzie zwyczajni, nie wykszta³ceni, czêsto bardzo proci, ale
niezwykle wra¿liwi. Oni tak¿e szukali z Boyem bezporedniego
kontaktu, o ile warunki ¿yciowe pozwoli³y im na to. Chcieli wyraziæ
sw¹ akceptacjê dla dzia³alnoci pisarskiej Boya i podziêkowaæ za
dostrze¿enie przez niego wa¿kich problemów spo³ecznych.
CJK

W chwili gdy rozlega siê powszechny lament na brak czytelnictwa, na
upadek zainteresowañ intelektualnych, wizyta, któr¹ mia³em przed kilku dniami, jest
tak uderzaj¹ca, ¿e muszê j¹ opowiedzieæ
choæ w paru s³owach. Tym, którym wyda³aby siê zmyleniem, powiem od razu, ¿e
nie umiem zmylaæ, zawsze mówiê wszystko tak, jak by³o. Gdybym umia³ zmylaæ,
pisa³bym powieci i bra³bym nagrody literackie.
Otó¿ pewnego dnia podczas gdy siedzê przy swojej maszynie oznajmiaj¹ mi
dziwn¹ wizytê: przyszed³ stary dziad, ¿ebrak,
i chce siê ze mn¹ widzieæ, jak mówi, wzglêdem p³odnoci. Wychodzê do przedpokoju
i widzê w istocie typowego dziada starej
daty, z d³ug¹ siwiutk¹ brod¹, z kosturem;
wyci¹ga do mnie rêkê i mówi:
 Proszê pana, ja wyczyta³em, co
pan tutaj robi, wiem, ¿e na pana pomstuj¹,
przyszed³em, ¿eby panu dodaæ ducha, aby
panu pob³ogos³awiæ. Wzglêdem tej poradni.
wiêta robota. ¯eby nie by³o na wiecie tylu
nêdzarzy, mêczenników.
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Zaintrygowany, proszê dziadka do
pokoju; po chwili wydaje mi siê tak interesuj¹cy, ¿e zatrzymujê go.
– Mo¿e siê pan napije herbaty?
 Owszem, proszê  odpowiada
tonem najzupe³niej wiatowym.
Stawiam przed nim herbatê, chleb,
mas³o, kotlet z obiadu, sprz¹taj¹c zarazem
ksi¹¿ki, którymi stó³ jest zawalony.
 Proszê pana, to ju¿ znak, ¿e bardzo jestem g³odny, kiedy najpierw chwytam za jedzenie, a nie za ksi¹¿kê. Bo u mnie
zawsze pierwsza jest ksi¹¿ka.
 Ale kto pan w³aciwie jest?
– Dziad jestem i nie wstydzê siê
tego. Dziadujê w Bia³ostockiem. Przyjecha³em tu na Dzieñ Zaduszny, ¿ebraæ na Bródnie. Czemu nie na Pow¹zkach? Bo tam
nie wpuszczaj¹ do rodka, trzeba staæ pod
bram¹, a to mi nie odpowiada.
Coraz bardziej zdziwiony, ci¹gnê
dziadka za jêzyk. Nie bardzo nawet tego potrzeba, bo i sam gada chêtnie. Zatem,
jak rzek³ wy¿ej, dziaduje od wsi do wsi.
Nie dziaduje pod kocio³em, bo tam s¹ sami

pijacy, a on tego towarzystwa nie znosi; ale
chodzi po wsiach, ¿ebrze, a w zamian za to
poucza ch³opów o tym i owym. Za wy¿ebrane pieni¹dze przede wszystkim kupuje
ksi¹¿ki i gazety (czytuje piêæ gazet), co mu
omal nie zwichnê³o kariery, bo kiedy siê
zg³osi³ raz do so³tysa o pozwolenie na ¿ebranie so³tys odmówi³ w³anie dlatego, ¿e
czytuje ksi¹¿ki i gazety; niby ¿e dziad nie
powinien czytaæ, bo co to za dziad? Ale stary nie da³ siê: Jak to!  odpali³ so³tysowi 
to ¿ebrak mo¿e piæ wódkê i paliæ papierosy, a nie wolno mu czytaæ?.
Czym by³ przedtem? By³ dwadziecia lat roznosicielem gazet ( st¹d widaæ ta
og³ada literacka); obecnie, od kilkunastu lat
¿ebrze. ¯ycie kosztuje go dwadziecia piêæ
z³otych miesiêcznie, resztê lektura. Ka¿dy
(powiada) musi mieæ ideê, bez idei ¿ycie
by³oby monotonne; jeden musi byæ nemrod, inny „choreograf, inny znów egoista,
on ma lekturê. Co czyta? Najchêtniej naukowe. Chcia³ sobie kupiæ w Warszawie
„Biegielisjena” (tak go wymawia) „Rozwój
gospodarczy”, ale za drogie. Powieci nie
bardzo lubi.
 Czyta³em, powiada, tych Ch³opów
Reymonta, ledwie dwa tomy mog³em uczytaæ. Ja nie wiem, za co jemu dali nagrodê
Nobla; to s¹ banialuki, on nie zna ch³opów
ani ich ¿ycia, tylko ich omiesza.
Trylogia Sienkiewicza jest dobrze
napisana. Ale z tym czytaniem bieda: jak
maj¹ ludzie proci czytaæ ksi¹¿ki  mówi 
kiedy nasze ksi¹¿ki s¹ tak zamiecone
obcymi wyrazami, ¿e nikt tego nie zrozumie.
Jak owieca ch³opów ? Najbardziej
wzglêdem higieny, jak dziecko ¿ywiæ i ¿eby
ko³ysek nie u¿ywali. Uwa¿a, ¿e przy zawieraniu ma³¿eñstw ksi¹dz powinien wrêczaæ nowo¿eñcom karteczki, które by ich
poucza³y o higienie, owiacie i przestrzega³y przed nagminnym p³odzeniem dzieci.

Ma swoje pojêcia o ¿ebractwie.
Ka¿dy ¿ebrak powinien mieæ numerek:
kiedy goæ, daj¹c ja³mu¿nê poczuje od
¿ebraka wódkê albo tytoñ, powinien mu
zabraæ numerek, bo ¿ebrak nie powinien
piæ ani paliæ.
Pytam go, sk¹d wiedzia³ mój adres. Poszed³ do Zielonego Sztandaru,
który czytuje, i dowiedzia³ siê.
Oznajmia mi jeszcze, ¿e ma 74
lata i jest zdrów jak rydz. (Zdaje siê, ¿e
ten kostur, którym siê podpiera, to raczej
dekoracyjny atrybut dziadostwa.)
Pokazuje buty.
– Kupi³em sobie w Warszawie
buty za 40 z³otych; no, ale to nie z dziadówki, córkê mam w Ameryce  rzek³ stary, ³ypi¹c szelmowsko okiem, niczym pan
Zag³oba...
Wszystko to opowiada popijaj¹c
schludnie herbatê i gwarz¹c z zupe³n¹
swobod¹, skrêpowany jedynie trochê
przytêpionym s³uchem. Pokrzepi³ siê,
wzi¹³ ksi¹¿kê, któr¹ mu da³em na drogê,
pob³ogos³awi³ mnie w przedpokoju jeszcze raz i znik³ za drzwiami, zostawiaj¹c
mnie rozbawionego i zdumionego zarazem. ¯a³owa³em potem, ¿e zapomnia³em
siê go spytaæ o nazwisko i o adres, ale
przez ca³y czas wizyty mia³em wra¿enie
czego niezupe³nie realnego.
Wernyhora!
£

Wybra³a i wstêpem opatrzy³a:
Czes³awa Jolanta Kotarba

Cel przestaje byæ wiêty, gdy uwiêca rodki.
Nie cele s¹ wa¿ne, ale metody, jakimi d¹¿ymy
do ich osi¹gniêcia. Cele osi¹gamy rzadko,
a wród metod ¿yjemy na co dzieñ.
Andrzej Pierzcha³a
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JERZY J. KOLARZOWSKI

Miêdzy rozwojem a krawêdzi¹
I. Unifikacja Europy
w okresie rywalizacji
dwóch antagonistycznych
bloków ustrojowych
Historia integracji europejskiej w drugiej po³owie XX stulecia przypomina brzeg
morza ze wzburzonymi falami. Fala ludzkich dzia³añ i znacz¹cego optymizmu wycofuje siê i nadchodz¹ lata kryzysowe,
a wówczas ka¿da spo³ecznoæ najchêtniej
zamknê³aby siê w op³otkach, odgradzaj¹c
siê od swoich s¹siadów.
Nie zacznê od Wspólnoty Wêgla
i Stali, ale od pewnego wiêta, które czasem budzi kontrowersje, nawet po dzieñ
dzisiejszy. Chodzi bowiem o dzieñ 9 maja
ka¿dego roku  dzieñ europejski (na zachodzie Europy wiêto zakoñczenia II wojny
wiatowej obchodzone jest 8 maja). Dziewi¹tego maja 1950 roku Robert Schuman
wyst¹pi³ z przemówieniem, w którym nakreli³ swój plan. Polega³ on na tym, by
sektory gospodarcze zwi¹zane z przemys³em ciê¿kim: wydobycie wêgla, przerób
rudy ¿elaza i produkcja stali, nie by³y obszarem rywalizacji, tylko wspó³pracy. Jego
przemówienie by³o nacechowane nieprawdopodobn¹ obaw¹, jak d³ugo da siê utrzymaæ Europê bez wojny? W swoim przemówieniu R. Schuman ukaza³ Europê jako
kontynent, gdzie z jednej strony mamy niesamowite dokonania cywilizacyjne,
a z drugiej permanentne zagro¿enia wojnami i kryzysami. Minê³o dopiero 5 lat po
zakoñczeniu II wojny wiatowej. Wybór
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dzia³añ zale¿y od decydentów i od postawy ka¿dego nowego pokolenia. Idee z wyst¹pienia R. Schumana zaowocowa³y powstaniem Traktatu Paryskiego z 1951 r. By³
to pierwszy z traktatów integracji europejskiej. (Jedyny, który z góry zak³ada³ czasowe ograniczenie i wygas³ po 50. latach obowi¹zywania.) Sygnatariuszami dokumentu
by³y: Belgia, Holandia, Luksemburg, W³ochy, Niemcy Zachodnie i Francja.
Po II wojnie wiatowej zmaga³y siê
ze sob¹ dwa procesy: d¹¿enie do jednoci
europejskiej i przepaæ miêdzy dwoma systemami ekonomiczno-politycznymi, co
zaowocowa³o zapadniêciem ¿elaznej kurtyny miêdzy Wschodem i Zachodem naszego kontynentu. Jak dalej jednoczyæ Europê?  pytali intelektualici Zachodu.
Pomys³ów by³o wiele. Ka¿dy z krajów zg³asza³ inny. Na przyk³ad pañstwa, które przywi¹zywa³y wagê jedynie do integracji gospodarczej, zaproponowa³y w 1955 roku
wspólnotê celn¹ i Europejski Uk³ad Walutowy (wszed³ w ¿ycie w roku 1958)1 . Traktat okaza³ siê znakomitym pomys³em, gdy¿
tworz¹c europejsk¹ przestrzeñ celn¹ siêgn¹³
do dowiadczeñ, które w XIX wieku pomog³y jednoczyæ siê Niemcom. Wspó³czenie uk³ad ten w³¹czony w ca³¹ strukturê
europejsk¹ pomóg³ wypracowaæ wspóln¹
walutê euro, wprowadzan¹ w poszczególnych krajach nie bez problemów ekonomicznych, a zw³aszcza cenowych i innych.
Europa Ojczyzn czy kontynentalne pañstwo zwi¹zkowe to pytanie, na które
nie uda³o siê znaleæ odpowiedzi od lat

piêædziesi¹tych XX stulecia. Pojêcie Europy Ojczyzn zg³oszone zosta³o przez
Ch. de Gaulla 31 maja 1960 r.2 , który odrzuci³ koncepcjê Unii, jako federacji budowanej od wspólnej gospodarki do ujednoliconej w³adzy. Otó¿ od 1957 roku trzy
instytucje tworz¹ce zrêby zjednoczonej
Europy, czyli Europejska Wspólnota Wêgla i Stali, Euro-Atom i Europejska Wspólnota Gospodarcza dzia³a³y obok siebie do
po³owy lat szeædziesi¹tych, tj. do czasu
ustanowienia Traktatu Fuzyjnego. Kryzys
z pocz¹tku lat szeædziesi¹tych spowodowa³, ¿e by³ potrzebny traktat ujednolicenia
kompetencji organów Wspólnoty. Dzi po
czterdziestu latach mo¿na widzieæ w nim
jedynie ma³o znacz¹cy szczebel ³¹cz¹cy
kompetencje kilku organizacji w jeden organizm. S¹ jednak i tacy, którzy Traktat
Fuzyjny uwa¿aj¹ za pocz¹tek samoistnego,
bo p³yn¹cego z inicjatywy organizacji miêdzynarodowych a nie od rz¹dów, etapu procesu integracyjnego.
Po kryzysie paliwowym lat siedemdziesi¹tych, po wielu problemach zwi¹zanych ze wspóln¹ polityk¹ roln¹, elity europejskie zaczynaj¹ zdawaæ sobie sprawê
z potrzeb dalszej integracji. Pojawia siê
przewiadczenie o koniecznoci permanentnego przekszta³cania instytucji wspólnotowych. Powstaje Jednolity Akt Europejski, nowelizuj¹cy traktaty rzymskie z 1957
roku. Ratyfikacja tego dokumentu przypada na schy³ek lat osiemdziesi¹tych.
Kolejne lata, to powolne odchodzenie od polityki podporz¹dkowanej propagandzie zimnej wojny i ¿elaznej kurtyny.
Kiedy nastêpuje normalizacja stosunków
Niemiec Zachodnich z Polsk¹, z Czechos³owacj¹ i miêdzy obydwoma pañstwami
niemieckimi RFN z NRD, rz¹dy europejskie spostrzeg³y, ¿e po II wojnie wiatowej
nie by³o konferencji pokojowej. W Europie od 200 lat ho³dowano rozwi¹zaniom,

¿e po okresie wielkich wojen powinna zostaæ zwo³ana konferencja pokojowa, która
rozwi¹zuje wiêkszoæ problemów i decyduje o zrêbach polityki zagranicznej na nastêpne lata. Konferencja w Poczdamie nie
by³a konferencj¹ pokojow¹, przeprowadzi³a
jedynie podpisanie bezwzglêdnej kapitulacji Niemiec. Konferencja pokojowa mo¿e
zostaæ zwo³ana po spe³nieniu kilku warunków. Musz¹ byæ nawi¹zane stosunki dyplomatyczne miêdzy wszystkimi obraduj¹cymi pañstwami, musz¹ one wzajemnie siê
uznawaæ i szanowaæ na arenie miêdzynarodowej. Postêpuj¹ca normalizacja na linii
RFN  Europa rodkowa utorowa³o drogê
do Konferencji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie. W Konferencji z Helsinek w 1975 roku wziê³o udzia³ 31 pañstw
z Europy oraz Stany Zjednoczone i Kanada.
Trzydzieci lat po zakoñczeniu II wojny
wiatowej spe³ni³a ona rolê konferencji
pokojowej. KBWE odegra³a ogromn¹ rolê
dla pañstw Europy rodkowo-Wschodniej.
Miêdzy innymi wymusi³a ratyfikacjê Paktów Praw Cz³owieka ONZ przez pañstwa,
które wczeniej tego nie uczyni³y. Pakty
wesz³y w ¿ycie w 1966 r., a Polska i inne
kraje demokracji ludowej ratyfikowa³y je
dopiero po KBWE. System KBWE dzia³a³
do roku 1989, kiedy nastêpnie przekszta³ci³ siê w Organizacjê Bezpieczeñstwa
Wspó³pracy Europejskiej. Struktura ta utraci³a moc sprawcz¹ w trakcie wojny w by³ej
Jugos³awii.
Europa po 1989 roku zyskuje
nowy historyczny wymiar. Kraje Europy
rodkowo-Wschodniej zmieniaj¹ ustrój.
F. Fukuyama og³asza koniec historii.3 Wydaje siê, ¿e liberalizm stanowi jedyn¹ ideologiê, która od czasów Rewolucji Francuskiej nie zosta³a zakwestionowana.
W Rumunii powstanie i egzekucja N. Ceausescu koñczy przemiany w tej
czêci kontynentu.
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Europa staje przed nowymi wyzwaniami. Te wyzwania zaowocowa³y jakociow¹ zmian¹, która przybra³a postaæ
Traktatu z Maastricht. Odrzucono prymat
zwi¹zku ekonomicznego i przekszta³cono
EWG w Uniê Europejsk¹. Wielki nacisk
po³o¿ono na prawa obywatelskie, na procedury zwi¹zane z ruchem bezwizowym,
poruszaniem siê obywateli na ró¿nego rodzaju poziomach kontaktów prawnych
i proceduralnych.
Dlaczego OBWE nie poradzi³a
sobie z wojn¹ w by³ej Jugos³awii? Czy winê
ponosi tylko nacjonalizm ma³ych narodów
wziêtych w bardzo specyficzne jarzmo federacyjnej Jugos³awii, rz¹dzonej przez
Tito? W jednocz¹cej siê Europie okaza³o
siê, ¿e pomys³y unifikacji, wyp³ywaj¹ce
z ró¿nych konferencji, mog¹ podtrzymywaæ
stan konfliktu. Konflikt zaistnia³y z jednej
strony miêdzy porozumieniem o wolnoci
¿eglugi na Dunaju (tego rodzaju konwencja obowi¹zywa³a jeszcze od Kongresu
Wiedeñskiego i by³a póniej przed³u¿ana
w póniejszych okresach historycznych)
a rezolucj¹ ONZ z drugiej, nak³adaj¹c¹ embargo na broñ do krajów by³ej Jugos³awii,
spowodowa³, ¿e zaczêto nie przestrzegaæ
tej ostatniej. Prawo o wê¿szym zakresie
obowi¹zywania wypar³o rezolucjê ONZ.
Rzecz ma³o znana, a warta odnotowania 
Polska nie maj¹c dostêpu do Dunaju nie
³ama³a embarga ONZ na dostawy broni do
terenów by³ej Jugos³awii.
Europa Zachodnia otwiera siê na
kraje Europy rodkowo-Wschodniej. Nastêpuj¹ kolejne etapy integracji. Traktat z Maastricht zostaje poprawiony, zmieniony i og³oszony jako Traktat Amsterdamski. Traktat
Amsterdamski utorowuje drogê dla Traktatu z Nicei, który wchodzi w ¿ycie w 2000
roku. Buduje konstrukcje wspólnoty politycznej z Parlamentem Europejskim na czele, wprowadza Europejsk¹ Kartê Praw Pod10

stawowych. Karta Praw Podstawowych jest
w du¿ym stopniu rozszerzeniem i utwierdzeniem Europejskiej (kontynentalnej)
Konwencji Praw Cz³owieka z 1950 r. Polska ratyfikowa³a Europejsk¹ Konwencjê
Praw Cz³owieka w 1993 r. Z kolei Europejska Karta Praw Socjalnych to dokument,
który zacz¹³ obowi¹zywaæ w pierwszej
po³owie lat szeædziesi¹tych. Polska Ludowa jako jedno z pierwszych pañstw ratyfikowa³a tê umowê w 1961 roku. Konwencja ta by³a nastêpnie poprawiana i znacz¹co
uzupe³niana w latach 1988, 1991 i 19964 .
Przestawiona na tory gospodarki rynkowej
Polska tych kolejnych zmian ju¿ nie uwzglêdni³a.
Wiedza na temat europejskich i wiatowych systemów reguluj¹cych kwestie
praw cz³owieka jest ma³o znan¹. Informowanie o Parlamencie Europejskim zaczyna siê na kilka tygodni przed wyborami,
potem temat znika i nawet funkcjonowanie pos³ów w Parlamencie Europejskim,
bez wzglêdu do jakiej frakcji nale¿¹, nie
jest obszarem zainteresowañ mediów. Czy
stan ten uda siê zmieniæ? Czy bêdzie mo¿na kiedy poszerzyæ wspó³odpowiedzialnoæ obywatelsk¹ tak, by zagadnienia ca³ego
kontynentu sta³y siê problemami spo³eczeñstw w zakresie wiêkszym, ni¿ wynika
to z egoizmu ponadnarodowych korporacji? Jak doprowadziæ do upodmiotowienia
ma³ych wspólnot europejskich, walcz¹cych
o prawa cz³owieka, ekologiê, lokaln¹ kulturê i wiele innych wartoci?
Traktat Lizboñski, który wszed³
w ¿ycie ratuj¹c Konstytucjê Europejsk¹,
jwielu rzeczy nie rozwi¹¿e. Jest lepiej, poniewa¿ Konstytucja Europejska (odrzucona przez Francjê i Holandiê w 2005 r.) mia³a
spowodowaæ, ¿e przestan¹ obowi¹zywaæ
wszystkie dokumenty, poczynaj¹c od traktatów Rzymskich z roku 1957, i zast¹pione bêd¹ jedn¹ ogromn¹ ustaw¹ zasadnicz¹.

Rozwi¹zanie takie nios³o znacz¹ce ryzyko
dla praktyki instytucji w Brukseli, ale tak¿e
dla poszczególnych rz¹dów i pañstw europejskich.
Z jednej strony kierunek integracji zacz¹³ wygl¹daæ nastêpuj¹co. Traktat
Lizboñski reguluje procedury, wprowadza
zasady nowego mylenia, operuje powi¹zaniami w kategoriach sieci (powi¹zañ miêdzy instytucjami, wewn¹trz instytucji
i ³¹cz¹ce instytucje z otoczeniem) i logik¹
wielowartociow¹. Jest zbudowany tak, by
daæ pierwszeñstwo filozofii racjonalistycznej, odwo³uj¹cej siê do epistemologii ujmowanej w kategoriach filozofii procesu.
Filozofiê tak¹ budowali niektórzy modernistyczni filozofowie nauki, np. Alfred
North Whitehead5 . Tak pomylany Traktat
Lizboñski stwarza ramy dla procesów unifikacji naszego kontynentu i pozwala utrzymaæ ich dzia³ania proceduralne w zgodnoci z uzgodnionymi kierunkami.
Z drugiej strony traktat konstytucyjny przyjmowa³ g³osowanie za dokumentem nicejskim proporcjonalne do liczby
ludnoci, daj¹ce wszystkim pañstwom znakomit¹ reprezentacjê. Traktat Lizboñski za
niesie przywileje dodatkowych g³osów dla
pañstw wielkich, przede wszystkim dla Niemiec i Francji. Ponadto traktat konstytucyjny, mimo ¿e monstrualnych rozmiarów,
budowa³ z Europy federacjê pañstw, co stanowi³o istotny krok na przód. Traktat Lizboñski pozostawia pañstwom daleko id¹c¹
autonomiê i rozpoczyna budowaæ europejskie prawo procesowe w zakresie polityki,
a czêciowo tak¿e gospodarki.
II. Niewczesne diagnozy kryzysu
W pañstwach europejskich, podobnie jak i w Stanach Zjednoczonych
zacz¹³ gwa³townie spadaæ roczny procent
wzrostu gospodarczego. Wzrost na pozio-

mie 2% rocznie przestaje byæ dla spo³eczeñstw wystarczaj¹co odczuwalny, powoduj¹c ich stopniowe zad³u¿anie siê. Wobec
rozwiniêtego zad³u¿enia pañstw, bez wzglêdu na ich potencja³ gospodarczy nie by³
w stanie sprostaæ oczekiwaniom w obliczu
autentycznego kryzysu gospodarczo-finansowego. Zjawisko to ilustracyjnie omawia
w swojej pracy-raporcie Zachód  dziesiêæ lat przed totalnym bankructwem? szef
grupy doradców prezydenta Francji Jacques
Attali6 .
Obok diagnoz gospodarczych
znacznie wczeniej pojawia³y siê i diagnozy polityczne. Ju¿ w roku 1994 Vaclav
Havel zapisa³ w swoim dzienniku (opublikowanym w Czechach w 2006 r.): Po lekturze wszystkich dokumentów Wspólnoty
Europejskiej i Unii utwierdzi³em siê w przekonaniu, ¿e jest to niezwykle skomplikowany i nieprzejrzysty pakiet  jaka administracyjna nowomowa, któr¹ rozumiej¹
tylko fachowcy, a nie zwykli obywatele. A¿
siê prosi, ¿eby powsta³a jaka prosta Karta
Unii Europejskiej, a tak¿e nieskomplikowana, przejrzysta Konstytucja, które by ten
pakiet jako uporz¹dkowa³y i odchudzi³y (ale nie zmieni³y)  ¿eby zrobi³y z tego
co zrozumia³ego. Przysz³o mi te¿ do g³owy,
¿e w odró¿nieniu od innych, wielkich europejskich imperiów z minionych czasów,
Unia nie ma swojej g³owy, w konsekwencji czego prezentuje siê jako amorficzny
potwór, z³o¿ony z wielu, poprzeplatanych
na ró¿ne sposoby organów i instytucji.
Ewidentnie potrzebny jest prezydent (skoro ju¿ nie mo¿e to byæ cesarz), który móg³by mieæ funkcjê wy³¹cznie reprezentacyjn¹,
ale stanowi³by wyrany punkt ca³ej struktury. Kandydatów mog³aby przedstawiæ
Rada Europy, a wybraæ móg³by w³anie
Parlament Europejski. Unia bêdzie raczej
organizmem konfederacyjnym, ale i taki organizm powinien mieæ swego przywódcê,
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jaki najwy¿szy punkt. Teraz Unia ma same
organa kolektywne i funkcje rotacyjne  co
jest typowe g³ównie dla krajów przed rozpadem (Jugos³awia)7 .
Na drug¹ po³owê roku 2012 przypada³a polska prezydencja w Radzie Unii
Europejskiej, co skutkowa³o zwiêkszon¹
aktywnoci¹ polityków naszego pañstwa w
miêdzynarodowych gremiach UE. Minister
finansów RP, Jacek Rostowski, przemawiaj¹c wobec zgromadzonych w Brukseli
ostrzega³ przed stanem permanentnej stagnacji i trwaniem w spirali kryzysu, co
upodobnia³oby sytuacjê w Europie do tej
z lat trzydziestych XX wieku przed wybuchem II wojny wiatowej. Minister Rados³aw
Sikorski w swoim berliñskim przemówieniu apelowa³ o wzrost aktywnoci politycznych elit Europy, a szczególnie Niemiec,
i wziêcie przez to pañstwo odpowiedzialnoci za dalszy proces integracji europejskiej. Premier rz¹du RP przemawiaj¹c na
forum parlamentu europejskiego w Strasburgu apelowa³, by gremium to podjê³o wyzwanie stoj¹ce przed wszystkimi zjednoczonymi w Unii pañstwami  staj¹c siê
konstytuant¹ zjednoczonej Europy.
Mo¿na ju¿ mówiæ o trzecim pokoleniu po II wojnie wiatowej, o pokoleniu,
które zna tylko pokój i uczestniczy w tworzeniu otwartej Europy. O ile procesy ekonomiczne (zad³u¿enia, stagnacji, wzrostu
i bezrobocia) s¹ sterowalne w skali zarówno kontynentu jak i poszczególnych pañstw,
niezwykle utrudnione okaza³y siê mo¿liwoci diagnozy politologiczno-socjologicznej.
Rozpad Zwi¹zku Radzieckiego i negatywna
weryfikacja gospodarki upañstwowionej
przynios³a wiele korzyci dla spo³eczeñstw
dowiadczonych tym eksperymentem. Jednak przynios³a tak¿e zmianê, której nie
mo¿na zaliczyæ w poczet korzyci. W skali
globalnej uczyni³a wiat zwê¿onym, pozba12

wionym istotnego impulsu. Zakoñczy³a siê
era wp³ywów ideologii utopijnych.
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Cynizm dzisiejszych czasów jest ju¿ zbyt monotonny. Prawie ka¿dy chce robiæ interesy na
cudzym nieszczêciu.
*
Manipulacja to posuniêcie, ruch, fa³sz, obliczone nie na efekt bezporedni, ale na uruchomienie ca³ego ³añcuszka zdarzeñ pozornie odleg³ych od oczekiwanego skutku, które jednak
zakoñcz¹ siê z góry za³o¿onym wynikiem. Lepiej wiêc, zamiast wierzyæ, ¿e siê nie dam, odwróciæ g³owê i skrêciæ w janiejsz¹ stronê.
*
Tam gdzie siê o wolnoci mówi, tam nie o wolnoæ chodzi.
*
Wiele prawd powsta³o na zasadzie czêsto powtarzanych k³amstw.
Andrzej Pierzcha³a

W£ADYS£AW LORANC

Czy instytucja cezarystyczna
mo¿e sprzyjaæ demokracji?
Wci¹¿ jeszcze traktujê jako odkrywcz¹ myl, któr¹ A. Gide zanotowa³ w Dziennikach: Nie ca³a inteligencja jest po stronie wolnej myli i nie ca³e g³upstwo po stronie religii. Z tego punktu widzenia
spojrzê na pytanie, które sta³o siê tematem dwóch dyskusji na corocznym, statutowym posiedzeniu Rady Krajowej TK w pierwszych
dniach grudnia oraz w po³owie tego¿ miesi¹ca na tradycyjnym seminarium zorganizowanym przez krakowski TK. Dyskutuj¹c
w Polsce o znów bardzo trudnych stosunkach miêdzy pañstwem
i Kocio³em niewiele zrozumiemy z przyczyn tych komplikacji, jeli
na ten wa¿ny dla kraju problem bêdziemy patrzeæ z formalno-prawnego punktu widzenia, który nazwê konkordatowym. Ten dokument,
nawi¹zuj¹cy form¹ do ju¿ zapomnianej w polityce miêdzynarodowej tradycji regulowania stosunków ze Stolic¹ Apostolsk¹, eliminowa³ konwencjê, formê bardziej nowoczesn¹, daj¹c¹ obu stronom
status mniej wiêcej równy. Konkordat naiwnie sugeruje, ¿e pañstwo
i Koció³ s¹ niezale¿ne i autonomiczne w swoich dziedzinach.

Nie pozostawia jednak w¹tpliwoci, ¿e pañstwo zostaje zobowi¹zane do bezstronnoci w sprawie przekonañ religijnych,
z równoczesn¹ powinnoci¹ respektowania
stanowiska Kocio³a w sprawie tzw. wartoci chrzecijañskich. Przy respektowaniu
tej oczywistej nierównoci stron inne ni¿
ideologiczne rozstrzygniêcie dylematu: dialog czy kontestacja w stosunkach pañstwo
 Koció³ nie jest mo¿liwe. W konkordatowym bukiecie zosta³ ukryty chwast sporu
o inwestyturê. Autor i adresaci konkordatu
zapomnieli, ¿e premier rz¹du polskiego nie
jest Henrykiem IV, a Benedykt XVI, czy
nieco wczeniej Jan Pawe³ II, nie jest Grzegorzem VII. Próba powrotu do konkordatu
wormackiego z 1112 roku, tej wci¹¿ ponêtnej dla Watykanu prawnej podstawy uniezale¿nienia siê kleru i Kocio³a od w³adzy
wieckiej, to przyk³ad ahistorycznoci mylenia. Wszelkie cezarystyczne gesty ksi¹¿¹t Kocio³a, ich upodobanie do herbów

i ksi¹¿êcych tytu³ów, to tylko próba zast¹pienia odpowiedzi na pytanie: Dok¹d iæ,
odpowiedzi¹ na pytanie dok¹d wróciæ?.
Jeli nawet uk³ad si³ w stosunkach miêdzynarodowych perswaduje Watykanowi wymuszanie powrotu do redniowiecznej tradycji, to ten¿e uk³ad nie jest na tyle silny,
by zniechêciæ hierarchów do dezaprobaty
Owiecenia jako ród³a myli demokratycznej i demokratycznych rozwi¹zañ ustrojowych. Kwestia dialog czy kontestacja wymaga rozwi¹zañ innych ni¿ te, którym
sprzyja wiêkszoæ w polskim Episkopacie.
Koció³ powinien realistycznie spojrzeæ na
wspó³czesny wiat i potrzebê demokracji.
Powinien zauwa¿yæ, ¿e wielkiej zmianie
uleg³a nie tylko cywilizacja, zw³aszcza narzêdzia pracy i jej organizacja, ale tak¿e to,
co z braku innych s³ów nazwê sztuk¹ zniewalania ludzi. Ta, której doznajemy, ska¿ona jest logik¹ kapitalizmu z obecnej fazy
jego istnienia. Kapitalizm globalistyczny
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nadal operuje g³odem i bezporednim u¿ywaniem przemocy, tak¿e militarnej. Gustuje
jednak w nowoczesnych formach zniewalania, zw³aszcza w obezw³adnianiu psychicznym. Cz³owieka pozbawia siê osobowoci. Jednostka traci sw¹ podmiotowoæ,
a staje siê monad¹ t³umu. Tresuj¹ j¹ tak, by
polubi³a i wybiera³a tylko to, co wska¿e jej
marketing. W³aciwe dla cz³owieka wychowanego na demokratycznych zasadach, demokratycznych tradycjach Owiecenia wyznanie: Mylê, wiêc jestem zast¹piono
wyznaniem globalistów: Kupujê, wiêc jestem.
Koció³ katolicki ulega tym zmianom. W trosce o w³asny interes broni swych
praw do niedzieli jako czasu oddanego jemu
w lizing. Ale tak, jak zmieni³ misterium
mszy na stadionowe wiece religijne, gotów
jest otworzyæ kaplice w supermarketach.
Przedmiotem troski Kocio³a w Polsce nie
jest ju¿ jednostka ludzka, lecz t³um. Papie¿
ogromnieje! Jest nie tylko g³ow¹ Kocio³a,
ale namiestnikiem Chrystusa, a papie¿ Polak by³ po prostu namiestnikiem Boga na
ziemi.
Hierarchowie polskiego Kocio³a
ufaj¹ tylko sile r¹k u¿ywaj¹cych krzy¿a jako
narzêdzia do wymuszenia pos³uchu. Organizuj¹ zbiorowy podziw dla obrazu Jasnogórskiej Pani jako symbolu najwy¿szych
wartoci. Nie martwi ich uderzaj¹ce podobieñstwo tych gestów do trywialnych dowiadczeñ kultury masowej. Koció³ konsekwentnie odwraca siê od prozy ¿ycia, od
realiów egzystencjalnych. Kler przestaje
widzieæ, ¿e ludzie nie obawiaj¹ siê diab³a
jako abstrakcyjnego symbolu z³a. Zwykli
ludzie boj¹ siê bezrobocia. Panicznie lêkaj¹ siê
bossa, bezkarnego, gdy im komunikuje:
Od jutra nie pracujesz. Jeste nam niepotrzebny. M³odzi odkrywaj¹ wiat, w którym ukoñczenie studiów, z zasady na koszt
rodziców, przynosi im status bezrobotnego z dyplomem. To s¹ autentyczne problemy w stosunkach spo³ecznych w Polsce.
14

One najwyraniej nie martwi¹ ludzi Kocio³a. Ich zajmuje przede wszystkim trwa³oæ
porêczeñ uprzywilejowanej pozycji. Atakuj¹ wszystkich i ka¿dego, kto z tego punktu widzenia nie jest wystarczaj¹co dyspozycyjny. Nie martwi¹ ich arogancja i wilcze
k³y rekinów kapita³u finansowego. Pilnuj¹
gwarancji zapewniaj¹cych klerowi przywileje materialne i presti¿. G³uchota Kocio³a na losy demokracji, jego obojêtnoæ
na dialog z demokratycznym pañstwem
i wspó³dzia³anie, s¹ fragmentem wiêkszej
ca³oci. Elita kocielna lubi rozprawiaæ
o naturze z³a. Na Zachodzie nie ma jednak
z³ych struktur spo³ecznych i nieuzasadnionych przywilejów. Nie ma kultu si³y, maniakalnego bogacenia siê, brutalnej grabie¿y zasobów krajów ekonomicznie s³abych.
Panuje tylko z³o niepos³uszeñstwa. Nie
docieka siê natury czynników sprawczych
os³abienia kondycji spo³eczeñstw, epidemii
stosowania terroru, zw³aszcza psychicznego. Nieustannie apeluje siê o poszanowanie chrzecijañskich wartoci. W tej sytuacji nale¿y pytaæ: Co nam z natrêtnej
obecnoci Kocio³a w ka¿dej sferze ¿ycia
publicznego i prywatnego, jeli on sam widzi siebie w roli cesarza uderzaj¹c w sedno
nauczania chrystusowego co cesarskie cesarzowi, co boskie Bogu, co ma myleæ
cz³owiek o wartociach bezradnych przecie¿ wobec pog³êbiaj¹cego siê rozdarcia
miêdzy bied¹ i bogactwem?. By zrozumieæ tê zastanawiaj¹c¹ awersjê polskich
hierarchów do dialogu i wspó³dzia³ania
z demokratycznym pañstwem, trzeba obserwowaæ nie tylko polskie realia polityczne, lecz tak¿e europejskie, a przede wszystkim amerykañskie. W czasie prezydentury
Reagana i Busha wp³ywowe si³y konserwatywne w kulturze amerykañskiej lansowa³y takie oto diagnozy: Wyparcie religii
z ¿ycia publicznego podkopa³o historyczn¹
to¿samoæ Ameryki [...] Problemem jest
bezbo¿na kultura, która dopuszcza masowe morderstwo w formie aborcji”.

Z tego mylenia republikanie wysunêli dwa wnioski: Bóg umieci³ Busha
w Bia³ym Domu. Po tej pochwale roztropnoci Boga sformu³owano dyrektywê popularyzowan¹ tak¿e w Polsce: Gdy zepsuciu ulega ca³a kultura moralna, przywódcy
musz¹ rz¹dziæ narodem wbrew jego woli.
No i rz¹dz¹! W³aciciel radia Maryja, lider PiS Kaczyñski, abp Michalski  to
szczególny przypadek politycznej trójcy
wiêtej. Osoby s¹ trzy, ale cel jeden  ¿adnego dialogu i ¿adnego wspó³dzia³ania!
Tak gwa³ci siê dowiadczenie historyczne. Nasz ruch powinien przeciwdzia³aæ, wspó³pracuj¹c tak¿e z ludmi autentycznej wiary, którzy rozumiej¹, ¿e nie
mo¿na bezkarnie wpychaæ ludzi do form
zbiorowego bytowania, które odrzucili jako
nieznone. Pañstwo jest demokratyczne nie
wtedy, gdy przypomina wartoci religijne,
ale jedynie wtedy, gdy jego dzia³ania tworz¹
realn¹ alternatywê wobec pañstwa globalnego liberalizmu. Praktyka codziennie
przypomina nam, ¿e rewolucja moralna
to najbardziej odra¿aj¹ce z oszustw, którymi usi³uje siê utrzymaæ w³adzê.
Myl o powszechniej¹cej ob³udzie
jako lansowanym sposobie bycia zobrazujê zwróceniem uwagi na wa¿ny, a przemilczany fakt. Po 1989 roku s³owo robotnik
zaczê³o traciæ swój tradycyjny sens. Odebrano mu funkcjê informacyjn¹ wskazuj¹c¹
zawód, klasê, zapowied nowego kszta³tu
stosunków spo³ecznych opartych na pracy.
Mówiono przecie¿ o wiecie ludzi pracy.
Odebrano robotnikom zdolnoæ kreacji
nowego wiata, uznaj¹c tylko ich aktywn¹
rolê w burzeniu starego uk³adu. Nie ma s³owa robotnik. Wypiera je pogardliwy synonim robol. Podobnie znika s³owo ch³op,
a pojawia siê megalomañski epitet burak.
Wyjanienie jest proste. Sta³o siê tak, bo
robotnicy razem z politycznymi partiami
zlekcewa¿yli istnienie ich zorganizowanego przeciwnika, czyli kapitalistów. Zwra-

cam uwagê, ¿e obserwujemy nie tylko cyniczn¹ operacjê na jêzyku polityki, lecz na
¿ywym organizmie spo³ecznym. Powinno
dziwiæ, ale nie dziwi, ¿e ta operacja nie spotka³a siê z powstaniem nowego Komitetu
Obrony Robotników. Nie powsta³ ¿aden
KOR bis. Tkwimy w klimacie wielkiej mistyfikacji. Rydzyk, Kaczyñski, Michalski,
Gowin i legion innych przemawiaj¹ jêzykiem nowomowy. Nie powsta³ KOR bis,
bo na to miejsce rozpanoszy³y siê Opus Dei
i Bractwo Piusa X. Póki co, tej zmiany zaczyna siê obawiaæ tylko czêæ m³odego pokolenia i bacznie obserwuj¹ca jego nastroje Gazeta Wyborcza. Jest jeszcze pora,
by ich w tym wesprzeæ.
Na koniec krótko o zak³amywaniu
historii PRL. To pañstwo mia³o rzeczywicie sporo wad, ale jeli z generalnej oceny
tego okresu wy³¹czymy lata 1949-1955,
czas nieskutecznej próby stalinizacji Polski, to nigdy Polska Ludowa nie odbiera³a
rozumu tym, co go mieli, a m³odemu pokoleniu stwarza³a realne warunki materialne, by ka¿dy, co rozum mieæ chcia³, móg³
go osi¹gn¹æ. Istnia³a przez ca³y czas kwestia osobistej odpowiedzialnoci za to, co
siê robi³o, i kim siê byæ chcia³o.
Podam przyk³ad jeszcze wie¿y.
W 1989 r. kler i KOR wnieli w technikê
zamachów stanu sporo chytrej socjotechniki, zupe³nie nie martwi¹c siê tym, ¿e ich
krótkotrwa³y sojusz zarazi³ ¿ycie kraju
przyk³adem cynicznego traktowania polityki porozumienia. Przemylmy s³ynne
has³o z lipca tamtego roku: Wasz prezydent  nasz premier. Przecie¿ by³ to czystej wody zamach stanu dokonany rêkami
dwóch centrów przeciw polityce porozumienia. Do dzi nie mo¿emy siê wygrzebaæ ze skutków tej wojny na górze. Awersja
hierarchii Kocio³a katolickiego w Polsce
do polityki dialogu i wspó³dzia³ania jest
tylko fragmentem tych fatalnych dowiadczeñ.

£
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Kobieta indyjska w Ramajanie
i Mahabharacie
Mahabharata oraz Ramajana to najstarsze znane eposy wiata. Ramajana, powsta³a w III wieku p.n.e.  liczy sobie 48 tysiêcy wierszy, natomiast
Mahabharata  dzie³o napisane miêdzy V, a IV., ponad 100 tysiêcy wierszy.
Czytaj¹c t³umaczenia tych ksi¹g na inne jêzyki mo¿na jednak najczêciej
spotkaæ siê z ich form¹ zbeletryzowan¹.
Przywo³ane eposy s¹ arcydzie³ami literatury okresu sanskryckiego, kiedy
to Indiami rz¹dzili Guptowie. Za ich panowania znacznie rozszerzy³ siê hinduizm, podzia³y kastowe sta³y siê sztywne i obowi¹zuj¹ce bezwzglêdnie.
Równoczenie, w epoce Guptów da³o siê zaobserwowaæ rozkwit literatury,
nauki (astronom Arjabatha twierdzi³, ¿e ziemia obraca siê wokó³ s³oñca)
oraz rzemios³a artystycznego. Mo¿na mia³o wiêc nazwaæ ten okres z³otym. Istotne jest równie¿ to, ¿e Guptowie cechowali siê tolerancj¹ religijn¹.
Prawdopodobnie w³anie ze wzglêdu na ich ³agodny sposób postêpowania hinduizm w IV wieku osi¹gn¹³ tak znacz¹ce wp³ywy.

S³owo Ramajana mo¿na przet³umaczyæ jako podró¿ Ramy  Rama stanowi odniesienie do epickiego ksiêcia
Ramy, który jest g³ównym bohaterem ksiêgi, natomiast yana to w jêzyku hindi pod¹¿anie, posuwanie siê naprzód. Mahabharatê za t³umaczy siê jako wspania³¹
opowieæ o dynastii Bharata.
Te dwa, tak wa¿ne dla Hindusów
eposy, ukazuj¹ czytelnikom mozaikê ró¿norodnych postaci. Najczêciej s¹ one
przedstawiane w sposób zerojedynkowy:
gdy dany bohater posiada cechy z gruntu
negatywne, nie przechodzi on metamorfozy na dalszych kartach dzie³. Analogicznie,
gdy postaæ kieruje siê prawoci¹, przestrzega zasad moralnych, jej charakter do koñca
godny jest naladowania. Przewidywalnoæ
ta nie wp³ywa jednak na atrakcyjnoæ przekazu  losy przedstawionych postaci s¹ niezwykle zajmuj¹ce.
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Kobiety zarysowane na kartach
Ramajany i Mahabharaty maj¹ istotny
wp³yw na kszta³towanie indyjskiej mentalnoci. Eposy te s¹ ponadczasowymi zasadami kobiecego zachowania. Panny wychodz¹ce za m¹¿, ale nawet i ma³e dziewczynki,
znaj¹ perypetie bohaterek Ramajany i Mahabharaty na pamiêæ. Wymienione dzie³a
równie¿ czêsto i dzi ucz¹ je, jak powinna
postêpowaæ ¿ona i matka, oraz pokazuj¹,
jakie miejsca powinny zajmowaæ w domowej i spo³ecznej hierarchii.
Sanjukta Gombrich Gupta w artykule Boginie, kobiety i ich rytua³y w hinduizmie, pochodz¹cym z ksi¹¿ki Wizerunki
kobiety w kulturze Indii, pisze, ¿e w tradycji
indyjskiej kategorie mêskoci i ¿eñskoci s¹ ze sob¹ silnie zantagonizowane, ca³kowicie roz³¹czne. Dualizm ten ma na celu
uzasadnienie wy¿szoci oraz aksjologicznej, etycznej czy nawet ontologicznej prze-

wagi jednego elementu dychotomii nad
drugim.
Nie sposób nie zauwa¿yæ tej prawid³owoci w Ramajanie. Zdziwienie
budzi ju¿ liczba ¿on maharad¿y Daarthy,
króla mitycznej Koali, gdzie dzieje siê
wiêkszoæ akcji eposu. Jest ich trzy, a mimo
to zdaj¹ siê byæ pogodzone z faktem, i¿ nie
maj¹ mê¿a na wy³¹cznoæ. Pozostaj¹ wzajemnie w dobrych stosunkach, s¹ pe³ne
pokory. Spe³niaj¹ siê jako matki, ale – co
znamienne – rodz¹ wy³¹cznie ch³opców.
Na uwagê zas³uguj¹ tu s³owa pewnej ascetki, która rozprawia o obowi¹zkach
kobiety wzglêdem ma³¿onka. G³osi ona, ¿e
m¹¿ powinien byæ uwielbiany przez ¿ony
i to nawet wtedy, gdy jest niegodziwy.
Twierdzi równie¿, ¿e kobieta winna uwa¿aæ mê¿czyznê za obiekt najwy¿szej czci,
s³awiæ jego imiê na równi z bóstwem.
Niew¹tpliwie najwa¿niejsz¹ postaci¹ kobiec¹ w Ramajanie jest Sita. Stanowi
inkarnacjê Lakszmi, bogini pomylnoci,
hojnoci i czystoci. Imiê Sita oznacza
zrodzona z bruzdy ziemi, czêsto uto¿samia siê j¹ z dusz¹ cz³owieka. Jak pisze
Marzanna Jakubczak w artykule Wprowadzenie. P³eæ i to¿samoæ w kulturze indyjskiej, kobieta w tradycji indyjskiej czêsto
uto¿samiana jest z natur¹. Autorka zwraca
przy tym uwagê, ¿e istniej¹ dwa modele tak
rozumianej kobiecoci: 1) kobieta silna,
maj¹ca uprzywilejowany dostêp do ród³a
pierwotnej ¿eñskiej energii twórczej oraz
2) kobieta s³aba, skojarzona z wegetatywnym, odtwórczym aspektem natury.
Sita to ksiê¿niczka, której rêkê zdoby³ ksi¹¿ê Rama bior¹cy wczeniej udzia³
w zawodach strzeleckich. Pokocha³a Ramê
od pierwszego wejrzenia i stanowi³a uosobienie piêkna i prawoci. By³a przy tym
bezgranicznie oddana mê¿owi. Zapewnia³a o tym sw¹ teciow¹: Znam obowi¹zki
wobec mê¿a. ( ) Moje przywi¹zanie do

niego podobne jest do przywi¹zania blasku ksiê¿yca do samego ksiê¿yca. ( ) Nie
ma przysz³oci dla ¿ony bez mê¿a ( ) Rama
jest moim ukochanym Panem i zawsze nim
bêdzie.
Postawa Sity doskonale wpisuje siê
w model kobiecoci opisany przez Blankê
Knotkov¹-Capkow¹ w artykule Konstrukcja i dekonstrukcja kategorii kobiecoci we
wspó³czesnej literaturze bengalskiej jako
model kobiety  prz¹dki. Sita z zaciniêtymi zêbami znosi upokorzenia, jakich doznaje. Mimo wygnania, póniejszego porwania przez z³ego króla  demona Rawanê
 i zakwestionowania jej czystoci przez
ukochanego mê¿a, trwa przy Ramie nieprzerwanie. Tak¹ w³anie wiernoci¹ charakteryzuje siê prz¹dka.
W hinduizmie szczególnie mocno
akcentowana jest wiê matki z synem.
David Smith w ksi¹¿ce Hinduism and
modernity pisze, ¿e kobieta jako m³oda
mê¿atka wkracza w zupe³nie obce jej otoczenie, czuje siê odosobniona. Dopiero narodziny dziecka (szczególnie syna) czyni¹
j¹ pe³noprawn¹ cz³onkini¹ rodziny mê¿a.
Wiê kobiety z synem jest najczêciej du¿o
wiêksza, ni¿ przywi¹zanie ¿ony do mê¿a.
Gdy Kaualja, matka Ramy, dowiedzia³a siê, ¿e musi on udaæ siê na wygnanie, b³aga³a syna, by nie odchodzi³: Ramo,
proszê, nie odchod na wygnanie. Post¹pisz bardziej moralnie, jeli zostaniesz tu,
sprawiaj¹c w ten sposób przyjemnoæ biednej matce, ni¿ gdyby uda³ siê do lasu na
polecenie ojca. Ramo, jeli opucisz królestwo, bêdê pociæ tak d³ugo, a¿ umrê, bo
¿ycie stanie siê dla mnie nie do zniesienia.
Gdy Kaualja poprosi³a syna o mo¿liwoæ
towarzyszenia mu podczas banicji, Rama
wypowiedzia³ takie oto s³owa: To okrutne, aby ¿ona opuszcza³a mê¿a. Taka myl
nie powinna ci nawet przejæ przez g³owê.
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Musisz s³u¿yæ swemu mê¿owi do koñca jego
¿ycia. M¹¿ jest dla kobiety bogiem.
W tradycji indyjskiej rola kobiety
czêsto sprowadza³a siê do us³ugiwania
mê¿czyznom. W okresie przed zam¹¿pójciem podporz¹dkowana by³a ojcu, na równi z matk¹ tworzy³a dla niego ciep³y, wygodny mikroklimat. Gdy stawa³a siê
mê¿atk¹, bez mrugniêcia okiem spe³nia³a
wszystkie zachcianki mê¿a, nie dostaj¹c zbyt
wiele w zamian, a po urodzeniu dziecka,
szczególnie syna, koncentrowa³a znaczn¹
czêæ swej mi³oci na nim, realizowa³a pos³usznie potrzeby potomka. Sytuacja odmienia³a siê, gdy zostawa³a teciow¹. Teraz to synowa musia³a dbaæ o jej wzglêdy,
gotowaæ, utrzymywaæ porz¹dek w domu.
Co znamienne, teciowa czêsto zapomina³a, ¿e przed laty by³a w analogicznej pozycji i sprawia³a m³odej mê¿atce wiele trudnoci, rani³a sw¹ opryskliwoci¹. W du¿ej
mierze wynika³o to z pewnoci¹ z zazdroci o syna. Dziecko stanowi³o czêsto jedyny, prawdziwie w³asny element egzystencji kobiety. Gdy zjawia³a siê kobieta chc¹ca
po czêci odebraæ ten pierwiastek matce,
rozpoczyna³a siê rywalizacja.
Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e rola
matki jest równoczenie jedn¹ z najwa¿niejszych ról spo³ecznych kobiety w Indiach.
Poprzez macierzyñstwo kobieta osi¹ga stan
symbiozy z natur¹ oraz z Wielk¹ Bogini¹.
Najwy¿szy szacunek mo¿na okazaæ kobiecie w³anie poprzez nazwanie jej matk¹.
Matk¹, która przechodzi³a ciê¿kie koleje losu, by³a oprócz Kaualji Sita. W artykule Sita  the ideal mother Bhagwat
K. Shah gloryfikuje postawê Sity jako matki. Mimo, ¿e jej dzieci  Lawa i Kua powi³y siê w niesprzyjaj¹cych warunkach (na
wygnaniu, w domu ascety), nigdy nie da³a
im odczuæ swego smutku, nigdy te¿ nie
powiedzia³a o Ramie z³ego s³owa. Gdy bliniêta powracaj¹ do królestwa ojca po latach, w sercach ¿ywi¹ szacunek i mi³oæ.
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Anju Bhargava, pracuj¹ca w administracji Bia³ego Domu w rz¹dzie Baracka
Obamy, wychwala niez³omnoæ i inteligencjê Sity. Jako przyk³ad przywo³uje sytuacjê,
kiedy to ¿ona Ramy zostaje porwana przez
króla demonów  Rawanê. Wed³ug niej Sita
zachowa³a wtedy opanowanie, nieustannie
ostrzega³a w³adcê przed rych³ym niebezpieczeñstwem gniewu Ramy. Ponadto, gdy
Rawana uniós³ siê wraz z ni¹ w powietrze z zamiarem porwania, zrzuci³a na ziemiê ca³¹ sw¹ bi¿uteriê. Dziêki temu m¹¿
i Lakszman [brat Ramy] szybko uwiadomili sobie, ¿e wydarzy³o siê co z³ego.
Bhargava podkrela równie¿ wyrozumia³oæ najwa¿niejszej kobiety w eposie. Mimo
¿e udowodnienie czystoci by³o dla niej
upokorzeniem, zgodzi³a siê na to, poniewa¿ wiedzia³a, jak wa¿ny jest dla Ramy jego
honor.
Poddaj¹c analizie wygnanie Sity
autorka zwraca uwagê na fakt, ¿e w czasie,
gdy Ramajana zosta³a napisana, kobiety nie
posiada³y indywidualnej osobowoci  by³y
integraln¹ czêci¹ swych mê¿ów. Tak wiêc,
poprzez odseparowanie siê od Sity, Rama
mia³ wra¿enie, jakby odizolowa³ siê od samego siebie. Przebywaj¹c na wygnaniu,
Sita wychowywa³a samotnie dwoje dzieci,
by³a wiêc samotn¹, nieoficjalnie rozwiedzion¹ matk¹. Rama wiedzia³, ¿e Sita by³a
w stanie ukszta³towaæ dzieci na godnych
jego nastêpców. Gdy Lawa i Kua zostali
w koñcu zaakceptowani przez mê¿a, Sita
dope³ni³a swej roli jako matka i ¿ona, nie
mia³a wiêc potrzeby ponownego udowodnienia czystoci. Ukaza³a akti  potencja³ ¿eñskiej mocy. Wedle hinduistycznych
wierzeñ akti jest ¿on¹ boga. Poniewa¿ jest
z bogiem, jak osobowoæ z osob¹, ich nierozerwalny zwi¹zek wyra¿a siê w tym, ¿e
stanowi ona po³owê cia³a boga. Jej zasadnicza rola to bycie skarbnic¹ mocy i ucielenieniem Jego si³y, potencji, mocy i ener-

gii. Widaæ tu cis³y zwi¹zek miêdzy akti
a Sit¹. Sita równie¿ by³a ¿on¹ pó³boga, tworzy³a z nim zwi¹zek. Gdy Rama wys³a³ j¹
na wygnanie, czu³ siê bez ¿ony niekompletny  zupe³nie tak, jak bóg jest niekompletny bez akti.
Dok³adnym przeciwieñstwem krystalicznej Sity jest podstêpna i chciwa s³u¿ka Manthara. Daje siê tu zauwa¿yæ pewna
prawid³owoæ: wszystkie postaci w Ramajanie, które posiadaj¹ niecne zamiary oraz
z³e cechy charakteru, opisane s¹ jako brzydkie, odpychaj¹ce, nieatrakcyjne. Podkrela
to Antoni Lange w ksi¹¿ce „Ramajana.
Epos indyjski.” Krytykuje on taki zabieg,
twierdz¹c, ¿e czyni on epos zbyt przewidywalnym.
Nie jest to jednak wyj¹tkowa operacja literacka: w innych mitologiach postaci pod¹¿aj¹ce cie¿k¹ nieprawoci, grone lub uto¿samiane ze mierci¹, czêsto
wygl¹da³y niezachêcaj¹co. Eris, greck¹
boginiê niezgody oraz sprawczyniê wojny
trojañskiej, przedstawiano jako postaæ
odzian¹ w ciemn¹ szatê, maj¹c¹ u ramion
czarne skrzyd³a. Trzy mityczne siostry
Mojry, czuwaj¹ce nad ¿yciem i mierci¹
cz³owieka, ukazywano pod postaciami starych, pomarszczonych kobiet. Sekhmet,
egipska bogini chorób i wojny, przedstawiana jest za jako dzika, nieujarzmiona kobieta o g³owie lwicy. Nale¿y wreszcie wspomnieæ o Kali, indyjskiej pogromczyni z³a
i sprawiedliwego odwetu. Ukazuje siê j¹
jako ciemnoskór¹ kobietê o diabolicznym
wyrazie twarzy i z³owrogich, upiornych
oczach. Znamienna jest tu karnacja Kali 
w Indiach za atrakcyjne postrzegane s¹
kobiety, które posiadaj¹ janiejszy odcieñ
skóry. Ma to istotne znaczenie podczas
aran¿acji ma³¿eñstw, bowiem wskazuje na
przynale¿noæ do wy¿szej kasty. Z tego te¿
powodu m³ode dziewczêta, szczególnie te
o ciemniejszej twarzy, regularnie aplikuj¹
sobie kremy rozwietlaj¹ce cerê.

Powrócmy jednak do Manthary.
Tak wiêc by³a ona s³u¿¹c¹ Kajkei, matki
Bharaty  brata Ramy. Manthara przypomnia³a Kajkei o pewnym zdarzeniu sprzed
lat, kiedy to królowa uratowa³a ¿ycie w³adcy
Daarcie. M¹¿ obieca³ jej wówczas, ¿e
w dowód wdziêcznoci spe³ni jedno najskrytsze ¿yczenie ukochanej. S³u¿ka zasugerowa³a, ¿e nadszed³ czas, by wykorzystaæ ten przywilej  podsunê³a myl, by
nak³oniæ Daartê, aby to Bharata, a nie
Rama zosta³ przysz³ym w³adc¹ Koali.
Choæ takie posuniêcie niezgodne by³o z bosk¹
przepowiedni¹ i przeznaczeniem, Kajkei
stopniowo anga¿uje siê w intrygê. Pod¹¿a
do mê¿a i przedstawia mu swe ¿¹danie. Daartha jest bezradny wobec losu  moc
obietnicy jest niepokonana i musi jej dotrzymaæ. Knowania Manthary i Kajkei
przynios³y oczekiwany efekt  Rama wraz
z Sit¹ zosta³ wygnany, a Bharata sta³ siê
pretendentem do tronu.
Pierwszymi postaciami kobiecymi
przedstawionymi na kartach Mahabharaty
s¹ Ambika oraz Ambalika. Ambika, matka
Dhrytarasztry  póniejszego seniora dynastii Kaurawów (jednego z dwóch najwa¿niejszych rodów w Mahabharacie)  by³a
¿on¹ zmar³ego króla krainy Hastinapury.
Jako ¿e podczas trwania ich ma³¿eñstwa
w³adca nie sp³odzi³ potomka, obowi¹zek
ten przypad³ w udziale jego starszemu bratu  Bhiszmie. Poniewa¿ jednak Bhiszma
z³o¿y³ luby czystoci, poleci³ on wykonaæ
tê powinnoæ ascecie. Gdy piêkna Ambika
ujrza³a w swej komnacie sypialnej zaniedbanego, brudnego mê¿czyznê zamiast
przystojnego i silnego brata jej mê¿a, poczu³a wielk¹ niechêæ. Mimo to, ostatecznie zdecydowa³a siê na zbli¿enie z ascet¹.
Postawa Ambiki jednoznacznie
wskazuje na to, ¿e królowa postêpowa³a
wed³ug dharmy  cie¿ki prawoci i poczucia obowi¹zku. Dharma, zgodnie z nauka19

mi hinduizmu oraz buddyzmu, ustanawia
porz¹dek spo³eczny i posiada swe korzenie w strukturze kosmosu.
Podobnie jak Ambika post¹pi³a
równie¿ jej siostra Ambalika, tak¿e ¿ona
zmar³ego króla. Gdy ujrza³a ascetê w swej
komnacie, prze¿y³a du¿y wstrz¹s, zdecydowa³a siê jednak na zbli¿enie.
Istnieje specjalna odmiana dharmy
dla kobiet. Jest to tak zwana stri-dharma 
zbiór obowi¹zków i powinnoci Hindusek.
Klaus Klostermaier w ksi¹¿ce A survey
of Hinduism pisze o najwa¿niejszych nakazach dla kobiety, które ustanowi³ Manu
uwa¿any za prawodawcê hinduizmu, uwa¿any czêsto przez mieszkañców Indii za
praojca ludzkoci. Do obowi¹zków kobiety, wed³ug Mistrza, nale¿y traktowanie
mê¿a na równi z bogami, pokorne mu s³u¿enie. Jego zdaniem kobiety by³y niestabilne emocjonalnie, dlatego te¿ nie przyznawa³ im prawa do niezale¿noci.
Dobrze zarysowan¹ postaci¹ w Mahabharacie by³a Ghandari, ¿ona Dhrytarasztry. Poniewa¿ Dhrytarasztra by³ niewidomy, ojciec Ghandari mia³ przed wydaniem
za niego córki powa¿ne obawy, jednak:
Ostatecznie wyrazi³ zgodê ( ). Gdy pannie [Ghandari] powiedziano, ¿e ma wyjæ
za lepego Dhrytarasztrê, zas³oni³a sobie
oczy, nie chc¹c byæ pod ¿adnym wzglêdem
lepsz¹ od przysz³ego mê¿a i pana.
Wed³ug Blanki Knotkovej  Capkovej w przywo³anym wczeniej artykule,
Ghandari jest bardzo dobrym przyk³adem
kobiety  prz¹dki. Capkova charakteryzuje
prz¹dkê jako pos³uszn¹ i uleg³¹, pozytywn¹
postaæ. Robi to, czego siê od niej oczekuje
i wymaga, jest oddan¹, wiern¹ i wyrozumia³¹ ¿on¹.
Inne zdanie na temat Ghandari ma
jedna z bohaterek ksi¹¿ki Kader Aki Mythology and reality in Githa Hariharans The
thousand faces of night, starsza pani, bê20

d¹ca babci¹ wa¿nej postaci ksi¹¿ki  Devi.
Babcia przytacza Devi mitologiczne opowieci, w tym w³anie historiê Ghandari.
Wed³ug opowieci kobiety. Ghandari dopiero pierwszego dnia ma³¿eñstwa dowiaduje
siê, ¿e Dhrytarasztra jest niewidomy. Istniej¹ przy tym dwa sposoby interpretacji
heroicznego gestu zas³oniêcia oczu przepask¹. Pierwszy z nich jest klasyczny  to
symbol wielkiego oddania Ghandari mê¿owi. Zdaniem babci jest to jednak raczej
interpretacja mê¿czyzn. Feminizuj¹ce kobiety twierdz¹, ze Ghandari zawi¹za³a oczy
przepask¹ w przyp³ywie furii, roz¿alenia.
Czu³a siê oszukana, dziwi³a siê, ¿e nikt nie
powiedzia³ jej wczeniej o u³omnoci mê¿a.
W wyniku wielkiej bitwy miêdzy
królewskim kuzynostwem  Pandawami
a Kaurawami, zabici zostaj¹ wszyscy synowi Ghandari. Ghandari w przyp³ywie
rozpaczy stwierdza, ¿e ostateczn¹ winê za
ich mieræ ponosi Kryszna. Wypowiada
wiêc kl¹twê brzmi¹c¹ nastêpuj¹co: Ty
[Kryszna] jeste powodem mierci moich
synów. Mog³e zapobiec walce, nie zrobi³e jednak tego. Przeklinam ciê; chcê, aby
umar³ zwierzêc¹ mierci¹. Twoja rodzina
bêdzie ze sob¹ walczyæ i jej cz³onkowie pozabijaj¹ siê nawzajem.
Swym zachowaniem Ghandari przypomina tu boginiê Durgê  boginiê ¿eñskiej
mocy. Durga jest jedn¹ z najbardziej wojowniczych kobiet w indyjskiej mitologii,
jej imiê mo¿na przet³umaczyæ jako nieustraszona, niezwyciê¿ona.
Kolejn¹ wa¿n¹ kobiet¹ w Mahabharacie jest Kunti. Kunti jako jedyna
z bohaterek eposu samodzielnie wybra³a
sobie mê¿a. Wybrankiem okaza³ siê Pandu
 potomek Ambaliki, bêd¹cy owocem jej
zbli¿enia z ascet¹. Gdy na Pandu zosta³a
rzucona kl¹twa niemocy seksualnej, Kunti
jako pierwsza z ¿on zadeklarowa³a chêæ
pozostania przy mê¿u. Poprosi³a bogów

o duchowe zjednoczenie i w taki sposób na
wiecie pojawi³o siê jej trzech synów. Z b³ogos³awieñstwa Kunti skorzysta³a równie¿
Madri, druga ¿ona Pandu  dziêki wstawiennictwu Kunti i zjednoczeniu duchowemu z par¹ niebiañskich blini¹t, Madri urodzi³a dwóch synów.
Madri wyczuwa³a, ¿e nie bêdzie
dla swych blini¹t równie dobr¹ matk¹ jak
Kunti, dlatego te¿, gdy Pandu z³ama³ przyrzeczenie wstrzemiêliwoci, to Madri nalega³a, aby ona, zamiast Kunti pope³ni³a
sati1 . Madri nie pomyli³a siê twierdz¹c, ¿e
Kunti bêdzie wzorow¹ matk¹ dla piêciu
ksi¹¿¹t. Gdy Pandu umar³, zosta³a wdow¹,
ale i matk¹ piêciu dorastaj¹cych ch³opców.
Przez niemal ca³e doros³e ¿ycie by³a samotna, sama podejmowa³a decyzje, nie maj¹c
¿adnego wsparcia. By³a m¹dr¹ i dzieln¹
kobiet¹, uczy³a potomków, aby postêpowali
w ¿yciu zgodnie z dharm¹.
Niew¹tpliwie najlepiej zarysowan¹
postaci¹ kobiec¹ w Mahabaracie jest ksiê¿niczka Draupadi. Pandawowie (synowie
Kunti) us³yszeli o cudownej urodzie dziewczyny i dowiedzieli siê, i¿ jej ojciec organizuje zawody, których zwyciêzca zdobêdzie
rêkê królewny. Najwa¿niejsza konkurencja
polega³a na strzelaniu z ogromnego ³uku
do niewielkiego celu.
Gdy bracia ujrzeli Draupadi, zakochali siê w niej. Najsilniejszy potomek Pandu, Ard¿una, wygra³ najistotniejszy konkurs i móg³ polubiæ ksiê¿niczkê.
Synowie wraz z Draupadi pod¹¿yli
do Kunti, by poinformowaæ j¹ o zwyciêstwie. Gdy królowa us³ysza³a g³os Ard¿uny, poleci³a, aby podzielili siê wszystkim,
co zdobyli. Ujrzawszy Draupadi zda³a sobie sprawê, jak niefortunne to s³owa, poniewa¿ jednak nie mo¿na ju¿ by³o ich cofn¹æ, Draupadi zosta³a polubiona przez
piêciu mê¿czyzn.

Poliandria, w jakiej trwa³a odt¹d
Draupadi, nie by³a czym powszechnym
w indyjskim spo³eczeñstwie. Poligamia
by³a dopuszczalna, lecz poliandriê uwa¿ano za grzech. Poligamiê dopuszczano, poniewa¿ s³u¿y³a prokreacji, w poliandrii za
nie znajdowano sensu. Staro¿ytne Indie
by³y patrylinearne i koniecznym by³o, by
wiedzieæ, kim jest ojciec dziecka. Taka informacja pozwala³a na kontynuacjê rodu.
Draupadi musia³a rozdzieliæ swe
seksualne powinnoci, poniewa¿ porz¹dnej
kobiecie nie godzi³o siê sypiaæ z kilkoma
mê¿czyznami w tym samym czasie. Postanowi³a wiêc, ¿e ka¿demu mê¿owi powiêci rok rozkoszy cielesnej i tylko z nim bêdzie w tym czasie dzieliæ ³o¿e. Oto jak
mówi³a o swoich obowi¹zkach: Przezwyciê¿aj¹c pró¿noæ i pokonuj¹c w³asne pragnienia, s³u¿ê swym mê¿om z uwag¹. Nie
uwa¿am, ¿e moja pozycja s³u¿¹cej jest poni¿aj¹ca. ( ) Nigdy nie k¹piê siê, ani nie
k³adê siê spaæ przed moimi mê¿ami. Gdy
tylko siê pojawiaj¹ przede mn¹, natychmiast wstajê, aby ich powitaæ, oferuj¹c
miejsce do siedzenia i wodê.
Durjodhana, najwa¿niejszy syn
Dhrytarasztry, nie móg³ pogodziæ siê z licznymi zwyciêstwami Pandawów  pragn¹³,
by sytuacja siê odwróci³a. Dlatego te¿ postanowi³ zaprosiæ Judhisztirê, najstarszego
syna Pandu, na grê w koci, opart¹ na nieuczciwych zasadach. Mimo wahañ, Judhisztira podj¹³ jednak wyzwanie. Okaza³o siê
to zgubne w skutkach i wszyscy Pandawowie zostali niewolnikami Durjodhany. Wtedy te¿ dosz³o do zhañbienia Draupadi. Synowie Dhrytarasztry zbli¿yli siê do niej, aby
publicznie zgwa³ciæ. Gdy chwycili j¹ za
w³osy i zaczêli rozbieraæ, ¿aden z mê¿ów
ksiê¿niczki nie zrobi³ niczego, by obroniæ
¿onê. Dopiero jeden z doradców Durjodhany og³osi³, ¿e gra by³a nieuczciwa i Pandawowie oraz Draupadi przestali byæ nie21

wolnikami. Choæ godnoæ ksiê¿niczki zosta³a zachowana, by³a ona bardzo rozczarowana bezczynnoci¹ ma³¿onków.
Gdy w wyniku kolejnych potyczek
szachowych bracia zostali wys³ani na wygnanie, równie¿ nie mog³a pogodziæ siê z zaistnia³¹ sytuacj¹. Próbowa³a obudziæ w najstarszym mê¿u ducha walki. Rzek³a, ¿e w
jego braciach budzi siê ¿¹dza odwetu i jedynie mi³oæ do Judhisztiry powstrzymuje
ich od zbrojnego powstania.
Draupadi jest personifikacj¹ kobiecoci, zwyciêstwa. Wed³ug ludowych wierzeñ stanowi inkarnacjê Kali  pogromczyni z³a i demonów. Po swym upokorzeniu
wyranie pragnie krwi. Jest symbolem kobiecej dumy oraz etyki zbrodni i kary.
Ostatecznie Pandawowie wygrali wojnê z kuzynostwem, rozdali jednak braminom kosztownoci, zdjêli ozdobne szaty i wyszli z pa³acu królewskiego jako piêciu ascetów. Draupadi pod¹¿y³a wiernie
za mê¿ami. Droga do Himalajów (gdzie
znajdowa³ siê cel wêdrówki) by³a jednak
bardzo trudna i d³uga, przez co wszyscy jej
uczestnicy zmarli.
Zastanawiaj¹cym jest, ¿e to Draupadi, a nie na przyk³ad Kunti jest najbardziej czczona w po³udniowych Indiach.
Kunti by³a przecie¿ oddan¹ matk¹, która
macierzyñstwu podporz¹dkowa³a swe
¿ycie, natomiast w¹tek ten w przypadku
Draupadi zosta³ raczej pominiêty. Kees
Bolle w swej ksi¹¿ce Studies in the history
of religion pisze, ¿e bogini niekoniecznie
musi byæ uto¿samiana z macierzyñstwem.
Po³udniowe Indie s¹ bardzo tradycyjne,
niezwykle przemawiaj¹ do ich mieszkañców wizerunki bezwarunkowo oddanych
¿on, dla których mê¿owie s¹ niemal bogami. Przywo³ywanie historii Draupadi przeznacza siê przede wszystkim dla dziewcz¹t,
które maj¹ wkrótce staæ siê ¿onami.
Zdaniem wielu kobiet, Draupadi
reprezentuje wzór wspó³czesnej kobieco22

ci indyjskiej. Wed³ug Hindusek, jej indyjskoæ opiera siê na tym, ¿e mimo upokorzeñ, których dozna³a przez pasywnoæ
swych mê¿ów, wiernie towarzyszy im podczas wygnania. ¯ona Pandawów postrzegana jest jako wcielenie akti.
Pozycja kobiet w okresie staro¿ytnym by³a bardzo niejednoznaczna. Wed³ug
jednej ze szkó³, kobieta to dar boga dla
mê¿czyzny, przedstawiciele innego nurtu
twierdzili za, ¿e mê¿czyzna tylko wtedy
mo¿e osi¹gn¹æ jednoæ z bogami, gdy oddali siê od kobiety.
W okresie wedyjskim pozycja kobiet by³a bardzo ugruntowana, traktowano
je niemal na równi z mê¿czyznami. Niestety, wraz z up³ywem czasu, ich znaczenie stopniowo siê zmniejsza³o.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e mimo panuj¹cej w czasach staro¿ytnych poligamii,
preferowana by³a jednak swoista monogamia. Pierwsza ¿ona to ¿ona w pe³nym tego
s³owa znaczeniu, druga za przeznaczona
by³a g³ównie do niesienia seksualnej satysfakcji mê¿owi. Mê¿czyzna posiadaj¹cy kilka ¿on odprawia³ rytua³y religijne jedynie
w towarzystwie tej pierwszej.
W krêgach ksi¹¿êcych powszechnym zjawiskiem by³o polubianie dziewczynek. Sytuacje takie przydarza³y siê jednak
równie¿ i w ni¿szych warstwach spo³ecznych. W pewnym okresie zasad¹ by³o, aby
trzydziestolatek ¿eni³ siê z dwunastoletni¹ dziewczynk¹, a dwudziestoczterolatek
z omiolatk¹. Wchodzono w takie zwi¹zki, poniewa¿ posiadano pewnoæ, ¿e dziewczêta w takim wieku s¹ czyste, a cnotliwoæ
panny m³odej mia³a w Indiach (i ma do dzi)
bardzo du¿e znaczenie. Zjawisko ma³¿eñstw dzieci zaczê³o byæ postrzegane negatywnie dopiero w czasach kolonizacji
Indii i wp³ywu zachodniego sposobu mylenia na mentalnoæ Wschodu. Powsta³y
wtedy ró¿ne organizacje spo³eczne, które

opowiada³y siê przeciw takiemu procederowi. Idee te wdro¿ono jednak w ¿ycie dopiero z pocz¹tkiem XX wieku. Kobiety sta³y siê wtedy bardziej wykszta³cone, lecz
zauwa¿ono równie¿ trudnoci, które ju¿
wczeniej powinny wydaæ siê oczywiste.
Zwrócono na przyk³ad uwagê, ¿e kilkuletnia dziewczynka nie mo¿e byæ odpowiedni¹ partnerk¹ ¿yciow¹, poniewa¿ nie posiada równie racjonalnego, logicznego
sposobu mylenia, co szesnasto- siedemnastolatka, nie potrafi zarz¹dzaæ bud¿etem
domowym.
W pewnym okresie staro¿ytnoci
status kobiet by³ znacz¹cy  wdowy mog³y
ponownie wychodziæ za m¹¿, a ¿ony posiada³y mo¿liwoæ pozostawienia swych
wybranków, jeli nie wype³niali oni nale¿ycie swej roli. Poligamia nale¿a³a do rzadkoci, mê¿czyni byli monogamiczni. Pozycja wdów zaczê³a siê jednak drastycznie
zmieniaæ. Zaczêto obcinaæ im w³osy, pozbawiano wszystkich ozdób. Mog³y spo¿ywaæ jedynie proste, pozbawione przypraw posi³ki  najczêciej by³ to po prostu
czysty ry¿.
Równie interesuj¹ca jest kwestia
statusu kurtyzan w staro¿ytnych Indiach.
By³y one wykszta³conymi kobietami o wysokiej kulturze, wiele z nich umia³o nie tylko czytaæ i pisaæ, ale te¿ komponowa³o
muzykê i tworzy³o poezjê. Poci¹ga³y mê¿czyzn nie tylko ze wzglêdu na niezwyk³¹
urodê, ale imponowa³y tak¿e sw¹ inteligencj¹ i zmys³em artystycznym. Te atrybuty sprawia³y, ¿e kurtyzany stawa³y siê
znacznie bardziej po¿¹danym towarzystwem dla mê¿czyzn od ich ¿on, które czêsto
nie otrzymywa³y odpowiedniego wykszta³cenia, by wdawaæ siê z mê¿ami w dyskusjê
o sztuce, nauce, czy polityce. Kurtyzany
uatrakcyjnia³y czas mê¿czyznom wysoko
urodzonym, zdarza³o siê nawet, ¿e by³y
kobietami cechuj¹cymi siê pobo¿noci¹ 

jedna z nich zosta³a zapamiêtana jako wyprawiaj¹ca uczty w swym domu dla mnichów buddyjskich. Do koñca ¿ycia cieszy³a siê ogromnym szacunkiem.
Najbardziej znan¹ kurtyzan¹ w Indiach staro¿ytnych by³a Amrapali. Wed³ug
buddyjskiej legendy by³a wyj¹tkowo majêtna, inteligentna i dziêki jej pomys³om
oraz wp³ywom prowincja Vaishali (w której mieszka³a) zosta³a odnowiona. Sta³a siê
jedn¹ z najbardziej znamienitych tamtejszych obywatelek. Mieszkañcy ka¿dego
dnia gromadzili siê t³umnie, by pos³uchaæ
jej piewu, czy popatrzeæ jak tañczy.
Czytelnik przystêpuj¹cy do pobie¿nej lektury Mahabharaty i Ramajany
mo¿e odnieæ wra¿enie, ¿e te dwa eposy s¹
triumfem patriarchatu i dominacji mê¿czyzn. Wskazuj¹ na to chocia¿by s³owa
Draupadi (która mówi, ¿e nigdy nie k¹pie
siê czy k³adzie spaæ przed swymi mê¿ami,
wstaje za zawsze jako pierwsza, by zaoferowaæ Pandawom miejsce do siedzenia
i wodê), czy te¿ deklaracja Sity (przyrównuj¹cej Ramê do boga, podczas rozmowy
z ascetk¹). Historiê Madri (dobrowolnie
gin¹cej na stosie pogrzebowym wraz ze
zw³okami Pandu), czy postawê Sity (która,
chc¹c udowodniæ sw¹ czystoæ, przechodzi próbê ogniow¹) mo¿na zinterpretowaæ
jako zawoalowane propagowanie sati.
Czytelnik (a zw³aszcza czytelniczka) zastanawia siê zapewne, czy Mahabharata i Ramajana posiada³yby inne, bardziej
egalitarne treci, gdyby zosta³y napisane
przez kobiety. Czy, w wersji sfeminizowanej, Sita tak usilnie walczy³aby o odzyskanie
uczucia Ramy, Ghandari za³o¿y³aby opaskê na oczy, by byæ solidarn¹ z niewidomym mê¿em, a Lakszman (brat Ramy),
wyruszy³by wraz z nim na wygnanie, praktycznie nie dyskutuj¹c o tym z Urmil¹ (sw¹
¿on¹). Draupadi byæ mo¿e po upokorzeniu
przez Durjodhanê i powodowana bierno23

ci¹ swych mê¿ów nie pod¹¿y³aby z nimi
w ostatni¹ ¿yciow¹ drogê.
Oczywicie nie sposób nie zauwa¿yæ,
¿e Mahabharata i Ramajana promuj¹ model spokojnej, uleg³ej i ³agodnej kobiecoci.
Kobieta ma tu byæ westalk¹ domowego
ogniska, dobr¹ matk¹  jej zadaniem jest
niejako scalanie rodziny.
Czytelnik bardziej uwa¿ny zobaczy, ¿e niemal ka¿da z opisanych w tych
dwóch ksiêgach kobiet ma w sobie potencja³ akti. Kunti jest dzieln¹ osob¹, która
po mierci mê¿a i jego drugiej ¿ony bierze na
swe barki wychowanie dzieci nie tylko swoich, ale i potomków Madri. Sita, po odrzuceniu przez Ramê, samotnie wychowuje
bliniêta i ma odwagê opuciæ mê¿a, który
nieustannie w¹tpi w jej szczeroæ i czystoæ.
Ghandari wprawdzie spêdzi³a ¿ycie z zas³oniêtymi oczami, mia³a jednak w sobie
tyle stanowczoci (oraz szaleñstwa), by przekl¹æ Krysznê, który jest przecie¿ jednym
z najwa¿niejszych bogów w hinduizmie.
Draupadi za zdecydowanie upomnia³a siê
o swe prawa, gdy zosta³a zhañbiona przez
Durjodhanê.
Gdyby kobiety przedstawione w Ramajanie i Mahabharacie by³y wy³¹cznie
(pos³uguj¹c siê terminologi¹ Blanki Knotkovej  Capkovej) prz¹dkami, wspó³czesne Hinduski nie traktowa³yby ich jako
wzory do naladowania.
Zdaniem K. A. Kunjakana, autora
ksi¹¿ki Feminism and Indian realities, wiele
kobiet (zw³aszcza feministek) niew³aciwie
interpretuje Ramajanê. Wed³ug Kunjakana Ramajana od niepamiêtnych czasów
posiada wp³yw na kszta³towanie postaw
kobiet i mê¿czyzn, ale i zawiera wzorce,
którymi powinna kierowaæ siê ca³a ludzkoæ.
Zawarte tam idea³y etyczne powinny stanowiæ wa¿n¹, ¿yciow¹ wskazówkê. Feministki, wed³ug niego, nies³usznie próbuj¹
przeinterpretowaæ epos na realia XXI w.
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Zachodni czytelnik nie powinien
postrzegaæ kobiecoci opisanej w Ramajanie i Mahabharacie przez pryzmat naszej,
zachodniej kultury. Kobiety Zachodu staj¹
siê coraz bardziej samodzielne, samowystarczalne, czêsto nie godz¹ siê z tradycyjnym podzia³em ról w rodzinie, najwy¿ej
ceni¹ równouprawnienie. Uto¿samianie
mê¿a z bogiem, podporz¹dkowanie mu ca³ej rodziny, znoszenie upokorzeñ w milczeniu  postawy te wprawiaj¹ nas w os³upienie.
Hinduski s¹ wychowane jednak w takim
duchu od tysi¹cleci. Wiêkszoæ nowoczesnych, aktywnych zawodowo kobiet uwa¿a, ¿e najistotniejsza sfera ich ¿ycia to dom
i piecza nad rodzin¹, wiele nawet bardzo
m³odych mieszkanek Indii bieg³ych jest
w sztuce kulinarnej oraz doskonale wype³nia wszystkie domowe obowi¹zki. Spora
czêæ Hindusek g³êboko wierzy w instytucjê aran¿owania ma³¿eñstw.
W spo³eczeñstwie indyjskim popularne jest powiedzenie: Nie kochasz cz³owieka, który ma zostaæ twym mê¿em? Spokojnie  mi³oæ mo¿e nadejæ po lubie.
Zdaniem wielu Hindusów (i Hindusek), gdy
dwoje ludzi pragnie ze sob¹ byæ, poniewa¿
³¹czy ich uczucie i namiêtnoæ, mog¹ siê
one szybko wypaliæ (jeli nie opieraj¹ siê
na solidniejszych fundamentach). Gdy za
partner ¿yciowy wybierany jest przez rodziców, córka ma (mniejsz¹ lub wiêksz¹)
gwarancjê, ¿e bêdzie on w³aciwym towarzyszem. Choæ naturalnie nawet dzi zdarzaj¹ siê w Indiach ma³¿eñstwa zawierane
przez kobiety pod przymusem, najczêciej
rodziny licz¹ siê z ich zdaniem. Jeli kandydat na mê¿a dziewczynie nie odpowiada, poszukuj¹ innego.
Mahatma Ghandi, jeden z najwa¿niejszych przywódców duchowych Indii,
dostrzega³ kobiecy potencja³ spo³eczny,
walczy³ ze stereotypizacj¹ kobiet, postrzeganiem ich jako istot w¹t³ych i s³abych.

Ghandi, uwa¿any za ojca narodu, otoczony by³ inteligentnymi kobietami, które
wspomaga³y go swoj¹ kreatywnoci¹. Na
pocz¹tku swego zwi¹zku z ¿on¹ Kasturb¹
by³ on jednak raczej mê¿em autorytarnym.
Dopiero z czasem nauczy³ siê byæ dla niej
przyjacielem. Ghandi jako jeden z pierwszych Hindusów przesta³ gloryfikowaæ kobiety jako osoby cierpi¹ce i stale powiêcaj¹ce siê.
£
1. Wizerunki kobiety w kulturze Indii, pod red. M.
Jakubczak, Kraków 2005;
2. B. V. Swami, Ramajana, 2005;
3. D. Smith, Hinduism and modernity, Stany Zjednoczone, 2005;
4. A. Lange, Valmiki. Ramajana, Sandomierz 2008,
s.16;
5. Klaus K. Klostermeier, A survey of Hinduism,
Nowy Jork, 2007;
6. K. Dharma, Mahabharata, 2007;
7. K.A. Kunjakkan, Feminism and Indian realities,
New Delhi 2002;
8. Bhagwat K. Shah Sitaji  the ideal mother 
http://www.bhahwanvalmiki.com/sitaji.htm;
9. A.Bhargava, A womans journey of strength,
2000  https://sites.google.com/a/sitanayam.com/
www/;
10. Gandharis curse  http://urday.in/mgandharicurse;

Warto pamiêtaæ, ¿e ka¿de je¿eli, na jakie siê
natkniemy w ¿yciu, to nic innego jak spójnik podrzêdnoci.
*
G³upota to nie tylko indywidualna przypad³oæ 
to równie¿ choroba przenoszona z wiatrem.
*
Kantory wymiany godnoci na pieni¹dze nie rzucaj¹ siê w oczy, jak wszystko co jest ju¿ wszêdzie.
*
Kto sieje sk³ócenie i nienawiæ, ten nie ma co
zbieraæ. (Zupe³nie nowe sformu³owanie, dobrze
gdyby potwierdzi³o siê w praktyce jak najszybciej).
Andrzej Pierzcha³a

ANNA LASEK DUMLER
(USA)
SKRAWEK ZIEMI
Tak têskniê za Tob¹ strasznie
¯e myl siê goni i rani
¯e g³uszce siê w zmierzchu tarzaj¹
Gdzie nietoperzy gniazda druciane
Tak têskniê za Tob¹ tak strasznie
¯e p³aczê bzem nie ros¹ samotnie
¯e gryzê Niebo w ogniu
Nieskoñczenie szaro na moim cmentarzysku
Siedzê w urwisku  ugorze
Tych lat dziecinnych gwary
Tych lat dziecinnych marzenia
Winiowe w sadzie kwiaty
Mi³oci wrzaski i mary
Tak têskniê za Tob¹ strasznie
¯e myl boli myleniem
Na wpó³ ból rozdziera

FREZJA
Jak¿e mi z drogi zawróciæ
Kochanie
Jak¿e mi rzuciæ wszystko
I wszystko mi rzuciæ
I rzuciæ siê w bzy i konwalie
I wzi¹æ te kochanie i rzuciæ na oczy i
Za³kaæ z radoci do bia³ych kasztanów
Jak¿e mi rzuciæ wszystko i wszystko
mi rzuciæ
I do lasu pobiec
Z g³odnym tym piewaniem
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JÓZEF KABAJ

To ma znaczenie
Doæ czêsto s³yszymy lub czytamy, ¿e to czy tamto nie ma
w rzeczywistoci wiêkszego, albo nawet ¿adnego znaczenia.

Zdania tego rodzaju wypowiadaj¹
zwykle ludzie przewiadczeni  widocznie
 o swojej kompetencji w zakresie (jak
to mawiaj¹ z luboci¹ prokuratorzy i nie
tylko) rzeczywistoci. W szczególnoci za
ci przekonani o swoich kwalifikacjach
w dziedzinie teorii wartoci, która jest jedn¹
z domen filozofii. Bo nie s¹dzê, aby siêgali
czo³ami wy¿yn semazjologii, czyli filozoficznej nauki o znaczeniach, któr¹ uprawia³a niegdy p. prof. Izydora D¹mbska.
A ty, drogi autorze niniejszego felietonu? Jak u ciebie z tymi kompetencjami? Wiesz, co ma znaczenie, a co go nie ma?
Po pierwsze, ma znaczenie dla
mnie to, ¿e ja to ja. Cokolwiek bym sobie
pod to ja nie podk³ada³, chwilowo lub na
d³u¿ej, jest dla mnie spraw¹ podstawow¹,
zasadnicz¹, g³ówn¹ i ostateczn¹, ¿e nie jestem tym oto mu³em, t¹ czy tamt¹ ¿yraf¹,
papug¹ czy (z ca³ym szacunkiem) krokodylem X. Nie oznacza to wiêc bynajmniej,
¿ebym siê uwa¿a³ za co lepszego od tych
na swój sposób sympatycznych istot. Ale
to ja piszê ten felieton. Je¿eli nawet rozpiera mnie duma z tego tytu³u, to na tej zasadzie mnie rozpiera, ¿e nie mam problemu
z samookreleniem siê (kim jestem). To ja
jestem autorem tego felietonu, a nie Muæka.
Po drugie, wydaje siê pewne, ¿e
ka¿dy ma jakie poczucie rzeczywistoci.
To znaczy ka¿da wiadoma siebie istota.
Choæby taki p³aziniec. Kiedy siê go przy26

cinie  wie z ca³¹ pewnoci¹, ¿e zosta³
przyciniêty. A sk¹d o tym wiemy? Bo siê
skurczy³ i usi³uje siê wydostaæ spod naszego palca. My te¿ siê wymykamy, a w ka¿dym razie próbujemy siê wymkn¹æ, kiedy
nas co/kto przyciska. Ale  w odró¿nieniu
od tego robaczka (bo z takim tasiemcem
jest ju¿ nieco inaczej)  mamy jeszcze mo¿noæ wierzgania. Przynajmniej wirtualnego.
Taka to jest ta nasza ponadp³aziñcowa rzeczywistoæ. Odbieramy bodce
i oddajemy, reaguj¹c na nie. Bywamy przydeptywani i sami przyciskamy lub uciskamy inne ¿yj¹tka. Wytrzebilimy np. tury,
przetrzebilimy bizony. Oceniamy subiektywnie, ¿e czêciej oni nas dusz¹ (ogólnie: wiat, ¿ycie, blini), ni¿ my ich. Czy te
interakcje maj¹ znaczenie? Jak najbardziej.
Lecz wydaje siê, ¿e jeszcze parê
innych rzeczy i spraw ma dla nas znaczenie. Lub mo¿e je mieæ. Niektóre z nich
zale¿¹ od nas w wiêkszym stopniu, inne za
w mniejszym. Czym takim o wielkim ciê¿arze gatunkowym dla nas jest jakoæ
naszego ¿ycia. Inaczej mówi¹c, to co warunkuje nasze lepsze albo gorsze samopoczucie. Depresja reaktywna np. mo¿e
doprowadziæ nawet do samobójstwa. Depresja jesienno zimowa do samobójstw raczej
nie prowadzi, ale do zniechêcenia i owszem.
Mo¿e tez sk³aniaæ do dyskwalifikowania.
Kiedy natomiast wchodzimy na
cie¿kê jakiej niebanalnej i nie nazbyt

monotonnej aktywnoci, takiej jak dajmy
na to uczenie siê lub dzielenie siê z innymi
nasz¹ wiedz¹, wówczas samoczynnie ju¿
poszerza siê kr¹g rzeczy i spraw maj¹cych
dla nas znaczenie. A skoro maj¹ one dla
nas znaczenie, tj. wagê, pojawia siê w nas
chêæ podzielenia siê z innymi ludmi tymi
rzeczami. Przynajmniej za podzielenia siê
z kim naszym poczuciem ich wa¿noci.
I tak np. cz³owiek, który przeszed³
kindersztubê i ma poczucie wartoci dobrego
wychowania (to drugie nie wynika w sposób konieczny z pierwszego, ale siê zdarza), kto taki uwa¿a sprawê wychowania
za istotn¹. Dodatkowo za s¹dzi niejeden,
¿e siê na tym zna jak ma³o kto.
Jakie znaczenie  w rzeczywistoci  mo¿e mieæ wszystko. Nawet d³ubanie
w zêbach. Nawet robienie tego luf¹ pistoletu, jak to okreli³ pewien telewidz, powo³uj¹cy siê na swoj¹ praktykê wojskow¹. Ze
znacznym zreszt¹ ³adunkiem dezaprobaty.
Podobnie reaguje bodaj ka¿dy, kto by³ w
wojsku. Choæby tylko przelotnie, czyli
wojak o niskim nominale nadanych mu szlifów. Chocia¿ dzisiaj, jak to równie¿ i drzewiej
(tzn. dawno temu) bywa³o, nawet starszym
oficerem mo¿na zostaæ bez stosownego
przeszkolenia i wy¿szych kwalifikacji
wojskowych. Ba, mo¿na zostaæ genera³em.
Wystarczy znaæ ten czy ów rytua³ lub obyczaj wojskowy; i znaleæ siê we w³aciwym
momencie we w³aciwym miejscu.
Dla szeregowca czy kaprala ma
istotne znaczenie szkolenie ogniowe. Od niego bowiem bêdzie potem zale¿a³o, jak ¿o³nierz bêdzie siê obchodzi³ z broni¹. A zatem
wiedza m. in. o tym, co gdzie siê wk³ada,
a czego siê nie wk³ada pod ¿adnym pozorem tam, gdzie nie nale¿y. Dotyczy to zarówno lufy pistoletu czy karabinu, jak modzierza czy haubicy, lub innego dzia³a
maj¹cego przynajmniej jedn¹ lufê.
Prawda, ¿e TO ma znaczenie w rze£
czywistoci?

ADAM LEWANDOWSKI
(Poznañ)

Wiersze pisane w komórce
(Fragmenty)
3.
Czasami wzbudza wiele emocji
krzy¿uje s¹dy opinie spostrze¿enia
interpretuje sny wiarê i docenienie
by w koñcu obna¿yæ prawdziwe
¿ycie tocz¹ce siê obok nas.
To ¿ycie i codziennoæ.
4.
Jestemy po tej samej
stronie rzeki.
Nie chcemy jej pokonaæ
by zabrudziæ stopy rêce g³owê
myli domys³ami.
Jednak bliskoæ pozostaje.
W strumieniach myli
chcianych lub niechcianych dotkniêæ
s³ów które pora¿aj¹
spojrzeñ wdziêcznych
u¿ytecznych wra¿eñ.
5.
Odbijanie siê uczuæ od trampoliny
wieci nieporz¹dek w duszy
która niefortunnie oswoi³a siê
w codziennoci.
Niebawem powci¹gliwy niedosyt
rozleje siê w sercu
by transformowaæ uszczypliwe
ujadanie innych.
Jeste tam gdzie inni nie maj¹
wieczorem wstêpu
a rytmiczne wo³anie pochodzi
tylko z moich ust i zakamarków g³owy.
6.
Jestecie inni w swoim wiecie.
Konserwatywni codziennie
marz¹cy o innej codziennoci
zniewalaj¹cy ramiona
usta palce stopy.
Jak jeden sen mija chwilowe
oswajanie z gorycz¹ dnia
by przewróciæ myli przysz³oci
codziennie wzbierane delikatnym
mi³osnym wsparciem.
Powsta³o liberalne zauroczenie.
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JERZY HYRJAK

Moralnoæ, etyka i

polityka

Codziennie atakowani jestemy przez media nowymi wiadomociami ze
wiata i kraju oraz z najbli¿szego otoczenia, które zwi¹zane s¹ z polityk¹
krajow¹, zagraniczn¹, a tak¿e ze zdarzeniami dotycz¹cymi nas samych.
Zadajemy sobie pytanie, dlaczego w nich jest tak ma³o dzia³añ moralnych i etycznych. Dlaczego ludzie zrzeszeni w poszczególnych partiach
politycznych, zwi¹zkach i organizacjach pozarz¹dowych, bior¹cy udzia³
w pracy w ró¿nych krêgach spo³ecznych, czêsto nie pamiêtaj¹ o wielu
podstawowych normach i zasadach, nie przestrzegaj¹ ich, zadaj¹c k³am
tak czêsto u¿ywanym, a ju¿ wywiechtanym pojêciom moralnoci i etyki.

Jednym z rodzajów norm spo³ecznych s¹ normy moralne. To one pozwalaj¹ nam oceniæ, jakie zachowanie jest w³aciwe, dobre, a jakie z³e, godne potêpienia
i os¹dzenia. Inaczej mówi¹c  co postrzega siê jako negatywne, a co jako pozytywne postêpowanie. Moralnoæ jest wiêc ogó³em norm, zasad, ocen, wzorów, idea³ów
reguluj¹cych stosunki miêdzy ludmi.
Oczywicie s¹ tak¿e ustalone normy prawne na obszarze pañstwa, które powinny byæ
przestrzegane przez obywateli. Nieprzestrzeganie tych norm powinno siê wi¹zaæ
z sankcjami o charakterze moralnym, oburzeniem rodowiska, a tak¿e z represjami
wynikaj¹cymi z prawa pañstwowego.
Etyka, to tyle co nauka o moralnoci zajmuj¹ca siê opisem, analiz¹ i wyjanieniem istniej¹cej moralnoci i ustaleniem
zasad moralnego postêpowania, inaczej to
ogó³ ocen i norm moralnych przyjêtych
w danej zbiorowoci. Z nich wyci¹gana powinna byæ nauka co nale¿y, co powinno siê
robiæ w danej sytuacji, co wypada.
Ka¿dy obywatel zdaje sobie sprawê z tego, ¿e przeznaczeniem pañstwa jest
urzeczywistnienie pewnych za³o¿eñ, z jakimi
wystêpuje partia w programie wyborczym
i jakie s¹ w exposé zwyciêzców zamierze28

nia – przez przywódców kraju w stosunku
do obywateli. Czy to jest mo¿liwe?
Oczywicie, do szczytnych hase³
g³oszonych w okresie wyborczym wiêkszoæ polityków po ich wygraniu przewa¿nie
siê nie przyznaje i szuka sposobu oszukania obywateli, t³umacz¹c, ¿e obiecanki
s¹ trudne do spe³nienia albo mog¹ byæ zrealizowane po³owicznie lub w póniejszym
okresie. Ale przecie¿, co dla nich by³o najwa¿niejsze, sta³o siê. S¹ przy w³adzy!
No có¿, polityka to walka o w³adzê i jej sprawowanie, czyli techniki i mechanizmy jej funkcjonowania, a to dalekie
jest od wielu wartoci i idea³ów. To taki sposób
dzia³ania, który zmierza do jednego  osi¹gniêcia zamierzonego celu. Wtedy, gdy cel
ten ona osi¹ga, staje siê skuteczna. Tu przejawia siê prymat interesu danej grupy ludzi
(partii rz¹dz¹cych) nad innymi czynnikami,
ale tak¿e ocenia siê polityka, czy on jest skuteczny, czy nie – jako przywódca i cz³owiek.
W tej materii teoretykiem zajmuj¹cym siê analiz¹ rz¹dzenia, który jako
pierwszy wykry³ jego mechanizmy, by³
W³och Niccolo Machiavelli (ur. 03 maja
1469 r.). Makiawelizm jest uto¿samiany do
tej pory z przebieg³oci¹, z fa³szywoci¹
i cynizmem. W doktrynie makiawelizmu

przyjmuje siê, ¿e jest to zespó³ dzia³añ politycznych i spo³ecznych opieraj¹cy siê na
podstêpie, surowoci, przebieg³oci, oszustwie, dzia³anie w myl has³a cel uwiêca
rodki. Machiavelli uwa¿a³ m.in., ¿e sojusz s³abego z silnym nigdy nie bêdzie mia³
dobrego zakoñczenia dla s³abego (patrz:
poprzednia koalicja rz¹dz¹ca PIS-u).
Wiele prawd o stosunkach miêdzyludzkich w codziennym ¿yciu wyrazi³ te¿
w s³owach: Wszyscy, którzy dochodz¹ do
wielkiego bogactwa i wielkiej w³adzy, osi¹gaj¹ sukces dziêki gwa³towi i oszustwu. Kto
rezygnuje z nich z braku rozs¹dku i g³upoty, wlecze siê za innymi w biedzie i niewoli.
Wierni s³udzy zawsze zostaj¹ s³ugami, uczciwi
zawsze trwaj¹ w niedostatku; tylko zdrajcy
i desperaci rw¹ ³añcuchy. Tylko rabusie i oszuci odbijaj¹ siê od dna nêdzy. St¹d nasuwa
siê uwaga, ¿e s³aby nigdy nie ma racji.
W³anie ta opisana uczciwoæ sta³a siê przyczyn¹ upadku kariery tego wielkiego myliciela.
Ogl¹daj¹c na co dzieñ nasze ¿ycie
polityczne, kontynuuj¹c myl Machiavellego stwierdzamy, ¿e kto chce dzia³aæ z zamiarem uzyskania sukcesu  nie mo¿e
dzia³aæ zgodnie z zasadami moralnymi;
i odwrotnie: kto w ka¿dej sytuacji pragnie
byæ moralny, ten prêdzej czy póniej poniesie klêskê. Jak twierdzi³, moralnoci
i polityki nie da siê rozdzieliæ: moralnie
winno byæ na tyle, na ile mo¿liwe, niemoralnie w takim stopniu, w jakim jest konieczne. W razie koniecznoci dzia³anie
amoralne jest nawet po¿yteczne. W spo³ecznoci, w codziennym otoczeniu – cz³owiek, który jest dobry i dzia³a zgodnie z
zasadami moralnymi, mo¿e ponieæ klêskê,
gdy¿ ludzie s¹ nikczemni i nie dotrzymaliby tobie wiary, wiêc i ty tak¿e nie jeste
obowi¹zany im jej dotrzymaæ.
Coraz czêciej spotykamy siê z opini¹, ¿e polityka jest spraw¹ brudn¹, a politycy d¹¿¹ tylko do wyrobienia sobie zna-

jomoci i zmierzaj¹ do realizacji swoich
ciemnych interesów. Ludzi zbli¿onych do
krêgów w³adzy uwa¿a siê za karierowiczów, czêsto powi¹zanych z aferami, tam
gdzie s¹ du¿e pieni¹dze.
W opinii wielu grup spo³ecznych
polityka staje siê antynarodowa, nie przestrzega siê w jej uprawianiu ¿adnych moralnych
zasad. Z by³ego totalitaryzmu zwi¹zanego
ze zniewoleniem spo³ecznym wchodzimy
w nowy totalitaryzm, gdzie bezduszne zniewolenie, bezwzglêdna pogoñ za wzbogaceniem siê kosztem innych, nadmierny liberalizm, brak jasno okrelonych norm gubi
wzajemn¹ ufnoæ, szacunek ludzi do siebie
i do w³adzy. Szerz¹ca siê globalizacja niszczy to¿samoæ narodow¹, przera¿a, co stanie siê dalej.
Politycy wybrani przez naród zapominaj¹, kto ich wybra³ i komu powinni
s³u¿yæ. Karmieni codzienn¹ reklam¹, pustymi frazesami o spo³eczeñstwie obywatelskim, o potrzebie tolerancji wszystkiego
i wszystkich w myl wolnoci obywatelskiej czêsto zapominamy, ¿e ta wolnoæ to
nie dowolnoæ. ¯e mamy ¿yæ w spo³ecznoci dobrze rz¹dzonej i kierowanej w oparciu o przyjête dla ogó³u normy spo³eczne
i pañstwowe, nie zapominaj¹c o naszej historii, o dowiadczeniu pokoleñ. Jak w ka¿dym pañstwie tak i w naszym winno byæ
tworzone dobre prawo, w które wpisywa³by siê ka¿dy z nas, obywateli.
Ju¿ doæ k³ótni, przepychanek, wzajemnego braku szacunku dla siebie nawzajem
wród ludzi w³adzy. Doæ obrazoburczych
w zakresie moralnoci i etyki zachowañ na
ekranach TV, i podczas wywiadów osób
publicznych.
Chcia³oby siê powiedzieæ  Panowie, Polska zas³uguje na szacunek przez
wzgl¹d na ofiary i pokolenia o ni¹ walcz¹ce,
przez to, ¿e jest na mapach wiata! Pomylmy,
czy umiemy siê zachowaæ moralnie i etycznie, tak, aby Jej nie krzywdziæ i w godny spo£
sób reprezentowaæ J¹ w wiecie!
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K¥TEM OKA (FELIETON)

Uwaga! Szatan
Nieuchronnie nadchodzi koniec wiata. I to nie ten zapowiadany
przez Majów, ale ten biblijny. Z prawdziwym S¹dem Ostatecznym.
Oznaki tego pojawi³y siê ju¿ 20 lat temu, ale zidentyfikowano je dopiero teraz. Próbowano nawet przeciwdzia³aæ temu zjawisku, ale
bezskutecznie. Zbli¿a siê wiêc Apokalipsa. Pojawi³ siê diabe³ w czerwonych portkach z zastêpem pomocników, którzy szerz¹ demoralizacjê, grzech i narkomaniê, propaguj¹ prezerwatywy i woln¹ mi³oæ.
Jednym s³owem zachêcaj¹ do relatywizmu moralnego i bezbo¿nictwa. S¹ nieprzejednanymi wrogami Kocio³a i wiary katolickiej. Mowa,
rzecz jasna, o Jurku Owsiaku i jego Wielkiej Orkiestrze wi¹tecznej
Pomocy, który pospieszy³ z pomoc¹ chorym i niedo³ê¿nym, g³ównie
dzieciom.

W ci¹gu dwóch dekad jego dzia³alnoci Orkiestra zebra³a 444 mln z³otych,
czytaj: tyle Owsiak odebra³ Kocio³owi,
który móg³by otrzymaæ te rodki podczas
w³asnej kampanii charytatywnej. A poza
tym trudno przeceniæ szkody wyrz¹dzone
m³odzie¿y, której has³o Róbta co chceta
bardziej jako przypad³o do gustu, ni¿
chrzecijañskie mod³y i nawo³ywanie do
mi³osierdzia w trosce o w³asn¹ duszê. Monopol Kocio³a na zbawienie wieczne okazuje siê niewystarczaj¹cym ju¿ atutem dla
mi³oci bliniego. Dzia³alnoæ charytatywna bez zadêcia religijnego i bez ograniczeñ wiatopogl¹dowych okaza³a siê zwyczajnie uczciwsza. Czêæ kleru popad³a
w histeriê i zaczê³a organizowaæ imprezy,
które mia³y g³ównie na celu ewangelizacjê
m³odzie¿y. Jeli Owsiak zorganizowa³ Pierwszy Przystanek Woodstock, to w odpowiedzi
ksiê¿a zorganizowali Woodstock Przystanku Jezus jako przeciwstawienie siê cywilizacji mierci, któr¹ uprawiaj¹ satanici,
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narkomani, zadymiarze, alkoholicy i bezbo¿nicy, budowniczowie istnego piek³a na
ziemi. Ta horda pogan zgubi wiat i doprowadzi do zwyciêstwa z³a. Nikt w Kociele ju¿ nie pamiêta³ o zbo¿nym celu
Owsiaka, o wolontariuszach Orkiestry,
w uczestnikach Przystanku Woodstock widziano tylko s³ugi Lucyfera, który opanowuje wiat. Klasyczny Ciemnogród i demagogia religijna musia³y mieæ sukcesy,
a jak¿e. Organizatorzy Przystanku Jezus
jako konkurencji Woodstocku postanowili
daæ z siebie wszystko, np. w V Przystanku
Woodstock uczestniczy³o oko³o 250 tys.
m³odych ludzi. Ci pierwsi zbudowali obok
lazaret, gdzie miano opiekowaæ siê chorymi, narkomanami i pijakami. Okaza³o siê,
¿e tylko 16 osobom trzeba by³o udzieliæ takiej
pomocy  wed³ug statystyk policyjnych.
Znów niewypa³, znowu pora¿ka! Prymas,
kard. Józef Glemp wo³a³ na kazaniu w 2004
roku w Muzeum Powstania Warszawskiego:
(...) pytam siê, czy Woodstock w Kostrzy-

niu jest myli polskiej! Nie pozosta³ obojêtny tak¿e i ks. dyrektor o. Tadeusz Rydzyk,
który ochrzci³ Owsiaka diab³em, a organizatorów festiwali „duchowymi spadkobiercami Marksa i Lenina”. Wniesiono sprawê
o obrazê przeciwko tv Trwam, s¹d orzek³ jej
winê i zas¹dzi³ przeprosiny, których nikt
nigdy nie dokona³. Có¿, egzekucja wyroków s¹dowych w takich sprawach podlega
wszak odwo³aniu do Pana Boga, wp³ywu
na to, jak widaæ, nie maj¹ w³adze ziemskie.
W³¹czy³ siê do ataku na Owsiaka tak¿e PiS.
Otó¿ Maria Nowak wyzna³a szczerze: „nie
s³ucha³am pana Owsiaka, ale nawet bez
znajomoci szczegó³ów jestem przeciwna,
¿eby prowadzi³ program pierwszej pomocy
w szko³ach, za jej partyjny towarzysz
Marian Pi³ka podsumowa³ stanowisko PiS
stwierdzaj¹c, ¿e: WOP jest kontrowersyjna, nie powinna dzia³aæ w placówkach
owiatowych”. Zarzucano te¿ Orkiestrze,
¿e nie rozlicza siê z zebranych pieniêdzy,
co okaza³o siê po licznych kontrolach nieprawd¹. Przeciwnie, podkrelano dba³oæ
o finanse i prawid³owoæ rozliczeñ. A wiêc
i tu nie poszczêci³o siê wrogom Owsiaka.
W „Naszym Dzienniku” przeprowadzono
wywiad z dr Hann¹ Karp, reprezentuj¹c¹
Szko³ê Kultury Spo³ecznej i Medialnej, za³o¿on¹ przez o. Tadeusza Rydzyka. Przyzna³a
ona w nim uczciwie, ¿e „brakuje w szerokim zasiêgu modelu, wzorców przeciwnych
Jakubowi Wojewódzkiemu czy Jerzemu
Owsiakowi i prezentowanej przez nich postawie luzactwa, nihilizmu i zachwytu nad
wiatem chaosu”. Gratulacje. To przecie¿
wyraz z³o¿enia broni, albo przynajmniej
przyznania siê do klêski ideologicznej. Ale
nie ³udmy siê, znajd¹ siê „rycerze wiary”,
którzy bêd¹ broniæ murów upadaj¹cej twierdzy, zw³aszcza ¿e jest czego. Maj¹tek zebrany przez nich w ci¹gu wieków jest zbyt
cenny, by oddaæ go bez walki. Mo¿emy
wiêc spodziewaæ siê nowej taktyki wojen-

nej i Bóg wie, jakich nowych rodzajów broni. A oto najnowsza historyjka opowiedziana
mi przez m³odego studenta, który przyst¹pi³ do spowiedzi w swojej parafii.
Ksi¹dz pyta go, czy uczestniczy³
w Przystanku Woodstock.
– Tak, uczestniczy³em  odpowiada szczerze student.
– I ¿a³ujesz tego?  dopytuje siê
spowiednik.
– Ale czego? – pyta zdziwiony
grzesznik.
– Jak to, nie wiesz synu? – dziwi
siê ksi¹dz i puka w drzwiczki konfesjona³u. – Niestety, nie mogê udzieliæ ci rozgrzeszenia.
No có¿, sprawiedliwy wyrok mo¿e
wydaæ tylko Najwy¿szy podczas zbli¿aj¹cego siê S¹du Ostatecznego, którym tak
straszy Koció³. Ale w¹tpiê, czy z korzyci¹ dla spowiednika.
(fras)
Patrz tak¿e art. Wiktora Paczkowskiego w Przegl¹dzie nr 1/627 z 8 I 2012 r.; s. @R-23

Ludzie ju¿ nie pamiêtaj¹, o co im chodzi³o
w roku 1980. Tê pamiêæ zast¹pi³y obce wyobra¿enia.
*
Po powitaniach i zaproszeniach do wspó³pracy dobrze by by³o, gdyby nast¹pi³ czas
po¿egnañ. To przecie¿ taka naturalna kolej rzeczy.
*
Coraz czêciej zwyk³o siê mówiæ oni. Powszechnoæ odruchowego u¿ywania takiego sformu³owania mo¿e wiadczyæ o tym,
¿e istnieje jeszcze jeden podzia³ na rodzaje
ludzi, do tej pory niezauwa¿any lub pomijany.
P.S. Uk³ony od von Dänikena.
Andrzej Pierzcha³a
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Powo³anie Koalicji
Postêp i wieckoæ
27 listopada 2011 roku w Krakowie zosta³a powo³ana do ¿ycia Koalicja
Postêp i wieckoæ, w sk³ad której wesz³o do tej pory kilkanacie
podmiotów (partii, organizacji, stowarzyszeñ, grup nieformalnych
i osób niezrzeszonych), tworz¹c wspólny komitet koordynacyjny.
Do naszych pierwszych wspólnych inicjatyw nale¿eæ bêd¹ dzia³ania
na rzecz wieckoci i reakcje na drastyczne przejawy lekcewa¿enia
zasady rozdzielnoci pañstwa i kocio³a. Punkt wyjcia stanowi¹ postulaty, og³oszone podczas III Marszu Ateistów i Agnostyków w 2011
roku, który odby³ siê pod has³em wiecka Polska  wiecka Europa.

Powo³anie Koalicji pozwoli na
skoncentrowanie dzia³añ wokó³ kluczowej kwestii zawartej w tym hale, bliskiej
przecie¿ nie tylko osobom niewierz¹cym.
Wspólnie podejmiemy siê organizacji
Marszu na rzecz wieckoci 2012, który
stanowiæ bêdzie jeden z elementów Secular Europe Campaign, zapocz¹tkowanego w Wielkiej Brytanii paneuropejskiego Ruchu na rzecz wieckiej Europy.
W dalszej perspektywie nie wykluczamy pracy na rzecz szeroko rozumianej modernizacji i demokratyzacji.
Dowcipna kompozycja skrótu jest
celowa  ma wnieæ nieco humoru do ponurackiej i koturnowej sfery politycznej.
Nie stanowi to dla nas przeszkody w traktowaniu z najwy¿sz¹ powag¹ celów zawartych w nazwie Koalicji. Inicjatywa ma
tymczasowo charakter krakowski, ale
¿ywimy gor¹c¹ nadziejê, ¿e nied³ugo rozszerzy siê na inne miejscowoci w Polsce. Zapraszamy do wspó³pracy wszystkich, którym nakrelone powy¿ej idee s¹
bliskie.
Podpisanie umowy koalicyjnej
nast¹pi³o w dniu 8 lutego 2012 roku.
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Tymczasowy Komitet Koordynacyjny:
1.Katarzyna Bena  Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
2. Mateusz Burzawa  Stowarzyszenie
Wolnomyliciele
3. Ryszard Burzawa  Racja Polskiej Lewicy
4. £ukasz D¹browiecki  Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
5. Justyna Drath  Krytyka Polityczna
6. Marian Dziwisz  Towarzystwo Kultury wieckiej
7. Ma³gorzata Ma³ochleb  Zieloni 2004,
ko³o krakowskie
8. Jonathan Ornstein  Jewish Community Center
9. Marzena Smolna  Federacja Anarchistyczna sekcja Czarna Galicja
10. Janek Sowa  Wydawnictwo Ha!Art
11. Agnieszka Stupkiewicz Turek  Stowarzyszenie Ruch Poparcia Palikota
12. Dariusz Szczotkowski  Federacja
M³odych Socjaldemokratów
13. Barbara Bielawska  Partia Kobiet
www.kpis.pl, mail kontakt@kpis.pl

KOALICJA POSTÊP I WIECKOÆ  NASZE POSTULATY

PRAGNIEMY SPOKOJNEJ
KOEGZYSTENCJI RÓ¯NYCH
WIERZEÑ I WIATOPOGL¥DÓW
Jestemy humanistkami i humanistami,
uwa¿amy, ¿e sprawa tak subiektywna, jak
wiara, nie powinna byæ orê¿em politycznych
przepychanek i rodkiem wywierania presji na wieckie ustawodawstwo. Jestemy
za tym7 ¿eby ka¿dy mia³ wolnoæ i przestrzeñ do w³asnych przekonañ i wiary,
byle tylko nie zagra¿a³ innym.
WIECKOÆ PAÑSTWA
NIE JEST JAKIM WYDUMANYM
PRZYWILEJEM ATEISTÓW
I AGNOSTYKÓW
To zagwarantowana w konstytucji zasada
wolnego obywatelskiego spo³eczeñstwa,
daj¹ca wolnoæ wyznawania ka¿dej religii
oraz nie wyznawania ¿adnej. Nie zgadzamy siê na pomijanie czy wrêcz negowanie
zapisów Konstytucji RP o rozdziale Kocio³a
od Pañstwa. Oczekujemy równych praw
i równego traktowania osób wierz¹cych i niewierz¹cych.
SPRZECIWIAMY SIÊ
ROZDAWNICTWU MAJ¥TKU
PUBLICZNEGO DLA ZDOBYCIA
PRZYCHYLNOCI HIERARCHÓW,
uprawianiu polityki z kocielnych ambon,
szanta¿owaniu w³adzy ustawodawczej ekskomunikami w kwestiach dotycz¹cych zabiegów sztucznego poronienia czy in vitro.
Protestujemy przeciw publicznemu szkalowaniu ludzi o pogl¹dach odmiennych od
katolickiej ortodoksji. Niedopuszczanie g³osów krytyki pod adresem kocio³a przeczy
podstawowym regu³om demokracji. Domagamy siê jak najszybszego rozliczenia i wyjanienia przestêpstw zwi¹zanych z dzia-

³alnoci¹ Komisji Maj¹tkowej. Wspieramy
dzia³ania d¹¿¹ce do usuniêcia art. 196 Kodeksu Karnego o obrazie uczuæ religijnych,
który skutecznie zatyka usta wszystkim,
zw³aszcza artystom i artystkom, odwa¿aj¹cym siê na krytykê kocio³a. Nie chcemy
cenzury pod ¿adn¹ postaci¹, wierzymy w
wolnoæ twórczoci i badañ.
¯¥DAMY WY£¥CZENIA RELIGII
Z PROGRAMU NAUCZANIA SZKÓ£
PUBLICZNYCH I NIEUWZGLÊDNIANIA
OCENY Z TEJ¯E NA WIADECTWIE
Domagamy siê wolnej od symboliki religijnej przestrzeni publicznej oraz zaprzestania praktyk oficjalnego uczestniczenia najwa¿niejszych osób w pañstwie w mszach
z okazji wi¹t narodowych, wi¹t pañstwowych i innych wa¿nych rocznic.
DOMAGAMY SIÊ CA£KOWITEGO
ZAPRZESTANIA DOTOWANIA
KOCIO£ÓW Z BUD¯ETU PAÑSTWA
Uwa¿amy za dopuszczalne wprowadzenie
podatku wyznaniowego, który nie tylko
umo¿liwi wiernym danego wyznania wspieranie w³asnych kocio³ów, pozwoli równie¿
na wiarygodne okrelenie liczby praktykuj¹cych.
POLSKA JEST KRAJEM, W KTÓRYM
JU¯ NAWET CZÊÆ KATOLIKÓW
MA DOÆ INGERENCJI KOCIO£A
W ¯YCIE PUBLICZNE/SWOJE ¯YCIE
OSOBISTE, ¯YCIE LUDZI INNYCH
WIAR I NIEWIERZ¥CYCH. CHC¥,
BY POZWOLONO IM SAMYM
KIEROWAÆ SWOIM ¯YCIEM.
NIECH PAÑSTWO BÊDZIE WIECKIE,
A LUDZIE SZCZÊLIWI, KA¯DY
NA SWÓJ SPOSÓB.
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RECENZJE
JERZY J. KOLARZOWSKI

Poezja, pieni¹dze i ¿ycie
Gdañska Nagroda Literacka Europejski Poeta Wolnoci zosta³a ustanowiona w marcu 2008 roku. Przyznawana jest
co dwa lata. Jej celem jest wyró¿nienie
i promocja zjawisk poetyckich, które podejmuj¹ temat wolnoci  jeden z najistotniejszych dla wspó³czesnoci  a jednoczenie charakteryzuj¹ siê wybitnymi
wartociami artystycznymi. Laureata obecnej edycji konkursu poznamy w 2012 roku.
Podobnie jak w poprzedniej edycji, wydawnictwo s³owo/obraz terytoria rozpoczê³o
publikacjê tomów wierszy omiu nominowanych do nagrody autorów. W roku 2010
rozstrzygniêto pierwszy konkurs, a animatorka kultury i poetka Anna Czekanowicz
z Urzêdu Miasta Gdañska, pomys³odawcy
i fundatora nagrody, wówczas pisa³a: ide¹
konkursu jest promocja poezji i Gdañska
jako miasta wolnoci. Laureatem pierwszego konkursu w 2010 roku zosta³ pochodz¹cy z Bia³orusi U³adzimir Ar³o? za tom poezji zatytu³owany Prom przez kana³ La
Manche. W tym samym czasie (padziernik 2010 r.) jury w sk³adzie: Krzysztof Pomian (przewodnicz¹cy), Krzysztof Czy¿ewski, Agnieszka Holland, Pawe³ Huelle,
Zbigniew Miko³ejko, Stanis³aw Rosiek,
Anda Rottenberg oraz Andrzej Jagodziñski (sekretarz) przyzna³o nominacje nastêpuj¹cym autorom:
 Albania: Luljeta Lleshanaku za tom
Dzieci natury; t³umacz: Dorota Horodyska,
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 Czechy: Petr Halmay za tom Tylne
wiat³a; t³umacz: Dorota Dobrew,
 Hiszpania: Pablo García Casado za
tom Pieni¹dze; t³umacz: Marcin Kurek,
 Niemcy: Durs Grünbein za tom Mizantrop na Capri; t³umacz: Andrzej
Kopacki,
 Norwegia: Kristin Berget za tom Der
ganze Weg; t³umacz: Justyna Czechowska,
 Turcja: Tozan Alkan za tom Wiatr;
t³umacz: Antoni Sarkady,
 Ukraina: Serhij ¯adan za tom Etiopia; t³umacze: Adam Pomorski i Aleksandra Hnatiuk,
Polska: Ryszard Krynicki za tom Kamieñ, szron.
Obecna edycja poetów nominowanych do gdañskiej nagrody wolnoci
wyró¿nia siê dopracowan¹ szat¹ graficzn¹
i ambitnymi dwujêzycznymi wydaniami
ka¿dego z autorów. Do chwili obecnej ukaza³y siê drukiem tomy reprezentuj¹ce Hiszpaniê, Norwegiê, Polskê i Turcjê. Pochodz¹cy z hiszpañskiej Andaluzji poeta, tytu³
jego tomu, zawarta w nim proza poetycka,
a przede wszystkim jego przes³anie zas³uguj¹ na uwagê. Podstaw¹ polskiej edycji
jest trzeci tomik autora nosz¹cy znamienny tytu³: Pieni¹dze/Dinero, który w roku
2007 ukaza³ siê nak³adem barceloñskiego
wydawnictwa DVD Ediciones.

Humanistyka i bruk
Autor tej poezji (urodzony w 1972
roku) jest z wykszta³cenia prawnikiem. W
zwi¹zku z zainteresowaniami produkcj¹ filmow¹ i organizacj¹ zaplecza produkcyjnego dla m³odego kina w Hiszpanii zosta³ dyrektorem Filmoteki Andaluzyjskiej. Jest
przedstawicielem nowej generacji poetów
Hiszpanii, która z ca³¹ stanowczoci¹ od¿egnuje siê od piêknego, pe³nego literackich
ozdobników jêzyka poprzednich pokoleñ
 szczególnie kultowej grupy pokolenie
1927, z której wywodzili siê Federico
García Lorca czy laureat Nagrody Nobla
w roku 1977 Vicente Aleixandre y Merlo.
M³odzi poeci hiszpañscy szukaj¹ inspiracji w XX-wiecznej poezji angielskiej i amerykañskiej (Philip Larkin, John Ashbery)
czy wspó³czesnej poezji polskiej (Wis³awa
Szymborska, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki). Za wszelk¹ cenê chc¹ zerwaæ z pónoromantycznym, koronkowym i cudownym
obrazem swego kraju. Nie opisuj¹ piêkna
ródziemnomorskiej przyrody, nie opiewaj¹
folkloru, nie pasjonuj¹ siê pierwotnym
wiatem natury i prostych ludzi, który zatrzyma³ siê za progiem cywilizacji  bo tego
wiata po prostu ju¿ nie ma. lady cywilizacji przemys³owej i konsumpcyjnego stylu ¿ycia skazi³y najbardziej niedostêpne
zak¹tki i górskie ostêpy, a nawet morskie
dno.
P. G. Casado pisze wiersze i prozê
poetyck¹ przypominaj¹c¹ fragmenty porwanych na strzêpy scenariuszy filmowych
czy fotograficzne migawki. W skondensowanej formie, bêd¹cej czêsto jednoczenie
opisem i fragmentem mowy przytoczonej,
oddaje dramatyzm sytuacji, beznadziejn¹
codziennoæ walki o rodki do ¿ycia. Opisuje osoby pracuj¹ce w systemie nadgodzin,

agenta ubezpieczeniowego, którego praca
staje siê podró¿¹ bez koñca i ciganiem z³udzeñ, m³odzie¿ zbieraj¹c¹ siê w celu zorganizowania dodatkowego zarobku. wiat
ludzi zmêczonych, zrezygnowanych, bez
przysz³oci, w którym cz³owiek, jego cia³o
i osobowoæ staj¹ siê dodatkowym elementem zaburzaj¹cym wyludnione przedmiecia i ulice, zbêdnym przedmiotem odczuwaj¹cym upa³ i kurz. Motyw trudnych
warunków ¿ycia, biedy, kurcz¹cych siê zasobów pieniê¿nych, ³¹cz¹cych permanentne zad³u¿enie z szar¹ egzystencj¹ z dnia na
dzieñ, ma w literaturze hiszpañskiej liczne
dodatkowe odniesienia kieruj¹ce nasze
spojrzenie ku twórcom z epok odleg³ych
o kilkaset lat.
Wyklêty obiekt poezji
Pieni¹dze w literaturze od zawsze
stanowi³y obiekt wyklêty. Judaszowe srebrniki to nader istotny motyw w opisach aktu
za³o¿ycielskiego europejskiej cywilizacji.
Kiedy kultura zaczê³a badaæ i rozpoznawaæ
wszystko to, co mog³o siê znaleæ na biegunie przeciwleg³ym do cywilizacji chrzecijañskiej, François Villon w Pary¿u opiewa³
ludzi marginesu spo³ecznego: ¿ebraków,
z³odziei i kobiety lekkiego prowadzenia,
pokazuj¹c, ¿e ich wiat, mimo ¿e upad³y,
posiada pewne istotne prawa, w odró¿nieniu od wiata uwa¿anego za wysoki. Swój
obrazoburczy poemat przeplatany balladami i rondami nazwa³ Wielkim Testamentem. W tym samym okresie tworzy³ s³ynny na pó³wyspie iberyjskim dramaturg
Francisco de Rojas Zorilla, autor dramatu do
czytania pt. Celestyna. Niektórzy krytycy
wczeniej uwa¿ali Celestynê za powieæ
sk³adaj¹c¹ siê wy³¹cznie z dialogów, ale
szczegó³owe badania udowodni³y, ¿e utwór
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ten zosta³ napisany do czytania w karczmach i zajazdach.
Ten znacz¹cych rozmiarów dramat
opowiada o ludzkich namiêtnociach, pragnieniu bogactwa, mierzy otch³añ ¿¹dz, a jego
g³ównym tematem okazuje siê strêczycielska aktywnoæ bohaterki wymierzona przeciwko innym kobietom. W poezji Casado
pobrzmiewa nuta tego dramatu z pocz¹tków hiszpañskiego renesansu, utworu trudnego do wystawienia i bardzo czêsto niejednoznacznie ocenianego ze wzglêdu na
prezentacjê z³a w postaci banalnej i odwiecznej zarazem. Prawie ka¿dy wiersz
wspó³czesnego poety jest minidramatem,
w którym pieni¹dze odgrywaj¹ rolê podwójnego agenta  czego upragnionego i odbieraj¹cego wolnoæ, zniewalaj¹cego w sposób przypominaj¹cy uzale¿nienie. Ciep³a
nuta w tej poezji wystêpuje, gdy pojawia
siê osoba ukochanej kobiety  mo¿e ¿ony,
partnerki, kochanki  ale nawet wówczas
temat pieniêdzy nie schodzi z ust bohaterów, wkrada siê do przestrzeni intymnej.
wiat w tych wierszach jeszcze istnieje. Obowi¹zuj¹ w nim pewne elementarne zasady: nie rób drugiemu, co tobie
niemi³e, czy te¿ ja tobie dajê, ¿eby ty mi
da³. Niemniej wszyscy w tej literackiej przestrzeni stanowi¹ jeden wielki margines wykluczonych. Spo³eczeñstwa wy¿szego po
prostu w tej poezji nie ma. Nawet zawodowy piêciarz, który na wczeniejszej emeryturze móg³ nabyæ dom z widokiem na
morze, czuje siê w swoim mikrowiecie le.
¯yje beznadziej¹ wspomnieñ, a w kawa³ku zakupionej na w³asnoæ przyrody  stalowym widoku niczym nie zak³óconego
morza  widzi jedynie wartoæ materialn¹
 demoniczne pieni¹dze.
Przepojona smutkiem poezja P. G.
Casado znacznie lepiej przemawia do wy36

obrani i emocji czytelnika ni¿ prasowe
komunikaty podawane w dzia³ach ekonomicznych, mówi¹ce na przyk³ad o zamkniêciu hiszpañskiego rynku pracy dla obywateli UE czy informuj¹ce o stanie finansów
jakiego pañstwa. Gdy w literaturze nastêpuje zakwestionowanie pa³aców ducha
i otrzymujemy wiadectwa naturalistyczne
dotycz¹ce materialnych warunków ¿ycia,
na ogó³ wieszczy to nadejcie gwa³townych
przemian spo³ecznych i cywilizacyjnych.
Zjawisko to doskonale widaæ w XV-wiecznej Hiszpanii, gdzie poprzedzi³o z jednej
strony odkrycie nowego wiata, a z drugiej
masowe wysiedlenia i represje na tle religijno-etnicznym. Podobne zjawisko wyst¹pi³o w XVIII-wiecznej, przedrewolucyjnej
Francji czy w XX-wiecznym okresie miêdzywojnia.
£
Pablo García Casado, Pieni¹dze/Dinero, prze³. Marcin Kurek, Miasto Gdañsk i s³owo/obraz terytoria,
Gdañsk 2011.

W ka¿dym spo³eczeñstwie istnieje margines, ale
przecie¿... nie mo¿e to byæ ta szersza czêæ
kartki.
*
Wszystko siê robi takie proste, kiedy siê o tym
g³ono powie.
*
Mciwi i bezlitoni s¹ wy³¹cznie ograniczeni
emocjonalnie g³upcy.
*
Status niewolnika osi¹ga siê powoli, drog¹ wielu wyrzeczeñ i trudnoci oraz systematycznych
æwiczeñ. To d³ugi proces wymagaj¹cy swoistego samozaparcia. W dodatku sukcesu nie zwyk³o siê wiêtowaæ.
Andrzej Pierzcha³a

IGNACY S. FIUT

Mi³oæ, strach, oburzenie 
ród³em metafizyki poezji
wspó³czesnej
Przedstawiamy trzy ró¿ne poetyki twórców, którzy wiadomie próbuj¹ przekroczyæ swe ekstremalne dowiadczenia egzystencjalne
zwi¹zane z g³êbokim prze¿ywaniem rozterek emocjonalnych, inspirowanych kondycj¹ spo³eczn¹, ale i przyrodnicz¹ rodowiska
ich ¿ycia, które jest udzia³em wielu wra¿liwych ludzi, dla których
przysz³oæ godnoci cz³owieka nie jest obojêtna. Wydaje siê, ¿e
we wszystkich tych przypadkach zamys³y i zwi¹zane z nimi wysi³ki
twórcze zmierzaj¹ do poszukiwania szczypty nadziei oraz optymizmu w naszym z³o¿onym i czêsto dramatycznie funkcjonuj¹cym
wiecie.

Dla twórczoci Heleny Gordziej
rok 2011 by³ równie owocny jak poprzednie. Ukaza³y siê dwa tomy jej wierszy 
Jastrzêbie godzin i W próchnicy czasu.
Obydwa kontynuuj¹ myli, idee oraz
przemylenia, które by³y obecne we wczeniejszych tomach jej poezji, czyli mi³oæ
do Ziemi, cz³owieka uwik³anego w trud
istnienia, ale i sztuka zwi¹zana z odczytywaniem piêkna w dzie³ach klasycznych:
malarskich  Juliusza Kossaka czy i muzycznych  Fryderyka Chopina. Autorka
podejmuje równie¿ na marginesie swych
utworów g³êboki dialog metafizyczny z Bogiem, jakby wieszcz¹c potrzebê powstania
nowej relacji wiary miêdzy Nim a cz³owiekiem wspó³czesnym. Z tych utworów
niew¹tpliwie przebija d³ugie i g³êbokie dowiadczenie wiata, jego metamorfoz
oraz nieuniknionego przemijania, których
kierunek staje siê dla niej ogromnie niepokoj¹cy. W jej ocenie bowiem czas obecny
przesi¹kniêty kultem pieni¹dza i kariery

drastycznie pomna¿a ból i cierpienie wielu ludzi, co wywo³uje poruszenie najg³êbszych pok³adów jej duszy i poetka nie
mo¿e siê z tym w ¿aden sposób pogodziæ.
Motywem przewodnim organizuj¹cym jej wyobraniê w Jastrzêbich godzinach jest fenomen ¿ycia cz³owieka poddawanego z coraz wiêksz¹ si³¹ ekonomii,
technologii przemys³owej i chemicznej,
które  przypominaj¹ maksymy Ludwiga
Feuerbacha i Mahatmy Gandhiego  powoduj¹ zdaniem autorki sytuacjê, ¿e cz³owiek pod ich wp³ywem naprawdê staje
siê tym, co je, (spo¿ywa), co z kolei prowadzi do tego, ¿e staje siê coraz bardziej
agresywny, wrêcz wciek³y, nieustannie k¹saj¹c i zagryzaj¹c urodê trwania.
W rezultacie odnosi wra¿enie, ¿e we
wspó³czesnym wiecie cywilizacji miejskiej zainfekowanej na potêgê chorob¹
znieczulicy g³az codziennoci przyciska
nasze ¿ycie pod murem zobojêtnienia.
Pochylaj¹c siê nad p³ótnem Juliana Fa³ata
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przenosi nas w tamten wiat koni  pegazów minionego czasu, dzisiaj spoczywaj¹cych na cmentarzysku w Golejewku.
Ci¹gle ws³uchuje siê w nokturny Fryderyka Chopina, by obezw³adniæ przep³yw
czarnych godzin, choæby na chwilê przywróciæ czu³oæ i logikê serca w codzienne ¿ycie ludzi, a w konsekwencji stêpiæ ostre pazury jastrzêbia codziennoci,
pleni¹ce ból w naszym istnieniu. Nasze
obecne ¿ycie jest  wed³ug odczuæ poetki
 rejsem na wzburzonych falach wspó³czesnego nam wiata, poruszaj¹cych g³êbie strachu egzystencjalnego w naszym
byciu w nim. Nawet Wszechmog¹cy Zawiadowca wiata nie jest ju¿ w stanie
przewartociowaæ sensu naszego ¿ycia
w na Planecie. Sprowadza siê ono coraz bardziej do wydzierania piêkna z coraz szybszego tempa zmian kulturowych, którymi przeladuje nas obecna cywilizacja,
utrzymuj¹ca w ryzach spo³ecznych i technologicznych ów ból istnienia, zamieniaj¹cy ludzi w przys³owiowych i bezrefleksyjnych weso³ków.
Degradacja bycia tego, co ludzkie
i ¿ywe, pozorny awans godnoci cz³owieka, wszystko to napawa poetkê smutkiem,
ale równie¿ rodzi pewn¹ nadzieje, ¿e zostan¹ wykrzyczane w koñcu przez ludzi
wra¿liwych wszelkie k³amstwo i ca³a ta
znieczulica, by mo¿na by³o na powrót
zaufaæ s³owom; by sta³y siê wiarygodne
i potrzebne ludziom coraz czêciej popadaj¹cym w osamotnienie w tym przepe³nionym ha³asem wiecie. Szuka wiêc jakiej recepty na pleni¹cy siê rozbrat ludzi
z ¿yciem rodz¹cym bezzasadny ból, a czêsto hodowany nawet w imiê woli bo¿ej,
rozmna¿aj¹cy: cierpienie, mord, kainowy
stosunek do bliniego. Domaga siê nawet
nowego katalogu moralnego, nowej formy ikaryzmu i nowego rozumienia staroci oraz mierci. W utworze mieræ pi38

sze: Wspó³czesnoæ wyd³u¿y³a ¿ycie/
aparatura wysokiej klasy/zamo¿ni banknotami wy³udzaj¹/czas trwania walcz¹
o ka¿d¹ sekundê/o ka¿de uderzenie serca/Ubodzy podobni do lenych zwierz¹t/
które przeczuwaj¹ mieræ uk³adaj¹ cia³a/
pod drzewami bez paniki zasypiaj¹/w szumie drzew spokojnie ze ³zami w oczach/
Godnoæ mierci zwierz¹t zawsze mnie
zadziwia/w milczeniu schodz¹ do krainy
sierciowego raju. Gordziej sam¹ siebie nazywa star¹ poetk¹, która wbrew
Tadeuszowi Ró¿ewiczowi nie nale¿y do
tych starych kobiet, które tylko wysiaduj¹, ale aktywnie i z pasj¹ prze¿ywa
wiat i pisze kolejne wiersze. Staje nimi
przy kolorach i zapachach starego wiata, bo olepiaj¹ j¹ jego nowe kolory miasta wype³nione lampionami i telebimami.
W duchu wigilijnej nocy poszukuje jakie
formy ugody miêdzy starym i nowym jego
obliczem  ugody miêdzy piêknem dziewiczej natury na szpilkach bo¿onarodzeniowego drzewka a targowiskiem wi¹tecznym miasta. Dziêkuje wreszcie antenatom
i z tobo³kiem pamiêci pe³nym têsknoty
powoli i z umiarem wybiera siê w drogê
ku wiecznoci, bo nie trzyma siê ju¿ ¿ycia
jak narkoman na³ogu. Jedynie cicho biada nad losem egoizmem przesi¹kniêtej
naszej zwierzêcej epoki i w rozmowie
z Bogiem prosi o wyrozumia³oæ dla ludzi, ale i o zmianê zasad moralnej ich koegzystencji w takim wiecie.
W drugim tomiku  pt. W próchnicy czasu wszystkie motywy strachu
i zw¹tpienia co do losu cz³owieka wspó³czesnego równie¿ s¹ obecne, choæ poetka bardzie skupia siê na jego wymiarze
kosmicznym oraz jego matki  Ziemi.
Dalej têskni za minionym wiatem, jego
wiejskim pejza¿em i ch³opskim rodowodem kulturowym w³asnej duszy. Podejmuje tak¿e drastyczny dialog z Bogiem,

pe³en wyrzutów za brak litoci nad kondycj¹ starego cz³owieka. Narzeka na tê
ciemn¹ stronê czasu i oskar¿a go o to,
¿e jest hodowc¹ bakterii trawi¹cych
ludzkie cia³a oraz wirusów rozk³adaj¹cych ich umys³y. Przepe³nia równie¿ j¹
lêk na widok cz³owieka zamiecaj¹cego
nasz¹ kosmiczn¹ przestrzeñ, ³ami¹cego
kody wszelkiego istnienia, w tym kod
Boga, przekszta³caj¹c ¿ycie w próchno
pod sztandarami mierci. Gordziej i tutaj godzi siê z ciê¿arem staroci, nadchodz¹c¹ ciemnoci¹ nicoci, nawet widz¹c
w tym fakcie pewn¹ metafizyczn¹ wznios³oæ ludzkiego aktu istnienia. O swojej
poezji w³aciwie mówi, ¿e jest to przygotowanie do ostatniej drogi, a nawet pogodzenie siê z bezwzglêdnym wyrokiem
topora czasu. Niekiedy nawet w akcie
rozpaczy obserwuj¹c nieustanny proces
zabetonowywania wiata wieszczy apokalipsê. We fragmencie wiersza pt. Znikaj¹ konstatuje: Wa¿na jest/kolorowa
uroda banknotów/szybkoæ samochodów/
docelowy dolot rakiety/Zag³ada  bezwzglêdna królowa/cywilizacji/uwodzicielskie ma oczy/z gracj¹/bez ¿alu domyka
tê¿ej¹ce powieki/nowej populacji wiata.
Zachêca jednak i sama jeszcze zach³annie uczestniczy w korowodzie istnienia:
kontempluje nie tylko piêkno i harmoniê
przyrody, ale równie¿ ¿yciodajne prawa
s³oñca, które utrzymuj¹ nas w bycie kosmicznym.
Poznañska poetka niew¹tpliwie
staje siê mistyczk¹ poszukuj¹c¹ wiecznoci w pe³nym zjednoczeniu z przyrod¹,
d¹¿¹c  podobnie jak redniowieczni mistycy niemieccy  do nowej formy harmonii z jej kolorami, dwiêkami, zapachami, ¿ywio³ami natury, by wejæ z nimi
w mistyczn¹ jedniê, obecna w sprzê¿eniach pomiêdzy noc¹ a dniem, porankiem
i wieczorem, deszczem i s³oñcem, ale i z ¿yciem i mierci¹. Patrz¹c na otaczaj¹c j¹

wiat najczêciej eksploatuje metaforê
ugoru jako schy³ku ¿ycia jednocz¹cego siê z byciem bytów naszego wiata, by jej egzystencja nie przypomina³a
natrêctwa bezpañskiego psa, ci¹gle domagaj¹cego siê koci. Nawet jest w stanie wyg³osiæ pean pochwalny na czeæ
bólu i cierpienia rozkazodawców wszelkiego istnienia, gdy¿ skrycie przypuszcza, ¿e mo¿e w nim odrodzi siê witalna
si³a nadchodz¹cego wiata, który nie bêdzie ju¿ jej udzia³em. Przecie¿ jest w tej
metaforze ugoru jaka prosta, ale i metafizycznie inspiruj¹ca prawda  bo to
w³anie tam, choæ dzikie, równie¿ wyrastaj¹ kwiaty, trawy, drzewa, daj¹ce schronienie zasiedlaj¹cym to rodowisko kolejnym formo ¿ycia na Planecie.
Nie mo¿na nie wspomnieæ, ¿e
wszystkie utwory autorki s¹ znakomicie
dopracowane, przejrzyste, napisane jêzykiem prostym, choæ momentami g³êboko
zanurzonym we wspó³czesnej wiedzy
naukowej. Jest to w³aciwie intelektualna uczta pe³na nietuzinkowych prze¿yæ,
emocji i mocne ród³o wyobrani, dostêpne dla ka¿dego.
Dzieje poezji znaj¹ wiele przypadków, kiedy dowiadczenie siebie w wiecie
rozwija³o w artycie akty rozpaczy staj¹ce siê ród³em znakomitych, momentami
wstrz¹saj¹cych dokonañ artystycznych.
W rodzimej tradycji literackiej warto tylko
wspomnieæ takie postaci jak: Jana Kochanowskiego, Krzysztofa Kamila Baczyñskiego, czy Andrzeja Bursê. W tê tradycjê,
choæ bardzo osobicie i subiektywnie, wpisuje siê równie¿ Eugeniusz Kurzawa 
dziennikarz, wydawca i poeta  zwi¹zany
ze rodowiskiem literackim Zielonej Góry,
który opublikowa³ kolejny tomik wierszy
pt. Æwiczenia z rozpaczy.
Z innej perspektywy zamieszczone tam utwory stanowi¹ równie¿ konty39

nuacjê poetyki tzw. nowej prywatnoci,
która i dzisiaj nic nie straci³a na znaczeniu, a mo¿e nawet ma wiêcej do powiedzenia, choæ prze¿ywanie rozpaczy jako
ród³a tworzenia wydaje siê mieæ w tym
przypadku bardziej spo³eczno-rodowiskowe przyczyny, ni¿ stricte osobiste.
Kurzawa bowiem konsekwentnie zestawia swoje marzenia, plany oraz towarzysz¹ce im wartoci z lat m³odoci z tym,
czego obecnie dowiadcza w otaczaj¹cym
go wiecie przepe³nionym agresywn¹
konsumpcj¹, pragmatyzmem ¿yciowym
ludzi, w którym sfery duchowe cz³owieka ulegaj¹ radykalnej performacji; króluje
bowiem popêd do bezgranicznego bogacenia siê, niekoñcz¹cej siê m³odoci i pocig za kolejnymi wra¿eniami oraz ekscytacjami, nadaj¹cymi ludziom choæby
chwilowy sens istnienia. Wolnoæ sta³a siê
dzisiaj w ocenie pisarza przecie¿ tak wyrazicie cielesna, namacalna i nie ma w niej
czasu na pog³êbion¹ refleksjê nad alienacj¹,
dezalienacj¹ i sensem istnienia. Odnosi siê
równie¿ wra¿enie, ¿e doros³e ¿ycie poety
jest jakby mierci¹ tego, co stanowi³o jego
m³odzieñczy sens, a dalszy jego los jest
jakby tkwieniem w bezsensownej nicoci.
Dowiadczenia te sk³aniaj¹ go bowiem do
powrotu ku czasom dzieciñstwa, szkolnym,
kiedy jako uczeñ marzy³ o wspania³ej
przysz³oci, choæ do koñca nie rozumia³
zabiegów edukacyjnych, które ju¿ wtedy
dyskredytowa³y jego m³odzieñczy idealizm i pasjê pe³nego ¿ycia pod naciskiem
mechanizmu, czyli prania mózgu.
Kurzawa jest wiêc przeciw temu
wiatu, w którym przysz³o mu obecnie
¿yæ, tworzyæ i kreowaæ osobist¹ duchowoæ, nieprzystaj¹c¹ do logiki wspó³czesnoci, gdzie nie mo¿e byæ za nic w³aciwie
odpowiedzialny. Wynikiem tego stanu
jest potêguj¹ce siê poczucie braku jakiegokolwiek znaczenia. Lata up³ywaj¹, fale
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rozpaczy wzbieraj¹, a ¿yæ trzeba i mo¿e
w³anie pisanie o tym jest optymistycznym wyjciem z tego egzystencjalnego
uwik³ania i niekoñcz¹cego siê impasu.
Nawarstwiaj¹ce siê prze¿ycia inspiruj¹ce jego kolejne utwory s¹ niew¹tpliwie
wynikiem wspó³czesnych przemian spo³ecznych, nieustaj¹ce ciche i g³one rewolucje, które zdeterminowa³y jego dorastanie i mê¿nienie, a obecnie tylko
pog³êbiaj¹ niepewnoæ jutra. Refleksja
nad nimi podpowiada mu, ¿e tak na dobr¹
sprawê  wiat to nic innego jak miejska
ulica przez ¿ycie, wchodz¹ca w cz³owieka i wlewaj¹ca w niego bezpostaciow¹
magmê ludzi i rzeczy, bez jakiego zasadnego porz¹dku fizycznego, nie mówi¹c
ju¿ o metafizycznym. Rezultat tej wizji
poety jest taki, ¿e stwierdza, i¿ z wiekiem
cz³owiek ma coraz mniej do powiedzenia, ulega marginalizacji, a nurt tej magmy ci¹gnie go za sob¹ mimowolnie i bez
jakiego wyranego celu, wzmacniaj¹c
odczucie chaosu i bezsensu ¿ycia, a wiêc
trudno mu dokonaæ jakiego buduj¹cego
rachunku sumienia we w³asnej sprawie.
W wierszu Przejcie czytamy wiêc:
wszystko jest tu przejciowe jak korytarz/lub schody czy ulica  to pewne/bo
przecie¿ w nietrwa³oæ od zawsze/nas
rzebiono w rêce wk³adaj¹c nicoæ/ ( )
a jest to tylko na drug¹ stronê przejcie/
t¹ ulic¹. Z czasem i pod wp³ywem kolejnych dowiadczeñ egzystencjalnej
niemocy cz³owiek jakby cofa siê do okresu
dzieciñstwa, rzeczywicie dziecinnieje,
wzbiera w nim poczucie niespe³nionego
obowi¹zku, którego jednak do koñca i tak
nie rozumie. Podgl¹daj¹c wegetacjê rolin w ogrodzie, psa towarzysz¹cego wiernie jego ¿yciu, konstatuje, ¿e dla nich obu
wiat ci¹gle rozsypuje siê w py³ i pewnie
dlatego obydwaj szukaj¹ wiecznoci, albo
jej namiastki. Mi³oæ, przyjañ, praca,

wszelki wysi³ek twórczy nie pozwalaj¹
jednak oprzeæ siê up³ywowi czasu, chaosowi
w wiecie i rozpadowi sensów podstawowych pojêæ zakorzeniaj¹cych cz³owieka
w istnieniu, a wiêc dobrze jest utopiæ/
chwilê/w wybranym przypadkowo/czasie  z ironi¹ podkrela autor. Zdaje sobie
w pe³ni sprawê, ¿e ten stan wynika tylko
z tego, ¿e jego ¿ycie jest nieustaj¹cym
trwaniem, w którym nie ma ¿adnego istotnego odniesienia, tak potrzebnego do jego
spe³nienia. No mo¿e rodzina i przyjaciele, którzy sw¹ bliskoci¹ choæby chwilowo nadaj¹ sensy jego trwaniu, inspiruj¹
jego s³owa g³êbi¹ mi³oci np. do ukochanej ¿ony. Kurzawa zastanawia siê bowiem
nad tym, czy ¿ycie jest form¹ pozoru skrywaj¹c¹ jak¹ wiecznoæ; czy jest rozpacz¹, ucieczk¹, niekoñcz¹cymi siê wyborami bez wiêkszego znaczenia, czy
tylko têsknot¹ pe³nego jego prze¿ycia,
które i tak nie jest w pe³nie mo¿liwe. Ta
analityka egzystencjalna bycia, podejmowana przez poetê w naszym nieustannie
migoc¹cym barwami, tonami, sensami
wiecie ponowoczesnym, w którym tylko trwamy otaczani i osaczani kolejnymi
orbitami symulacji wiatów i prze¿yæ
wirtualnych, podpowiada, ¿e na dobr¹
sprawê nic nie ma zasadniczego znaczenia, bo wiecznoæ jest nieuchwytna, a czas
wszystko bezpowrotnie po¿era: ogród,
miasto, ludzi i psy, a nawet najbardziej
wznios³e i szczytne idee. W tej rozpaczliwej sytuacji jednak po g³owie poety kr¹¿y pewien pomys³, by jak¹ wa¿n¹ myl
zawiesiæ na haku miêdzy ludmi, np.
w internecie, która mo¿e oprze siê up³ywowi czasu  tego mordercy bezwzglêdnego wszelkiego znaczenia, a mo¿e kiedy, kto j¹ odczyta: ona go zainspiruje,
pod warunkiem, ¿e w³aciwie zrozumie
jej sens. I dlatego mo¿e jest jaka szansa,
¿e poeta przetrwa w³asn¹ skoñczonoæ,

bo zapocz¹tkowany nowy sens w akcie
rozpaczy znajdzie now¹ przestrzeñ wartoci, gdzie na nowo od¿yje, daj¹c autorowi pewn¹ namiastkê dotkniêcia tak
upragnionej wiecznoci.
Ten skromny tomik Kurzawy stanowi co na kszta³t emocjonalnego bloga,
gdzie poeta dokonuje znakomitej autoanalizy w³asnych dylematów egzystencjalnych
posi³kuj¹c siê aktem rozpaczy, dziêki
któremu wyranie i prosto ukazuje wspó³czesne dylematy wiata ponowoczesnego
kipi¹ce w nim; w którym ci¹gle jestemy
nara¿eni na kwestionowanie fundamentów
naszej to¿samoci jednostkowej. Wiersze
w nim zamieszczone stanowi¹ jednak
pewn¹ konstruktywn¹ cie¿kê ku nadziei,
a ich wypisanie dowodzi, ¿e nawet rozpacz mo¿e stworzyæ co pozytywnego, co
chroni poetê przed utrat¹ jakiejkolwiek nadziei. Warto go wiêc przeczytaæ, bo dowodzi, ¿e nawet graniczne prze¿ycia cz³owieka sygnalizuj¹ sens jego istnienia: twórca
przecie¿ ci¹gle siê o niego pyta, wskazuj¹c
na jego puste miejsce choæby tylko we
w³asnej wiadomoci.
Tomik Janusza Jedynaka, s¹deckiego
poety rozpoczyna siê nawo³ywaniem do
mi³oci i têsknot¹ za budow¹ ¿ywego
domu, w którym nie doskwiera³aby pod³oga jego mieszkañcom. Poecie chodzi tu
o taki dom, w którym najwa¿niejsze jest
ciep³o uczuciowe pomiêdzy domownikami. Mowa tu o trzecim tomiku s¹deckiego
autora Janusza Jedynaka  Droga w górê,
droga w dó³. Autor kontynuuje tu g³ówne motywy swojej twórczoci i wychodzi na wstêpie od demaskowania w³asnej
niemocy w otaczaj¹cym go wiecie, próbuj¹c siê przebiæ ku niemu z otoczki blichtru pozoru, natrêtnie mêcz¹cego i t³amsz¹cego jego ¿ycie codzienne. Schodzi
wiêc w g³¹b siebie, by odkryæ pewien osobisty defekt, a w wierszu bez tytu³u wyja41

wia: straszny cieñ/dotkn¹³ mojej duszy/
to/ nie jest tak/jakby wpad³o co/do oka/
to/bolenie uwiera/i nie da siê tego wyj¹æ/ani wyp³akaæ/czarny motyl/ukry³ siê
we mnie/na zawsze.
W nastêpnych utworach opisuje meandry upadku egzystencjalnego w obojêtnym na jego próby wyjcia z impasu wiecie. Dowiadczenie to z kolei wywo³uje w
nim obsesjê niekoñcz¹cego siê znikania
oraz towarzysz¹cej jej znikomoci wiata.
Na drugim biegunie jego duszy przepe³nionej nadwra¿liwoci¹ rozpala siê ocean
ognia, wydobywaj¹cy siê z bezprzedmiotowej mi³oci. Efektem jest opêtanie przeradzaj¹ce siê w bezs³owie, które jak
przys³owiowy tr¹d dotyka poetê, a wiat
wokó³ niego ulega zupe³nemu odbóstwieniu. Jego udzia³em jest równie¿
wzmocnienie dowiadczania przemijania,
a w rezultacie zmêczenie niekoñcz¹cym
siê wariabilizmem istnienia, za wynikiem
 pokusa agresji, by ³apaæ wszystko za
gard³o. Chodz¹c po swoim miecie  Nowym S¹czu  ws³uchuje siê w rytm jego
codziennego ¿ycia, wzbiera w nim egzystencjalny splin, a ¿ycie miasta gra w jego
duszy rap i w taki oto sposób je portretuje:
s¹ ulice/ w tym miecie/które o¿ywaj¹/
tylko noc¹/kiedy siê budz¹ /li ludzie/i demony/wiat jest pe³en/ takich miast/wiat
jest pe³en nas/ wiat jest przepe³niony/ nie
ma dok¹d pójæ/ ( )/umieramy i rodzimy siê/tu na ulicy/dzikie koty/niechciane
i niepotrzebne/uczymy siê kochaæ/i zapominaæ siebie nawzajem/ nasze ptaki nienawici/radoci/odlecia³y bezpowrotnie/tutaj
nic siê nie zmieni/zmarnowane ¿ycie/p³ynie z otwartych ¿y³/tego miasta .
Jedynak g³êboko prze¿ywa wszystkie te defekty osobistego istnienia, czuje siê
jak przys³owiowy wybrakowany byt uwiêziony w wiecie, co popycha go nawet
do blunierstwa wobec Boga, którego uwa42

¿a za Wszechmog¹cego Stwórcê, tak ciê¿ko dowiadczaj¹cego cz³owieka. W wierszu pt. Robak roztrz¹sa sens istnienia
i pisze: przeniós³ górê/powali³ las/i cofn¹³
ocean/taki ma³y/¿e z góry prawie niewidoczny/nic nie znacz¹cy/robak/( ) mo¿e
porwaæ go wielki wiatr/i rzuciæ w nieznane/niepewnoæ jest ziemi¹/na której buduje/z nietrwa³oci/niemo¿liwe . W takim
wiecie dotykaj¹ go dwie plagi: kryzys
wiary i mi³oci, nawet próbuje zamkn¹æ
drzwi do siebie, by uciec przed Wszechmog¹cym, popychaj¹cym m³yñskie ko³a/
tocz¹ce rzeki ³ez/ na okrwawione g³owy
nasze. Bêd¹c wiadomym, ¿e jest uwik³any w nierównej walce z ¿ywio³ami
miotaj¹cym ¿yciem ludzi, Jedynak próbuje podj¹æ dzia³ania w celu ocalenia
wspó³istnienia z ludmi  bycia z innymi. Szybko jednak odkrywa, ¿e to, co
naprawdê trzyma go przy ¿yciu, to w³anie mi³oæ miêdzy ludmi przybieraj¹ca
ró¿ne formy przyjani i wyrozumia³oci.
Jej podstawow¹ form¹ jest dla niego mi³oæ ma³¿eñska, która  niestety  najbardziej nara¿ona jest na próby wytrzyma³oci, a jeli siê rozsypie, poci¹ga
za sob¹ pêkniêcie wspólnego drzewa ¿ycia, co z kolei skutkuje bezgraniczn¹ obcoci¹ kochanej osoby, osamotnieniem
i pustk¹, wyobcowuj¹c¹ poetê od siebie.
lady walki z tym wyobcowaniem odnajdujemy w serii wierszy powiêconych tajemniczej Em. W jednym z nich, pe³nym liryki i têsknoty, pisze: Masz d³ugie
w³osy/od koñca do koñca wiat/jeste
wiatrem/i pachniesz wiosn¹/biegnê z Tob¹/
chwytam/ale moje ramiona obejmuj¹ pustkê/bo Ty jeste/moim/niespe³nieniem .
Choæ najczêciej point¹ utworów
Jedynaka jest dowiadczenie pustki ukazuj¹cej nicociow¹ podstawê bytu cz³owieka i wiata, poeta nie traci nadziei
i zmienia pespektywê ogl¹du wiata oraz

doczesnoci. Próbuje siê wzbiæ ku ptasiej perspektywie ogl¹du w³asnego bytu
w wiecie, przyj¹æ wzglêdem niej pozê
ikaryjsk¹, ale ona nie gwarantuje mu jednak odzyskania si³y istnienia, a nawet
momentami wzmaga jego dr¿enie egzystencjalne. Swoj¹ wyobraniê lokuje na
skrzyd³ach ró¿nych go³êbi (czarnego, szarego, bia³ego), przecinaj¹cych niebosk³on
nad wiatem, by w tym ostatnim (bia³ym)
spróbowaæ odnaleæ ostojê dla w³asnego
¿ycia i egzystencjalnego ziarna spokoju. Zmêczony jednak i t¹ perspektyw¹
ogl¹dania wiata z lotu ptaka zauwa¿a
tak¿e, ¿e miêdzy niebem a ziemi¹ jest
wiele krzyku, dla którego brak s³ów,
by go opisaæ. Proponuje zatem pewn¹ stoicka perspektywê pogodzenia siê z ¿ywio³ami istnienia i zaprasza do nas³uchiwania, jak krople deszczu padaj¹ na nasze
¿ycie. W koñcowych utworach, zamykaj¹cych ten tomik, dochodzi do wniosku, ¿e sens klucza do ¿ycia pomiêdzy
niebem a ziemi¹ dobrze oddaje metafora
klucza ¿urawi na niebie, który je ku
wiecznoci otwiera. Spogl¹daj¹c do kalendarza ¿ycia zauwa¿a, ¿e panuje w nim
ju¿ jesieñ, a z opadaj¹cych lici nie da siê
u³o¿yæ na nowo jego sensu. Zaprasza wiêc
do w³asnej doliny istnienia, z której ogl¹danie tego niebieskiego klucza i s³uchanie klangoru ¿urawi pozwala pogodziæ siê
z sensem istnienia ku nieznanej, czêsto
przepe³nionej niebytem wiecznoci.
Niech owo zatroskanie poetów o nasz
wiat, jego w pe³ni ludzkie oblicze bêdzie
rêkojmi¹, która zachêci Czytelników do
siêgniêcia po te propozycje poetyckie. S¹
one bez w¹tpienia ciekawym i emocjonalnie, estetycznie nacechowanym przewod£
nikiem po naszej wspó³czesnoci.
H. Gordziej, Jastrzêbie godzin, Zwi¹zek Literatów
Polskich Oddzia³ w Poznaniu, Seria Wydawnicza
LIBRA nr 23, redakcja  Pawe³ Kuszyñski, Poznañ
2011, ss. 56, H. Gordziej, W próchnicy czasu, Zwi¹-

zek Literatów Polskich Oddzia³ w Poznaniu, Seria
Wydawnicza LIBRA nr 27, redakcja  Pawe³ Kuszyñski, pos³owie  Danuta M. Lebioda, Poznañ
2011, ss. 58, J. Jedynak, Droga w górê, droga w dó³,
redakcja  Danuta Su³kowska, ilustracja na ok³adce
i rysunki w tekcie  Janusz Jedynak, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Odzia³ w Nowym
S¹czu, Nowy S¹cz 2011, s. 64 i E. Kurzawa, Æwiczenia z rozpaczy, Drukarnia Braci Dadyñskich,
Wilkanowo 2011, s. 42.

ANDRZEJ WALTER
obudzi³em siê w rzeni
ludzie
le¿eli na pó³kach
czekali w kolejce
gotowi do uboju
ogoleni z pragnieñ
w recepcji pustos³owia
naga hostessa
malowa³a paznokcie
rozdrapie pró¿noæ
przed wejciem
do piek³a
widzia³em szyld
praca uwalnia
od rzeczy znalezionych
pozostanie po nas
gotowy produkt
supermarketu ¿ycia

Z tomiku punkt rzeczy znalezionych, wyd. Towarzystwo S³owaków w Polsce, Kraków, 2011 r.
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Z WITRYNY KSIÊGARSKIEJ
W marcu 2012 r. nak³adem wydawnictwa Dobra Literatura ukaza³ siê Manifest humanizmu ewolucyjnego. Jest to
ksi¹¿ka niemieckiego filozofa, pisarza i publicysty, za³o¿yciela i rzecznika Fundacji
Giordano Bruno, Michaela Schmidt-Salomona. Napisana w 2005 r. osi¹gnê³a do tej
pory w dwóch wydaniach nak³ad 40 000
egzemplarzy.
Ta znana i znacz¹ca pozycja na
rynku niemieckim przedstawia idee nowego humanizmu opartego na faktach naukowych i otwartoci wobec najnowszych
wyników badañ ze wszystkich dziedzin
nauki. Robi to w sposób rzeczowy, profesjonalny, a jednoczenie przystêpny dla
przeciêtnego, nieobytego ze wiatem fachowych pojêæ czytelnika.
¯yjemy w czasach bardzo zró¿nicowanego tempa przemian otaczaj¹cej nas
rzeczywistoci: podczas gdy technologicznie wkroczylimy w XXI wiek, nasz obraz
wiata wci¹¿ przesi¹kniêty jest prastarymi
legendami. To po³¹czenie wysokiej wiedzy
technicznej z naiwn¹ dzieciêc¹ wiar¹ mo¿e
okazaæ siê na d³u¿sz¹ metê fatalne w skutkach. Postêpujemy jak piêciolatki, którym
powierzono odpowiedzialnoæ za stery samolotu pasa¿erskiego.  Ta teza autora
Manifestu jest punktem wyjciowym do
zastanowienia siê, co mo¿emy zrobiæ, by
unikn¹æ realnych niebezpieczeñstw wynikaj¹cych z takiego stanu rzeczy. Pierwszym
krokiem jest otwarte sformu³owanie owych
niebezpieczeñstw. Jeli opowiadamy siê za
wartociami humanizmu, nazywanie rzeczy
po imieniu jest wrêcz naszym obowi¹zkiem.
Za ród³em zagro¿eñ naszej cywilizacji s¹
zdaniem niemieckiego filozofa w g³ównej
mierze religie i narzucane przez nie przestarza³e, obalone przez naukê, systemy
44

wartoci. Po drugie, twierdzi autor, musimy zwróciæ siê z ca³¹ stanowczoci¹ ku
nauce, filozofii i sztuce  kulturowym filarom humanizmu, by w oparciu o proponowany przez nie system etyczny budowaæ
otwarte, owiecone spo³eczeñstwo.
Humanizm reprezentowany przez
Schmidt-Salomona jest ewolucyjnym dlatego, ¿e w przeciwieñstwie do jego klasycznej
wersji uwzglêdnia aktualny stan wiedzy,
bêd¹c tym samym, jako system otwarty,
gotowym na regularne poddawanie krytycznej ocenie przedstawianych pogl¹dów,
regu³, i wartoci. Humanici ewolucyjni 
pisze autor  uwa¿aj¹ za konieczne zerwanie ze lepot¹ tradycji, uwolnienie siê od
moralnoci narzuconej moc¹ tzw. praw
nadprzyrodzonych, a tak¿e wyzwolenie siê
istoty homo sapiens z szowinizmu gatunkowego, by wreszcie zwróciæ siê ku dominuj¹cej kulturze humanizmu i owiecenia. Kultura ta, oparta na niezbywalnym
prawie cz³owieka do samostanowienia,
umo¿liwia zaprzê¿enie zasady korzyci
w³asnej  podstawowego prawa rz¹dz¹cego natur¹, a wiêc ka¿dym z nas  w s³u¿bê spo³eczeñstwu, w którym mo¿liwe jest
dobre ¿ycie w niedoskona³ym wiecie.
¯ycie takie mo¿liwe jest bez Boga,
a z ca³¹ pewnoci¹ bez takiego Boga, jakiego proponuj¹ oraz narzucaj¹ nam religie. Etyka mo¿liwa jest bez Boga, obiecany przez Kanta wieczny pokój cz³owiek
jest w stanie osi¹gn¹æ bez powo³ywania siê
na prawdy objawione. Wystarczy jedynie
opowiedzieæ siê za cz³owiekiem, za g³êbokim potencja³em i mo¿liwociami, jakimi
obdarzy³a nasz gatunek lepa, nie zmierzaj¹ca do ¿adnego konkretnego celu ewolucja.

Czy projekt humanizmu ewolucyjnego ma szansê na powodzenie?
Michael Schmidt-Salomon cytuje
Alberta Camus, który powiedzia³: Wyobramy sobie Syzyfa jako szczêliwego
cz³owieka. Schmidt-Salomon dodaje jednak, ¿e szczêcie wspó³czesnego Syzyfa
bierze siê nie tyle z trudnoci samego zadania, z jego walki ze szczytem, lecz nade
wszystko z pozytywnych treci wiatopogl¹du,
który reprezentuje i któremu nadaje realny
kszta³t. Humanici ewolucyjni [...] nie g³osz¹
bowiem ¿adnych gorzkich wieci, lecz icie
«radosn¹ nowinê», usuwaj¹c¹ daleko w cieñ
wszystkie alternatywne propozycje «religijnej konkurencji».
Owa radosna nowina humanizmu
ewolucyjnego proponuje definicjê sensu,
którego mo¿emy dowiadczaæ zmys³owo
i nie musimy doszukiwaæ siê go w zjawiskach nadprzyrodzonych. Ponadto pozostaje
ona w zgodzie z nauk¹  najdoskonalszym
systemem poznawczym, jaki ludzkoæ dot¹d wypracowa³a. I w koñcu ma ona moc
uwolnienia najwa¿niejszych wspó³czesnych debat etycznych od toksycznego, moralizuj¹cego balastu, który w przesz³oci nader czêsto przes³ania³ w konfliktach
prawdziwe linie frontu.
AL

ANNA LASEK DUMLER
(USA)
ZIEMIA
Nie ma miejsca na Ziemi ponad moj¹ ziemiê
Gdzie wybrze¿a wysokie i niebiañskie jary
Twoje cia³o nieba i brzoskwiniowe w³osy
Twoja dusza statku
I oczy Wielkoluda
Mój kwiatuszku jab³onki i winiowe serce
Moja godzino i mêko
Moja radoci i walko
Twoje ³zy amarantowe jak p³omienna
Ró¿a w nie piersi g³êbokim
I strumieñ cichy w Pieninach i Oku
Nie ma miejsca na ziemi ponad moj¹ ziemiê
Gdzie ³¹czka w polnych kwiatach wiatru gór
czesana grzebieniem
I jagodowe czó³no jak ³zy amarantowe jak
P³omienna Ró¿a w nie piersi g³êbokim
Cudotwórczyni zorzy i wolnoci jutrznio
Kowalowe lasy i macierzanki wianek
i baranków gwiazdo
Nie ma miejsca na ziemi ponad moj¹ Ziemiê
listopad 2011 r.

45

2

2

Z PRASY

2

Z PRASY

POLITYKA nr 1/2012

POLITYKA

Wolny Boy ¯eleñski

Ludwik Stomma
w swym
cotygodniowym felietonie
zastanawia siê, o czym pisaæ?

Jako t³umacz Tadeusz Boy ¯eleñski przyswoi³ polszczynie klasykê literatury francuskiej  przet³umaczy³ 125 dzie³
42 pisarzy. Jako publicysta i autor Piek³a
kobiet kszta³towa³ debatê polityczn¹ swoich czasów. Teraz, 70 lat od mierci pisarza, jego ogromny dorobek przek³adowy
i autorski wejdzie do domeny publicznej.
Tym samym utwory stan¹ siê w³asnoci¹
publiczn¹, co oznacza, ¿e bêdzie mo¿na
publikowaæ bez ograniczeñ  choæby w internecie. Tadeusz Boy ¯eleñski w domenie publicznej od 1 stycznia.

GAZETA WYBORCZA
z 11 I 2012
Magdalena roda
Owsiak krecha, teraz Warzecha
Nie wierzê w³asnym uszom, ale wierzyæ muszê! PiS ma nowego wroga. Jest
nim Jerzy Owsiak. Tak jak niedawno wielkim przyjacielem sta³ siê kibol, tak dzi najwiêkszym wrogiem  obok Tuska, Palikota
i wszystkich nie-Polaków, którzy nie g³osuj¹ na prezesa  sta³ siê animator Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy. Postaæ,
która budzi entuzjazm m³odych i zainteresowanie socjologów, bo potrafi organizowaæ spo³eczeñstwo do wspólnego dzia³ania, zabawiæ medialnie, a przy tym 
pozostaæ osob¹ wiarygodn¹ i u¿yteczn¹.
(...) Gdy Orkiestra zbiera pieni¹dze  wiem,
na co one pójd¹. gdy koció³ zbiera pieni¹dze nie jestem pewna, czy pójd¹ one do
ludzi, czy wespr¹ budowê nowych wi¹tyñ, które w Polsce mno¿¹ siê jak grzyby
po deszczu i nader czêsto wygl¹daj¹ jak
zamki Gargamela.
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Pisaæ dzi o Macierewiczu i jego
komisyjkach? To¿ tyle z niego zosta³o demona, ile  jak mówi³ Stanis³aw Wokulski
panu Starskiemu  siarki na ³epku zapa³ki.
Domagaæ siê zamkniêcia IPN? Ile¿ razy
mo¿na? Robi¹ to teraz nawet profesorowie jak¿e statecznego i krakowskiego Uniwersytetu Jagielloñskiego. Sprzeciwiaæ siê
zmianom nazw? To¿ i tak szpital, szko³a
czy ulica bêd¹ imienia Jana Paw³a II. Wdawaæ siê w kwestie reformy s³u¿by zdrowotnej? Minister Ar³ukowicz niegdy na komisji sejmowej doæ umiejêtnie podrabia³ Jana
Mariê Rokitê. Có¿ z tego, kiedy Rokita to
by³ orygina³, a Ar³ukowicz tylko drugorzêdny
prymus, który starannie nauczy³ siê lekcji.
Utrata suwerennoci Rzeczypospolitej niszczonej przez z³owrog¹ Brukselê?
O tym te¿ s³yszymy od kilkunastu lat bez
chwili przerwy, od kiedy wspomniany Rokita chcia³ umieraæ za Niceê, ale ostatecznie nie umar³. W telewizji od rana do wieczora Staniszkis, czasem zast¹piona przez
rzeczonego Mroczka, Gowina lub piewaka, który nie piewa.

TYGODNIK POWSZECHNY
nr 43/2011
Prof. Józef Baniak,
socjolog religii
Antykocielny bunt m³odych
Antyklerykalizm ma dwa oblicza.
Pozytywne, gdy wskazuje w³aciwe miejsce kleru w wieckim pañstwie, negatyw-

ne, kiedy próbuje wypchn¹æ go ca³kowicie
ze sfery publicznej.
(...) Co do trudnego problemu krzy¿a w Sejmie: sens tego symbolu jest wy³¹cznie religijny, za przestrzeñ Sejmu ma
charakter wiecki, jest miejscem dla wszystkich pos³ów, nie tylko katolików. Uwa¿am,
¿e w Sejmie jest miejsce tylko dla god³a
pañstwowego, które jest historycznym symbolem polskiej pañstwowoci i winno ³¹czyæ
wszystkich Polaków. Tak¹ sytuacjê winien
zaakceptowaæ tak¿e Koció³.

GAZETA WYBORCZA
nr 29/2012
Krzysztof Varga
w artykule My, ateici pisze:
Kiedy dowiadujemy siê, ¿e dwa w³osy Jana Paw³a II uratowa³y pasa¿erów boeinga 767 l¹duj¹cego awaryjnie na Okêciu, ¿e wczeniej kropla krwi polskiego
papie¿a mia³a siê przyczyniæ do uzdrowienia Roberta Kubicy, ksi¹¿ka, która racjonalnie t³umaczy, dlaczego Boga nie ma,
staje siê lektur¹ zaskakuj¹co na czasie.
Przewijaj¹cym siê w niej argumentem przeciwko Bogu s¹ dowody natury etycznej 
doæ przewidywalne, ale przez to wcale nie
mniej wiarygodne; s¹ wrêcz mia¿d¿¹ce.
Skoro ten wasz Bóg jest taki wszechwiedz¹cy, wszechmocny i mi³osierny, powiadaj¹ autorzy, to czemu od tysiêcy lat
pozwala, by ludzie i zwierzêta tak bezgranicznie cierpieli? Je¿eli naprawdê istnieje,
to nie jest wcale mi³osierny, ale wrêcz odra¿aj¹cy, skoro bêd¹c wszechmocnym, nie
robi nic, aby ograniczyæ czy wrêcz zlikwidowaæ ludzkie cierpienia: g³ód, wojny, katastrofy. Wszak jednym gestem móg³by
powstrzymaæ falê tsunami, która zabije tysi¹ce niewinnych ludzi.
A jednak tego nie robi. Wydawaæ by
siê mog³o nawet, ¿e ten Bóg ma du¿¹ frajdê z takiej widowiskowej tragedii.
Mowa tu o znakomitej ksi¹¿ce Hitchensa M. Bóg nie jest wielki. O trucicielskiej sile
religii. A oto w tym¿e artykule Krzysztof Varga
dodaje: Bibliê przestañmy wiêc mo¿e na-

zywaæ Pismem wiêtym, a zacznijmy nazywaæ Mitologi¹ chrzecijañsk¹, to przecie¿ nie
mniej pouczaj¹ca lektura, ni¿ Mity greckie.

GAZETA WYBORCZA
nr 31/2012
Katarzyna Winiewska
przeprowadzi³a rozmowê
z Barbar¹ Blaine  szefow¹
najwiêkszej na wiecie
organizacji skupiaj¹cej ofiary
ksiê¿y pedofilów SNAP
Koció³ wci¹¿ nie rozliczy³ siê z pedofili¹  mówi Blaine. Kiedy sama szuka³am pomocy u w³adz kocielnych zrozumia³am, ¿e jej nie otrzymam. Koció³ nie troszczy
siê o ofiary. Troszczy siê wy³¹cznie o ksiê¿y i reputacjê Kocio³a (...).
W³adze Kocio³a powinny zachêcaæ
ludzi do mówienia, ujawniania nazwisk
przestêpców. A ksiê¿a i biskupi powinni
udostêpniaæ policji wszelkie dokumenty,
które posiadaj¹. Jednak Koció³ wszczyna
w³asne ledztwo i najczêciej nigdy nie informuje policji. Ciekawe te¿, ¿e te ledztwa rzadko koñcz¹ siê uznaniem winy.

RES HUMANA
nr 1/116/2012
Prof. Jan Hrtman (UJ)

Gdybym mia³ co radziæ przyk³adowemu rz¹dowi, to radzi³bym rozmawianie
z papie¿em, a nie z takim czy innym biskupem w Polsce. Rozmawianie z Watykanem
ponad g³owami polskich biskupów na pewno doprowadzi³oby do lepszych skutków,
ni¿ nieustanne k³aniane siê biskupom i proszenie ich, ¿eby nie przeszkadzali w budowie wspólnego pañstwa i poddawanie
w ich w³adztwo na przyk³ad dra¿liwych
kwestii prawa medycznego, kwestii programów szkolnych, aury ideowej panuj¹cej
w szko³ach. Oraz, rzecz jasna, oferowanie im ogromnych kwot i przywilejów natury materialnej.
(fras)
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JAN NOWAK

Sesja popularno-naukowa
na temat tolerancji
wiatopogl¹dowej
Rada Krajowa i Rada Wojewódzka Towarzystwa Kultury wieckiej oraz Stowarzyszenie Kunica w Krakowie zorganizowa³y
12 grudnia 2011 roku sesjê popularno-naukow¹ na temat Tolerancji wiatopogl¹dowej w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.

Sesjê otworzy³ i prowadzi³ prezes
Rady Wojewódzkiej TK Jan Nowak, który zaznaczy³, ¿e to ju¿ 21 Sesja, jak¹ wspólnie organizujemy, wybieraj¹c ka¿dorazowo
aktualny i wa¿ny problem do przedyskutowania. S³owem wstêpnym zagai³ Sesjê Prezes Honorowy Kunicy prof. dr hab.
Hieronim Kubiak, zastêpuj¹c nieobecnego w tym dniu w Krakowie prezesa Kunicy doc. Andrzeja Kurza.
Referaty programowe wyg³osili:
prof. dr. hab. Jan Hartman (filozof z UJ);
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prof. dr hab. Zbigniew Stachowski (religioznawca z Uniwersytetu Rzeszowskiego,
oraz prof. dr hab. Aleksander Krawczuk
(historyk UJ), który wprawdzie zastrzega³
siê, ¿e jego wyst¹pienie nie ma charakteru
wyk³adu programowego, tylko przegl¹du
historycznych opinii zwi¹zanych z tym tematem, niemniej by³o to wyst¹pienie  jak
zwykle  bardzo barwne i ciekawe.
W dyskusji zabierali kolejno g³os:
dr Marian Dziwisz, Jan Güntner, dr Jan Koz³owski i Ryszard Gêbu. Wszyscy uwa-

Krajowej TK przyznano dr. Józefowi Kabajowi, Marii Wijas, prof.
Krzysztofowi Woniakowskiemu i dr. Tadeuszowi Wroñskiemu.
Statuetki Boya
(decyzje Rady Wojewódzkiej) otrzymali:
Jolanta Kotarba,
prof. Hieronim Kubiak,
prof. Aleksander Krawczuk
Mieczys³aw Noworyta.
¿ali, ¿e temat Sesji by³ bardzo cenny, ¿e
wiele skorzystali z wyg³oszonych referatów. By³y te¿ pytania, zw³aszcza w sprawach pozycji w Polsce Kocio³a katolickiego i innych wyznañ religijnych.
Podsumowania
Sesji dokona³ dr Zdzis³aw S³owik, wiceprezes
Rady Krajowej TK, który uzna³ obecn¹ Sesjê za
jedn¹ z najlepszych, jakie
s¹ organizowane w Kunicy, g³ównie ze wzglêdu na aktualnoæ tematu,
a tak¿e z uwagi na udzia³
wietnych wyk³adowców.
Organizatorom
Sesji z³o¿y³ podziêkowania, a wszystkim obecnym na Sesji (ponad 40
osób) ¿yczy³ wielu sukcesów w Nowym Roku.
W przerwie miêdzy wyk³adami
red. Stanis³aw Franczak, wiceprezes Rady
Wojewódzkiej TK, przedstawi³ zas³u¿one osoby wyró¿nione najwy¿szym odznaczeniem laickim: Medalem Boya (wniosek
Rady Wojewódzkiej). Odznaczenia Rady

Wszystkim z³o¿ono serdeczne gratulacje, a profesorowi.
A. Krawczukowi, który w tym dniu obchodzi³ imieniny, wrêczono tak¿e wi¹zankê
kwiatów.

Referaty programowe prof. prof.
J. Hartmana i Z. Stachowskiego zostan¹
umieszczone w kolejnych numerach Forum Myli Wolnej.

£
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KRONIKA

Nowe w³adze krakowskiej Kunicy
W ostatnim czasie w trzech terminach odby³o siê Walne Zebranie Stowarzyszenia „Kunica”. Najpierw przyjêto przed³o¿one sprawozdania i informacje oraz
udzielono absolutorium ustêpuj¹cym w³adzom, wyra¿aj¹c opiniê, ¿e „Kunica” odgrywa istotn¹ rolê w ¿yciu intelektualnym
polskiej lewicy i nale¿y kontynuowaæ jej
g³ówne cele i zadania programowe.
Kolejne czêci Walnego Zebrania
powiêcone by³y sprawom wyborczym.
W wyniku rozmów i uzgodnieñ
wybrano W³adze Stowarzyszenia: 28 osób
do Rady „Kunicy” oraz po 5 osób do Komisji Rewizyjnej i do S¹du Kole¿eñskiego.
Nowym prezesem „Kunicy” zosta³ wybrany jednomylnie znany dzia³acz
spo³eczny i polityczny doc. Andrzej Kurz,

dotychczasowy cz³onek Zespo³u Doradców
Rady Krajowej Towarzystwa Kultury
wieckiej, a wiceprezesami Filip Ratkowski i Antoni R¹czka.
Dotychczasowemu prezesowi Kunicy Hieronimowi Kubiakowi w uznaniu jego zas³ug zosta³a nadana godnoæ Prezesa Honorowego.
Redakcja Forum Myli Wolnej
i Rada Wojewódzka TK wyra¿a nowemu
Prezesowi i wszystkim cz³onkom w³adz
Kunicy serdeczne gratulacje i ¿yczenia
wielu sukcesów programowych dla Krakowa i polskiej lewicy. Mamy nadziejê, ¿e
nasza wspó³praca bêdzie kontynuowana,
tym bardziej ¿e prezes Andrzej Kurz jest
tak¿e przewodnicz¹cym Rady Programo£
wej naszego pisma.

TELEGRAM

Czytanie Franczaka
M³odzie¿ Liceum Ogólnokszta³c¹cego oraz rada pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej zaprosi³a 16 grudnia 2012 roku
do szko³y swego absolwenta Stanis³awa
Franczaka, który uczêszcza³ do niego
przed 50 laty. Liceum mieci³o siê wówczas w zabytkowym zamku, tzw. Ma³ym
Wawelu.
Bie¿¹cy rok szkolny w Liceum
og³oszono Rokiem Franczaka, w którym
m³odzie¿ zapoznaje siê z twórczoci¹ literack¹
tego pisarza i poety.
Ubieg³y rok w szkole by³ programowo Rokiem Mi³osza.
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Na tê okolicznoæ m³odzie¿ przygotowa³a prezentacjê multimedialn¹ oraz

wystêp grupy teatralnej Mojra, jak równie¿
konkurs literacki Jego poezji. Wywiad przeprowadzony w miejscu urodzenia poety –
Bieñkówce – wzbogaci³ wiedzê o tym twór-

jej tajnikach warsztatowych, wp³ywie na
kszta³towanie postaw etycznych i obywatelskich. Na koniec uroczystoci dyr. Jan
Zadora wrêczy³ w imieniu m³odzie¿y ol-

cy. Zgodnie z zebranymi wiadomociami
 m.in. o jego dzieciñstwie i ulubionych potrawach  przygotowano niektóre z nich ku
zaskoczeniu gocia. Dyskutowano nt. roli
wspó³czesnej poezji w ¿yciu spo³ecznym,

brzymi bukiet kwiatów, rêcznie wykonanych z kolorowej bibu³ki przez uczennice
szko³y. Ca³oæ przygotowa³a i prowadzi³a
Marzena Polak, polonistka LO.
Oprac. i zdjêcia A. Pietryka
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JAN NOWAK

Droga do odnowy Sojuszu
Lewicy Demokratycznej
Od czasu, gdy Leszek Miller zosta³ wybrany przewodnicz¹cym klubu
poselskiego, a nastêpnie przewodnicz¹cym Rady Krajowej Sojuszu
Lewicy Demokratycznej  pozycja Sojuszu w skali kraju ulega systematycznej odbudowie. Wyst¹pienia publiczne Leszka Millera w sejmie i w telewizji s¹ rozwa¿ne, spokojne i klarowne, jak przysta³o na
twórcz¹ opozycjê. Zmieniaj¹ siê te¿ opinie wokó³ SLD. Zaczê³o siê od
niadania Millera z Tuskiem. Du¿y wp³yw wywar³y wypowiedzi by³ych
przywódców lewicy: Aleksandra Kwaniewskiego, W³odzimierza Cimoszewicza i innych, którzy w zmianach osobowych w kierownictwie
Sojuszu widz¹ szansê na lepsze czasy dla lewicy.

Obecna kampania sprawozdawczo-wyborcza SLD wywo³uje równie¿ o¿ywienie ¿ycia wewn¹trzpartyjnego, wyzwalaj¹c falê optymizmu i nadziei. Oczywicie
jeszcze nie we wszystkich organizacjach.
Sonda¿e w skali kraju ulegaj¹ zmianie na
lepsze. W sonda¿ach marcowych SLD uzyskuje w granicach 10 do 12% poparcia spo³ecznego.
Na zebraniach kó³ SLD w Krakowie  wród tez programowych, maj¹cych
doprowadziæ do odnowy Sojuszu i ca³ej
lewicy, pojawiaj¹ siê postulaty, które warto odnotowaæ:
1. Podj¹æ starania o zwiêkszenie sk³adów
osobowych kó³ SLD
 zaproponowaæ powrót do SLD znanym
i zas³u¿onym by³ym cz³onkom partii lewicowych (PZPR, PSS, SLD, Unia Lewicy),
 przeprowadziæ rozmowy agitacyjne z nowymi, m³odymi ludmi o pogl¹dach lewicowych (centrowych), celem przyjêcia ich
do SLD.
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2. Nawi¹zaæ wspó³pracê z partiami i organizacjami lewicowymi, które maj¹ podobne
za³o¿enia programowe  w formie przymierzy, sojuszy wyborczych a nawet koalicji.
T¹ drog¹ nale¿y zmierzaæ do realizacji
wspólnych celów (w sejmie, samorz¹dach,
w kolejnych wyborach). Przede wszystkim
nale¿y wspó³pracowaæ z Ruchem Palikota, Zwi¹zkami Zawodowymi, Parti¹ Kobiet
oraz organizacjami laickimi (Racjonalici,
Wolnomyliciele, Towarzystwo Kultury
wieckiej), Klubami twórców i dzia³aczy
kultury (Stowarzyszenie Kunica) oraz
Zwi¹zkami Kombatantów czy Seniorów.
3. Przywróciæ rangê i presti¿ wiêta Ludzi
Pracy  obchodów 1 Maja
 pochody, wiece, spotkania, jak np. spotkanie ludzi, którzy maj¹ serce po lewej stronie, zorganizowane przez europos³ankê
prof. Joannê Senyszyn, które w NCK zgromadzi³o blisko 700 osób.
4. Dzia³alnoæ dotychczasowych w³adz partyjnych szczebla miejskiego i wojewódzkiego oceniæ sprawiedliwie, rzetelnie i spo-

kojnie. Tym, którzy doprowadzili do ostatniej klêski wyborczej (przy wyborach do
sejmu czy do Rady Miasta Krakowa), stworzyæ warunki do odpoczynku i osobistych
refleksji.
5. Do nowych w³adz krakowskich i ma³opolskich SLD wybieraæ kandydatów sporód
ludzi uczciwych, ideowych i sprawnych
organizacyjnie, bez fetyszyzacji pokoleniowej, bo poprzednie dowiadczenie z przejêciem w³adzy przez m³odych nie przynios³o nic dobrego.
6. Kandydaci do w³adz powinni na zebraniach kó³ lub na konwencjach zaprezentowaæ
swoj¹ wizjê dzia³alnoci Sojuszu i lewicy,
aby potem po akceptacji przez wyborców
jak najlepiej s³u¿yæ wszystkim ludziom pracy w Polsce.
7. Kampaniê wyborcz¹ nale¿y prowadziæ
w ró¿nych formach:
 organizowaæ spotkania terytorialne i bran¿owe,
 popularyzowaæ za³o¿enia programowe
partii i kandydatów w zak³adach pracy i na
ulicach,
 pozyskiwaæ ludzi wybitnych, ciesz¹cych
siê wysokim autorytetem w rodowisku, dla
budowy si³y i potencjalnych mo¿liwoci
SLD oraz upowszechniaæ opiniê, ¿e lewica jest w Polsce potrzebna, ¿e przysz³oæ
nale¿y do lewicy.
Spe³nienie tych i podobnych postulatów stworzy szanse na odnowê SLD i ca³ej lewicy. Mo¿e kiedy doprowadziæ do
pe³nego zjednoczenia i uzyskania ponad
30% poparcia spo³ecznego. Na takie wyniki musimy wszyscy rzetelnie popracowaæ.
Wszyscy razem, którzy maj¹ serce po lewej stronie...
£

PREZENTACJE
ALICJA TANEW  poetka, kompozytorka,
zawodowo radca prawny. Jest autork¹ Misterium Bo¿onarodzeniowego przedstawionego w Filharmonii Krakowskiej (1997), sta³¹
wspó³pracowniczk¹ radiow¹, autork¹ s³uchowisk i bajek z w³asn¹ muzyk¹. Autorka piosenek, m.in. w tv Spotkania z ballad¹ i Piwnicy pod Baranami. Stworzy³a spektakle
poetycko-muzyczne dla tv: Ca³e niebo s³ów
(1995), Marzanna ca³kiem zwyczajna (1991),
Czas uderza (1992). Wyda³a tomiki: Zamieniê kurtkê na mi³oæ (1994), Zbieranie przecinków (2007), a tak¿e bajkê muzyczn¹ Noc
w mrowisku... (2008) oraz Zaczarowany fortepian (2010). Jest cz³onkini¹ ZLP i Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego. W najnowszej p³ycie Moment piewa
w³asne utwory wraz ze Skaldami. Prowadzi
w³asn¹ piwnicê artystyczn¹ Scena ATA.
Prezentowane wiersze pochodz¹ z tomu
Krople z innego snu (2011. Adres internetowy: www.tanew.info.pl

Krople z innego snu
Kieliszki pe³ne czekania
mdlej¹ od nostaligii
koniak na dnie nocy
za chwilê
bêdzie ju¿ tylko przesz³oci¹
sama wypijê ciszê
w której usnê³y Twoje obietnice
krople
z innego snu

Zachwyt
Zachwyt ma naturê
kwiatów i ludzi
dlatego codzienne
zmieniam wodê w wazonie
bo usta i wiersze
s¹ spragnione
dopóki pamiêtaj¹
kszta³t lici i d³oni
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WYWIAD ZE STANIS£AWEM FRANCZAKIEM
 PREZESEM STOWARZYSZENIA TWÓRCZEGO
ARTYSTYCZNO-LITERACKIEGO W KRAKOWIE

Pomnik króla Jana III Sobieskiego
symbolem Wspólnoty Europejskiej
Jerzy Hyrjak: Stoi pan na czele grupy
inicjatywnej budowy pomnika króla Jana
III Sobieskiego w Wiedniu. Sk¹d ten pomys³ i dlaczego dopiero teraz?
Stanis³aw Franczak: Dobre pytania, bo
mija w³anie 330 lat od s³awnej Wictorii
Wiedeñskiej. Idea zbudowania pomnika
zwyciêzcy spod Wiednia w stolicy Austrii
zrodzi³a siê w rodowisku artystycznym
naszego Stowarzyszenia doæ dawno. Gor¹cym jej zwolennikiem by³ honorowy cz³onek Stowarzyszenia, znakomity pisarz polsko-niemiecki prof. Adam Zieliñski, który
mieszka³ w Wiedniu. Zmar³ w ubieg³ym roku,
ale pozostawi³ nam niejako w swym testamencie zrealizowanie tego projektu.
Najwy¿szy czas, by wywi¹zaæ siê z tego
patriotycznego obowi¹zku i zmazaæ wielowiekowe zaniedbanie ze strony austriackiej, jak i polskiej.
J. H.: A kto wchodzi w sk³ad grupy inicjatywnej?
S.F.: Przedstawiciele Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego, reprezentowanego przez Piotra Zaparta, artyci rzebiarze z ASP z prof. Wies³awem Bielakiem
i literaci z Sylwestrem Marynowiczem na
czele.
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Ale nadmieniæ trzeba, ¿e prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, który popar³
tê inicjatywê, wystosowa³ list do prezydenta
kraju Bronis³awa Komorowskiego pisz¹c:
Postaæ cz³owieka o tak ogromnych zas³ugach, wodza, dziêki któremu Europa zachowa³a sw¹ dotychczasow¹ to¿samoæ, jest
w miejscu jego zwyciêstwa upamiêtniona
jedynie przez skromn¹ tablicê w kociele
na Kahlenbergu. By³bym wdziêczny, gdyby
wystosowa³ Pan Prezydent probê o przychylnoæ dla tej inicjatywy do Prezydenta
Republiki Austrii. Nada³oby to naszym staraniom rangê i ogromnie przyczyni³oby siê
do ugruntowania wiadomoci wagi dokonañ Jana III Sobieskiego.
Ponadto prof. J. Majchrowski poprosi³
w licie o objêcie przez Bronis³awa Komorowskiego honorowego patronatu nad projektem budowy pomnika polskiego króla.
Czekamy na odzew g³owy pañstwa, choæ
znaj¹c patriotyczny stosunek Pana Prezydenta do wszelkich tego typu inicjatyw jestemy spokojni.
J.H.: A czy w Polsce s¹ pomniki chwa³y
króla Sobieskiego?
S. F. I owszem. Najstarszy pomnik d³uta
artysty T. Barêcza ods³oniêto w £azienkach
w Warszawie w 1785 r. Dokona³ tego król

Stanis³aw August Poniatowski, a w 1788
w 105. rocznicê Wictorii Wiedeñskiej umieszczony zosta³ w Wielkiej Sieni wewn¹trz
pa³acu pomnik Jana III na koniu. Jest te¿
pomnik w Gdañsku, który zosta³ ufundowany przez Lwów w 1898 r., tak¿e autorstwa T. Barêcza. Stan¹³ on wtedy na Wa³ach
Hetmañskich, dzi stoi tam Szewczenko.
Pomnik króla przekazano w roku 1950 Polsce
i sta³ on przez 16 lat w Wilanowie, po czym
przewieziono go do Gdañska, gdzie stan¹³
na pl. Starego Miasta  Targu Drzewnym.
W roku 1965 tablicê z tekstem: Królowi
Janowi III miasto Lwów ukryto i zamontowano w 1989 r. Prawda, ¿e to barwna historia? Jest oczywicie pomnik Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery w katedrze na
Wawelu, gdzie stan¹³ w roku 1753, jest równie¿ w Ogrodzie Strzeleckim w Krakowie,
ods³oniêty w 200 rocznicê bitwy wiedeñskiej w roku 1886, autorstwa Walerego Gadomskiego. S¹ te¿ pomniki w Przemylu,
Rozwa, i oddany w 1983 (!) przez parafian
w P³once Kocielnej na Podlasiu. Najnowszy za pomnik powsta³ za granic¹ w naddunajskim Szturowie (dawniej Parkany) na
S³owacji, gdzie w drodze powrotnej spod
Wiednia król ostatecznie pobi³ Turków.
Pomnik ten S³owacy ufundowali w roku
2001.
J.H.: A obecnie nikt nie próbowa³ zbudowaæ nowego pomnika? Przecie¿ jest tyle
godnych miejsc, gdzie móg³by on stan¹æ,
tyle organizacji, które mog³yby siê tym zaj¹æ, jeli ju¿ nie urzêdy pañstwowe.
S.F.: To prawda, u nas by³y  o ile wiem 
nieliczne próby. Wymieniê choæby starania
znanej aktorki Krystyny Jandy i chwa³a jej
za to, mimo tego, ¿e nie przynios³y efektów.
By³y te¿ starania Polsko-S³owackiego Towarzystwa Przyjani i Dobrego S¹siedztwa,
które szuka³o wsparcia w Radzie Ochrony

Pomników Pamiêci Walk i Mêczeñstwa.
Og³osi³o ono nawet narodow¹ zbiórkê  bez
wiêkszego echa. Mo¿e wiêc najwy¿szy
czas, by podj¹æ próbê zrealizowania tego
projektu, który jest, co nale¿y podkreliæ,
naszym narodowym obowi¹zkiem. Czy
trzeba o tym przekonywaæ dumnych potomków zwyciêzcy spod Wiednia? To przecie¿ dziêki niemu wspó³czesna Europa zachowa³a swoj¹ to¿samoæ. Doradca Karola
V Lotaryñskiego, Irlandczyk hr. Tauffe napisa³ o tym triumfie: Nigdy zwyciêstwo tak
wielkiej donios³oci nie kosztowa³o tak ma³o
krwi. A przed walk¹ sam król wypowiedzia³ znan¹ sentencjê: Walczymy za nasz
kraj i za chrzecijañstwo, nie dla cesarza,
lecz dla Boga.
J.H.: A gdzie mia³by ten pomnik stan¹æ
w Wiedniu?
S.F.: Oczywicie na Wzgórzu Kahlenberg,
które zosta³o przecie¿ podarowane Polakom. Stoi tam polski koció³ w. Józefa
z ustanowionym polskim proboszczem
i siostr¹ zakonn¹, odbywaj¹ siê tam nabo¿eñstwa po polsku. Na cianie tego kocio³a wmurowana jest jedynie skromna tabliczka, o czym wspomnia³ w swoim licie do
Prezydenta prof. Jacek Majchrowski  informuj¹ca o zwyciêstwie króla Jana III Sobieskiego. I to wszystko. A przecie¿ liczne
rzesze turystów przybywaj¹cych na wzgórze, by ogl¹dn¹æ panoramê Wiednia, mog³yby zapoznaæ siê z dziejami tej historycznej bitwy, a pod pomnikiem z³o¿yæ kwiaty.
To przecie¿ niewybaczalny b³¹d, ¿e na
Wzgórzu Kahlenberg jest tylko koció³ polski pod wezwaniem w. Józefa (dlaczego
nie imiennika króla?), a nie ma pomnika.
Austriacy chêtnie siê w³¹cz¹ do tej inicjatywy, czego dowodem jest list nadburmistrza
Wiednia dr. Michaela Haupla do prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego.
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Pisze: To faktycznie godna poparcia inicjatywa i jednoczenie kolejny przyczynek do
naszych wspólnych starañ w budowaniu
europejskiej wiadomoci. Budowa wspomnianego pomnika na dopiero niedawno
wyremontowanym tarasie widokowym
wiedeñskiego Kahlenbergu, który jest nie
tylko ulubionym celem wycieczkowym wiedeñczyków, ale równie¿ wielu goci z kraju
i zagranicy, z pewnoci¹ w godny sposób
upamiêtni zas³ugi króla Jana III Sobieskiego.
W dalszych s³owach listu nadburmistrz
Wiednia deklaruje pomoc i ustanawia odpowiedzialnych za projekt urzêdników.
W najbli¿szym czasie zamierzamy wspólnie z kancelari¹ prezydenta Krakowa ustaliæ sytuacjê prawn¹ Wzgórza Kahlenberg
i mo¿liwoci organizacyjne obu stron.
A w konsekwencji og³osiæ konkurs artystyczny na pomnik króla Jana. Liczymy na
szeroki odzew wród artystów, a tak¿e
wród spo³eczeñstwa, które zechce na pewno
wesprzeæ finansowo ten projekt. Powo³any zostanie Miêdzynarodowy Komitet Budowy Pomnika króla Jana III Sobieskiego!
Liczymy na wsparcie naszej Polonii, a tak¿e stowarzyszeñ wspó³pracy polsko-austriackiej. Bêdzie to nasz polski wk³ad do
budowy Zjednoczonej Europy.
J.H.: Jest pan prezesem ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Twórczego ArtystycznoLiterackiego, jakie g³ówne podejmiecie
dzia³ania?
S.F.: Prezesem Honorowym jest wybitny
pisarz Julian Kawalec. W sk³ad Stowarzyszenia wchodz¹ twórcy z ca³ego wiata ró¿nych dziedzin  muzycy, plastycy, literaci,
aktorzy, a nawet krytycy i dziennikarze.
St¹d narodzi³a siê inicjatywa Miêdzynarodowych Galicyjskich Spotkañ Artystyczno-Literackich. Odby³y siê ju¿ cztery takie
imprezy, którym towarzysz¹ publikacje
56

przet³umaczonych z jêzyka obcego utworów, wystêpy muzyczne i wystawy plastyczne. Pierwsza odby³a siê w Krakowie,
ostatnia w Wiedniu, ale ju¿ planujemy kolejn¹ we Lwowie.
J.H.: To za granic¹, a co w kraju?
S.F.: Najwa¿niejsze s¹ dwie imprezy. Jedna
to ju¿ po raz 10 og³aszany Ogólnopolski
Konkurs im. Emila Zegad³owicza na wiersz
i rzebê oraz p³askorzebê ludow¹. Fina³
zawsze ma miejsce w dworku-muzeum
Zegad³owicza w Gorzeniu Górnym k. Wadowic. Najcenniejszym jego efektem prócz
publikacji ksi¹¿kowej s¹ zbiory rzeby ludowej, co roku przekazywane bezp³atnie do
zbiorów tego muzeum.
J.H.: A druga?
S.F.: To jesienne podsumowanie ca³orocznej dzia³alnoci twórczej cz³onków i sympatyków Stowarzyszenia pod has³em
„Po¿egnanie Lata Pisarzy i Artystów”.
Uczestnicz¹ w nim twórcy ró¿nych dziedzin z kraju i odleg³ych zak¹tków wiata.
Odby³o siê ju¿ 15 takich corocznych imprez, którym towarzyszy ka¿dorazowo almanach z utworami literackimi i plastycznymi, wystawy, muzyka i piew.
W imprezie, która odbywa siê w piêknej
oprawie Dworku Bia³opr¹dnickiego, uczestniczy oko³o 150-200 twórców. Dodaæ nale¿y, ¿e nasi cz³onkowie odbywaj¹ te¿ bezp³atnie spotkania artystyczno-literackie
w szko³ach i orodkach kultury, w miecie
i na wsi. W obecnej dobie kryzysu jest to
dzia³alnoæ niezwykle cenna. No i wydajemy
w³asny almanach literacki, a tak¿e zeszyty
poetyckie. Mamy w³asne wydawnictwo.
J.H.: ¯yczê sukcesów i wytrwa³oci w tej
dzia³alnoci i dziêkujê za rozmowê.

"
*

KORESPONDENCJA

Tysi¹ce lekcji etyki?
Denerwuje mnie problem lekcji etyki,
której niektórzy antykleryka³owie domagaj¹
siê g³ono, godz¹c siê na narzucone nam
przez katolików traktowanie etyki jako alternatywy religii. Jednym s³owem mielibymy siê godziæ z tez¹, ¿e cz³owiek bez religii
jest pozbawiony busoli, która umo¿liwia³aby
mu moralne, etyczne postêpowanie w ¿yciu.
Nie zgadzam siê z tak obraliwym traktowaniem niekatolików, tym bardziej ¿e spo³eczeñstwa laickie wykazuj¹ statystycznie
nieporównanie ni¿sz¹ przestêpczoæ ni¿ spo³eczeñstwa katolickie. Najbardziej jaskrawy przyk³ad to porównanie przestêpczoci
w Polsce i w Czechach, ¿eby daleko nie szukaæ.
Tymczasem nastêpuje coraz wiêksze
zaw³aszczanie, czyt. marnowanie czasu dzieci i m³odzie¿y przez lekcje religii i zajêcia
kocielne. Dochodzi do 7 godzin tygodniowo, a wiêc do 3000 godzin w czasie ca³ej
edukacji. Tendencja jest ci¹gle rosn¹ca. To
tak, jakbymy pos³ali nasze dziecko na ponad 3 lata do seminarium duchownego.
Domaganie siê w tej sytuacji etyki zamiast
lekcji religii staje siê bezsensowne. Oczywicie katechizacja odbywa siê kosztem
wykszta³cenia ogólnego, kosztem przygotowania naszej m³odzie¿y do coraz trudniejszej sytuacji na rynku pracy. Uwa¿am, ¿e
rodzice powinni domagaæ siê nie etyki, ale
wiêkszego zakresu jêzyków obcych, podstaw prawa i ekonomii, higieny i funkcjonowania organizmu cz³owieka, edukacji
seksualnej, zasad ¿ywienia, podstaw psychologii i innych wa¿nych dla ka¿dego cz³o-

wieka wiadomoci, istotnych dla prawid³owego funkcjonowania w spo³eczeñstwie.
Je¿eli ju¿ mielibymy siê domagaæ etyki, to obowi¹zkowej dla wszystkich, a mo¿e
przede wszystkim dla tych, którzy chodz¹
na lekcje religii, bo przecie¿ na tych lekcjach
dzieci ucz¹ siê przede wszystkim zak³amania.
Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e Koció³ katolicki przygotowuje ksiê¿y do nauczania etyki.
Ksiê¿a ju¿ prowadz¹ lekcje etyki w niektórych szko³ach. Jedna z matek powiedzia³a
mi, ¿e ksi¹dz Tischner jest g³ównym tematem
na lekcjach etyki jej dziecka, prowadzonych
przez osobê wieck¹. Bêdzie wiêc jeszcze wiêcej lekcji religii, tyle ¿e bêd¹ siê nazywa³y
lekcjami etyki. Zw³aszcza nauczanie pocz¹tkowe wietnie siê do tego nadaje.
Uwa¿am, ¿e powinnimy domagaæ siê
przede wszystkim wiadectw bez religii.
wiadectwo szko³y publicznej zawieraj¹ce
stopieñ z religii narusza konstytucyjn¹ zasadê
autonomii i niezale¿noci pañstwa i Kocio³ów. Tak¿e orzeczenie Trybuna³u w Strasburgu w sprawie Grzelak v. Polska stwierdza,
¿e wiadectwo szkolne z kresk¹ w pozycji
religia/etyka narusza Konwencjê o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci. Partia RACJA przypomnia³a o tym
Ministerstwu Edukacji. Ale ministerstwo
udaje, ¿e orzeczenie go nie dotyczy, a Konstytucja RP go nie obowi¹zuje. Utwierdzi³y w tym ministerstwo orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego. Od dawna twierdzê, ¿e
dla tego upartyjnionego gremium Konstytucja RP odgrywa funkcjê g³ównie dekoracyjn¹.
Teresa Jakubowska, RACJA
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MATEUSZ BURZAWA

Strategie walki
o wieckoæ pañstwa
Droga partyjna czy trzeci sektor?
W tym roku (1 padziernika 2012)
minie ju¿ 10 lat, odk¹d dzia³am spo³eczno
-politycznie na rzecz wieckoci pañstwa
Polskiego. Zaczyna³em od drogi partyjnej,
w 2001 roku w ówczesnej APP RACJA.
Potem by³a druga partia Unia Lewicy III
RP. Od 2007 roku przeszed³em do trzeciego sektora (PSR) i jestem bezpartyjny.
W ci¹gu 10 lat doszed³em do pewnych
wniosków na temat strategii walki o wieckoæ pañstwa, i chcê siê nimi podzieliæ. Na
pocz¹tek zacznijmy od definicji. Co to jest
wieckoæ pañstwa o któr¹ walczymy?
wieckoæ Pañstwa: Pañstwo niewyznaniowe, czyli takie, w którym nakazy
religijne nie maj¹ prze³o¿enia na prawodawstwo pañstwowe/wieckie.
Skoro wieckie pañstwo to takie
pañstwo, w którym motywacja prawodawcza jest wiecka/sekularyzowana (wyzwolona od elementów konfesyjnych), istota
walki o wieckoæ pañstwa dotyczy procesu tworzenia i egzekwowania prawodawstwa. W krajach demokratycznych 
gdzie obywatele wybieraj¹ rz¹dz¹cych 
prawo tworz¹ cz³onkowie partii. Tak wiêc
narzêdziem do tworzenia wieckiego prawa s¹ politycy w partiach.
Politycy ci  co do zasady  s¹ reprezentantami swoich wyborców. Chc¹ byæ
i czêsto s¹ tacy, jak ich wyborcy. Jeli wyborcy s¹ katolikami, to i oni s¹ katolikami.
Jeli ich wyborcy s¹ gorliwymi, ostentacyjnymi czy fundamentalistycznymi katolika58

mi, politycy ubiegaj¹cy siê o ich g³os s¹ 
lub próbuj¹ byæ  podobni. Jeli wyborcy
s¹ laicyzowani czy antyklerykalni, to i politycy potrafi¹ tacy byæ. Ta regu³a jest kluczowa do oceniania strategi walki o wieckoæ pañstwa. A ¿e nasze spo³eczeñstwo
jest w ok 89 do 96% deklaratywnie katolickie (a realnie w ok 30-40%), to i nasza
scena polityczna jest zdominowana przez
deklaratywn¹ konfesyjnoæ. Politycy wrêcz
przecigaj¹ siê w okazywaniu swojego katolicyzmu. Równie¿ i centrolewica, jak
SLD czy SDPL (o czy pisa³em pracê magistersk¹). Na szczêcie to siê powoli zmienia. Katolicyzm w spo³eczeñstwie s³abnie,
a sekularyzacja narasta. Ale o tym kiedy
indziej. Najpierw skupiê siê na stosowanych w ci¹gu ostatnich ponad dwudziestu
lat strategiach.
Strategia pierwsza:
zewnêtrzne naciski na partie oraz
próby reformy partii od wewn¹trz
Partie konserwatywne z definicji s¹
wrogiem sekularyzacji i wieckoci pañstwa. Dlatego w tej materii trzeba zwracaæ
siê do partii liberalnych lub socjaldemokratycznych czy socjalistycznych. Ale i tu okazuje siê, ¿e partie liberalne (np. PO) s¹
(neo)liberalne tylko ekonomicznie, a konserwatywne wiatopogl¹dowo, centrolewica jest podzielona na skrzyd³o pragmatyczne, a zarazem konserwatywne i liberalne.
Politycy nie tylko nie chc¹ w Polsce wojny z Kocio³em ale i znalezienia siê w sy-

tuacji oskar¿enia o tak¹ wojnê. A osoby
duchowne lubi¹ skar¿yæ siê, ¿e s¹ dyskryminowane i przeladowane, np. Tadeusz
Rydzyk. Ale to jeszcze najmniejszy problem. Polska scena polityczna coraz ciê¿ej
choruje na postpolitycznoæ. Na portalu
lewica.pl Tymoteusz Kochan zauwa¿y³, i¿:
W przestrzeni publicznej od d³u¿szego czasu dyskusja ideologiczna zosta³a
zast¹piona dyskusj¹ partyjno-kadrow¹. Partie przesta³y byæ tym, czym byæ powinny
w demokratycznie pojmowanym kraju  ramieniem ideologii podzielanej przez okrelony elektorat, przeistoczy³y siê natomiast
w partie dla partii  zjednoczone w ka¿dej chwili poza t¹, gdy trzeba zaznaczyæ,
¿e jedna partia ró¿ni siê od drugiej. Te ró¿nice miêdzy mainstreamowymi partiami s¹
w du¿ej mierze ró¿nicami kosmetycznymi.1 
Nic dziwnego, ¿e od dawna pojawiaj¹ siê koncepcje, by stworzyæ co nowego. Now¹ partiê, która da alternatywê.
Skoro obecnie istniej¹ce partie parlamentarne, w tym i te centrolewicowe, nie s¹ zainteresowane skuteczn¹ walk¹ o wieckoæ
pañstwa, to pojawiaj¹ siê koncepcje, ¿e trzeba
stworzyæ now¹, ideow¹ partiê. I tak przechodzimy do drugiej strategii (np. Ruch Palikota czy Netysi, a w 2002 Antyklerykalna
Partia Postêpu RACJA -obecnie RACJA
Polskiej Lewicy).
Strategia druga:
budowania nowej partii
Nowe partie, nie zwi¹zane z mainstremem, rekrutuj¹ siê na ogó³ z otwartego
naboru, co ju¿ jest zal¹¿kiem powa¿nego
problemu. Do takich partii zapisuj¹ siê ró¿ni ludzie, w tym nieodpowiedzialni, mocni
w jêzyku ale nie w dzia³aniu. Zbyt ambitni,
równie¿ karierowicze, licz¹cy, ¿e je¿eli
bêd¹ w nowej partii dzia³aæ od pocz¹tku jej
funkcjonowania, to w razie jej sukcesu

³atwo awansuj¹ na najwy¿sze stanowiska
(a gdy to nie nastêpuje, znikaj¹ robi¹c niez³e zamieszanie). M³ode partie maj¹ problemy z licznymi regionalnymi nieporozumieniami, maj¹cymi czêsto charakter
powa¿nych konfliktów. Owe konflikty absorbuj¹ znaczn¹ czeæ si³ partii, któr¹
mo¿na by spo¿ytkowaæ na promocjê czy
rozwój partii, a trzeba j¹ spo¿ytkowaæ na
rozwi¹zywanie konfliktów wewnêtrznych.
Niekiedy trzeba rozwi¹zywaæ lokalne struktury i zak³adaæ je od nowa. To wszystko
zabiera cenny czas, a niekiedy kompromituje to dan¹ inicjatywê i zniechêca do niej
wartociowe osoby. By partia mog³a dzia³aæ potrzebuje co najmniej dwóch lat na
dotarcie siê, a przez ten czas musi siê zajmowaæ sam¹ sob¹, co odbija siê na jej aktywnoci i pog³êbia marginalizacjê. Ale to
dopiero pocz¹tek problemów w budowie
alternatywy na Polskiej scenie ¿ycia politycznego. Niezale¿nie od specyfiki danej
partii, czy jest ona prawicowa, lewicowa,
centrowa, ludowa czy alternatywna, jako
ma³a lub rednia partia (chodzi mi tu o iloæ
cz³onków) ma te same problemy:
Zniechêcenie do partii, a w³aciwie kryzys spo³ecznego zaufania do
partyjnoci, spowodowane ow¹ postpolitycznoci¹ i brakiem spo³eczeñstwa obywatelskiego. Dla wielu osób samo pojêcie
partia dezawuuje grupê i pogl¹dy przez ni¹
g³oszone dlatego, i¿ owa grupa  jako ¿e
jest parti¹  jest z za³o¿enia niewiarygodna, bo wszystko, co g³osz¹ jej cz³onkowie,
jest elementem politycznej retoryki, a nie
chêci¹ rzeczywistej reformy. Ów problem
ca³y czas narasta, mo¿na mówiæ ju¿ o zjawisku partiofobii.
Ograniczenia ustawowe (finansowanie, sprawozdania). Poniewa¿ partie
maj¹ na celu zdobywanie w³adzy, s¹ pod
szczególnym prawnym nadzorem, zw³aszcza finansowym (np. partie nie mog¹ ko59

rzystaæ z grantów). Chodzi tu o dopilnowanie, aby partie, które mog¹ rz¹dziæ, nie
by³y finansowane przez orodki zagraniczne lub grupy lobbingowe. Wiadomo, ¿e kto
p³aci  ten wymaga. Owe obostrzenia utrudniaj¹ jednak finansowanie partii, a bez du¿ych
pieniêdzy, na starcie jest siê przegranym.
Utrudnione finansowanie. Kampania wyborcza wymaga du¿ych nak³adów
finansowych. Nawet sto procent ci¹galnoci sk³adek nie gwarantuje pozyskania
odpowiednich rodków. Potrzebni s¹ liczni sympatycy, darczyñcy jak i cz³onkowie/kandydaci o obfitych portfelach, a
bez du¿ej szansy na sukces nie da siê ich
pozyskaæ. Gdy siê jednak ich ju¿ pozyska,
to pojawia siê owa zale¿noæ, kto p³aci 
ten wymaga.
Brak struktur organizacyjnych
niezbêdnych przy wyborach. Ka¿dy, kto
dzia³a³ w partii, wie, jak karko³omn¹ prac¹
jest zbieranie podpisów poparcia pod listami kandydatów. Zbieranie podpisów
bywa trudne nawet dla rednich i du¿ych
partii czy komitetów wyborczych (st¹d afery
z fa³szowaniem podpisów na listach), a co
dopiero dla ma³ych. Do tego niezbêdne s¹
struktury i liczni cz³onkowie. Ma³e nowe
partie czêsto w okrêgach (zw³aszcza w wyborach samorz¹dowych) maj¹ mniej cz³onków ni¿ wymagana minimalna iloæ kandydatów do wystawienia ne listach (czyli
mniej osób ni¿ mandatów w okrêgu). Dlatego ma³e partie s¹ skazane na starty z list
du¿ych komitetów wyborczych.
Brak znanych liderów i VIPów.
Wyborcy lubi¹ g³osowaæ na osoby, które
w jaki sposób znaj¹ czy te¿ rozpoznaj¹.
Ma³e czy te¿ nowe partie, sk³adaj¹ siê z ludzi nie wypromowanych, czyli na ogó³ szerzej nieznanych. Zdarzaj¹ siê pojedyncze
wyj¹tki, ale lokomotywy s¹ potrzebne we
wszystkich okrêgach, a nie w pojedynczych.
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Kalendarz wyborczy. Kolejnym
problemem jest koniecznoæ dostosowania
dzia³añ partii do kalendarza wyborczego,
a im bli¿ej wyborów, postulaty partii i jej
dzia³ania (niezale¿nie od rzeczywistoci) s¹
interpretowane jako element kampanii wyborczej. Koniecznoæ startowania i przygotowywania siê do kolejnych wyborów wywraca wewnêtrznie funkcjonowanie partii.
Brak wtedy miejsca na merytoryczn¹, ideow¹ czy programow¹ pracê.
Brak sukcesów utrudniaj¹cy
powa¿ne traktowanie partii. Partia musi
mieæ sukcesy, by byæ powa¿nie traktowana. Sukces, to zdobycie mandatów zw³aszcza w wyborach parlamentarnych. Na 80
partii zarejestrowanych w Polsce, obecnie
raptem 4 spe³niaj¹ te warunki. Scena polityczna staje siê coraz bardziej hermetyczna.
Dobre czasy dla ma³ych i nowych partii ju¿
minê³y, choæ zniechêcenie do dominuj¹cego establishmentu narasta. Brak sukcesów
w jednych wyborach zmniejsza szanse sukcesu w kolejnych. Nie bez powodu cz³onkowie partii (zw³aszcza jej aktywici) staj¹
siê szybko misjonarzami swoich partii tj.
ich sposób agitowania za swoimi partiami
przypomina dzia³alnoæ misjonarsk¹.
G³osz¹ wszak oni dobr¹ nowinê o istnieniu
ich wyj¹tkowej partii. Jednak owe zachowania bywaj¹ ro¿nie odbierane przez
ludzi z zewn¹trz. Namawianie do g³osowania na partiê bywa po prostu denerwuj¹ce.
A im partia s³absza, tym jej cz³onkowie s¹
bardziej zdesperowani, by walczyæ o wyborców i realizowaæ w³asn¹ misjê.
Partia by pozyskaæ wyborców
musi siê do nich upodobniæ, nawet koszem w³asnej ideologii. To chyba najwa¿niejsze zagro¿enie partyjnej drogi. Partia
mo¿e pozostaæ wierna ideologii, ale wtedy
nie pozyska wyborców i nie wygra wyborów. A ¿e nasze spo³eczeñstwo jest doæ
konserwatywne i jego laicyzacja jeszcze nie

zasz³a tak daleko jak we Francji, Wielkiej
Brytanii, Niemczech, Szwecji, Norwegii,
Czechach czy nawet Hiszpanii, tak wiêc
owy elektorat ci¹gle jeszcze jest podatny
na dominuj¹c¹ konserwatywn¹ (jak i neoliberaln¹) narracjê, a co za tym idzie czêciowy wp³yw Kocio³a.
Medialnoæ: Politycy mog¹ trafiæ
do wyborców za pomoc¹ mediów. Aby to
skutecznie zrobiæ, musz¹ byæ dla nich atrakcyjni, tzn. musz¹ nastawionym na sensacje
mediom dostarczyæ oczekiwanych newsów.
Na ogó³ pozostaje to w konflikcie z merytoryczn¹ treci¹, gdy¿ merytorycznoæ dla
wiêkszoci odbiorców jest nudna i siê nie
sprzedaje. Ideowoæ trzeba wiêc w odpowiedni medialny sposób zaprezentowaæ.
Niezbêdna jest racjonalna polityka medialna, w której merytoryczne zagadnienia,
oceny itd. zostan¹ zaprezentowane w atrakcyjny sposób. Media, mimo ich prymitywizmu intelektualnego i coraz wiêkszego
prostactwa, trzeba zrozumieæ i z nimi
wspó³pracowaæ, bo dla nich z³a wiadomoæ
to dobra wiadomoæ. Wol¹ krótkie zdania
ni¿ d³ugie rozprawy. Media interesuj¹ tylko partie które siê licz¹ i które maj¹ odpowiedni¹ markê. Ma³e partie pojawiaj¹
siê w mediach na zasadzie ciekawostki,
czêsto obiektu kpin, albo ze wzglêdu na ich
radykalizm i wyrazistoæ lub barwnoæ, np.
UPR i Korwin Mikke czy Ruch Poparcia
Palikota, jak i RACJA.
Marka partii i jej rozpoznawalnoæ. Ludzie g³osuj¹ przede wszystkim na
partie, o których istnieniu wiedz¹, które istniej¹ w ich wiadomoci, których program
i g³oszone pogl¹dy jako znaj¹. Wskazane
jest, by znali nazwê owej partii i skrót tej
nazwy, oraz by nie mylili jej z innymi partiami. Mo¿na to osi¹gn¹æ tylko d³ugotrwa³¹
obecnoci¹ na scenie politycznej. Tylko jak
siê tam znaleæ?
Brak zaplecza eksperckiego.
Z tym k³opoty maj¹ i du¿e partie. Jest ono

jednak niezbêdne dla stworzenia wartociowej partii. Zaplecze eksperckie mo¿e daæ
partii merytoryczn¹ treæ, której obecnie tak
nam w polityce brakuje. Zaplecze takie jest
te¿ elementem legitymizuj¹cym partie.
Na podstawie w³asnych dowiadczeñ (APP RACJA, Unia Lewicy III RP),
mogê stwierdziæ, i¿ budowanie partii (jedynie) w celu walki o wieckoæ pañstwa
jest wiêc drog¹ przez mêkê, i jest bardzo
ma³o efektywne. Po¿era za to du¿o czasu, rodków i mo¿e wrêcz skompromitowaæ, upartyjniæ czy zwulgaryzowaæ wiele zagadnieñ. Mamy co prawda przyk³ad
Ruchu Palikota, ale nie jest on ruchem jednej sprawy. Ma rozpoznawalnego lidera,
medialnoæ i odpowiednie fundusze. I dlatego RP mo¿e odnosiæ sukcesy.
Strategia trzecia:
trzeci sektor i praca u podstaw
By prze³amaæ ten impas potrzeba
zmiany w spo³eczeñstwie. Dlatego potrzebne s¹ dzia³ania nie tyle na p³aszczynie partyjno-wyborczej, ale na p³aszczynie spo³eczeñstwa (praca u podstaw).
Nale¿y dzia³aæ w kierunku sekularyzacji i laicyzacji owego spo³eczeñstwa (elektoratu
partii).
Najlepszymi dzia³aniami tego typu
do tej pory s¹ dzia³ania propaguj¹ce apostazje. Apostazja to zjawisko z dziedziny
religijnoci spo³eczeñstw. Powi¹zana jest
z laicyzacj¹, choæ pamiêtajmy, ¿e apostazji
dokonuj¹ te¿ osoby wierz¹ce, w tym równie¿ w celu zmiany wyznania. Nie jest wiêc
ona równoznaczna z ateizacj¹, choæ bywa
powi¹zana z laicyzacj¹. Apostazja jest mierzalnym zjawiskiem. Mo¿na wiêc na jej
podstawie obserwowaæ/mierzyæ skalê definitywnego odejcia od Kocio³a. W momencie, kiedy apostazja w Polskim spo³eczeñstwie dojdzie do rzêdu kilkuset tysiêcy
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rocznie, bêdzie to sygna³, i¿ Polska nie jest
ju¿ kocielna. Na razie, mimo sta³ego wzrostu iloci apostazji, zjawisko to jest ci¹gle
za rzadkie, jednak dzia³ania portali takich
jak Apostazja.pl, apostazja.info przynosz¹
widoczne efekty. Pamiêtajmy, ¿e wiele osób
potrzebuje czasu od momentu dowiedzenia
siê o samej mo¿liwoci apostazji, do momentu jej dokonania. A przecie¿ ci¹gle wiele
osób o tym nie wie. Tak czy tak, apostazja jest zjawiskiem po¿¹danym w d¹¿eniu do wieckoci pañstwa, gdy¿ zmniejsza iloæ formalnych i deklaratywnych
katolików w spo³eczeñstwie (czyt. w elektoracie), a wiêc politycy bêd¹ siê musieli
do tego dostosowaæ. Apostazja ogranicza
Polski katolicyzm. Sama apostazja to jednak nie wieckoæ pañstwa.
Je¿eli jednak chodzi o instytucjonalizacjê dzia³añ na rzecz wieckoci pañstwa, to wskazane jest dzia³anie przez trzeci sektor, czyli organizacje pozarz¹dowe.
Wokó³ nich mo¿na budowaæ i integrowaæ
rodowiska, które mog¹ skuteczniej wywieraæ wp³yw na rz¹dz¹cych. Przyk³ad Izabeli
Jarugii Nowackiej, któr¹ popiera³o wiele
rodowisk, i z któr¹ trzeba by³o siê liczyæ,
uzmys³awia nam, i¿ bez licznego, a zatem
wp³ywowego zaplecza, ruchy d¹¿¹ce do
wieckoci pañstwa pozostan¹ ignorowanym planktonem. Potrzebne jest budowanie ruchu spo³ecznego i integrowanie istniej¹cych rodowisk, takich jak: fundacje,
stowarzyszenia i federacje stowarzyszeñ,
wydawnictwa, media, think tanki, orodki
naukowe, znane osoby ze wiata nauki,
kultury, orodki edukacyjne.
Takie zrzeszenie, czyli zintegrowane acz ró¿norodne rodowisko, mo¿e
skuteczniej lobbowaæ i tworzyæ spo³eczne
inicjatywy ustawodawcze. Mo¿e organizowaæ du¿e wydarzenia (wystawy, festiwale,
dyskusje, warsztaty, odczyty, koncerty itd.),
tworzyæ i promowaæ publikacje promuj¹ce
laickoæ, wieckoæ, pluralizm, tolerancjê itd.
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W tym duchu powo³alimy 27 listopada 2011 roku w Krakowie Koalicjê
Postêp i wieckoæ, w sk³ad której wesz³o
do tej pory kilkanacie podmiotów (partii,
organizacji, stowarzyszeñ, grup nieformalnych i osób niezrzeszonych) i osób prywatnych, tworz¹c wspólny komitet koordynacyjny. Do jej pierwszych wspólnych inicjatyw
nale¿eæ bêd¹ dzia³ania na rzecz wieckoci
i reakcje na drastyczne przejawy lekcewa¿enia zasady rozdzielnoci pañstwa i kocio³a. Wspólnie podejmie siê organizacji
Marszu na rzecz wieckoci 2012, który
stanowiæ bêdzie jeden z elementów Secular Europe Campaign (zapocz¹tkowanego
w Wielkiej Brytanii paneuropejskiego Ruchu na rzecz wieckiej Europy). (wiêcej na
stronie http://kpis.pl/)
Na koniec zobaczmy, jak¹ formu³a
trzeciego sektora ma przewagê nad formu³¹
partyjn¹.
 Nie jest parti¹ ani polityk¹. Jest dzia³alnoci¹ non profit, spo³eczn¹, czêsto bazuj¹c¹ na wolontariacie itd. Daje to inny odbiór spo³eczny ni¿ w przypadku partii.
 £atwiej jest zarejestrowaæ, pilnowaæ
kwestii statutowych i finansowaæ stowarzyszenie ni¿ partiê. Stowarzyszenie mo¿na finansowaæ ze rodków zagranicznych.
 By sprawnie dzia³aæ, stowarzyszenie nie
potrzebuje tysiêcy cz³onków. Nawet najmniejsze stowarzyszenia potrafi¹ efektywnie dzia³aæ.
 Stowarzyszenia mog¹ sobie pozwoliæ na
monotematycznoæ.
 Poniewa¿ nie walcz¹ o poparcie wyborców, mog¹ pozostaæ wierne swoim idea³om
i skupiæ siê na tym, jak trwale zmieniæ sposób postrzegania pewnych zagadnieñ wród
odbiorców ich dzia³alnoci.
 Stowarzyszeniu mo¿e byæ ³atwiej zaprosiæ do wspó³pracy ekspertów (którzy nie
bêd¹ siê bali partyjnej etykiety).

Dzia³anie w trzecim sektorze nie
przekrela wspó³pracy z partiami politycznymi i tworzenia inicjatyw ustawodawczych (np. KPi). Co wiêcej, takie ustawy
jako obywatelskie s¹ pozytywniej odbierane spo³ecznie ni¿ te partyjne. Tak wiêc trzeci
sektor jest lepszym narzêdziem do walki
o wieckoæ pañstwa ni¿ tworzenie nowej
partii. Lepiej nadaje siê on do zmiany spo³eczeñstwa, a owa zmiana spowoduje zmianê zachowañ polityków. W efekcie i prawodawstwa.
£
Mateusz Burzawa: Absolwent religioznawstwa
Uniwersytetu Jagieloñskiego, specjalizuj¹cy
siê w politologii religii i socjologii religii. Temat

pracy magisterskiej: Polska lewica a Koció³
w Polsce XXI wieku. Motywacje polskich socjaldemokracji w relacjach pañstwo-Koció³ w
latach 2001- 2008. W latach 2002-2005 by³
cz³onkiem Antyklerykalnej Partii Postêpu Racja (cz³onek rady krajowej). W latach 20052007 Unii Lewicy III RP (cz³onek zarz¹du krajowego) z poparcia której kandydowa³ do sejmu w 2005 roku (lista SLD), a rok póniej
o sejmiku (lista LiD). By³ cz³onkiem M³odych
Socjalistów, Stowarzyszenia M³oda Socjaldemokracja i ZSP UJ. Obecnie jest cz³onkiem
Stowarzyszenia Kunica, Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów i Stowarzyszenia Wolnomyliciele (którego jest przewodnicz¹cym).
Dzia³a te¿ w ramach Koalicji Postêp i wieckoæ (http://kpis.pl/).
1 http://lewica.pl/index.php?id=24862
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CZES£AWA JOLANTA KOTARBA
 Arogancja rz¹du wobec spo³eczeñstwa
polskiego siêgnê³a zenitu wraz z og³oszeniem nowej ustawy dotycz¹cej refundacji
leków. Ca³okszta³t ba³aganu, który z t¹
ustaw¹ jest zwi¹zany, obni¿y³ presti¿ w³adzy. Z ustawy nie s¹ zadowoleni lekarze, aptekarze i pacjenci. Tych ostatnich ³udzono, ¿e
tê ustawê sporz¹dzono, aby pomóc pacjentom. Tymczasem jest tajemnic¹ poliszynela,
¿e ustawa ma przede wszystkim zmniejszyæ
wydatki na publiczne leczenie. Czêæ kosztów tej operacji pokryj¹ w³anie pacjenci. Narodowy Fundusz Zdrowia decyduje, z któr¹
przychodni¹ i na co konkretnie podpisze
umowê, a kto siê nie za³apie do specjalisty
w danej przychodni, niech wêdruje do prywatnych gabinetów. Dlatego s³usznie zauwa¿a
Przegl¹d, ¿e NFZ nie zlikwiduje istniej¹cej patologii w systemie leczenia, on j¹ bowiem generuje i nadal bêdzie generowa³. Zatem wszyscy siê zastanawiaj¹, po co nam

ta instytucja? Najwiêkszym przegranym
w tej trwaj¹cej przepychance z ustaw¹ jest
minister zdrowia Bartosz Ar³ukowicz. To on
wieci oczami, a nie by³a minister zdrowia,
wspó³autorka tej kiepskiej ustawy. Trzeba
jednak przyznaæ, ¿e Ar³ukowicz nie pisn¹³
ani jednego s³owa krytycznego pod adresem pani Ewy Kopacz. Zawodowa i partyjna lojalnoæ? Prze³kn¹³ nawet g³osowanie
nad wotum nieufnoci. Koalicja z trudem,
ale obroni³a pana ministra. Muszê przyznaæ,
¿e chocia¿ mam do pana ministra niemal
osobist¹ urazê, g³ownie za tê rejteradê z SLD
i sprzedanie siê PO za ministerialny sto³ek, mimo to ¿al mi go. Có¿, sam sobie jeste winien Grzegorzu Dynda³o. To mo¿e
jeszcze nie koniec twoich k³opotów. W pierwotnej wersji, kiedy tworzono po wyborach
nowy rz¹d, tekê ministra mia³ otrzymaæ pose³
Karnysz-Kosiniak. Sta³o siê jednak inaczej
 koalicyjny PSL wyczu³ pismo nosem i obro63

ni³ m³odego pos³a przed ewentualn¹ póniejsz¹ klêsk¹.
 Arogancja rz¹du pojawi³a siê tak¿e w sprawie ACTA. Gdyby nie internauci i zablokowane przez nich serwery rz¹dowe, organizowane na ulicach miast protesty, pewnie
d³ugo nie wiedzielibymy o podpisaniu
przez rz¹d umowy ACTA. Nie twierdzê, ¿e
umowa ta w ca³oci jest z³a, po prostu jak
gros spo³eczeñstwa jej nie znam. W³adza
zlekcewa¿y³a g³osy spo³eczeñstwa w tej
sprawie i ocknê³a siê dopiero, gdy protesty
zagrozi³y wizerunkowi premiera. A zatem
tylko strach sk³oni³ w³adzê do dialogu spo³ecznego w tej sprawie i zrezygnowania z podjêtej ju¿ decyzji o ratyfikacji ustawy. Nie by³oby tego ca³ego zamieszania, gdyby rz¹d
pracowa³ jawnie i w sprawach wa¿nych
konsultowa³ siê ze spo³eczeñstwem. Ale dobrze, ¿e ust¹pi³ i uzna³ racje spo³eczne.
 Wznowione ledztwo w sprawie katastrofy smoleñskiej nie wyjania w¹tpliwoci, ale je jeszcze bardziej komplikuje. Dzi
ju¿ ¿aden cz³onek komisji Millera nie jest
pewien, czyj g³os zarejestrowany na tamie
czarnej skrzynki s³uchaæ by³o z kokpitu.
Tylko pose³ Macierewicz w dalszym ci¹gu
snuje fantastyczne przypuszczenia na tle
przyczyn i przebiegu katastrofy, a pomagaj¹ mu w tym dwaj Polacy wykszta³ceni
w USA. Istna paranoja. Wszyscy normalni s¹ ju¿ zmêczeni tym ledztwem. Pose³
Ma³gorzata Szmajdziñska  wdowa po wicemarsza³ku sejmu  w rozmowie z redaktorem Lisem powiedzia³a: niech ca³¹ spraw¹
zajmie siê prokuratura wojskowa i zakoñczy ju¿ te wszystkie domniemania, mam do
niej zaufanie w tej sprawie, tak samo jak
generalnie ufam pañstwu polskiemu.
 miesz¹, ale jeszcze bardziej z³oszcz¹
ludzi metody stosowane przez w³adze telewizji, maj¹ce wp³yn¹æ na p³acenie abonamentu RTV. Oczywicie, nale¿y p³aciæ,
jeli mamy odbiornik i ogl¹damy telewizjê,
ale nie musi nas w tej sprawie ironicznie,
kpiarsko, pouczaæ m³oda Francuzka czy te¿
ros³y Niemiec. Te spoty zapewne wiele kosztuj¹ (nie s¹dzê, ¿eby cudzoziemcy spo³ecznie wystêpowali w naszej telewizji),a przynios¹ odwrotny od zamierzonego efekt.
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 Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie chce pomóc medycynie. Naukowcy tej
uczelni opracowuj¹ system informatyczny,
który wska¿e lekarzowi onkologowi wszystkie parametry zdiagnozowanego nowotworu, a tak¿e wska¿e, jak ów nowotwór zachowa siê w przysz³oci. Twórc¹ projektu
jest prof. dr. hab. Dzwinel i dr. Rafa³ Wcis³o. Projektem interesuj¹ siê ju¿ nie tylko
polscy, ale i zagraniczni medycy.
 Tragedia w Sosnowcu wywo³a³a u ludzi
ró¿ne refleksje. Osobicie przypomnia³am
sobie, jak kilka lat temu na mojej dzia³ce
zjawi³a siê zbiedzona, g³odna, bezdomna
kotka. Zosta³a nakarmiona, ale mimo to
¿a³onie miaucza³a i zastêpowa³a mi drogê. W koñcu zaprowadzi³a mnie w zarola, gdzie  jak siê okaza³o  zostawi³a
dwójkê ma³ych g³odnych koci¹t  nie mia³a
pokarmu, a to miauczenie, to by³a jej proba o pomoc. Dosta³a j¹, ona i jej dzieci. Dzi
jest piêknym, dorodnym kotem i najwyraniej okazuje mi zaufanie i wdziêcznoæ. Zrozumia³am wtedy, ¿e nawet zwierzêta mog¹
nas uczyæ cz³owieczeñstwa. To zdarzenie
m.in. dedykujê ludziom podobnym do matki ma³ej Magdy.
 1 lutego 2012 roku w swoim krakowskim
mieszkaniu zmar³a nasza noblistka, wspania³a
poetka i ciep³y urokliwy cz³owiek  Wis³awa
Szymborska. Swoj¹ poezj¹ dostarczy³a nam
wiele wzruszeñ i wspania³ych prze¿yæ. Pani
Szymborska spoczê³a na cmentarzu Rakowickim, w rodzinnym grobowcu. Taka
by³a jej wola. Niech odpoczywa w spokoju.
 Trochê radoniejszych emocji dostarczyli
nam nasi sportowcy: Justyna Kowalczyk
i Kamil Stoch ( sukcesu Kamilowi nie pogratulowa³ Adam Ma³ysz  pisze zawiedziona prasa), trochê radoci, chocia¿ nie do
koñca, sprawili nam nasi pi³karze rêczni.
Po aferze w PZPN, krêtactwach i nadu¿yciach, zrobi³o siê trochê janiej w polskim
sporcie. Wszystkie te zawirowania zmêczy³y nasz¹ miss parlamentu i minister sportu
w jednej osobie pani¹ Joannê Muchê. Prasa
podaje, ¿e zmizernia³a, posmutnia³a. Chyba jednak lepiej jest bezpiecznie i bezstresowo siedzieæ w poselskim fotelu. Ka¿dy
sukces jednak kosztuje.
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Ostatnio wszelkie kanony uczciwoci bardzo siê w Polsce zdewaluowa³y. Bycie uczciwym to synonim bycia
naiwnym.
Magdalena roda
Rz¹dziæ du¿ym pañstwem trzeba równie ostro¿nie, jak
sma¿yæ ma³e rybki.
Lao-Cy
£atwo siê nauczyæ panowania, trudniej rz¹dzenia.
Johann Goethe
Politycy ok³amuj¹ dziennikarzy, a gdy przeczytaj¹ te
k³amstwa w gazetach, zaczynaj¹ w nie wierzyæ.
Karl Klaus
Tylko g³upcy nazywaj¹ samowolê wolnoci¹.
Tacyt
Twarde s³owa rani¹ nawet wtedy, gdy s¹ sprawiedliwe.
Sofokles
Jeli cz³owiek zamknie bogactwo we w³asnej g³owie, nikt mu go nie mo¿e odebraæ. Inwestowanie w wiedzê przynosi najwiêksze zyski.
Benjamin Franklin
Mylê, ¿e najlepszym dowodem na istnienie inteligentnych form ¿ycia na innych
planetach jest to, ¿e nie próbowa³y nawi¹zaæ z nami kontaktu.
Bill Waterson
Niektórzy ludzie s¹dz¹, ¿e lekarze potrafi¹ w³o¿yæ jajecznicê z powrotem do skorupki.
Doroty Fisher
G³upszym od nieuka jest g³upiec uczony.
Molier
Wybra³a: Czes³awa Jolanta Kotarba

Projekt ok³adki: Stefan Berdak
Kompozycja stron: Antoni Pietryka
Grafiki: Barbara Pietryka

