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reszcie wakacje! Jakie będą? Gorące, zimne, suche, pochmurne

czy pół na pół? Babka wróżyła na dwoje i górale też. Trudno, i tak

nie mamy na to wpływu. Poza wyborem czasu na urlop. A to loteria,

trzeba zaryzykować, nie ma rady. Byle żona i dzieci nie narzekały. Może

wybrać się za granicę? Zwłaszcza że w kraju wypada drożej. A więc

gdzieś na południe Europy, gdzie pogoda pewna. Najlepiej z zagranicz-

nym biurem podróży, które daje gwarancję, że nie splajtuje. A jak nie, to

zawsze w odwodzie pozostaje „polska zaciszna wieś” i wczasy pod gruszą.

Życzę powodzenia i zasłużonego wypoczynku.

A na świecie po staremu. Napięcia międzynarodowe, groźby wybuchu

konfliktów wojennych, krwawe starcia powstańców. Życie na prawdzi-

wym wulkanie. I przyroda też się buntuje, ocieplenie na półkulach wpływa na

anomalie pogodowe, a do tego wszystkiego rękę przykłada bezrozumny

człowiek.

W naszym piśmie, które bezpłatnie upowszechniamy w internecie

(www.forummysliwolnej.pl), oferujemy Państwu ciekawe tematy na

wakacje bez względu na pogodę. A to: interesujący artykuł Ireneusza

Kawy o kapitalizmie jako zombi (cz. II), warto też sięgnąć po artykuł Wła-

dysława Loranca zatytułowany Kościół się zmienia, ale czy się zmieni?,

który niezwykle trafnie ocenia historię stosunków między Państwem

a Kościołem. Waldemar Jankowski w artykule pt. Na bocznym torze pi-

sze, że nie ma tygodnia, żebyśmy w mediach nie znaleźli wzmianki na

temat krytycznej sytuacji polskich kolei, wreszcie warto sięgnąć po ko-

respondencję z Holandii, a w niej mowa o eutanazji i parach homoseksu-

alnych w Holandii. O dniu flagi przypomina Jerzy Hyrjak, który żegna się

z nami wyjeżdżając na dłuższy pobyt za granicą.

Miłej lektury i udanych wakacji.

W

SŁOWO OD REDAKTORA
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CZESŁAWA KOTARBA

TEMATY SPRZED LAT

W 2011 roku wydawnictwo „Wysoki

Zamek” w Krakowie wydało książkę au-

torstwa Dietera Schenka – niemieckiego pi-

sarza i kryminologa, napisaną w oparciu o

zeznania naocznych świadków niemieckiej

zbrodni i innych dokumentów znajdujących

się w polskich archiwach. Zbrodnia we Lwo-

wie, podobnie jak aresztowanie w Krako-

wie profesorów UJ, była częścią niemiec-

kiego programu likwidacji inteligencji

polskiej. W przemówieniu przygotowanym

na uroczyste odsłonięcie we Lwowie na

Wzgórzach Wuleckich 3.07.2011 roku pomni-

ka poświęconego pamięci pomordowanych

lwowskich naukowców Dieter Schenk na

wstępie zacytował słowa poety Heinego

napisane w 1844 roku: „Gdy myślę o Niem-

cach w nocny czas, sen mnie opuszcza aż

po brzask”. Poeta nie mógł nawet przypusz-

czać, jakie znaczenie będą miały te słowa

100 lat później. Ja, gdy myślę teraz o niemiec-

kich zbrodniach z lat 1941-1944 również

nie mogę spać – zamierzał powiedzieć pod

pomnikiem Schenk. „Bezsennych nocy do-

Przyczynek do historii

tragicznej śmierci

Tadeusza Boya Żeleńskiego

(na postawie książki autorstwa Dietera Schenka pt. Noc

morderców – kaźń polskich profesorów we Lwowie)

świadczałem również wtedy, gdy przygo-

towując tę książkę badałem szczegóły za-

mordowania polskich profesorów, ich ro-

dzin i przyjaciół. Pisałem ją głownie dla

niemieckiego czytelnika, ponieważ ta bru-

talna zbrodnia nazistów była w Niemczech

prawie nieznana. Jako Niemiec wstydzę się

nie tylko za zabijanie niewinnych ludzi, ale

także za sądownictwo powojennych Nie-

miec, które uczyniło wszystko, aby morder-

cy nie ponieśli kary”.

Tuż po agresji niemieckiej na ZSRR –

jak pisał w swej książce Schenk – do Lwo-

wa wkroczyły grupy operacyjne gestapo,

które w nocy z 3/4 lipca 1941 roku doko-

nały aresztowania 52 osób w ich prywatnych

mieszkaniach. Byli oni pracownikami Uni-

wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Po-

litechniki Lwowskiej, Państwowego Szpi-

tala Powszechnego oraz Akademii Medy-

cyny Weterynaryjnej. Wszystkich tych

naukowców już wcześniej umieszczono na

listach osób ściganych. Poza nimi areszto-

wano także niektóre ich żony, pełnoletnich
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synów, znajomych i krewnych, którzy przy-

padkowo się tam znaleźli oraz domową

służbę. Jednym z przypadkowo aresztowa-

nych był profesor romanistyki z Uniwer-

sytetu Jana Kazimierza, literat i społecznik

Tadeusz Żeleński Boy, który był także

krewnym profesora Jana Greka. Naziści

dokonali krótkich przesłuchań aresztowa-

nych. Przesłuchiwaniom  towarzyszyły akty

poniżania: wyzwiska, obelgi, przekleństwa.

Gdy wskutek zdenerwowania sytuacją

syn znanego we Lwowie chirurga profeso-

ra Stanisława Rufa dostał ataku epilepsji,

zastrzelono go na oczach rodziców. Gesta-

powcy rozkazali czterem profesorom wy-

nieść krwawiącego chłopca z pomieszcze-

nia, a matkę zmusili do umycia schodów,

na których była krew jej syna. Polscy pro-

fesorowie i pozostali aresztowani traktowa-

ni byli w areszcie niezwykle brutalnie. Sta-

li całą noc na korytarzu bursy, w szeregu,

twarzami zwróceni do ściany, ze spuszczo-

nymi głowami, bici kolbami przy każdym

poruszeniu się, obrzucani niewybrednymi

obelgami. Rano aresztowanych profesorów,

ich synów, żony i przyjaciół przewieziono

ciężarówkami na Wzgórza Wuleckie. 4 lipca

1941 roku rozstrzelano tam 37 osób. Wśród

ofiar było 21 profesorów, 3 małżonki, mię-

dzy innym żona profesora Greka – krewna

Tadeusza Boya Żeleńskiego, 9 synów,

wnuk jednego z profesorów, a także ksiądz,

lekarz, prawnik oraz mąż gospodyni do-

mowej. Średni wiek aresztowanych na-

ukowców wynosił 57 lat. Egzekucja była

niezwykle brutalna, nikt nie sprawdzał, czy

zastrzeleni faktycznie zmarli, natychmiast

żołnierze zasypywali ciała ziemią. Jest za-

tem podejrzenie, że zakopywano ich żyw-

cem. Do jednego młodego człowieka –

najprawdopodobniej syna profesora – strze-

lano dwa razy, bo za pierwszym razem mło-

dy człowiek nie wpadł do dołu. Jedną z ko-

biet, prawdopodobnie żonę profesora Gre-

ka ciągnęli dwaj żołnierze; opierała się, albo

przerażona sytuacją nie była w stanie sama

iść.

W pobliżu Wzgórz Wuleckich, w oko-

licznych domach, znajdujących się w od-

ległości około 300-400 metrów od miejsca

egzekucji, mieszkały głównie rodziny pra-

cowników naukowych. Czwartego lipca

wszystkich ich zbudziły wystrzały. Obser-

wowano zatem ze swych mieszkań egze-

kucję aresztowanych, między innymi wła-

snych mężów i znajomych. W kilka dni

po egzekucji rodziny zamordowanych

(głównie kobiety) szły z dziećmi na Wzgó-

rza Wuleckie i szukały śladów egzekucji.

Wcześniej, bo drugiego lipca aresztowa-

ne w Lwowie także profesora Kazimierza

Bartla, byłego premiera. W nocy z 25/26

07.1941 roku wykonano wyrok śmierci na

prof. Kazimierzu Bartlu.

W niedługi czas po owym lwowskim

mordzie zaczęto ogałacać mieszkania pro-

fesorów. Samochodami SS wywożono ob-

razy, zabytkowe meble, cenne dywany i inne

wartościowe rzeczy. U prof. prof. Bartla i Gre-

ka „zainstalowano” niemieckich wysokich

rangą urzędników. Były to bowiem miesz-

kania luksusowo urządzone. W sumie w tych

lipcowych dniach stracono 45 osób.

W celu zatarcia zbrodni 8.10.1943

roku ekshumowano masową mogiłę pro-

fesorów i ich bliskich, ciała spalono, a pro-

chy rozsypano na Wzgórzach Wuleckich.

Jedynym profesorem, który przeżył kaźń,

a potem opisał swe aresztowanie i pobyt

w bursie Abramowicza był profesor Fran-

ciszek Gröer z Instytutu Medycznego Uni-

wersytetu Jana Kazimierza. Profesor został
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aresztowany i przewieziony do bursy razem

z prof. Janem Grekiem i Tadeuszem Żeleń-

skim Boyem. W czasie przesłuchania ge-

stapowcy dowiedzieli się, że prof. F. Gröer

ukończył medycynę na uniwersytecie nie-

mieckim w Wrocławiu (Breslau), przez

wiele lat był asystentem a potem docentem

w Wiedniu. Doskonale zatem znał język

niemiecki. Naziści uznali go za Niemca,

który zdradził swą ojczyznę i wyzywali go

od zdrajców, mimo że Gröer głośno zaprze-

czał i mówił, że był zawsze i jest Polakiem.

Nie mieli jednak odwagi rozstrzelać go,

gdyż na 100% nie znali prawdy, a poza tym

żoną profesora była Angielka i naziści oba-

wiali się, że na Zachodzie zrobi się głośno

o ich brutalnych mordach. Jeszcze wtedy

widocznie zależało im na opinii. Ułatwili

więc profesorowi ucieczkę. Kazano prze-

bywać mu na podwórzu bursy, a gdy minie

godzina policyjna iść do domu. W ten spo-

sób ocalony prof. Gröer stał się wiarygod-

nym świadkiem tego, co działo się w bur-

sie Abramowicza.

Zachęcam czytelników Forum Myśli

Wolnej do przeczytania książki Dietera

Schenka, między innymi z tego powodu,

że opisane w niej dramatyczne przeżycia

ludzi dotyczą w całej rozciągłości także pa-

trona Towarzystwa Kultury Świeckiej w Kra-

kowie, Tadeusza Żeleńskiego Boya. Książka

ta również zawiera całe bogactwo fotografii

ilustrujących Lwów tamtych czasów i inne

kresowe miasta i miasteczka. Książkę wy-

dano dzięki pomocy finansowej Fundacji

Lanckorońskich i rodzin pomordowanych

profesorów. Z niemieckiego przetłumaczył

ja nader dokładnie i umiejętnie Paweł Za-

rychta.

  �

STANISŁAW FRANCZAK

Bezsłowny monolog

Milczę jak bezbrzeżna cisza

która rozciąga się we mnie

i boli słyszę swój oddech

i widzę bezbarwne sny

pochłaniające mnie jak morze

jestem pyłkiem unoszonym

w czasoprzestrzeni żyję lecz

nic nie znaczę widzę

lecz nie rozumiem dotykam

gwiazd lecz nic nie czuję

jestem cząstką natury

wszechrzeczy która wypełnia

niebieską pustkę w galaktyce

milczę bo nie ma słów by

określić istotę ludzkiego bytu



5

NINA JANSEN                                                              Z ZAGRANICY

Za i przeciw

Eutanazja ma dużo zwolenników i tyleż

samo przeciwników. Różnica zdań wynika

z różnych systemów wartości, jakimi kie-

rują się obie strony. Przeciwnicy eutanazji

uważają życie za dar od Boga, a cierpienie

to kara za grzechy, które muszą odpokuto-

wać. Zwolennicy natomiast uważają, że jest

to sposób zakończenia życia nieuleczalnie

chorych. Kolejnym argumentem jest prawo

do wolności, a więc prawo decydowania

o własnym życiu, jak i o sposobie jego za-

kończenia. Znam kobietę, której mąż był

nieuleczalnie chory i poddał się eutanazji.

– Mąż chorował na raka jelit i nie miał

już żadnych szans na powrót do zdrowia.

Bardzo kochałam męża i nie mogłam już

dłużej patrzyć, jak bardzo cierpi. Nie jeste-

śmy katolikami, nie mieliśmy więc żadnych

schematów ograniczających logiczne my-

Eutanazja,

dobra śmierć na życzenie

Eutanazja nie jest zjawiskiem nowym. Już w starożytności była

akceptowana i stosowana. W Holandii wykonywano ją w sza-

rych szpitalnych strefach, pomimo że była jeszcze objęta prawem

karnym. Regulację tego problemu wymusiła opinia publiczna.

Dążenie do publicznej otwartej debaty nad drażliwymi kwestiami

to holenderski liberalizm, a eutanazja była jednym z najtrudniej-

szych zagadnień etycznych. W mediach toczyły się burzliwe dys-

kusje z udziałem lekarzy, polityków i ekspertów. Odbyło się wiele

procesów celem określenia koniecznych i precyzyjnych warun-

ków, które muszą być spełnione przed jej wykonaniem i w 2002

roku eutanazja w Holandii została zalegalizowana.

ślenie. Razem zadecydowaliśmy o eutana-

zji, miał zaledwie 42 lata.

Jest ci ciężko, prawda?

– Ze śmiercią męża musiałam się po-

godzić. Teraz myślę o czymś zupełnie in-

nym. Dlaczego diagnoza „nowotwór zło-

śliwy” prawie od zawsze oznacza wyrok

śmierci? Mówi się o ciągłych postępach

w medycynie, dlaczego więc ciągle nie ma

skutecznego leku, na który czekają milio-

ny ludzi na świecie?! Może jest, tylko jego

sprzedaż nie jest komercyjnie atrakcyjna.

Choroby przecież stanowią wielki biznes

dla światowego przemysłu farmaceutycz-

nego, który dba tylko o kolosalne zyski,

a człowiek nie liczy się wcale. Abyś mógł

żyć, musisz być zdrowy. To ta sytuacja za-

biła mojego męża, eutanazja była jedynie

koniecznym wyborem.
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Eutanazja w praktyce

Lekarz ma obowiązek udzielić pacjen-

towi pełnej informacji o jego chorobie jak

i o dalszych rokowaniach. Bywa, niestety,

że diagnoza jest bardzo niepomyślna; cho-

roba nieuleczalna i skonsultowana przez co

najmniej dwóch niezależnych lekarzy wy-

kluczy wątpliwość. Sytuacja pozostaje jed-

noznaczna. Perspektywa bólu i cierpienia

oraz dalszej wegetacji skłania chorych do

poddania się eutanazji. Prawo do eutanazji

nie może jednak stać się zjawiskiem po-

wszechnym i aby eutanazja mogła być do-

konana muszą być spełnione ściśle okre-

ślone warunki. Wobec dzieci poniżej 12 roku

życia eutanazja w Holandii jest zabronio-

na, natomiast za dzieci w wieku 12-16 lat

muszą zadecydować rodzice, przynajmniej

jedno z nich. Dobrowolna i powtarzająca

się prośba pacjenta o zabieg eutanazyjny,

udokumentowana pisemnym oświadcze-

niem, którego rejestracja upoważni lekarza

do dokonania zabiegu nawet wtedy, gdy

pacjent pozostaje już w śpiączce. Lekarz

musi być całkowicie przekonany, że żąda-

nie pacjenta było jednoznaczne, w pełni

świadome i niepozostawiające żadnej wąt-

pliwości, bowiem decyzja przystąpienia do

eutanazji jest aktem lekarza i pacjenta

wspólnie. Po dokonaniu eutanazji sporządza-

ne są szczegółowe oddzielne raporty przez

co najmniej dwóch lekarzy przy tym obec-

nych, które poddawane są ścisłej kontroli

prawnej. Należyta staranność i wyklucze-

nie wszelkich zaniedbań zdejmują całko-

wicie odpowiedzialność karną z lekarzy

wykonujących zabieg.

W Holandii nie wszyscy lekarze po-

dejmują się eutanazji. Miałam niebywałą
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okazję porozmawiać z lekarzem, który do-

konuje eutanazji, a znając lekarza bardzo

dobrze chętnie podjęłam rozmowę licząc

na szczerość jego wypowiedzi.

– Co myślisz o eutanazji i dlaczego

podjąłeś się jej wykonywania?

– Mam do czynienia z ludźmi obłoż-

nie chorymi, którzy na powrót do zdrowia

nie mają już żadnych szans. Ci ludzie bar-

dzo cierpią i wiedzą, że bez bólu nie prze-

żyją już żadnego dnia. Osobiście uważam,

że okrucieństwem jest odmówić pomocy

i zmuszać do dalszego życia, jeśli chory

chce godnie umrzeć. Widziałem też takich,

którzy z rakiem walczyli do końca, wyrzu-

cając z siebie fragmenty wnętrzności i mówili

z przekonaniem, że jeszcze z tego wyjdą.

– Przeciwnicy eutanazji uważają,

że jest to sprzeczne z etyką zawodu

lekarskiego.

– Moim obowiązkiem jest udzielenie

pacjentowi pełnej informacji o jego choro-

bie i dalszym jej przebiegu. Kolejnym

moim obowiązkiem jest też przeciwdzia-

łać cierpieniom i chorym nieść pomoc.

Należy uszanować wolę chorych i pozwo-

lić im godnie umrzeć, przerywając tym sa-

mym pasmo nieustających cierpień. Znam

wiele przypadków, gdzie nieuleczalnie cho-

rzy chcąc przyspieszyć swoją śmierć od-

mawiali przyjmowania napojów i pokar-

mów. Czy to nie jest samobójstwo? Czy

bardziej etycznym będzie nie dopuścić do

godnej śmierci i pozwolić na samobójstwo,

zrzucając z siebie odpowiedzialność? Da-

jąc prawo do aborcji zabija się życie jeszcze

w łonie matki, jak można zabronić prawa

do śmierci tym, którzy do życia nie są już

zdolni?

Kościół krzyczy: nie!

– Nie każdy jest przecież osobą wie-

rzącą, a i Bóg dał człowiekowi wolną wolę.

Przekonania religijne nie są przecież obo-

wiązkiem każdego, a pogląd i decyzja osoby

niewierzącej nie powinny budzić sprzeci-

wu pozostałych.

– Jest jeszcze opieka paliatywna,

hospicja.

– Przeznaczona jest przede wszystkim

dla chorych z trudnymi do kontroli obja-

wami i dla tych, którzy znajdują się w koń-

cowym stadium śmiertelnej choroby. Ciągła

opieka ze strony innych staje się dla nie-

których trudna do zniesienia i nie wszyscy

chcą się poddać uporczywej terapii. Jeśli

degradacja organizmu zaczyna postępować

w sposób nieodwracalny i nastąpił już po-

wolny proces umierania, ciągłe podtrzymy-

wanie życia przez maszyny traci sens. Nie

powiedziałem nic o kosztach, a są ogromne.

– Czy lekarz wykona eutanazję na

prośbę każdej, nieuleczalnie

chorej osoby?

– Nie wszyscy lekarze godzą się na

przerwanie życia choremu, bo nie wszyscy

chorzy kwalifikują się do eutanazji. Maksi-

mum wiedzy lekarskiej o chorobie, a także

o jej następstwach, sklasyfikowanych w me-

dycynie, pozwoli lekarzowi podjąć najod-

powiedniejszą decyzję. Eutanazji odmawia

się osobom ze schorzeniami trudnymi do

zniesienia, jednakże nie zagrażającym życiu

pacjenta w krótkiej perspektywie. Bardzo

rygorystyczne prawo jak i rygorystyczna

kontrola powoduje, że eutanazja wykony-
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wana jest w najbardziej uzasadnionych

przypadkach.

– Kto najczęściej poddaje się

eutanazji, chodzi mi o konkretne

grupy społeczne?

– Nie znam życiorysów wszystkich

pacjentów. Myślę, że są to ludzie, którzy

wcześniej byli bardzo aktywni zawodowo

i społecznie, też osoby bardzo silnie zwią-

zane z rodziną i najbliższymi, a coraz

trudniejszy kontakt każdego dnia powodu-

je utratę emocjonalnej więzi.

Na tym zakończyliśmy rozmowę, któ-

ra łatwą nie była, przynajmniej dla mnie.

Eutanazja na pewno jest trudnym zagad-

nieniem, tematu nie można jednak unikać,

gdyż staje się on coraz bardziej aktualny.

W wielu krajach podejmowana jest próba

legalizacji eutanazji, jednakże jej akcepta-

cja wymaga ogromnej zmiany kulturowej

społeczeństwa. Legalizacja ustawy to akt

zwiększenia ludzkiej wolności i swobody,

bo przecież to prawo nie jest przymusem,

daje tylko szansę wyboru i eutanazja pozo-

staje zawsze aktem dobrowolnym.                 �

MAREK JERZY STĘPIEŃ

O jeden wiersz za daleko

O jeden wiersz za daleko

stanąłem w twoim ogrodzie

pomiędzy rzędami słów

o czerwonych kielichach

w ich wirującym wnętrzu

polarne zorze miłości

rozkwitają na wieczność

błyskami

mroźnego światła

Andrzej Gnarowski

Zwięzłe nieskończone

W wysokich gałęziach trwa porodowy

 chaos

W dzikim winie kiełkuje rąbek słońca.

A ptaki

Z twoich oczu skrywają się przede mną

 w stajniach

Konwaliowych. Zakwitają w dłoniach

Z w i ę z ł e   n i e s k o ń c z o n e
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Holenderscy homoseksualiści są też

bardzo wpływowi w Unii Europejskiej i wy-

wierają nacisk na kraje kandydujące do

Unii, aby również zalegalizowały homosek-

sualizm. Holandia pomaga w ubieganiu się

o azyl polityczny osobom prześladowanym

we własnym kraju z racji swojej orientacji

seksualnej, z czego korzysta bardzo dużo

uchodźców. W sondażach dotyczących

życia osób homoseksualnych Holandia

przoduje jako najbardziej otwarte i toleran-

cyjne państwo. W każdym większym mie-

ście tego kraju istnieje co najmniej kilka

lokali przeznaczonych wyłącznie dla tych

osób, a największym tego centrum jest

Amsterdam. Miasto dysponuje ponad 100

lokalami, jak puby, dyskoteki, hotele czy

restauracje. Coroczne parady homoseksu-

alistów, organizowane w Amsterdamie,

przyciągają wielotysięczne grupy uczestni-

ków i zwolenników i stolica Holandii uzna-

wana jest za najbardziej przyjazne miasto

w całej Europie. – Płacimy takie same po-

datki jak pozostali obywatele, mamy więc

prawo korzystać z pieniędzy publicznych

– mówią uczestnicy parad. Rząd holender-

ski przeznacza rocznie duże środki finan-

sowe na programy edukacyjne promują-

ce środowisko homoseksualne. To także

w Holandii ukazuje się najwięcej czasopism

o tematyce homoseksualnej, a w telewizji

publicznej na wielu kanałach emitowane są

programy dla tych właśnie osób. Duży

wpływ na powyższą sytuację ma pokaźny

wskaźnik laicyzacji kraju, a stosunek ko-

ścioła katolickiego w tej kwestii nie odgry-

wa znaczącej roli. Na równi z innymi.

Holenderskie prawo zapisane w kon-

stytucji gwarantuje zakaz dyskryminacji

osób homoseksualnych w życiu społecz-

nym, gospodarczym i politycznym. Restryk-

cje w naborze tych osób na wyższe i odpo-

wiedzialne stanowiska byłyby równie

absurdalne jak utrudnienia w dostępie do

pracy wobec osób rozwiedzionych, żyją-

cych w wolnych związkach, czy odmien-

NINA JANSEN                                                              Z ZAGRANICY

Holandia należy do najbardziej liberalnych narodów świata. Jako

pierwszy kraj na świecie uznała konkubinat tej samej płci przyzna-

jąc konkubentom te same prawa, jakie mają tradycyjne związki,

a w 2003 r. zalegalizowała prawo do zawierania małżeństw przez

osoby homoseksualne. Poziom tolerancji wobec osób homoseksu-

alnych jest w tym kraju bardzo wysoki. Sondaż na zlecenie Unii

Europejskiej pokazał, że aż 82% Holendrów popiera małżeństwa

homoseksualne i był to najwyższy wskaźnik spośród wszystkich

krajów należących do Unii.

Homoseksualne pary

w Holandii



10

nym kolorze skóry i powyższe przykłady

można mnożyć w nieskończoność. Choro-

ba, czy normalność?

Trzymanie się za rękę podczas space-

ru, okazywanie sobie bliskości przez męż-

czyzn czy kobiety w miejscach publicznych

w Holandii jest zjawiskiem powszechnym

i w pełni akceptowanym. Problem akcep-

tacji osób homoseksualnych zmieniał się

w czasie i kulturze narodowej. Holender-

ski profesor Gerard de Groot stwierdził, że

wcześniejsza dyskryminacja tych ludzi,

oprócz bólu i cierpienia, prowadziła do

wygaszenia reakcji seksualnych, zaburzeń

emocjonalnych i psychicznych oraz znaczą-

cego spadku poczucia własnej wartości, w

żaden jednak sposób nie prowadziła do

zmiany orientacji. Częstym problemem

były przypadki ludzi młodych, którzy ujaw-

niali rodzicom swoją preferencję seksualną.

Ci, aby pomóc swoim dzieciom, posyłali

ich do psychologów w nadziei, że tamci po-

lepszą i ułatwią im życie. Na szczęście wielu

mądrych psychologów odmawiało leczenia

i dalszej zbędnej terapii. Młodzi homosek-

sualiści nie mają problemów, może poja-

wić się on w wieku starszym, jeśli we wza-

jemnej relacji seks odgrywa główną rolę.

Nie mając już młodego, pięknego ciała mają

coraz mniej okazji do zbliżeń, kupują więc

seks za pieniądze. Ale czy ta sytuacja zda-

rza się tylko w związkach homoseksual-

nych?

Obecnie przyjmuje się zmianę mode-

lu rodziny. Coraz częściej mamy do czy-

nienia ze związkami otwartymi, pojawiają

się rodziny przyjacielskie jak również ro-

dziny homoseksualne.

W Holandii w 2005 r zostało ustano-

wione kolejne prawo, mianowicie możli-

wość adopcji dzieci prze pary homoseksu-

alne, a kolejny sondaż pokazał, że aż 69%

Holendrów to prawo akceptuje. Pary, które

występują o adopcję, muszą mieć wcześniej

zalegalizowany swój związek. Ciekawostką

jest fakt, że dzieci adoptowane przez les-

bijki miały znacznie mniej problemów w szko-

le i środowisku niż ich rówieśnicy z rodzin

heteroseksualnych. Powodem powyższej

sytuacji, jak się powszechnie sądzi, jest

większe zaangażowanie kobiet w proces

wychowawczy. Nie ma też żadnej pewno-

ści, że pary homoseksualne wychowają

dzieci o podobnej orientacji, bowiem dzie-

ci wychowane w rodzinach heteroseksual-

nych też przejawiają homoseksualne skłon-

ności.

Chciałabym przytoczyć pewną rozmo-

wę. Podczas uroczystości rodzinnej weszło

dwóch mężczyzn. Mieli około 40 lat, bar-

dzo zadbani, mieli w sobie jakiś magne-

tyzm. Wiedziałam, że są parą. W odpowied-

niej chwili podeszłam do jednego z nich,

miał na imię Maarten, i przy lampce wina

zaczęliśmy rozmawiać.

– Jak się poznaliście, przez internet?

– Nie szukałem przez internet, tam są

ludzie bez twarzy, Johana poznałem w ka-

wiarni.

– Opowiedz coś o sobie.

– Wiem, o co chcesz zapytać i co

chcesz wiedzieć. O swojej orientacji sek-

sualnej opowiedziałem rodzicom. Nie był

to dla nich żaden problem. Zrozumieli moje

potrzeby i dali mi szansę pozostania sobą,

za co pokochałem ich jeszcze bardziej. Wiem,

że mam u nich zrozumienie, wsparcie i praw-

dziwą miłość.

– Miałeś szczęście, masz mądrych ro-

dziców.

–  Gdyby było inaczej, wyprowadził-

bym się z domu.
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–  Miałeś kontakty seksualne z kobie-

tami?

– Kobiety interesowały się mną, ale ja

unikałem dwuznacznych sytuacji. Co praw-

da raz czy dwa spróbowałem, ale to nie było

w mojej naturze. Nie chciałem dłużej okła-

mywać siebie i innych. Czułem, że brakuje

mi chłopaka, z którym mógłbym porozma-

wiać, pomóc mu w życiowych problemach,

przytulić się do niego, oddać mu jakąś cząst-

kę siebie.

– Jesteś teraz szczęśliwy? Na pewno

tak.

– Tak, bardzo. Szukałem partnera nie

tylko na seks, ale na całe życie i go znala-

złem. Z Johanem prowadzimy uporządko-

wane, normalne życie. Pracujemy, razem

odpoczywamy, mamy bardzo dużo przyja-

ciół, często wychodzimy z domu, a w pla-

nowaniu przyszłości mamy też wspólne

cele.

– Mogę ci tylko pogratulować.

– A jak ci ludzie żyją w Polsce? – za-

pytał znienacka.

– Z tego co wiem, są to przeważnie

ukryte związki, nie pokazują się swobod-

nie na zewnątrz, i na pewno nie mogą cie-

szyć się pełnią życia. Przyjęte normy i świa-

domość polskiego społeczeństwa stanowi

ciągle barierę dla tych ludzi.

– Jaka szkoda, można im tylko współ-

czuć – powiedział w zamyśleniu Maarten.

– Opowiesz coś jeszcze?

– Muszę ci powiedzieć, że jesteś atrak-

cyjną, bardzo interesującą kobietą.

– Pociągam cię seksualnie? – zapyta-

łam trochę z przekory.

– Sorry, nie – uśmiechnął się.

– Dlaczego sorry, twoja odpowiedź

świadczy, że dokonałeś w swoim życiu

właściwego wyboru.

JANUSZ ZAKRZEWSKI

Pałac sprawiedliwości

Rozwiera swe wrota

Wchłania by rzucić na fale przygody,

która napawa zwątpieniem

Los jest niepewny lecz wyjdziesz

z życiem bo kary śmierci nie ma

Stracisz wszystkie nadzieje i wiarę

bo przygoda ta nie jest sprawiedliwa

Powrócisz niepogodzony do świata

innego

Nie wierz, że będzie lepiej

Nowa przygoda czeka na ciebie

– Podoba ci się Holandia? – zapytał.

– Bardzo piękny kraj – odpowiedzia-

łam na jednym oddechu.

BP
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WŁADYSŁAW LORANC

Nie jestem socjologiem religii. Nie je-

stem też politologiem. Moje zainteresowa-

nia prowadziły mnie niekiedy w obszar

każdej z tych nauk, lecz do dziś są one ob-

szarem indywidualnych ekspedycji po-

znawczych podejmowanych po zderzeniu

się z trudnymi pytaniami. Szukałem wtedy

wyjścia w lekturze prac naukowych. Z wybo-

ru pozostawałem jednak człowiekiem poli-

tyki. Polityka nigdy nie była dla mnie dra-

biną ze snu Jakuba, która twardo stojąc na

ziemi wierzchołkiem sięga nieba i stóp jedy-

nego Suwerena. Do dziś pojmuję politykę

jako najprostszą z dróg prowadzących do

zrozumienia świata, czyli także swego

życia. Polityka to towarzyszenie ludziom

wtedy, gdy w zaspokajaniu ciągłej i nie-

zmiennej potrzeby chleba uświadamiają

sobie, że powinien on mieć także swój

smak, kształt i zapach. Polityka to wspólna

wędrówka z innymi nie tylko w rozpisa-

nym na tysiące wariantów akcie pracy

Kościół się zmienia,

ale czy się zmieni?

Poproszono mnie o wygłoszenie odczytu, ale nie na temat które-

goś z pontyfikatów, lecz posoborowego Kościoła Katolickiego.

Oczekiwano odpowiedzi na pytanie: „Jaki jest stan Kościoła po

Soborze Watykańskim II, czy towarzyszy przemianom świata, czy

namawia do odwrotu?”. Zainteresowała mnie ta sugestia. Przed-

stawiłem dwa tematy do wyboru: „Kościół się zmienia, ale czy się

zmieni?”, lub „Kościół się zmienia ze światem, czy wbrew świa-

tu?”. Wybrano temat pierwszy. A więc wszystko, co powiem, bę-

dzie przypomnieniem historii Kościoła i próbą odpowiedzi, co się

zmienia.

wytwórczej, której jakością potwierdzamy

rzetelność deklarowanych intencji huma-

nistycznych oraz gotowość wyboru warto-

ści. Każdy człowiek przy wyborze wartości

potrzebuje pewności, że wybiera te właści-

we. A pewność zależy od mądrego rozu-

mienia osoby ludzkiej. Nie trudno przeko-

nać siebie lub rozmówcę, że człowiek jest

podmiotem. By to zdanie zachowało walor

sądu opisowego, a nie nabrało cech zdania

normatywnego, trzeba uwzględnić, że czło-

wiek, by był zdolny postawić pierwszy sa-

modzielny krok, potrzebuje mniej więcej

roku, a do nauczenia się trudnej sztuki de-

cydowania o sobie potrzebuje co najmniej

osiemnastu lat. Interpretowanie człowieka

jako podmiotu poza tym kontekstem, a więc

bez respektowania więzi jednostki ze

wspólnotą, to czynność równie pusta jak

tłumaczenie słowa „wspólnota” w oderwa-

niu od jednostki.
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Z trzech interpretacyjnych podejść do

tematu, który nas interesuje, przypominam:

podejście socjologa, podejście politologa

oraz punkt widzenia polityka, wybieram

ostatnie. Wyjaśnię, że świadomie pominą-

łem spekulatywne gry intelektualne teolo-

gów, bo bezkrytycznie nadużywają słowa

„tajemnica”, a już przed laty nabrałem prze-

konania, że nie warto zajmować się teksta-

mi, których jedynym walorem jest ten, iż

mogą być przedmiotem zapamiętania i po-

wtarzania na każde zawołanie. Jeszcze dziś

chętnie pytam: co warta jest wiedza, która

nie rozjaśnia twego życia? Powtórzę, że już

przed laty zastanowił mnie biblijny opis

aktu strącenia bałwochwalstwa i dania lu-

dowi Izraela nowego prawa – Dekalogu.

Przypomnę tylko zakończenie tego opisu:

„i stanął lud z daleka, a Mojżesz przystąpił

do mgły, w której był Bóg”. Do poznania

Kościoła, instytucji ewidentnie ludzkiej,

w analizie jego celów i działań uprawnio-

ne jest podejście polityka. Może ono być

równie owocne jak erudycja religioznaw-

cy. Skoro bezspornym jest istnienie ludzi

wierzących i oczywistym istnienie kościo-

łów oraz ich magisteriów, one właśnie po-

winny zainteresować polityka. Skoro lud

znów „staje z daleka”, a jesteśmy świadka-

mi tego procesu, należy poznać i zrozumieć

motywy jego zachowania się. Nie ma in-

nego sposobu opanowania zagrożeń, któ-

rym zostaliśmy poddani ewangelizacyjny-

mi ambicjami współczesnego Kościoła,

albowiem w jego gotowości nawracania nas

dostrzegamy wciąż jeszcze żywy podziw

dla „dzieła” konkwistadorów.

Odpowiedź na pytanie o zmiany w Ko-

ściele rozpocznę od zacytowania myśli

z Dialogu o ludzkiej przyszłości. Odbyli go
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A. Toynbee i D. Ikeda, filozof chrześcija-

nin i filozof z kręgu buddyzmu. Ten drugi

powiedział: „Każda organizacja społeczna

jest oparta na jakiejś filozofii lub jakiejś

religii, a organizacja jest dobra o tyle tylko

– lub o tyle zła – o ile dobra lub zła jest

duchowa podstawa, na której się opiera”.

Nowe idee powstają wtedy, gdy są niezbęd-

ne ludziom, gdy przekonują się, że bez no-

wej religii czy nowej filozofii nie zacho-

wają zdolności obrony siebie wobec

przeciwności, jakim poddaje ich życie

wspólnotowe.

Powstanie chrześcijaństwa nie było

jednorazowym aktem. Było procesem dłu-

gim i skomplikowanym. Zmiany te nie były

akompaniamentem, lecz jego naturą. Histo-

ria tej religii nie wynurza się z mroku dzie-

jów. Została jakoś tam opisana i od począt-

ku bogato udokumentowana. Tak bogato,

że na Soborze Nicejskim w 325 roku po-

trzebna była interwencja Ducha Świętego,

by w nadmiarze literatury wskazał teksty

kanoniczne i apokryficzne. Ten fakt po-

twierdza trafność opinii, że w formowaniu

się Nowego Testamentu zmiana nie była

czymś wyjątkowym, lecz istotą procesu.

Ten aspekt sprawy nie musi nas laików

zajmować. Ograniczmy się do stwierdze-

nia, że chrześcijaństwo było szczepem

z winnicy judaizmu. Zawdzięczamy Chry-

stusowi nowy pęd, apostoł Paweł, dozna-

jąc iluminacji na drodze do Damaszku, zjed-

noczył go z tradycją helleńską. Nową religię

połączył z dziedzictwem Izraela, Grecji

i Rzymu.

Równie znacząca jak judaistyczna in-

spiracja była tradycja grecka. Uczyła ona

objaśniać przyrodę bez opuszczania jej

gruntu, a filozofię człowieka integrować z za-

sadą, że źródłem wszystkiego jest człowiek.

Nowa religia wrastała w struktury rzym-

skiego imperium. Stała się fundamentem

feudalizmu. Raz jeszcze powtórzę: to nie

był akt jednorazowy lecz proces, który trwał

kilka stuleci. Nietrudno przeprowadzić do-

wód, że ewolucja doktryny chrześcijańskiej

trwa do dziś. Ten w istocie teologiczny pro-

blem pomińmy. Nas interesuje instytucja

a nie teologia, nie dogmatyka, lecz ewolu-

cja struktur. Proces zmian odnosimy do Ko-

ścioła i jego polityki. Poprzestańmy więc

na stwierdzeniu, że od czasów Konstantyna

Wielkiego chrześcijaństwo pozostawało

pod opieką nie tylko cesarza rzymskiego,

lecz krok po kroku było podnoszone do roli

religii państwowej. Stało się siłą kreacyjną

powstającego ustroju feudalnego. Stworzo-

no je i było modelowane przez realia tego

ustroju. Nie będę opisywał tego „sprzęże-

nia zwrotnego” trwającego kilka wieków.

Pomijam epokę Reformacji i Kontrrefor-

macji. Temat zachęca, by skoncentrować

uwagę na współczesnych zmianach w Ko-

ściele Katolickim. A jeśli tak, to dobrze

będzie wziąć za punkt wyjścia do analizy

nie reakcję Kościoła na antyfeudalną Re-

wolucję Francuską i jego zmagania z kwe-

stią socjalizmu, których doniosłość sym-

bolizuje encyklika Leona XIII Rerum

novarum oraz cała biblioteka komentarzy

i przyczynków do niej.

Za punkt wyjścia przyjmuję dwie woj-

ny, które odmieniły świat. Pierwsza i dru-

ga wojna światowa, rozdzielone niespełna

dwudziestoletnim okresem zawieszenia

broni, były katastrofą, która nie tylko zburzyła

złudzenia „pięknej epoki”, lecz wstrząsnę-

ła kulturą i cywilizacją Zachodu. Te wojny

nadały słowu „zmiana” sens, jakiego nie

miało nigdy wcześniej. Okazało się, że nie

tylko nie kończy się historia, ale nigdy nie
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jest też tak, iż wystarczają lepsze narzędzia

do stworzenia lepszej historii. Jej decydu-

jącym czynnikiem pozostał człowiek.

Kryzysu, który wywołały obie wojny,

doświadczeń całego gatunku ludzkiego nie

można już było opisywać językiem trady-

cyjnej retoryki chrześcijańskiej. Zwłaszcza

zaś nie można było poprzestać na diagno-

zach papieża Piusa XII. Przyznawał, że

popełniono grzechy ciężkie, ale dzięki

Opatrzności przezwyciężono je i trwają tyl-

ko jako przestroga. Utrzymuje się natomiast

zagrożenie główne – komunizm i jego isto-

ta, czyli bezbożny ateizm. Kościół chciał

sugerować ludziom wierzącym, że nic się

nie stało. Niestety, stało się zbyt wiele!

Wojny światowe ujawniły, że polityka kon-

kwistadorów nie minęła bezpowrotnie.

Spowszedniał nawyk trzebienia ludów

uznawanych za gorsze. Antagonizujące każ-

de społeczeństwo konflikty klasowe zastą-

piono podziałami rasowymi, na które czło-

wiek w istocie nie ma wpływu. Doznaje ich

i przeżywa jako fatum. W pierwszej poło-

wie XX wieku jako rasę gorszą wskazano

Żydów, a program ich wyniszczenia nazwa-

no językiem dziwnie podobnym do religij-

nego: „ostateczne rozwiązanie kwestii

żydowskiej”. Miejscem eksterminacji sta-

ły się nie kolonie, lecz metropolie zachod-

niego świata. Wskazanie jako zagrożenia

nie klasy, lecz rasy, uderzyło w samą istotę

chrześcijaństwa. Przecież ta religia wchodziła

w świadomość ludów nie jako religia Na-

rodu Wybranego, lecz jako spoiwo łączące

wszystkich ludzi bez względu na rasę, kolor

skóry czy odmienności kultury tworzonej

przez wspólnoty. Tych doświadczeń, podkre-

ślę doświadczeń gatunku ludzkiego, nie moż-

na było skwitować frazesem: To już historia!

Śmiertelnym ryzykiem stał się fakt zła-

mania koalicji stworzonej do gorącej woj-
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ny z faszyzmem i w pół roku po zakończe-

niu wojny zastąpienie jej koalicją do zim-

nej wojny z komunizmem. Ludzi piętno-

wanych „garbatymi nosami” zastąpiono

najpierw „czarnuchami”, później „żółtka-

mi”, a najchętniej „czerwonymi”. Stworzo-

no ryzyko katastrofy przekraczającej gra-

nicę wyobraźni. Tego zupełnie nie rozumiał

papież Pius XII.

Odtworzyłem tło, by zatrzymać uwa-

gę na wydarzeniu, które uratowało Kościół

Katolicki. Oczywiście, mam na myśli So-

bór Watykański II.  Czym on był? Sobór

zwołał papież Jan XXIII, którego pontyfi-

kat od pierwszych dni przyciągnął uwagę

determinacją, z jaką uwalniał Kościół Ka-

tolicki z gorsetu feudalnej tradycji. Ency-

klika Mater et Magistra pobudziła myśl

rządzących i rządzonych. Jedni i drudzy

zaczęli nazywać papieża „proboszczem

świata”, w czym wyrażało się uznanie za

sposób, w jaki rozumiał powszechność

Kościoła. Przygotowano Sobór i otwarto go

w warunkach tzw. „kryzysu karaibskiego”,

gdy na wątłej nitce strachu zawisło widmo

wojny nuklearnej. Papież otwierając Sobór

zalecał, by posługiwać się: „lekarstwem

miłosierdzia, aniżeli surowością (...) wska-

zywać raczej na skuteczność swej nauki,

aniżeli występować z potępieniem”. W pół

roku po otwarciu Soboru Jan XXIII ogłosił

encyklikę Pacem in terris, skierowaną nie

tylko do katolików, lecz „do wszystkich

ludzi dobrej woli”. Kruchość życia nie po-

zwoliła Wielkiemu Papieżowi dokończyć

dzieła. Tej misji dokonał następca, Paweł

VI, ale o Janie XXIII powiedziano jeszcze

w trakcie Soboru: „pozostawił dusze bliż-

sze Bogu i ziemię ludzką łatwiejszą do za-

mieszkania”. Sobór przygotował projekt

zmian w Kościele jako akt podjęty razem

ze światem, a nie wbrew niemu. Bronił

wielkich idei. Obronił ideę pokoju, bez któ-

rej utrzymanie ładu w stosunkach między

wspólnotami było niemożliwe. Nazwano

ten Sobór „końcem kontrreformacji”. Gdy

w czerwcu 1987 roku statystowałem w uro-

czystym wręczaniu portretu Hozjusza jako

daru Jana Pawła II dla władz Państwa Pol-

skiego, zwątpiłem w realizm tej oceny. Dziś

mam pewność, że Jan XXIII doskonale ro-

zumiał, iż gdyby Kościół Katolicki nie

zwrócił się „do wszystkich ludzi dobrej

woli” o zachowanie pokoju, logika polity-

ki konfrontacyjnej wciągnęłaby go w od-

powiedzialność za katastrofę nuklearną, co

byłoby równoznaczne ze współodpowie-

dzialnością za wojnę powszechną, czyli za

ryzyko upadku cywilizacji zachodniej. Oca-

leni powtarzaliby jak proroctwo słowa

Ghandiego: „Chrześcijaństwo to wspania-

ła religia, gdyby nie chrześcijanie”. Czym

więc był Sobór Watykański II? Widzę

w nim nieco spóźnioną lecz wielką próbę

Kościoła Katolickiego zapobieżenia nowej

wojnie światowej.

Przede wszystkim cenię w nim hero-

iczny wysiłek Jana XXIII, by uwolnić struk-

tury Kościoła i metody ich funkcjonowa-

nia od zniewolenia tradycją feudalną.

Wpływ Soboru na ewolucję świata naj-

pierw był ożywczy, bezpośredni i wielki.

Potwierdził słowa Pawła VI, który zamy-

kał jego obrady: „obecny sobór to wielka

rzecz (...) postanowienia soboru muszą być

wyrazem potrójnej miłości: do Boga, Ko-

ścioła i ludzi”.

Z potwierdzeniem ostatniego członu,

czyli miłości do ludzi, dokonała się nieprze-

widywana zmiana. Zareagowano najpierw

otwarcie. W Ameryce Łacińskiej zrodził się

ruch odnowy, który przyjął nazwę „teolo-
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gia wyzwolenia”. Wywołała ona lęk przed

schizmą. W Ameryce Północnej elity władzy

i własności przeraziły się, że nastąpi wy-

parcie religii z życia publicznego, a w kon-

sekwencji destabilizacja tożsamości obu

Ameryk. Zdecydowano się na opór w formie

tzw. konserwatywnej rewolucji. Jej głów-

nymi postaciami stał się Ronald Reagan

razem z wpływową grupą teologów, filo-

zofów i doradców. Kontynuowali opór tak-

że późniejsi prezydenci, a wśród nich Bush

oraz jego szef wywiadu w ministerstwie

obrony gen. Boykin, który przekonywał, że

to Bóg umieścił Busha w Białym Domu.

Polityczne credo wypowiedziano w sło-

wach: „Gdy zepsuciu ulega

cała kultura, moralni przywód-

cy muszą rządzić narodem

wbrew jego woli”. W tej sytu-

acji „teologia wyzwolenia”

musiała upaść. Najważniej-

szym skutkiem tego upadku

była transformacja Soboru Wa-

tykańskiego II. Nadal go kom-

plementowano, ale trochę tak,

jakby wzywano imiona świę-

tych nadaremno. Jednym ze

skutków długiego pontyfikatu

Jana Pawła II był fakt, że So-

bór zaczął istnieć jako replika

morskiej latarni. Widzimy jej

światło, lecz nie wiemy, czy

załoga statku, który ma prze-

płynąć między Scyllą globali-

zmu a Charybdą demokracji,

też je widzi i respektuje. A prze-

cież Sobór nie był projektem

nowych form języka, stadiono-

wych wieców religijnych czy

igrzysk przeniesionych z kul-

tury masowej. Sobór był pro-

gramem tworzenia nowych treści życia.

Nieoczekiwanej, dyskretnej transformacji

Soboru nie skorygował pontyfikat Bene-

dykta XVI. Jedno mu jednak Kościół za-

wdzięcza. Na początku prosił o modlitwę

w jego intencji słowami: „Módlcie się za

mnie, abym nie uciekał z obawy przed

wilkami”. Gdy po paru latach zorientował

się, iż kryzys Europy wywiera negatywny

wpływ na Kościół, a on nie znajduje sił do

skutecznego przeciwdziałania, nie czekał

na naturalny koniec swojej posługi. Bene-

dykt XVI jako intelektualista wiedział, że

Kościół może nie wytrzymać publicznej

agoni drugiego starca na Piotrowym tronie.
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Namiestnik Boga ma przecież odnawiać,

a nie umierać. Postanowił abdykować. Stało

się zagadką, kogo wybiorą kardynałowie.

Najbardziej prawdopodobny był wybór

Włocha. Gdy w parlamentarnych wyborach

Włosi wskazali dwóch błaznów jako kan-

dydatów na stanowisko premiera ich rzą-

du, nie tylko ujawnili, że nie radzą sobie z

kryzysem, lecz pobudzili lęk przed soju-

szem mafijnego nurtu w kościele włoskim

z wciąż wpływowymi siłami konserwatyw-

nej rewolucji w USA. Stawało się jasne, iż

przyszły papież nie będzie Europejczykiem,

lecz Latynosem, jeśli główną rolę ma na-

dal odgrywać kultura Zachodu, albo będzie

Azjatą lub Afrykaninem, jeśli Kościół Ka-

tolicki będzie szukał ratunku w widowi-

skach, w magii czy nowych obrzędach.

Wybór kardynała Jorge Mario Bergoglio,

który przyjął imię Franciszka, to – jak oso-

biście sądzę – próba wejścia na słynną trze-

cią drogę. Żadnej z istniejących struktur

kościelnych, także Opus Dei, wcześniej wy-

dźwigniętej do roli oddziału specjalnego,

nie chciano utrzymać jako struktury rozda-

jącej karty. Wybór Franciszka był próbą, w

istocie rozpaczliwą, by uniknąć alternaty-

wy między dalszym pełnieniem roli kościo-

ła globalistów, a powrotem do niezapo-

mnianej tradycji „ruchu księży robotników”

oraz odrzuconej z lęku przed schizmą „teo-

logii wyzwolenia”. Propozycja nowego

papieża jest próbą przezwyciężenia dyle-

matu przez powrót do tradycji franciszkań-

skiego kościoła ubogich. Czy jest to realna

szansa? Wątpię! Rozradowanego zwolen-

nika kościoła ubogich zapytałem: czy dużo

znasz ludzi, którzy chcą być ubogimi?

Masy instynktownie czują, że w świecie

takim, jaki on jest, znalezienie się w strefie

ubóstwa oznacza ryzyko wykluczenia lub

nawet  bezpośrednie zagrożenie życia. Czło-

wiek normalny potrzebuje nie ubóstwa jako

najkrótszej z dróg do raju, lecz bezpieczeń-

stwa, a więc pracy, godziwych warunków

jej wykonywania i sprawiedliwego wyna-

gradzania. Ludzie pracy potrzebują powro-

tu do tradycyjnej idei robotników, wyeman-

cypowania ludzi pracy, do przywrócenia

pracy jej godności. Pamiętam, jak Jan Paweł

II w czerwcu 1987 roku mówił do tysięcy

łódzkich włókniarek, że Kościół chce być

kościołem robotniczym. Dziś nie ma już

włókniarek, nie ma stoczniowców. Jest emi-

gracja za chlebem. Są tylko ludzie ubodzy,

którzy chcą być bezpieczni. Alternatywa za-

proponowana przez papieża Franciszka

brzmi dobrze w uchu moralnie wrażliwej

jednostki, szukającej wzoru uczciwego

życia. Jako propozycja ładu w świecie sza-

mocącym się między globalizmem a demo-

kracją programem ona nie jest. Na razie

Kościół ogłosił tylko wolę zmian. Przyznał

publicznie, że los Soboru Watykańskiego

II nie może być oddany historii. Kościół

powinien wrócić do programowych idei

Soboru, a nie wzywać jego imienia nada-

remno. Kościół ubogich to drogowskaz po-

stawiony daleko przed rozdrożem. Kardy-

nałowie wahali się, którą z dróg wskazać.

Podtrzymali lęk Kościoła przed wskaza-

niem emancypacji ludzi pracy. Poprzestali

na pochwale ubóstwa. Jeśli Kościół ogra-

niczy się do tej pochwały, dozna porażki, po

której nie reformy, ale rozłam stanie się

nieunikniony. Na razie doszedł do rozstaju

dróg i stoi. Obawiam się, że gra na czas, ale

czasu ma niewiele. Świat potrzebuje nie

ubóstwa, lecz racjonalnej gospodarki i poczu-

cia bezpieczeństwa. Kwestia zmian w Ko-

ściele pozostaje więc otwarta!

�
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IRENEUSZ KAWA

Kapitalizm jako zombi

– Chrisa Harmana

analiza kapitalizmu (cz. II)

W książce Kapitalizm zombi. Globalny kryzys i aktualność myśli

Marksa Chris Harman analizuje zjawisko kryzysu i ustala jego rolę

w formowaniu się współczesnego kapitalizmu.Odwołuje się do kon-

cepcji kapitalizmu opisanej przez Marksa, aby rozważyć prognozy

rozwoju systemu na przyszłość.  Dowodzi, że teoria Marksa po uak-

tualnieniu jako jedyna pośród teorii ekonomicznych w pełni wyjaśnia

dynamikę systemu kapitalistycznego w ciągu ostatnich 150 lat.

Dziś jeszcze powszechne jest przeko-

nanie, że marksizm definitywnie odszedł

do lamusa po 1989 roku. Tymczasem obec-

nie Karol Marks i jego poglądy przeżywają

swój renesans.  W ciągu ostatnich lat na sku-

tek ekonomicznego kryzysu, który zapo-

czątkował rozczarowanie głównym nurtem

ekonomii neoliberalizmu, jak grzyby po

deszczu powstają publikacje oparte na jego

naukach. Obecnie nacjonalizacja sektora fi-

nansowego i rozmiary państwowej inter-

wencji rzeczywiście podważają panującą

dotychczas ideologię neoliberalizmu.

 Takim kontynuatorem myśli Marksa

jest bez wątpienia zmarły niedawno Chris

Harman1, autor m.in.  książki „Kapitalizm zom-

bi. Globalny kryzys i aktualność myśli Mark-

sa” i znanej broszury „Marksizm w działaniu”.

Harman poddaje analizie zjawisko kryzysu

i ustala jego rolę w formowaniu się współ-

czesnego świata kapitalistycznego. Odwo-

łuje się on do koncepcji kapitalizmu opisa-

nej przez Marksa, aby rozważyć prognozy

rozwoju systemu na przyszłość. Dowodzi,

że teoria Marksa po uaktualnieniu jako je-

dyna pośród teorii ekonomicznych w pełni

wyjaśnia dynamikę rozwoju systemu kapi-

talistycznego na przestrzeni wielu lat – od

jego powstania po współczesność. Pomi-

mo że Harman był gorącym zwolennikiem

marksizmu, to zawsze cechował go konse-

kwentny antystalinizm i zawsze bliskie było

mu hasło: „Ani Waszyngton ani Moskwa,

tylko międzynarodowy socjalizm”
2
.

Podobnie do Harmana – Noam Chom-

sky3wskazuje na liczne pułapki współcze-

snego świata, polegające na zniszczeniu

zasobów naturalnych i groźbie wybuchu

konfliktu nuklearnego.

Według Harmana kapitalizm to sys-

tem, który „przekształca całe społeczeń-

stwo, wysysając miliardy ludzi i zmuszając

ich do pracy dla siebie. Zmienia cały model

życia człowieka, przeformowując samą

ludzką naturę. Nadaje nowy charakter starym

formom wyzysku i wydaje z siebie całkiem

nowe. Stwarza bodźce sprzyjające wojnie

i niszczeniu środowiska naturalnego”
4.
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To właśnie na ten niszczycielski aspekt

systemu kładzie nacisk Harman. Na zmie-

niający się pod jego wpływem układ sto-

sunków społecznych. Podobnie teraźniej-

szość kapitalizmu opisuje David Harvey.

Utrzymuje on, że pod przykrywką neolibe-

ralizmu kryje się chęć utrzymania suprema-

cji właścicieli środków produkcji. Pogłębia

to nierówności społeczne do kontrastów

wręcz niewyobrażalnych w dawnych spo-

łeczeństwach. Podobnie jak Harman, Harvey

wskazuje kapitalizm jako sojusznika two-

rzenia egalitarnych grup dysponujących

władzą i bogactwem:

„Neoliberalizacja przeobraziła umiej-

scowienie ludzi pracy, kobiet i grup rdzen-

nych mieszkańców w porządku społecz-

nym, podkreślając, że praca jest towarem

jak każdy inny”5.

Harman także zwraca uwagę na mark-

sowską „alienację pracy”6, polegającą na

tym, że im więcej pracownik wytwarza, tym

mniej sam może kupić za zarobione pie-

niądze. Marks uważał, że  „robotnik staje

się towarem tym tańszym, im więcej towa-

rów wytwarza”7 . Eskalacja wartości świa-

ta towarów odbywa się kosztem deprecja-

cji świata ludzi pracy. Wyalienowana praca

wytwarza nie tylko towary, generuje jesz-

cze więcej pracy, a pracownika również za-

mienia w towar. Jest to jeden z nieuchron-

nych paradoksów kryjących się w specyfice

systemu kapitalistycznego. Marks definiu-

je alienację jako „fetyszyzm towarowy”8 ,

polegający na mylnym przypisywaniu rze-

czom samoistnej wartości. Dla zwolenni-

ków teorii Marksa miarą wartości towarów

jest włożona w produkty siła robocza.

Pojęcie „alienacji” w teorii marksi-

stowskiej stanowi zapożyczenie od Hegla9 .

Tak rozumiane wyobcowanie jest zjawi-

skiem polegającym na tym, że pewne wy-

twory pracy ludzkiej uniezależniają się od

swych twórców i zaczynają funkcjonować
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wbrew pierwotnym  intencjom, towarzy-

szącym ich powstaniu. Poprzez kapitali-

styczny świat przemawia „produkcja towa-

rowa”10  chciwie przenikająca każdą sferę

życia społecznego. Tak należy rozumieć

postępującą komercjalizację życia społecz-

nego i sprowadzenie skomplikowanych sto-

sunków społecznych tylko do poziomu

wymiany handlowej.

To świetnie koresponduje z propono-

waną przez Zygmunta Baumana w książce

„Konsumowanie życia” dychotomiczną

rolą współczesnego człowieka. Kapitalizm

zdaniem Baumana zamienia pracownika

w klienta, który pod presją reklamy naby-

wa towar, oraz towaru na rynku pracy, gdzie

sprzedaje on swoją siłę roboczą:

„To, co stosuje się do społeczeństwa

konsumentów, musi się również stosować

do jego indywidualnych członków.”11

Zatem w kapitaliźmie „utowarowie-

nie” stosunków społecznych następuje

przez poddanie ich działaniu rynku towa-

rowego, który wycenia i określa wartość

wszystkiego.

Według Harmana niestabilny system

kapitalistyczny podkopuje założenia neo-

liberalnej szkoły ekonomicznej. Jego nie-

przewidywalność niszczy wiarę w samo-

regulujące własności wolnego rynku. Na

porażkę skazuje też keynesizm, który mimo

że nie neguje cyklicznego charakteru kry-

zysów, to stawia na możliwe im przeciw-

działanie poprzez odpowiednią politykę

państwa. Zamiast sielankowego rozwoju

spod burzy kryzysu przeziera system, w któ-

rym akumulacja służy jedynie akumulacji

a spadająca stopa zysku skłania do awan-

turniczych wojen w celu zapewnienia do-

pływu surowców i zabezpieczania intere-

sów wielkich korporacji.

 David Harvey również rozwija tę myśl,

wprowadzając na scenę pojęcie gromadze-

nia przez jednych dzięki odbieraniu drugim:

„Najistotniejszym faktycznym doko-

naniem neoliberalizacji było jednak nie tyle

tworzenie, co redystrybucja bogactwa i do-

chodów.”12

Zniszczenie i eksplatowanie surow-

ców biedniejszych krajów przez bogatsze

zdaniem Harveya wcale nie należy do prze-

szłości. Wskazuje na fakt, że dziś najbo-

gatsze kraje świata akumulowały poprzez

odbieranie swym koloniom dorobku dzie-

sięcioleci, a czasem stuleci.

Harman określa to zjawisko mianem

„nowego imperializmu”13 . Dzisiejszy świat

to rzeczywistość daleka od stabilności,

gdzie zależności ekonomiczne i krwawe

konflikty ustępują subtelnym machinacjom

polityków i agentów wielkich mocarstw.

Już przez drugą połowę XX wieku zamiast

otwartych konfliktów wybuchają zastępcze

wojny toczone w Trzecim Świecie. Zda-

niem Harmana hierarchia państw w tej glo-

balnej rozgrywce zależy od ich możliwo-

ści niesienia pomocy własnemu kapitałowi

w załatwianiu interesów w kraju i poza nim.

Charakterystyczne dla marksowskiej

krytyki kapitalizmu  jest uznanie spadko-

wej tendencji stopy zysku. Ta kwestia  jest

dla Harmana fundamentalna:

„Dla nowicjuszy zapoznających się

z pismami Marksa jest to jedna z najtrudniej-

szych do zrozumienia części jego teorii, a tak-

że jedna z najbardziej kontrowersyjnych.

Niemarksistowscy ekonomiści ją odrzucają.”14

Marks uważał, że w kapitalizmie ist-

nieje „spadkowa tendencja stopy zysku”15

jako przyczyna nawracającego kryzysu.

Harman także wskazuje na  prawo „spad-

kowej tendencji stopy zysku”16 ,  które
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umożliwia stwierdzenie, że kapitalizm ska-

zany jest na zagładę przez  własne siły pro-

dukcji.

Tendencja ta wchodzi w skład wymie-

nianych przez Harmana długofalowych

procesów będących nieuchronnym skut-

kiem starzenia się systemu.

Argumentacja przedstawiona przez

Harmana jest częściowo zbieżna z poglą-

dami  Michela Hussona, autora książki

„Kapitalizm bez znieczulenia” – w odróżnie-

niu od Harmana Husson dowodzi, że „sto-

pa zysku nie spada w sposób ciągły”17. Jego

zdaniem spadek stopy zysku jest wynikiem

zmagania się przeciwdziałających sił. We-

dług Michela  Hussona „od połowy lat osiem-

dziesiątych stopa zysku wykazuje tenden-

cję zwyżkową”18 .

Prawo spadkowej tendencji stopy zy-

sku jest więc przysłowiową kością niezgo-

dy nawet wśród marksistów. Harman jest

zdecydowanym orędownikiem nieuchron-

nie spadającej stopy zysku. Według niego

stopę zysku można odbudować jedynie

kosztem bankrutujących i wypartych z rynku

konkurentów. Ci, którzy pozostają w ryn-

kowej grze mogą wtedy nabyć tanio nale-

żące do bankrutów środki produkcji, przez

co odbudowują swoją stopę zysku. Jednakże

długofalowo nie chroni to przed ponowną

deprecjacją stopy zysku, prowadzi to do

kolejnej fundamentalnej dla Harmana

marksowskiej tezy, jaką jest „koncentracja

i centralizacja kapitału”19 .

Zjawisko „koncentracji i centralizacji

kapitału”20  przebiega z różnym nasileniem

w różnych okresach, ale zawsze wzmaga

się w okresach pokryzysowych poprzez

wykup mienia upadłych zakładów, przeję-

cia itd.

Jako nieodłączny objaw starzenia się

systemu Harman wskazuje także na niepro-

porcjonalny wzrost znaczenia finansów..

Prowadzi to do finansjeryzacji i do speku-

lacyjnego zawyżania cen aktywów przez

przedsiębiorstwa. „Gospodarka długu”21

opiera się na wysysaniu pieniędzy podat-

ników przez „zombi” –  korporacje i banki,

które zgodnie z zasadami ekonomii powin-

ny zbankrutować jako nierentowne. System

zdominowała „machina dźwigni finanso-

wej”22, w której inwestowanie podnosi war-

tość inwestycji – tworząc bańki spekula-

cyjne23. Dla przykładu: nakręcono „bańkę

spekulacyjną”24  na rynkach nieruchomo-

ści, która poprzez spekulacje finansowe stwo-

rzyła złudny świat łatwych zysków dla bo-

gatych inwestorów. Finansjeryzacja i go-

spodarka długu nie zdołała przywrócić
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dawnego tempa światowej akumulacji.  Jej

efektem jest natomiast „stracone pokole-

nie”25 , wprowadzony przez Międzynaro-

dową Organizację Pracy synonim określa-

jący masy  wykształconych, młodych ludzi,

dla których nie ma miejsc pracy w obec-

nym kapitalizmie.

Również Zygmunt Bauman wska-

zuje na płynące z ponowoczesności pułap-

ki, przejawiające się w utracie tożsamości

i zjawisku „nowych ubogich”26 . Społeczeń-

stwo kapitalistyczne zmusza do pracy i  kon-

sumowania.

„Perspektywa pożądania, które blak-

nie i ulatnia się, możliwość, że w zasięgu

wzroku nie będzie niczego, co  mogłoby je

wzbudzić na nowo, wizja świata, w którym

nie ma nic, czego można pożądać, musi sta-

nowić  najbardziej złowieszczą ze zmór

nękających idealnego konsumenta”.27

Wyznaczniki stratyfikacji  społecznej

w kapitalistycznym społeczeństwie kon-

sumpcyjnym określa oferta dostępnych

możliwości konsumowania. Zygmunt Bau-

man określił nowych ubogich w społeczeń-

stwie kapitalistycznym jako „konsumentów

z usterką”
28

.

Z punktu widzenia popytu i podaży na

rynku pracy ludzie ubodzy i bezrobotni są

całkowicie bezużyteczni: „ubodzy, jako

niewydarzeni konsumenci czy konsumen-

ci z nieuleczalną skazą, ślepi na wszelkie

przymilania i głusi na pochlebstwa sprze-

dawców, nie rokują nadziei na zwiększenie

popytu  bez względu na powaby podaży,

a więc nie przynoszą żadnego ekonomicz-

nego pożytku”.
29

Bauman dostrzega zatem problem war-

tościowania życia człowieka poprzez moż-

liwość wydawania pieniędzy. Stąd już tylko

krok do gospodarki długu i finansjeryzacji.

Harman przestrzega jednak, aby nie

mylić przyczyn ze skutkami. Dowodzi, że

to nie finansjeryzacja była przyczyną pro-

blemów produkcyjnych gałęzi gospodarki,

lecz problemy producentów stały się przy-

czyną nadmiernej „finansjeryzacji”30 . To

kolejna przesłanka, która skłania autora

„Kapitalizmu zombi” do określenia kapi-

talizmu jako systemu podlegającego  auto-

destrukcji. Zatem genezy kryzysu trzeba się

dopatrywać znacznie głębiej, niż by się pier-

wotnie zdawało.

W najnowszej wersji „teorii imperiali-

zmu”31 mówi się dziś o narastającym kon-

flikcie zamożnej Północy i biednego Południa.

David Harvey w swej książce „Neolibera-

lizm. Historia katastrofy” wskazał na pato-

logiczne cechy systemu32  – takie jak rato-

wanie przez Państwo prywatnych banków,

protekcjonizm ze strony supermocarstw

i rozrost monopoli.

Renesans marksizmu można odbierać

różnie, z perspektywy zwolenników neoli-

beralnej ekonomii jest to rozpaczliwa pró-

ba wskrzeszenia ideologii marksowskiej,

dla socjalistów jest to twórcze uaktualnie-

nie społecznej myśli Marksa. Niezależnie

od tego, czy zgadzamy się z Marksem, nie

sposób nie docenić, że Marks blisko 150

lat temu przewidział, że rozwój kapitalizmu

niesie ze sobą nie tylko dobrobyt i bogac-

two, ale także marginalizację całych grup

społecznych i narodów.  Kryzys   finansowy

zaczął   się   latem   1997   roku na   rynkach

wschodnioazjatyckich.  Potem nadszedł

argentyński kryzys gospodarczy  z lat  1999-

2002, a następnie kryzys kredytowy  w Sta-

nach Zjednoczonych w roku  2006. Wszystko

to przeszło w stan permanentnego kryzy-

su, który krąży gdzieś od zawirowań 2008

roku.
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Nie dziwi więc, że współcześni mark-

siści od innej strony próbują naświetlać

palące problemy współczesnej rzeczywisto-

ści. Powrót do Marksa nie jest zatem jedy-

nie wyciąganiem „trupa z szafy”, lecz żywą

i aktualną próbą racjonalizacji palących proble-

mów gospodarczych i społecznych. Globalne

dążenie do redukcji kosztów pracy, potrzeb-

nych do wyprodukowania produktów,

powoduje dziś likwidację miejsc w pracy

w regionie Europy i Ameryki Północnej,

pędząc producentów na rynki azjatyckie.

Towarzyszy temu radykalne zubożenie

oferty zawodowej i marginalizacja całych

grup społecznych. Można nie zgadzać się

z marksistami co do przyczyn kryzysu, ale

nie można zanegować faktu, że inne teorie

także stoją na pewnych merytorycznych

nieścisłościach i nikt tak naprawdę nie wie,

czy nie zawiodą po raz kolejny.

Odbiór treści przedstawionych w pu-

blikacjach współczesnych marksistów

może utrudniać fakt, że nasz kraj od lat był

zasypywany „jedynie słuszną ideologią” –

należy jednak pamiętać, że twórczość

Marksa musiała ewoluować w kierunku ob-

ranym przez kontynuatorów z bloku

wschodniego. Zapoznanie się z poglądami

kontynuatorów Marksa daje możliwość

spojrzenia świeżego i oderwanego od nur-

tu oficjalnej ekonomii.

O ile zatem komunizm jest ideologią

utopijną i niemożliwą do zrealizowania

przy obecnej sytuacji – czy to ze względu

na ludzką naturę, czy to poprzez niedostęp-

ność dóbr skazany jest na deformacje i wy-

paczenia, o tyle walka o zapewnienie god-
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nych warunków funkcjonowania na rynku

pracy jest jak najbardziej do zrealizowania.

Trzeba pamiętać o tym, że po ostatnich kry-

zysach duża część gospodarek krajów za-

chodnich uległa niemal „magicznej” nacjo-

nalizacji – zwłaszcza sektor bankowy.

Zatem pomimo wciąż panującej ekonomii

neoliberalizmu państwa wciąż angażują się

w gospodarkę. Jako przykład można przy-

toczyć wielkie programy ratunkowe dla

wielkich firm i banków po kryzysie roku

2008.

Stoimy dziś na rozdrożu – cała cywi-

lizacja ludzka rozwija się niejako „na kre-

dyt” – czy to konsumując nagromadzone

przez miliardy lat zasoby planety, czy to

poprzez konsumpcję nieistniejącego wirtu-

alnego pieniądza. Biorąc to na przykład,

jaką wartość użytkową ma diament i szklanka

wody – w krótkim czasie może się okazać,

że rzeczy dotychczas oczywiste i tanie staną

się luksusem. Współczesne problemy skła-

niają do pokory i rozwagi w formułowaniu

poglądów, jednakże jeśli weźmie się pod

uwagę globalne ocieplenie i fakt, że ludz-

kość błyskawicznie wyczerpuje nieodna-

wialne  zasoby planety, przyszłość przed-

stawia się bardzo ponuro.

Ceny paliwa i energii elektrycznej biją

rekordy. Prawda jest taka, że surowców

kopalnych będzie coraz mniej. To przygnę-

biające, bo cała cywilizacja ludzka opiera

się dziś na produktach rafinacji złożonych

węglowodorów pochodzenia kopalnego. Są

one używane w niezliczonych procesach

przemysłowych i to nie tylko jako źródło

energii, lecz także jako chemiczny substrat.

Wszelkie inne paliwa – jak etanol czy wo-

dór – uzyskuje się inwestując energię. Dużo

ostatnio mówi się o wyczerpywaniu zaso-

bów kopalnych,  a tymczasem inwestorzy

zastanawiają się nad pozyskiwaniem złota

poza Ziemią. Sztabki złota zamienione na

tony paliwa rakietowego. Złoto to cenny

materiał używany również w elektronice,

ale wystarczy go niewiele. Gromadzenie

sztabek złota w sejfach, na które wydatko-

wane są wysokoenergetyczne paliwa kopal-

ne, lub inne energochłonne nieodnawialne

procesy (pamiętajmy, że aby wyproduko-

wać paliwa wodorowe trzeba zainwestować

energię) przywodzi  na myśl autentyczne

konsumpcyjne zombi.

 Jeśli kapitał wciąż będzie rządzić

światem, a ludzkość nie postawi sobie in-

nych wytycznych, takich jak zachowanie

przyjaznego nam habitatu; jeśli wciąż je-

dynym priorytetem będzie „wyścig szczu-

rów” i pomnażanie zysku – możemy się

zastanawiać, gdzie wtedy będziemy, gdy

skończy się znany nam świat. Ziemia nie

jest bowiem czymś tak monumentalnym jak

myśleliśmy i chociaż być może planety typu

ziemskiego nie są aż tak rzadkie we wszech-

świecie, to „olimpijski znicz” naszej cywi-

lizacji może zgasnąć zanim zdołamy coś

od niego odpalić. To oczywiście metafora,

ale jak bardzo na czasie.

Marzenie o równej z amerykańską kon-

sumpcją ogarnęło dziś cały świat. Nawet

kultury dotychczas niechętne zachodnim

wzorcom konsumpcji przejmują je tak,

że zmiana dokonuje się niepostrzeżenie. Bu-

dzi to niepokój fundamentalistów w wielu

krajach  jako zakłócające porządek spo-

łeczny.

Tak na marginesie – przywodzi to myśl

o nanotechnologicznym końcu świata, zna-

nym również jako Gray Goo.  Szaleni na-

ukowcy konstruują nanobota, który repli-

kuje siebie z podręcznych materiałów – proces

wymyka się spod kontroli niszcząc cały
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świat. Z konsumpcyjnym światem i kapi-

talizmem nie jest aż tak źle, jednak wyka-

zuje on pewne cechy podobieństwa. Har-

man opisuje tę rzeczywistość używając

porównania do „zombi” – a w haitańskim

folklorze zombi to nie stwór jedzący mó-

zgi, tylko pozbawiony duszy człowiek, jak-

by niewolnik. Czy to więc kapitalizm tylko

jest zombi, czy też tak przetwarza świat

człowiek, że czyni go bezosobowym nie-

wolnikiem produkcji dla zwiększenia kon-

kurencyjności?

Tytułowe zombi to przecież obecne

w kulturze masowej fantastyczne istoty,

które muszą spożywać mózg i zabijać, żeby

przez chwile coś czuć. Coś w tym jest, jeśli

zauważymy, że zakupoholizm jest zaliczany

przez psychologów do uzależnień psychicz-

nych. System zatem potrzebuje niewolni-

ka-zombi lub człowieka bezmyślnego kon-

sumenta zakażonego gorączką konsump-

cjonizmu. Zombi więc albo pracuje coraz

więcej za mniejsze pieniądze, albo zamie-

nia się w istotę, która pragnie jedynie mieć

i konsumować – coraz więcej.

Snując te rozważania nie można za-

pominać o celu podejmowania takich ana-

liz rzeczywistości, w której przypadło nam

żyć. Cała gama problemów, z jakimi zma-

gają się współcześni  pracownicy, bezro-

botni i drobni przedsiębiorcy, wynika bo-

wiem z systemu, który wartościuje „kapitał

ludzki”33. Niestety, podejmowane inicjaty-

wy legislacyjne zamiast dopomóc zatrud-

nionym często osłabiają lub wypacza-

ją realizację praw pracowniczych. Wy-

sokie bezrobocie pomimo ustawowej „pła-

cy minimalnej” powoduje zaniżanie wyna-
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grodzenia wśród pracowników o  i tak naj-

niższych dochodach.

Sen o żyjącej w dobrobycie klasie śred-

niej został zniweczony przez nieubłagane

realia rzeczywistości.  Nawet jeśli nie jest

już tylko „amerykańskim snem” i nie do-

tyczy ścieżki „od pucybuta do milionera”.

Rzeczywistość okazała się ponura. Czy to

zbieg okoliczności, czy też nieuchronna

konsekwencja dziejowa, wszędzie na świecie

problemy młodych bezrobotnych są bardzo

podobne. Patrząc na tych ludzi nie widzi-

my wcale tych, którym „uczyć się nie chcia-

ło”, lecz ludzi, którzy przez uwarunkowa-

nia dziejowe zostali nazwani „śmieciowym

pokoleniem” i skazani na bezrobocie lub

pracę na śmieciowych umowach. Wielu nie

potrafi się odnaleźć we współczesnej  rze-

czywistości, a prawo popytu i podaży

miażdży ich bezlitośnie. W kontekście roz-

ważań o sytuacji pracowników ciekawe

podsumowanie stanowi wypowiedź pana

premiera Tuska, który stwierdził, że „lepiej

być wybitnym spawaczem niż politolo-

giem”. Tylko gdzie polski spawacz poza

małymi firmami znajdzie pracę po likwi-

dacji naszych stoczni i przemysłu? Natu-

ralnie – za granicą! Wypowiedź ta  oddaje

jasno realia, o których pisał Marks wiele

lat temu. Człowiek w kapitalizmie stał się

towarem, którego dotyczą brutalne prawa

popytu i podaży na rynku pracy.

Nie są to realia tylko naszego kraju,

choć odczuwamy je boleśniej, zwłaszcza

ci, którzy zdecydowali się pozostać. Podob-

nie jest w krajach Europy Zachodniej.

Wszyscy przegrywamy w rywalizacji z tań-

szym pracownikiem z Azji. Mocniejsze

gospodarki potrafią ograniczyć ten proces,

utrzymując w swoim władaniu gałęzie wy-

sokiej technologii (np. Intel), eksportując

jedynie starsze technologie. Gdzie liczy się

zysk, a globalizacja dyktuje warunki, tam

zawsze skazane są na porażkę lokalne inte-

resy, a zatem wiara w przyciągnięcie inwe-

storów przypomina trochę wiarę w jedno-

rożce.

Z kapitalizmem źle, bez niego niedo-

brze; niby powinniśmy się cieszyć, że fa-

bryki wynoszą się do Azji, niech Chińczy-

cy pracują ciężko, a my Europejczycy

odpoczniemy.

Odpoczywających w naszym mieście,

i w kraju, i w całej Europie, i na całym,

calutkim świecie nie brakuje dziś. Czy to

znaczy, że wspięliśmy się na wyższy po-

ziom rozwoju społecznego? Nie, praca stała

się dobrem cenionym, bo w realiach glo-

balnego kapitalizmu nie wszyscy są po-

trzebni do procesu produkcji dóbr.

Współcześni marksiści mają do speł-

nienia misję, jaką jest zdemaskowanie nę-

dzy współczesnej neoliberalnej ekonomii.

Jako badacze powinni zaradzić bezradno-

ści analityków ekonomicznych wobec raz

po raz nawracających kryzysów.  Ważne jest

bowiem wychodzenie naprzeciw niepoko-

jom społecznym, obecnym i przyszłym,

w celu zapobieżenia możliwym  stratom.

Poszukiwanie podmiotu społecznej trans-

formacji, jakim jest zagrożona ekonomicz-

nie klasa średnia, stanowi istotę nowocze-

snego marksizmu.

Dziś mamy do czynienia z kapitali-

zmem globalnym, w którym problemy eko-

nomiczne w jednym rejonie globu przekła-

dają się na decyzje gospodarcze na drugiej

półkuli. To kryzysy i ich skutki wyznaczają

obecnie ramy działań, i to zarówno wielkich

korporacji, które muszą zamykać nieren-

towne fabryki, jak i drobnych przedsiębior-

ców. Jest to szczególnie ważne w stosunku
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do naruszanej dziś przez rzeczywistość ryn-

ku pracy, opiewanej przez neoliberalizm

wolności jednostki.

Polityka regulacyjna Keynesa, realizo-

wana przez wiodące gospodarczo kraje,

nazywana jest żartobliwie „keynesizmem

z nieprawego łoża”34, gdyż wybiórczo sta-

wia na deficyt. Potrzeba gromadzenia nad-

wyżek została sprytnie zanegowana na

rzecz szybszego rozwoju. Nic więc dziwne-

go, że próba ucieczki w ekonomiczny neo-

liberalizm, wprowadzany na takim „deficy-

towym” gruncie, jest z góry skazana na po-

rażkę.

David Harvey wskazuje na rozbieżno-

ści wynikające z teorii i praktyki realizacji

neoliberalnego państwa. Podając przykład

„terapii szokowej”35  Harvey analizuje bla-

ski i cienie przestawienia się krajów Europy

Środkowej – w tym Polski – z gospodarki

centralnie zarządzanej na wolnorynkową.

To ciekawe, bo pomimo że  neolibe-

ralna doktryna ekonomiczna w Stanach

Zjednoczonych i na terenie „Starej Unii

Europejskiej” na skutek ostatnich kryzysów

straciła bardzo na popularności,  to w na-

szym kraju cieszy się niesłabnącą popular-

nością, i to zarówno wśród polityków jak

i akademików.

Wiąże się to niestety z determinacją

kolejnych ekip rządzących, mającą na celu

takie konstruowanie systemu opodatko-

wania, aby obciążał najmniej zamożnych

obywateli. Zamiast PKB narasta rozwar-

stwienie społeczne i stygmatyzacja, przy-

czyniająca się do utrwalenia i dziedzicze-

nia ubóstwa.

Kryzys finansowy  na gruncie krajo-

wym dotknął najbiedniejszych warstw spo-

łeczeństwa. Najbogatsi  wykorzystują wpły-

wy polityczne, uchylając się od rozwiązań

ustawodawczych mogących prowadzić do

podnoszenia im obciążeń podatkowych.

Wynikające z kryzysu cięcia budżetowe za-

wsze najsilniej godzą w grupy najuboższe,

gdyż dotyczą wydatków socjalnych.

Minimum socjalne, gwarantowane

przez minimalne wynagrodzenie, nie gwa-

rantuje godziwych zarobków, nie gwaran-

tuje jakichkolwiek. Dla pracodawców kosz-

ty pracy też są znaczne i nie przyczynia się

to do zwiększenia zatrudnienia w Polsce.

Weszliśmy w transformację systemową pod

banderą neoliberalnej ekonomii. Pech czy

może ironia losu sprawiła, że w trakcie

prywatyzacji prowadzonej w Polsce – na Za-

chodzie coraz więcej gałęzi gospodarki znaj-

duje się w rękach państwa. Interwencjoni-

styczna polityka państwa  może odroczyć

kryzys, ale nie potrafi zapobiec ostatecznej

zapaści. Niestety w większości krajów prak-

tykuje się gospodarkę długu, co powiększa

i tak niestabilną sytuację w czasie kryzysu.

Globalny kapitalizm wpływa dziś na

sytuację w rolnictwie, powodując  dysfunk-

cje w produkcji żywności. Kapitalistyczne

rolnictwo pozostaje w głębokiej zależno-

ści od wykorzystania paliw kopalnych na

wszystkich poziomach produkcji.  Ropa

naftowa stała się niezbędna do wytwarza-

nia nawozów sztucznych, działania maszyn

rolniczych i transportu produktów rolnych.

Ernest Mandel nawołuje zatem do

„ogólnoświatowego społeczeństwa bezkla-

sowego zjednoczonych wytwórców”36 ,

które pozwoli na zahamowanie degradacji

planety i racjonalniejsze planowanie pro-

dukcji.

Na wzrost cen żywności wpływa zmia-

na roli zboża i kukurydzy z artykułów spo-

żywczych w składnik biopaliw.37 Wzrost

cen ropy przyczynia się do drożenia pod-
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stawowych środków kapitalistycznej pro-

dukcji rolniczej – nawozów sztucznych.

U progu XXI wieku już nie tylko „bezpie-

czeństwo energetyczne”, ale „bezpieczeń-

stwo żywnościowe”38  spędza sen z powiek

rządom na całym świecie. W przyszłości

trudno będzie zaspokoić energetyczne za-

potrzebowanie światowej gospodarki ze

względu na stale rosnący popyt generowa-

ny przez kraje takie jak Indie czy Chiny.

Z teorii marksistowskiej wynika za-

tem, że kryzys zadomowił się w gospodar-

ce na dobre, a ożywienia gospodarcze ra-

czej nie czekają na każdym zakręcie historii.

S.   Žižek   w   swoim   artykule  „Witaj-

cie   na   pustyni   rzeczywistości”39   nawiązuje

do obaw, które leżą u podstaw wielkiej kon-

sumpcyjno-kapitalistycznej paranoi. Na

przykładzie Kalifornii, która jawi się mu

jako „mityczna kraina rajskiej konsumpcji

późnego kapitalizmu”40 , pokazuje, że kom-

pleks nierzeczywistości i nienaturalności

stworzonego przez kapitalizm świata kon-

sumpcji i produkcji – przebija się w spo-

łecznej świadomości. Nawiązuje to do po-

stulowanej przez marksistów tezy, że

kapitalizm niszczy naturalność w życiu

człowieka, czy to w dziedzinie przekształ-

cania stosunków społecznych, czy to po-

przez eksplotację i dewastację środowiska

życia społeczności.

Żyjemy w okresie, gdy tej magicznej

i kolorowej rzeczywistości trudniej ocza-

rować rozczarowanych ofertą rynku pracy

absolwentów. Trudniej jest zatem mówić,

że rynek rządzi się własnymi immanentny-

mi prawami, co było łatwiejsze do zaakcep-

towania na początku kiełkującego w Pol-

sce kapitalizmu.

Nie trzeba zgadzać się z marksistami,

aby dostrzec konieczność ponownego wzię-

cia pod rozwagę dziedzictwa dawnego

przedkomunistycznego marksizmu. Ruchu,

który powstał w krajach zachodnich, będą-

cych przecież kolebką współczesnego ka-

pitalizmu. Powrót do korzeni i próba wy-

ciągnięcia nowych wniosków może jedynie

poszerzyć horyzont badacza i może prowa-

dzić do nowych zaskakujących odkryć. Są

to problemy dotykające tak wielu z nas, że

powrotu do Marksa nie można uznać za czas

stracony.             �
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Trudno zaprzeczyć oczywistości, że na

polskich torach dzieje się źle. Na nikim nie

robią już wrażenia doniesienia medialne

o wyłączaniu kolejnych połączeń, zamó-

wieniach potwornie kosztownego sprzętu,

z którego później nikt nie korzysta, lub o zwy-

kłych kradzieżach na wielką skalę w trak-

cie prac modernizacyjnych. Niefortunne

programy reformatorskie ostatnich lat jesz-

cze bardziej skomplikowały strukturę or-

ganizacyjną firmy, rozmywając zakres

odpowiedzialności i utrudniając kontrolę

nad całością struktury, ale także powodu-

jąc drastyczne podwyżki cen biletów, co

dodatkowo zniechęciło pasażerów do ko-

rzystania z usług kolei.

Najbardziej przerażające w tej sytuacji

jest banalizowanie przyczyn istniejącego

stanu rzeczy. Niezmiennie od lat wskazuje

się na państwową własność przedsiębior-

stwa i związany z nią brak nadzoru właści-

cielskiego jako źródło wszelkich patologii,

które doprowadziły do dzisiejszego mizer-

nego stanu polskich kolei. Jeżeli nie ma

znanego z imienia i nazwiska posiadacza

spółki, stwarza się w niej rozległe pole dla

niekompetencji, korupcji i kompletnego

chaosu decyzyjnego. Co odważniejsi ko-

mentatorzy jawnie odwołują się do spuści-

zny PRL z jej gospodarczą niefrasobliwo-

ścią, widząc w PKP relikt ówczesnej epoki,

nieprzystosowany do funkcjonowania w wa-

runkach gospodarki rynkowej. Jest w tej in-

terpretacji sporo racji, przy czym ta ocena

wykazuje się sporą powierzchownością

i niekonsekwencją.

Nie zapominając o wszystkich ogólnie

znanych nieprawidłowościach działania

kolei, trzeba wziąć pod uwagę, że przed-

siębiorstwo działa w warunkach gospodar-

czych stworzonych w wyniku transformacji

ustrojowej, czyli właśnie wolnorynkowych.

Po co utrzymywać połączenia kolejowe

pomiędzy małymi miasteczkami, na przy-

kład Ośnem Lubuskim i Międzyrzeczem,

jeżeli korzysta z nich kilkanaście osób

WALDEMAR JANKOWSKI

Na bocznym torze

Nie ma tygodnia, żebyśmy w mediach nie znaleźli wzmianki na

temat krytycznej sytuacji polskich kolei. Obok fatalnego stanu ta-

boru i infrastruktury wskazuje się na niedostosowany do potrzeb

rozkład jazdy, powolność, spóźnienia, wszechobecny brud i nie-

porządek, dezinformację i lekceważenie pasażerów. Niedawno

Polskę obiegła niezbyt odkrywcza, aczkolwiek interesująca wia-

domość, że kolej wyłączyła już z użytkowania 1/3 swojej sieci. Na

portalu gazeta.pl skomentowano to w niewybredny sposób, su-

gerując, że kolej osiągnęła to, czego nie udało się żadnemu rządowi

po 1918 roku, czyli wyrównała stan infrastruktury na terytoriach

wszystkich byłych zaborów. Tekst opatrzono sugestywną mapką

zawierającą szkic czynnych linii kolejowych w roku 1988 i 2009.
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dziennie? Po co konserwować i ogrzewać

dworce, opłacać kasjerów, dróżników, ma-

szynistów, konduktorów, jeżeli w tych miej-

scowościach zlikwidowano wszelkie zakłady

produkcyjne i usługowe, w związku z czym

nikt nie potrzebuje do nich regularnie do-

jeżdżać? Nie opłaca się utrzymywać popro-

wadzonej przez pustkowia Centralnej Ma-

gistrali Węglowej, jeżeli zrezygnowaliśmy

z wydobycia i eksportu węgla oraz gospo-

darki morskiej na większą skalę. Podobnie,

jeśli nie wspieramy finansowo lecznictwa

uzdrowiskowego, nikt masowo nie będzie

korzystał z linii kolejowych do Świerado-

wa, Lądka czy Buska Zdroju. Skoro nie

można już skorzystać z tanich wczasów

FWP, do Karpacza, Ustrzyk Dolnych czy

Limanowej pojadą tylko ci, których i tak

stać na własny samochód. Kto będzie do-

jeżdżał z Lubawki czy Mieroszowa do pracy

w wałbrzyskiej kopalni, jeżeli dla miejsco-

wych górników zostały tylko biedaszyby?

Nikt nie pojedzie do technikum elektrycz-

nego czy samochodowego z Kartuz do

Gdyni, jeżeli wszystkie szkoły średnie pro-

ponują teraz kształcenie w profilach wsze-

lakich, a w zasadzie w żadnym konkretnym.

Upadek kolei jest więc wynikiem szerzej

pojętych procesów gospodarczych, które

zaszły w naszym kraju. Rozwój skoncen-

trowany wyłącznie na terenie największych

aglomeracji ograniczył również działalność

samej kolei, która zapewnia obecnie trans-

port przede wszystkim pomiędzy najwięk-

szymi ośrodkami miejskimi.

W morzu gołosłowia na temat stanu

polskiej gospodarki kolej jawi się jako dła-

wiący wyrzut sumienia, trudna do ukrycia

blotka w pokerowym rozdaniu, gdy prze-

ciwnik tylko z litości nie mówi „spraw-

dzam” i udaje, że wierzy w blef naszego

cudu gospodarczego. Niestety nasza kolej

jak wysypka bezlitośnie ujawnia spod war-

stwy pudru mizerną kondycję polskiego

organizmu społecznego i gospodarczego.

Złośliwe komentarze i historyczne porów-

nania sytuacji rynku kolejowego na przestrze-

ni dziejów są zdecydowanie mniej sugestyw-

ne, jeśli uświadomimy sobie, że znacznie

bardziej zasługuje na nie cała nasza zielona

wyspa, lub raczej potiomkinowska wioska,

niż nie silące się na nowoczesny wizeru-

nek, doprowadzone do upadku ostatnie

polskie wielkie przedsiębiorstwo.           �

Religia jest dla ludu prawdą,

dla mędrców fałszem,

a dla władców

 jest po prostu użyteczna.

         Seneka Młodszy (4 r. p.n.e.- 65 r.n.e.)
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JERZY HYRJAK

Ten fragment wiersza Ewy Kowalczyk,

na który się natknąłem, skłonił mnie do re-

fleksji i osobistych wspomnień związanych

z naszą historią.

Jeszcze tak niedawno, pomimo posia-

danych uczuć patriotycznych i miłości do

naszych narodowych barw i symboli, nie

wolno było samodzielnie, swobodnie de-

cydować o ich eksponowaniu. Dopiero

ustanowiony przez Sejm RP 20.02.2004 r.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej zmie-

nił ten stan rzeczy. To bardzo budujące, gdy

oto także my, podobnie jak Amerykanie

i inne nacje na świecie, możemy manife-

stować swoją przynależność narodową,

utożsamiać się z własnym krajem, naszą oj-

czyzną i wyrażać z tego powodu dumę wy-

wieszając naszą flagę, eksponować ją tak-

że w dniach osobistych świąt i potrzeb –

choćby imienin, ważnych meczy piłkar-

skich itp. – jednocześnie opowiadając i bro-

niąc jej historii.

Dzień flagi – patriotyzm

i symbole narodowe

Oczy radośnie się śmieją (...)

gdy biało-czerwona na maszcie

łopocze swobodnie nad Polską.

W to Święto Flagi – wiedz synu,

wpisana jest nasza historia.

W niej jest potęga, dostojność.

Jest czystość dążeń i dobro! (...)

Przypomnijmy więc, że kolory biały

i czerwony już 3 maja 1792 roku uznane

zostały za nasze barwy narodowe. Prawna

regulacja wyglądu polskiej flagi narodowej

nastąpiła 7 lutego 1831 roku, czyli w okre-

sie Królestwa Polskiego. Po odzyskaniu

niepodległości w 1919 roku przyjęte w tam-

tym okresie barwy zostały oficjalnie uzna-

ne za barwy narodowe. Jednocześnie okre-

ślono obowiązujący do dziś kształt flagi.

Barwy bieli i czerwieni sięgają średniowie-

cza i tarcz herbowych, gdzie na czerwonym

tle królował orzeł w kolorze białym. Z bie-

giem lat kolory te uzyskały w symbolice

samodzielne znaczenie. Zaczęły się poja-

wiać na tarczach, chorągwiach rycerskich,

proporcach husarskich i sztandarach woj-

skowych. Chorągwiom i sztandarom odda-

wano cześć i honory.

Na sztandar, w obecności flag pań-

stwowych, składano i składa się do dziś

przysięgi.

W okresie powstania listopadowego

noszono także do munduru nakrycie gło-

wy z przyczepioną kokardą biało-czerwoną.

Biel oznaczać miała dobro i czystość dą-

żeń narodu polskiego, czerwień – dostoj-

ność, majestat i potęgę władców polskich.

Przypomnieć należy, że nasze symbo-

le narodowe, zwalczane przez zaborców

w okresie braku państwowości, przetrwały

na emigracji w pamięci i sercach ludzkich,
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zawsze wracając podczas wszystkich na-

rodowych manifestacji na polskie ziemie.

Sam pamiętam, że nic tak nie cie-

szyło jak pojawiające się w różnych, czę-

sto niedostępnych miejscach – flagi naro-

dowe, w okresie okupacji Polski w czasie

II Wojny Światowej. Wieszano je na latar-

niach, kominach fabrycznych, drutach ener-

getycznych... gdzie stale przypominały, że

„jeszcze Polska nie zginęła”, że „Polska

walczy”. Tym znakiem – opaskami – wy-

różniali się także powstańcy warszawscy

i żołnierze na wszystkich frontach działań

bojowych. To także polska flaga zawisła

nad Monte Cassino, Tobrukiem i zwycię-

żonym Berlinem w 1945 r. To ona zatknię-

ta na pojazdach i czołgach jako pierwsza

pojawiała się w oswobodzonych od oku-

panta miastach i wsiach.  To także ona, z

orłem na swojej białej części pojawiała się

na morzach jako bandera – szczególny ro-

dzaj flagi Polskiej*.

Doświadczyłem też tych radosnych

chwil, będąc czynnym uczestnikiem walk

na terenie Polski. Polskie symbole narodo-

we i flaga napawały nas dumą i dodawały

sił do pokonania niemożliwego. Te naro-

dowe barwy wsparte hymnem narodowym

zawsze stanowiły element zagrożenia dla

wroga i zawsze budziły ludzi do działania.

Z flagą narodową, o czym wspomina

były Prezydent Polski Lech Wałęsa, zwią-

zane są także ostatnie dziesięciolecia historii

naszej ojczyzny, gdy w okresie strajków

dumnie wznosiła się nad głowami manife-

stujących: Był taki czas – jak wspomina –

kiedy tylko Jasna Góra, flaga biało-czer-

wona i hymn państwowy o naszej tożsamo-

ści przypominały. Bo nawet Orzeł był bez

korony, tak jak naród przetrącony. Nawet

w czasach podziału na „my” i „oni”, gdy

„oni”, to na dźwięk Mazurka Dąbrowskie-

go zawsze stawali na baczność, zdejmowali

czapki, mundurowi salutowali. Niewiele jest

dziś symboli, które tak powszechnie łączą

ponad wszelkimi podziałami. (...) hymn za-

wsze przychodził na ratunek – w strajku

w 1970, trudnych latach 70 i w sierpniu

1980. Pomagał, kiedy negocjacje się zała-

mywały, albo nadzieje ludzkie topniały. Były

chwile, kiedy stojąc przed tłumem widzia-

łem bezradność, podłamanie, brak wiary,

a nawet zniechęcenie.

I zawsze w takiej chwili wystarczyło

zaintonować podniesionym głosem „Jesz-

cze Polska nie zginęła ...”. I ludzie jakby

się odmieniali, poważnieli, ale gdzieś za-

czynała się tlić ta iskra w oku.

Czasy się zmieniają, a hymn ciągle

potrafi tak pięknie być z nami. W chwilach

radości, a czasem narodowego smutku. Za-

wsze pozostaje pieśnią nadziei i zwycięstwa.

Kiedyś niósł nas w walce, dziś musi dawać

siłę, jedność i solidarność w nowych cza-

sach globalizacji, aby definiować w tych

warunkach nasz patriotyzm. Hymn przypo-

mina o dumnej i trudnej przeszłości, o każ-

dej przelanej polskiej krwi, ale jednocze-

śnie każe patrzeć w przyszłość, bo tak

właśnie patrzyli polscy żołnierze sformo-

wani u boku Napoleona, pod przewodem

Dąbrowskiego.

Jako Polacy jesteśmy dumni, gdy

naszą flagę narodową zatykają na najwyż-

szych szczytach górskich świata nasi hima-

laiści, gdy powiewa nad lodami Spitsber-

genu i Antarktydy… Gdy widnieje na

piersiach naszych olimpijczyków i innych

sportowców. Gdy wśród kibiców nad ich

głowami dumnie łopoce w każdej części

świata. Wszędzie tam właśnie ona przypo-

mina nam o naszych rodakach i jest zna-
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kiem rozpoznawczym ich przywiązania do

polskości.

Upływają lata, zmieniają się pokole-

nia i jak twierdzi aktualny prezydent kraju

Bronisław Komorowski do głosu dochodzi

młode pokolenie, które chce obchodzić pa-

triotyzm inaczej niż poprzednicy, w sposób

radosny, a nie cokołowy. W opinii prezy-

denta pokolenie AK było pokoleniem wal-

ki, jego własne – pokoleniem zwycięstwa

i budowania demokracji. Najmłodsze po-

kolenie ma inny pogląd na świat. Ich pa-

triotyzm dotyczy nauki, szacunku dla pań-

stwa prawa, chcą radości i optymizmu.

Ja, podobnie jak wielu innych, życzę

wszystkim Polakom, nie tylko tym, którzy

w Dzień Flagi w liczbie ponad 50 tysięcy

na Stadionie Narodowym wyśpiewali na-

szego Mazurka Dąbrowskiego – spełnie-

nia wszelkich oczekiwań związanych

z naszą młodą demokratyczną Polską.

Niech z dumą brzmi nam w uszach nasza

pieśń narodowa – nadziei i zwycięstwa.

Niech powiewająca flaga z każdego balko-

nu mieszkania i innego godnego dla niej

miejsca budzi w nas uczucie jedności, wzru-

szenia – uczucie patriotyzmu. Bo przecież

dzisiaj o niego jest tak trudno!

* Orła na białym tle flagi umieszczono dla

odróżnienia jej od międzynarodowego zna-

ku stosowanego na jednostkach pływają-

cych, gdzie biało czerwona flaga – jako

„czysta” – sygnalizuje o tym, że na pokła-

dzie jednostki pływającej jest „pilot”.

WŁADYSŁAW JACEK

ŻYWOT

Fontanna

Jeszcze niedawno

z wyglądu modern

tryskała wodnistą pianą,

mieniąc się od świateł.

W grudniu stoi obca i zimna

jak zapomniany posąg w muzeum

I jeszcze te deski...

Wyschło jej mechaniczne źródło,

szum wody pamiętają tylko drzewa

i nawet przygodny fotograf

nie robi rodzinnych zdjęć

w jej towarzystwie.

I jeszcze te deski...

którymi zabito ją na śmierć,

przynajmniej do końca wiosny...

One budzą największą trwogę

i nadzieję ...

2012
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JAN NOWAK   � � � � � WSPOMNIENIA

Wieczór wspomnień

W 85 rocznicę urodzin Edwarda Barszcza

3 kwietnia 2013 roku, w 85 rocznicę

urodzin Edwarda Barszcza, odbyło się uro-

czyste spotkanie poświęcone jego życiu

i dokonaniom, jego sukcesom i zasługom.

Rady Narodowej z tamtych lat Apolinary

Kozub, rodzina Edwarda Barszcza – siostra

T. Dudziewicz, córka Anna Józefowicz

i syn Wojtek – z rodzinami.

W imieniu Zespołu

Organizacyjnego spotkanie

prowadził Jan Nowak, któ-

ry serdecznie powitał gości

i wszystkich przybyłych

oraz poinformował, że

przed spotkaniem przyja-

ciele i współpracownicy

złożyli kwiaty i zapalili zni-

cze na grobie Edwarda

Barszcza na cmentarzu Ra-

kowickim.

Jako pierwszy zabrał

głos profesor Jacek Maj-

chrowski. Podkreślił z uznaniem, że pre-

zydent Edward Barszcz w pełni zasługuje

Inicjatorami tego

spotkania zorganizowa-

nego w Nowohuckim

Centrum Kultury byli

przyjaciele i współpra-

cownicy Edwarda Bar-

szcza, głównie z Budo-

stalu i Urzędu Miasta

Krakowa. Wzięło w nim

udział ponad 50 osób,

wśród nich dostojni

goście, m.in.: Prezy-

dent Miasta Krakowa

prof. Jacek Majchrowski, Przewodniczący

Jan Nowak inauguruje wieczór wspomnień

poświęcony Edwardowi Barszczowi

Uczestnicy spotkania
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na dobre wspomnienia o jego życiu i pra-

cy. Był on znakomitym dyrektorem i pre-

zydentem oraz – co najcenniejsze – był

wspaniałym człowiekiem. Rodzinie zmar-

łego przekazał album – historyczny zestaw

prezydentów Krakowa z lat 1866-1990.

Wystąpienia programowe wygłosili

kolejno: dyr. Stanisław Czerski (z pozycji

Budostalu) oraz red. Stanisław Franczak

(z pozycji Urzędu Miasta Krakowa).

W swoich wystąpieniach wspominali

o najważniejszych zasługach organizacyj-

nych i inwestycyjnych na stanowisku dy-

rektora Budostalu i w czasie pełnienia funk-

cji prezydenta Miasta Krakowa.

W imieniu rodziny zabrała głos córka

Edwarda Barszcza – Hanka Józefowicz.

W pięknych słowach wyraziła serdeczne

podziękowanie prezydentowi Jackowi Maj-

chrowskiemu za jego wystąpienie oraz za

miły upominek. Podziękowanie złożyła też

organizatorom za przygotowanie wieczoru

Siedzą: pierwszy  z lewej dyr. Stanisław Czerski,  prezydent Jacek

Majchrowski,  red. Stanisław Franczak i Przewodniczący,

RN m. Krakowa Apolinary Kozub

wspomnień i wszyst-

kim, którzy przybyli na

to uroczyste spotkanie.

Wyznała ze wzrusze-

niem, że nie spodzie-

wała się dożyć takiej

chwili, w której wypo-

wiedziano tyle dobrych

opinii o jej ojcu Edwar-

dzie Barszczu.

Wypełniając pro-

tokolarne obowiązki war-

to odnotować, że w skład

zespołu organizacyjne-

go wchodzili także dyr.

Ryszard Ściborowski,

b. wiceprezydent Ma-

rian Kulig i dyr. Józef

Woźniak.

Córka Edwarda Barszcza A. Józefowicz

Fot. Antoni Pietryka

Obecni byli równiż następcy prezyden-

ta E. Barszcza – dr inż. Józef Gajowicz,

Tadeusz Salwa oraz wiceprzewodniczący

RN Ludwik Bernacki.                          �



38

Jerzy Kochan

Humanizm ewolucyjny

Dlaczego możliwe jest dobre życie

w złym świecie

Ta znana i znacząca pozycja przedstawia

idee nowego humanizmu opartego na fak-

tach naukowych i otwartości wobec najnow-

szych wyników badań ze wszystkich dziedzin

nauki. Robi to rzeczowo, profesjonalnie,

a jednocześnie przystępnie dla przecięt-

nego czytelnika, nieobytego ze światem fa-

chowych pojęć. W Niemczech osiągnęła

do tej pory w dwóch wydaniach nakład 40

tysięcy egzemplarzy. „Żyjemy w czasach

bardzo zróżnicowanego tempa przemian

otaczającej nas rzeczywistości. Podczas

gdy technologicznie wkroczyliśmy w XXI

wiek, nasz obraz świata wciąż jest przesiąk-

nięty prastarymi legendami. To połączenie

wysokiej wiedzy technicznej z naiwną dzie-

cięcą wiarą może okazać się w dłuższej per-

spektywie fatalne w skutkach. Postępujemy

jak pięciolatki, którym powierzono odpowie-

dzialność za stery samolotu pasażerskiego”

– ta teza autora „Humanizmu ewolucyjnego”

jest punktem wyjścia do zastanowienia się,

co możemy zrobić, by uniknąć realnych nie-

bezpieczeństw wynikających z takiego sta-

nu rzeczy. Źródłem zagrożeń dla naszej cy-

wilizacji są zdaniem niemieckiego filozofa

w głównej mierze religie i narzucane przez

nie przestarzałe, obalone przez naukę sys-

temy wartości.

Humaniści ewolucyjni uważają za konieczne

zerwanie ze „ślepotą tradycji”, uwolnienie

się od „moralności” narzuconej mocą tzw.

praw nadprzyrodzonych.

Według autora „dobre życie w złym świecie”

jest możliwe bez Boga, a z całą pewnością

bez takiego Boga, jakiego proponują oraz

narzucają nam religie. Etyka nie ma nic

wspólnego z przykazaniami, a obiecany

przez Kanta „wieczny pokój” można osią-

gnąć bez powoływania się na prawdy ob-

jawione. Wystarczy jedynie opowiedzieć się

za człowiekiem, za głębokim potencjałem

i możliwościami, jakimi obdarzyła nasz

gatunek ślepa, niezmierzająca do żadne-

go konkretnego celu ewolucja.

Czy projekt humanizmu ewolucyjnego ma

szansę powodzenia? Michael Schmidt-

Salomon cytuje Alberta Camusa, który po-

wiedział: „Wyobraźmy sobie Syzyfa jako

szczęśliwego człowieka”. Dodaje jednak,

że „szczęście współczesnego Syzyfa bie-

rze się nie tyle z trudności samego zada-

nia, z jego walki ze szczytem, lecz nade

RECENZJE
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go humanizmu. Mamy bowiem w tym wy-

padku do czynienia z książką pasjonującą

dla każdego poszukującego swojego świa-

topoglądu, sensu życia czy po prostu moż-

liwości racjonalnego, wnikliwego i nowo-

czesnego rozumienia świata.

Profesor Jerzy Kochan – redaktor naczelny

czasopisma filozoficznego „Nowa Krytyka”.

wszystko z pozytywnych treści światopo-

glądu, który reprezentuje i któremu nadaje

realny kształt. Humaniści ewolucyjni [...] nie

głoszą bowiem żadnych gorzkich wieści,

lecz iście »radosną nowinę«, usuwającą

daleko w cień wszystkie alternatywne pro-

pozycje »religijnej konkurencji«”.

„Humanizm ewolucyjny” to rozprawa, w któ-

rej czytelnik z wielką satysfakcją odnajdzie

wszystkie opisane elementy nowoczesne-

W Instytucie Wydawniczym „Książka

i Prasa” ukazało się kolorowo

ilustrowane tłumaczenie książeczki

dla dzieci zatytułowane „Jak Jeżyk

z Prosiaczkiem Boga szukali

i co z tego wynikło”.

Autorami tekstu są Michael Schmidt-Salo-

mon, niemiecki filozof, publicysta i działacz

ateistyczny oraz Helge Nyncke, ilustrator

i autor podręczników szkolnych.

Książkę polecają: Polskie Stowarzyszenie

Racjonalistów oraz Towarzystwo Humani-

styczne. Do nabycia w księgarniach, cena

20 zł.

Książeczka opowiada językiem dzieci hi-

storię poszukiwań Boga przez Jeżyka i Pro-

siaczka, najpierw w synagodze, potem

w kościele, wreszcie w meczecie. Rozmo-

wy z ich kapłanami utwierdzają ich, że to

wszystko kłamstwo i oszustwo. Każdy słu-

ży swojemu Bogu i ma w tym własny inte-

res. Zgodnie stwierdzają więc, że bogów

nie ma i ogłaszają małym czytelnikom:

Z WITRYNY KSIĘGARSKIEJ

A morał z tej bajki jest taki:

Kto nie zna Boga, ten go nie potrzebuje.

Tytuł oryginalny: Wo bitte gehts zu Gott? – fragte

des kleine Ferkel. ALIBRI VERLAG 2007.

Współwydawca: Andrzej Dominiczak z Warsza-

wy i Andrzej Lipiński (Glinde k. Hamburga).
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Autor: Michael Schmidt-Salomon

„Poza dobrem i złem”.

Wydawnictwo „Dobra Literatura”,

Słupsk 2013, s. 350

Do nabycia: www.dobraliteratura.pl,

cena 39,90.

Zdaniem autora zło i dobro to pojęcia abs-

trakcyjne, niemające realnych odpowied-

ników w pozaziemskich sferach, istniejące

jedynie w ludzkiej wyobraźni. Nie oznacza

to, że w doczesnym życiu nie doświadcza-

my stanów negatywnych, nazywanych

przez większość z nas złymi. Jednak nie

są one manifestacją ciemnych mocy, lecz

zwykłym skutkiem nieświadomego, niedoj-

rzałego obchodzenia się człowieka z jego

jakże ludzkim, pełnym humanitaryzmu po-

tencjałem.

STANISŁAW FRANCZAK

Nocne filozofowanie

Grawituję w zaświatach

jak gwiezdny pył w bezczasie

już nie ja bez imienia

bez rodowego nazwiska lecz

jako cząstka wszechświata

która tworzy całość

i nadaje mu sens

Pustka nie istnieje i nie ma

nicości wszystko jest materią

i duchem zarazem

istnieć będziemy zawsze

nawet gdy nastąpi

wielki wybuch i zrodzi się

nowa forma istnienia

Zaśnij wreszcie bo

gdy przyjdzie jutro zrodzi się

niedoczas – brak straconych

godzin które wielki księgowy

niesłusznie wliczy ci

do całego życia
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Z PRASY                  Z PRASY                 Z PRASY

�

�

�

�

„POLITYKA” nr 16/17 IV 2013

Joanna Podgórska w art. Precedens

pisze:

W dokumencie przyjętym w zeszłym

roku przez episkopat deklaruje on zero to-

lerancji dla pedofilii, ale równocześnie za-

powiada, żeby ofiary nie spodziewały się

od niego odszkodowań. Kościół Katolicki

twierdzi, że nie ma powodu przenosić cu-

dzoziemskich obyczajów na grunt polski.

Abp Józef Michalik odsyła ofiary bezpo-

średnio do winowajców: „Kościół nie może

poczuwać się do zobowiązań materialnych.

To niebezpieczne przenosić odpowiedzial-

ność z człowieka na instytucję”.

Zapewnił, że ofiary mogą ze strony

Kościoła liczyć na zadośćuczynienie moralne.

Aż chciałoby się zapytać, czy Kościół w Pol-

sce nie podlega powszechnie obowiązują-

cemu prawu, a ksiądz to obywatel z immu-

nitetem?

GAZETA WYBORCZA z 5 IV 2013

Wojciech Mazowiecki w artykule

Uczcie się od wiernych stwierdza:

Franciszek nie jest rewolucjonistą, jeśli

chodzi o doktrynę katolicką, znane są jego

konserwatywne poglądy i wypowiedzi jesz-

cze jako kardynała.

Ten papież na pewno się świata i jego

nowości nie boi, ale okazuje mu jednocze-

śnie wielki szacunek – i to najbardziej uj-

muje ludzi, także spoza Kościoła katolic-

kiego. Przywołuje swoich kapłanów do

porządku, wręcz ich zawstydza, mówiąc,

że oni też są częścią współczesnego kry-

zysu cywilizacyjnego. Hasło Jana Pawła II

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi” zamienia

w prostą instrukcję dla księży: otwórzcie ko-

ścioły! Prosi ich, by zasiedli w konfesjona-

łach, i zapewnia, że wtedy kolejki do nich

same powrócą.

Ze stylem nowego papieża kontrastują

wielkanocne wypowiedzi polskich hierar-

chów. Tradycyjnie agresywne i łamiące

konkordat, pełne oskarżeń pod adresem

państwa.

Oskarżeń np. o rugowanie krzyża z prze-

strzeni publicznej. Choć biskupi, w tym ar-

cybiskup diecezji warszawskiej, nie reago-

wali wcale na profanację krzyża pod

Pałacem Prezydenckim latem 2010 roku.

Były też ataki na kapłanów za to, że we-

wnętrzne sprawy próbują załatwiać poza

procedurami kościelnymi (chodzi o wypo-

wiedzi kilku księży dla prasy o biskupie

nadużywającym alkoholu i poniżającym

podległych mu kapłanów). Choć procede-

ry te świetnie się nadają do zamiatania pod

dywan, co udowodnił nie tak dawno biskup

przemyski, chroniąc przez kilka lat kapła-

na molestującego dzieci.

GAZETA WYBORCZA z 15 IV 2013

W artykule pt. In vitro. Kościół zatracił

miarę Katarzyna Wiśniewska pisze:

Po ogłoszonym w zeszłym tygodniu do-

kumencie, w którym biskupi mocniej niż

zwykle potępili in vitro, nazywając je „pro-

cedurą znaną w hodowli roślin i zwierząt”,

Ziółkowska ogłosiła, że wystąpi z Kościo-

ła, by „symbolicznie się odciąć od tej insty-

tucji”.

Brzmi to jak zaklinanie rzeczywistości,

którą Kościół sam wykreował; bo mówiąc

o in vitro zatracił wszelką miarę. Wystar-

czy krótki przegląd miażdżących komen-

tarzy: od bp. Pieronka, wedle którego in

vitro to realizacja idei Frankensteina, po-

przez słowa abpa Michalika, że refundacja
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in vitro to finansowanie zabójstwa, po ks.

Longchamps de Beriera, szukającego „bruzd

dotykowych” na twarzach tak poczętych

dzieci. Doprawdy „nikt nikogo nie stygma-

tyzuje”. Kościół dyskredytuje rosnącą

z każdym rokiem grupę rodziców i dzieci.

Zrobił coś, co trudno usprawiedliwić: pod-

ważył podstawy istnienia dzieci żyjących

dzięki sztucznemu zapłodnieniu.

„Czekam, aż jakiś arcybiskup stanie

przede mną i powie mi w twarz, że jestem

dzieckiem szatana i nie mam prawa żyć” –

powiedziała Ziółkowska w „Gazecie”. Zbęd-

ny patos? Być może żaden ksiądz nie na-

zwie jej dzieckiem szatana, ale wystarcza-

jąco bolesne jest twierdzenie, że metoda

jej poczęcia jest „niegodziwa”.

Zważywszy na to, że dzieci z in vitro rodzi

się w Polsce ok. 5 tys. rocznie i będzie ich

coraz więcej, drastyczne potępianie tej

metody nie jest ewangeliczne ani rozsąd-

ne.

GAZETA WYBORCZA z 10 IV 2013

W artykule Tomasza Bieleckiego

pt. Dlaczego Kościół potępia in vitro

i antykoncepcję  czytamy:

 „Dignitas personae”, którą Kongregacja

Nauki Wiary wydała w 2008 r. Powtarza ona

nauczanie Kościoła, że powstanie zarod-

ka daje początek życiu ludzkiemu i dlate-

go należy mu się poszanowanie ze wzglę-

du na przynależną mu „godność osoby

ludzkiej”.

„Dignitas personae” uznaje aborcję i an-

tykoncepcję za przejawy tej samej „cywili-

zacji śmierci”. Tak radykalne sformułowa-

nia forsował w Kościele Jan Paweł II, choć

wielu katolickich duszpasterzy i teologów

otwarcie przyznaje, że czyny te mają zupeł-

nie inną rangę moralną i należy je wyraźnie

rozróżniać.

– To bardzo smutne, że encyklika „Hu-

manae vitae” przyczyniła się do tego, iż

wielu już nie traktuje poważnie Kościoła

jako rozmówcy i nauczyciela – komento-

wał stanowisko Watykanu w sprawie anty-

koncepcji kardynał Carlo Maria Martini, nie-

żyjący już symbol reformatorskiego skrzy-

dła w Kościele.

GAZETA WYBORCZA NR 84/10 IV

2013 r.

Czytamy w artykule Katarzyny

Wiśniewskiej Nowy dokument

Episkopatu. Diabeł in vitro:

To „produkcja” człowieka stanowiąca

w istocie formę zawładnięcia życiem ludz-

kim – uważają biskupi. Skrytykowali in vi-

tro jeszcze ostrzej niż zwykle, a rządowy

program refundacji uznali za szkodliwy.

Kościół sprzeciwia się programowi do-

finansowania sztucznego zapłodnienia,

który rozpocznie się w lipcu. Przez trzy lata

skorzystać ma z niego ok. 15 tys. par, któ-

rych często nie stać  na opłacenie zabie-

gu. Jedna próba to koszt 8-10 tys. zł.

O zapotrzebowaniu świadczy choćby

liczba oferujących in vitro klinik – jest ich

już ponad 50.

Hierarchowie poparli ks. Franciszka

Longchamps de Beriera, który orzekł nie-

dawno, że dziecko z in vitro można poznać

po „dotykowej bruździe” na twarzy.

GAZETA WYBORCZA z 26 IV 2013

W artykule „Marszałek Borusewicz:

Kościół narusza konkordat.

Abp Mchalik:  Tylko bronimy demokracji”

Dominika Wielowiejska pisze:

Spór dotyczy Telewizji Trwam. Mar-

szałek Senatu skrytykował Episkopat za

bezprawne naciski na KRRiT. Abp Józef

Michalik jest „zdumiony”. A „Nasz Dzien-

nik” wydaje poświeconą Borusewiczowi

wkładkę pod tytułem „Bliżej koryta”.

„Konkordat nie przyznaje Konferencji

Episkopatu Polski uprawnień do uczestni-

czenia w charakterze współdecydenta czy

nadzorcy w jakiejkolwiek sprawie objętej

władztwem państwa” – czytamy w liście Bo-

rusewicza do arcybiskupa. Marszałek Se-
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natu zwraca uwagę, że zasada wzajemnej

niezależności Państwa i Kościoła oznacza

dla władz państwowych zakaz przyjmowa-

nia dyspozycji od gremiów kościelnych.

Arcybiskup Michalik odpisał, że jest

„zdumiony” listem. „Wiadomą sprawą jest

publiczny nie niezdrowy niepokój, spowo-

dowany odmową przyznania miejsca Tele-

wizji Trwam na nowym multipleksie cyfro-

wym”.

Jednak odpowiedź na pytania arcybisku-

pa dał już sąd administracyjny, który rozpa-

trywał skargę fundacji ks. Tadeusza Rydzy-

ka po pierwszej odmowie KRRiT w sprawie

miejsca na multipleksie. Sędziowie tę skar-

gę oddalili.

RES HUMANA, zeszyt 3/124 2013 r.

Redaktor naczelny dr Zbigniew Słowik

daje interesujący komentarz w art. pt.

Ku Kościołowi papieża Franciszka:

Bo świat świecki, jak go rozumiemy, jest

głęboko zainteresowany, aby Kościół, wagą

swych wpływów i środków, podjął z nim

wspólnie wielkie inicjatywy wobec niemniej

wielkich wyzwań współczesnego świata,

aby:

• rozwinął ideę „Kościoła ubogiego dla ubo-

gich”, że powtórzymy tu słowa papieża

Franciszka, i nadał jej rozległy wymiar prak-

tyczny, jakże potrzebny wobec krzyczących

wciąż rozmiarów głodu i ubóstwa, nierów-

ności i niesprawiedliwości społecznej mi-

lionów ludzi na świecie; aby rozszerzył wraz

z zainteresowanymi rządami czy organiza-

cjami pozarządowymi wielki ruch na rzecz

sprawiedliwego dzielenia tych wszystkich

dóbr, które wytwarza świat;

• bardziej wyraziściej niż dotąd słychać było

głos Kościoła w obronie ludzi w różny spo-

sób upośledzonych czy dyskryminowanych

z powodu swojego pochodzenia, przeko-

nań, stylu życia, w obronie wypływającej

z ducha tolerancji i dialogu, w imię wspólne-

go budowania ładu moralnego i społeczne-

go zaufania, w imię Kościoła uwolnionego

od związków z jawnym lub zakamuflowa-

nym fundamentalizmem;

• sam Kościół wreszcie stał się wzorem

skromności, prostoty swych związków ze

wszystkimi tworzącymi „owczarnię”, aby

człowiek, przypominając słynne wołanie

Jana Pawła II, był drogą Kościoła, a nie na

odwrót, aby stał się wzorem cnót i zacho-

wań godnych szacunku, bo to będzie bu-

dowało klimat daleko wykraczający poza

mury Kościoła, będzie sprzyjało formowa-

niu więzi ogólnospołecznych.
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Z PORTALI INTERNETOWYCH

*

 /pn-ski/

Nie mam TVN, u mnie tylko dostępna

Polonia. Wiadomości TVP pokazywane

tam zawsze zaczynają się od Watykanu, co

papież Franciszek zjadł i jaką miał kupkę,

potem idą inicjatywy typu „największy po-

mnik papieża na świecie”, lepienie zającz-

ków wielkanocnych ze śniegu, sport – noc-

ny bieg w intencji kanonizacji Jana Pawła

II, a po wiadomościach ksiądz Mateusz

w towarzystwie pięknych kobiet rozwiązuje

zagadki kryminalne i socjalne w swojej

parafii, zastępując nieudolną policję.

Aż strach pomyśleć, co pokazują na

stacji ojca balneologa.

*

 / hamer47/

Pan biskup Depo już niejednokrotnie

udowodnił w swoich wypowiedziach bar-

dzo słaby poziom wiedzy merytorycznej na

powyższe tematy. Jest takim samym guru

naukowym jak niejaki Franciszek de Bred-

nie, opowiadający dyrdymały o „bruździe

dotykowej”. Niestety jest jeszcze jeden

aspekt tej sprawy: zarówno Depo jak i de

Brednie depczą godność ludzi, uwielbiają

stawiać pod pręgierzem innych tylko dla-

tego, że inaczej myślą i pragną być rodzi-

cami. Jest to obrzydliwe!

*

/pintapalec/

Największa Przestępcza i Zbrodnicza

Organizacja Mafijna: Komu można przy-

piąć tą etykietę? Wojny, krucjaty, inkwizy-

cje, tortury, totalitaryzm, zbrodnie przeciw

ludzkości, wspieranie faszyzmu, ukrywa-

nie morderców i zbrodniarzy, łamanie przy-

kazań, szantaż, kradzież dzieci, wynatu-

rzenia, pedofilia, homofilia parafialna, ho-

moseksualizm, tuszowanie skandali pedo-

filskich, wspieranie dyskryminacji kobiet

i mniejszości, antysemityzm, walka z in-

nymi kościołami i ruchami religijnymi, za-

garnianie majątków, współpraca z reżimem,

współpraca z mafią, upokarzanie dzieci,

bicie, zmuszanie ich do niewolniczej pra-

cy, finansowe nadużycia i oszustwa, wyłu-

dzanie kasy z budżetu państwa, korupcja,

hipokryzja, pranie brudnych pieniędzy,

przemożny wpływ na życie, spiski, skan-

dale, intrygi, zawiści, mieszanie się do po-
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lityki, seks z nieletnimi, szerzenie kłamstwa,

zgnilizna moralna, zepsucie moralne, ogra-

niczenie umysłu, zmasowany psychiczny

nacisk, absolutyzm, dogmatyzm, ciemno-

ta, tradycja, nepotyzm, zmowy milczenia,

indoktrynacja, zakłamana propaganda, ter-

ror psychiczny, niejednokrotne stawanie po

stronie wroga.

*

/apostazja/

> (...) w przypadku apostazji odbywa

się dziwna urzędnicza szopka. I to mnie

dziwi. Należy uszanować wybór każdego

człowieka. To wynika wprost z założenia,

że człowiek ma wolną wolę. Więc albo się

w to wierzy, a wtedy szopka z proboszczem

i dwoma świadkami nie ma sensu; albo się

w to nie wierzy i odstawia się szopkę. Dla

mnie nie ma to sensu i jeszcze nie przeczy-

tałem sensownego argumentu, abym zmie-

nił swoje myślenie.

*

/Ialek96/ – Dane z 2011 roku za Mo-

ney.pl:

Roczne wydatki z budżetu państwa,

związane z funkcjonowaniem Kościoła ka-

tolickiego.

Cel, kwota. Źródło: KAI, MON, MEN.

Koszt związany za nauczaniem religii

w szkołach – około 1150 mln zł.

Dotacje dla Kościelnych Uczelni Wy-

ższych, wydziałów teologicznych, szkół,

przedszkoli i ochronek 521 mln zł.

Fundusz Kościelny – 89 mln zł. Dota-

cje do remontów zabytków kościelnych –

26,6 mln zł. Ordynariat Polowy Wojska

Polskiego – 19,2 mln zł. Caritas Polska –

5,5 mln zł. Kapelani szpitalni – 3 mln zł.

Kapelani więzienni – 2,4 mln zł. Kapelani

Straży Granicznej – 842 tys. zł. Kapelani

Straży Pożarnej – 745 tys. zł. Kapelani w

Policji – 441 tys. zł. Kapelani Biura Ochro-

ny Rządu – 150 tys. zł.

RAZEM: blisko 1820 mln zł.

To nie koniec bonusów. Konkordat za-

gwarantował też Kościołowi katolickiemu

swobodę w prowadzeniu zbiórek pieniędzy.

Artykuł 21 mówi, że przepisy prawa pol-

skiego o zbiórkach publicznych nie mają

zastosowania do zbierania ofiar. Wystarczy,

że cele związane są z religią i Kościołem.

Faktycznie, te kilkadziesiąt czy sto

parę milionów na Kościół więcej, w tym

kontekście wrażenia nie robi, ale jak Pan

myśli, Panie premierze Rostowski: czy gdy-

by wyprowadzić nauczanie religii ze szkół,

to byłaby to znacząca oszczędność w bu-

dżecie, czy nie? To było oczywiście pyta-

nie retoryczne, bo – jak Pan doskonale zdaję

sobie sprawę – łatwiej jest dokręcić podat-

kową śrubę szaraczkom, niż narazić się na

gniew i klątwy biskupów...



46

*

podatek kościelny a pogrzeb katolicki  /

prawie_bezrobotny/

Proboszcz powiada:

>W tym przypadku [niepłacenia po-

datku kościelnego w Niemczech, co jest tam

równoznaczne z wystąpieniem z kościoła]

mam wrażenie, że rodzina dopiero po

śmierci chce pojednać zmarłego z Bogiem,

przywrócić go Kościołowi.

Kom. Wynika z tego, że – jednak –

wiara w Boga, a co za tym idzie (rzekomo)

– Jego życzliwość – jest nierozłączna ze

świadczeniami na rzecz kościoła jako in-

stytucji.

*

Żartem / pintapalec/

Pewnego razu Bóg chciał sobie zoba-

czyć, jak żyją ludzie na Ziemi. Kazał więc

sprowadzić telewizor, włączył, akurat ko-

bieta rodziła. Męczy się okrutnie, krzyczy,

więc Bóg się pyta:

– Co to jest? Dlaczego ta kobieta się

tak męczy?

– No bo powiedziałeś: „I będziesz ro-

dziła w bólu” – odpowiada któryś anioł.

– Tak? No... Tego... Ja tak żartowa-

łem...

Przełącza – górnicy. Sharowani, spo-

ceni, walą kilofami. Bóg się pyta:

– A to co to jest? Oni muszą się tak

męczyć?

– Ale sam powiedziałeś: „I w trudzie

będziesz pracował...”

– Oj, powiedziałeś, powiedziałeś –

mówi Bóg, drapiąc się w głowę – to takie

żarty były, ja żartowałem...

Przełącza, a tam piękna, wielka świą-

tynia, bogato zdobiona, od zewnątrz i we-

wnątrz, przed nią luksusowe lśniące samo-

chody, w środku gromada biskupów –

dobrze odżywieni, pięknie ubrani, złote łań-

cuchy, itp., itd.

Bóg się uśmiecha promieniście:

– O, to mi się podoba! A co to jest?

– A to są właśnie ci, którzy wiedzą, że

żartowałeś...

Wybrał: J. K.
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Komentarz

Prof. Stempin przyczepia się też do

rzekomych wymagań niegdysiejszych dy-

daktyków, którzy jakoby żądali – jak o tym

Hartman napisał w swoim felietonie w Po-

lityce – czytania 50 stron dziennie. Stem-

pin pisze m.in.:

> Studiując w latach 80. na nobliwym

UJ pamiętam rzeczone „50 stron dziennie”.

Już w tym króciutkim urywku krytycz-

nej wypowiedzi Profesora doszukałem się

paru błędów, dyskwalifikujących – w mo-

jej opinii – maturzystę. A tymczasem prof.

Stempin krytykuje, a właściwie czepia się

uczonego, który jest jednym z najlepiej

wykształconych ludzi w swoim pokoleniu

i chlubą – jeśli chodzi o erudycję – dwóch

Uczelni: KUL (gdzie studiował) oraz UJ

(gdzie pracuje). Dlatego właśnie prof. Hart-

man biada nad katastrofą szkolnictwa wy-

ższego w naszym kraju, bo dystans pomię-

Z forum TOK FM.pl.

Wprowadzenie

Prof. Arkadiusz Stempin wdał się w polemikę z prof. Janem Hartma-

nem. Pretekstem stał się felieton tego drugiego, zamieszczony w „Po-

lityce”. Hartman biada w nim nad „baranieniem” naszego szkolnictwa

wyższego i podaje m. in. przykład malowania się studentek. Wykorzy-

stuje to Stempin w swojej napaści na Hartmana na portalu TOK FM, bo

to mu pasuje do sylwetki „podglądacza”. Takie jest przesłanie tego ma-

teriału. W swojej złośliwości Stempin posuwa się do uwag w rodzaju

„wspina się na palce”, co wystawia mu określone świadectwo. Jemu,

nie Hartmanowi.

dzy jego erudycją, choćby tylko na etapie

matury, a wykształceniem przeciętnego –

obecnie – studenta jest istotnie porażający.

Wiem coś o tym, ponieważ przeczytałem

większość prac prof. Hartmana. Mam na-

dzieję, że ze zrozumieniem, które jest po-

chodną mojego wykształcenia ogólnego (+

doktorat z historii filozofii). Śledziłem po-

nadto ten proces degradacji naszego szkol-

nictwa przez ostatnie parędziesiąt lat i chcąc

nie chcąc w nim tkwiłem. Chcąc i starając

się go hamować, nie chcąc zaś, by postę-

pował i walcząc z protagonistami dzisiej-

szego ruchu antyoświeceniowego, który

obwiniam za ową degradację wykształce-

nia w ogóle, a ogólnego w szczególności.

Toteż, stwierdzam to z prawdziwą przy-

krością, UJ – którego jestem absolwentem

– już nie był w latach 80, niestety, przodu-

jącą uczelnią. W zachodniej Europie cie-

szył się jeszcze jaką taką estymą. Doświad-

czałem tego osobiście będąc stypendystą

KOMENTARZE DR. JÓZEFA KABAJA
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tak w Poitiers, jak w Tybindze oraz uczest-

nicząc w międzynarodowym sympozjum

Hanowerze (z referatem). O nobliwości

uczelni świadczą bowiem – moim zdaniem

– zarówno historyczne osiągnięcia, jak

i współczesne dokonania wykładowców.

Świadczy również poziom studentów i ich

lektury (także ich ilość). Te wskaźniki zaś

w latach 80 i następnych dekadach pole-

ciały w całym kraju i nadal lecą na łeb na

szyję. Spotkałem już i takie wypowiedzi,

że dziś można skończyć studia nie przeczy-

tawszy ani jednej książki. Ba, można na-

wet „napisać” książkę, albo raczej: wydać

książkę pod własnym nazwiskiem, choć się

niczego – albo prawie niczego – nie prze-

czytało. Cztery ostatnie zdania tego akapitu

nie dotyczą, rzecz jasna, Uniwersytetu Ja-

giellońskiego w sposób szczególny.

Ale złośliwość nie wymaga szczegól-

nego wykształcenia. Wielu starcza inteli-

gencja „genetyczna” (jak się wyraził poseł

Suski, zapytany o ukończony kierunek stu-

diów) i trochę złej woli. Motywem może

też być zamówienie ze strony formacji, któ-

rej prof. Hartman od pewnego czasu zacho-

dzi za skórę. Stąd, jak mniemam, takie

zwroty pod adresem uczonego, który ma

całkiem pokaźne osiągnięcia zarówno w

dziedzinie ontologii, jak i w drugiej swojej

specjalności naukowej, tj. w bioetyce, że

się wspina na palce, aby podglądać stu-

dentki:

 > Nasz rodzimy profesor specjalizuje

się w stawaniu na palcach przy oknach sal

wykładowych. Przy czym jego oko wyła-

puje wyłącznie studentki: „ładne, wyma-

lowane, wyprostowane”, choć „siedzące

bez zeszytów”.

Zaraz potem prof. Stempin wyłącza

siebie samego – zapewne bezwiednie – z gro-

na ludzi nauki. Pisze bowiem: „Bo konia

z rzędem człowiekowi nauki, który potrafi

odróżnić błyszczyk od szminki. A pewnie
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i kolczyk od klipsa, mascarę od trywialne-

go tuszu do rzęs, manicure francuski od

hybrydowego, pończochy 15- od 20-deno-

wych.” Z tego cytatu przecież całkiem ja-

sno wynika, że prof. Stempin rozróżnia to

wszystko.

Brnie natomiast i pogrąża nie prof.

Hartmana, lecz siebie. Zaraz po przyzna-

niu się, że w czasie studiów mało czytał

(jeśli w ogóle cokolwiek, skoro – jak pisze

znowu nie dbając o poprawność logiczną

i styl wypowiedzi): „Oprócz leserstwa nie

czytało się, bo nie było czego.”

Leserstwo, oczywiście, było w PRL.

Choć nie wykluczone, że wie o tym, lecz

nie podziela zapewne staroświeckiej dla

niego maniery stosowania spolszczeń w mo-

wie i piśmie. Ale książki i rozprawy naukowe

też były. Mało tego: wyjeżdżało się również

za granicę. Nie tylko na Wschód i wy-

jeżdżali nie tylko naukowcy i studenci od-

dani ówczesnej władzy.

Dalej. Jak może ktoś z tytułem profe-

sora pisać coś takiego: „Zgoda, że studenci

mniej teraz czytają. Ale nie potrzebują dziś

wiedzy ogólnej czy encyklopedycznej, tyl-

ko konkretnej, często know-how w obsza-

rze wyznaczonym ich przyszłą profesją.”

Jeżeli zatem, jak pisze Profesor, stu-

denci nie potrzebują wiedzy ogólnej, to

może w ogóle przyjmować na studia kan-

dydatów po gimnazjum? Po co dręczyć

młodzież „ogólniakiem”? A w następnej

fazie reformy mecenas Giertych zniesie –

wróciwszy szczęśliwie na fotel ministra

edukacji – „magisterkę”. Czy będą wów-

czas potrzebni profesorzy? Wystarczą maj-

strowie. Określenie „student” też okaże się

zbędne. Powróci „terminator”, noszący

majstrowi kajecik z adresami („węży-

kiem!”). Już powraca.

Te zmiany zdają się zapowiadać prze-

mianowania językowe. Zrazu – już jakiś

czas temu – rozpoczęło się wypieranie na-

zwy „liceum ogólnokształcące” przez

„ogólniak”. Należę do pokolenia, które było

dumne z tego, że kończyło liceum. Kiedy

zaś broniłem pracy magisterskiej, nikt w

moim środowisku by nie powiedział „ma-

gisterka”, bo to – podobnie jak „ogólniak”

– uchybiałoby aspiracjom i godności ab-

solwenta liceum czy wyższej uczelni. Dla

mojej generacji bowiem wyraz „ogólniak”

brzmi podobnie jak spacerniak czy trzepak

(jedni przesiadują tu, drudzy tam), a „ma-

gisterka” dźwięczy zupełnie jak fuszerka

czy bombonierka.

Według prof. Stempina dzisiejsi stu-

denci już „nie są skazani wyłącznie na au-

torytet książki. Dysponują innymi źródła-

mi samodzielnego poznania.” Samodzielne

poznawanie bez wiedzy ogólnej? Bez prze-

czytanych książek? Bo wystarczy „wy-

cieczka do Burgundii”, przegryzanie sera

i popijanie winem. Wystarczy poznać ję-

zyk, żeby „wchłaniać kulturę”.

Motyw materiału prof. Stempina bije

w oczy. Jest nią, „forma szalbierczego fe-

lietonu”, jak on pisze o felietonie prof. Hart-

mana. Widzę tu dwie możliwości: albo prof.

[„historyk i politolog, prof. w WSE Kra-

ków ks. Tischnera i na Uniwersytecie we

Freiburgu (Niemcy) – przepisuję dosłow-

nie z Portalu opinii TOK FM.pl] nie rozu-

mie przymiotnika „szalbierczy”, albo są-

dzi według siebie. Jedno i drugie zresztą,

jak właśnie pokazałem, wydaje się nader

prawdopodobne.
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Komentarze internautów

(wybór - J. Kabaj)

/aeromonas/

„Ale nie potrzebują dziś wiedzy ogól-

nej czy encyklopedycznej, tylko konkret-

nej”. Nic bardziej mylnego. Wiedza „kon-

kretna” nie istnieje bez „ogólnej”. Nie da

się postawić piramidy na czubku, zrozu-

mieć działania maszyny bez elementarnej

znajomości fizyki i działania leku bez ele-

mentarnej znajomości fizjologii. Nie mó-

wiąc już o tym, że człowiek bez znajomo-

ści historii, sztuki i literatury to tylko pół

człowieka, a bez znajomości przyrody

i geografii to po prostu ignorant. Nie dora-

biajmy fałszywej ideologii do zwykłego

umysłowego lenistwa i braku ciekawości

świata. Mniej telewizji i kościoła, więcej

dobrej lektury i twórczej zadumy :)

/momy/ [urywek – końcowa fraza]:

Ktoś, kto opowiada, że „niepotrzeb-

nie” wkuwał coś w szkole, najwyraźniej

żyje w świecie, który kończy się na jego

płocie.

/ciemnyludd/

Jeżeli pan profesor Arkadiusz Stem-

pin jest profesorem „belwederskim”, to for-

ma oraz klasa jego wypowiedzi byłaby

KOMPATYBILNA z jego PAŃSTWO-

WYM TYTUŁEM profesorskim. („szal-

bierczy” felieton, i tak dalej)...

Boże broń studentów przed takimi

obrońcami... Zwłaszcza bez poczucia hu-

moru, co się równa AGRESJI...

/frodzionek1/

„Bo konia z rzędem człowiekowi na-

uki, który potrafi odróżnić błyszczyk od

szminki. A pewnie i kolczyk od klipsa,

mascarę od trywialnego tuszu do rzęs, ma-

nicure francuski od hybrydowego, pończo-

chy 15- od 20-denowych.”

Powyższym tekstem pan „profesór”

udowadnia, że jeszcze bardziej niż prof.

Hartman interesuje się wyglądem studen-

tek (cóż za fachowość i rozeznanie w typo-

wo babskich sprawach!)

Niestety, przydługi prześmiewczy

tekst pana „profesóra” nie zmieni faktu, że

prof. Hartman ma w pełni rację. Wściekła

reakcja „wybitnej” (przynajmniej w swo-

im mniemaniu) min. Kudryckiej tylko to

potwierdza.

/miedzy_mlotem_a_kowadlem/

„Arkadiusz Stempin – historyk i poli-

tolog, prof. w WSE Kraków ks. Tischnera”

prof. w WSE Kraków ks. Tischnera,

prof. w WSE Kraków, WSE. I wszystko

jasne.

/pawelekok/ do /tomekimma92/

(…) zacząłem czytać ten artykuł i ze-

brało mi się na wymioty. Potem go tylko

przeleciałem wzrokiem czytając co trzecie

słowo, ale głównie po to, by upewnić się,

że niczego nie straciłem i moje pierwsze

wrażenie było adekwatne. Masz rację, to

kompletny złośliwy „profesorski” bełkot,

chociaż z profesorską kindersztubą ma nie-

wiele wspólnego, schodzi poziomem dużo

bardziej w dół. Generalnie facet sprowa-

dzający dyskusję na temat intelektu do po-

ziomu zaglądania studentkom w majtki. Ja

czasem uwielbiam robić to drugie, oczy-

wiście zawsze za zachętą, ale nigdy się tym

publicznie nie przechwalam, uznając to za

sprawę prywatną, intymną i mającą mało

wspólnego z intelektem. (…)
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/q-nick/

Bełkot, który nie niesie żadnego prze-

słania. Obśmiać niezręczne sformułowania

i w sferze retoryki wygrywamy? Błyśnie

prof. Arkadiusz Stempin wiedzą o kosme-

tykach i wydaje mu się, że uczony jest wiel-

ce. Mdli mnie taki autoseksualny zachwyt

nad własnym poczuciem humoru. Dobrze,

że jeszcze istnieją tacy Hartmanowie...

/Wojciech Krysztofiak/

(…) Ranking pokazuje, że dyscyplinę

którą reprezentuje Hartman, uprawia się w

Polsce na poziomie światowym (z uwzględ-

nieniem logiki). Dyscyplinę, którą uprawia

Stempin, uprawia się w Polsce na żałosnym

poziomie. Polemika Stempina z Hartma-

nem przypomina taką, jakby asystent

(Stempin) Moniuszki dyskutował z asysten-

tem (Hartmanem) Bacha. Przykro mi, ale

to nie te progi.

/kleklektyk/

Hartman jest przynajmniej uczciwy

i bije się we własne piersi, przyznając się

do swojej profestytucji. Tymczasem zadzi-

wiająco często spotyka się na uczelniach

baranów o skrzywionej psychice, encyklo-

pedystów i przyczynkarzy, którzy stemplem

swoich płytkich umysłów odciskają nie-

szczęsne piętno w umysłach młodych lu-

dzi. A są i zwykłe skorumpowane świnie,

które tylko polują na kasę, regularnie oble-

wając i zmuszając do zaliczeń warunko-

wych dokładnie tylu studentów, na ilu po-

zwala limit. Cieszy, że są jeszcze porządni

akademicy, ale martwi, że jest ich tak nie-

wielu. Czego jednak się spodziewać po feu-

dalnej organizacji, która poczuciem własnej

nieomylności i bezkarności dorównuje

RCC? To chyba przez katedry...

/czupidlow/

Pan Profesor Hartman napisał felieton,

a nie rozprawę naukową na temat poziomu

polskich studentów; czego Pan Profesor

Stempin wyraźnie nie zauważył. Dlatego

też nie zrozumiał ironii. Niestety, racja leży

po stronie prof. Hartmana – polska oświata

sięgnęła dna. Jest anachroniczna, uczy pry-

mitywnego odtwarzania, a nie myślenia.

Produkuje magistrów – niedouków.
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Szanowni Czytelnicy!

Jeszcze kilka lat temu na ³amach naszego pisma

sk³adaliœmy podziêkowania i ¿yczenia z okazji 80-lecia

naszemu dostojnemu koledze Jerzemu Hyrjakowi.

Dzisiaj, przyjmujê z ¿alem Jego odejœcie z funkcji

zastêpcy Redaktora Naczelnego „Forum...”, gdy¿ on

sam podj¹³ decyzjê o rezygnacji z czynnego uczestnictwa

w pracach naszej redakcji z powodu d³u¿szego pobytu

za granic¹.

Jego aktywna dzia³alnoœæ, pomimo s³usznego ju¿

wieku, wnios³a tak wiele, ¿e nie sposób wszystkiego

wymieniæ. Wywiady, felietony, artyku³y, okolicznoœcio-

we notki o¿ywia³y nasze pismo, a dziêki jego aktywno-

œci prezentowane by³y tak¿e za oceanem, gdzie mamy

(w USA) sta³ych czytelników. Budzi³ ludzkie serca ze

znieczulicy i obojêtnoœci pisz¹c artyku³y o ¿o³nierzach-

bohaterach walcz¹cych jeszcze po II wojnie œwiatowej,

o potrzebie zachowania synów ojczyzny w pamiêci, czy

o sprawach moralnoœci ludzi, dotykaj¹c niezmiernie

wra¿liwych tematów pracy w grupie – ma³ych spo³ecz-

noœciach, o potrzebie spojrzenia na samego siebie i zmie-

niania tego, co z³e. Jego artyku³y, pe³ne odniesieñ pa-

triotycznych, budzi³y sumienia i refleksje. Móg³ na te

tematy pisaæ, bo jego ¿yciorys i doœwiadczenie ¿yciowe

pozwala³y mu na to. Liczymy na dalszy udzia³ w naszej

publicystyce w miarê jego mo¿liwoœci.

Dziêkujemy Ci, drogi Jurku i ¿yczymy wiele opty-

mizmu oraz si³ ¿yciowych, byœmy mogli siê spotykaæ

i wspominaæ to, co jest wa¿ne w ¿yciu dla ka¿dego z nas.

W imieniu Zespo³u

Stanis³aw Franczak

Redaktor Naczelny

TELEGRAM
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LISTY DO REDAKCJI

Humanizm

Chrześcijaństwo szczyci się dzieja-

mi liczącymi 2 tysiące lat i jego zwolen-

nicy wyrażają pogląd i zaszczepiają go

w społeczeństwie, że cała nasza szeroko

rozumiana kultura wywodzi się z nurtu

religijnego, przyjaznego jakoby wierze

rzymskokatolickiej. Jednak świeccy hu-

maniści nie muszą się czuć gorsi w tej

dziedzinie, bowiem ich tradycja w tej

mierze jest starsza o dobre pół tysiąca

lat. Kościół katolicki każe np. wierzyć,

że istnieje 2 tys. lat, a apostoł Piotr był

pierwszym papieżem rzymskim. Tymcza-

sem Piotr najprawdopodobniej nigdy nie

był w Rzymie i nie wiedział, co to takiego

„papież”. Katolicy nader często sugerują

humanistom, racjonalistom, ateistom i in-

nym niewierzącym, albo wierzącym ina-

czej, że praojcem wszelkiej odmiennej od

doktryny religijnej, ateistycznej myśli był

Lenin. Tymczasem korzenie świeckiej wi-

zji świata sięgają filozofii jońskiej, czyli

myślicieli, którzy żyli na zachodzie dzi-

siejszej Turcji już w VII wieku przed naszą

erą. Porzucili oni mistyczno-religijną

wizję świata i zaczęli tworzyć coś, co dzi-

siaj nazywamy nauką. Ich wyobrażenia

o powstaniu świata nie odwoływały się

do bogów, lecz poszukiwały innych, na-

turalnych wyjaśnień powstania świata

i funkcjonowania przyrody. Do takich my-

ślicieli należeli: Tales, Heraklit i Anak-

symander, a w Indiach Siddhartha Gau-

tama (Budda).

O nich wszystkich trudno powiedzieć,

że byli niewierzącymi, ale faktem jest, że

ich światopogląd nie potrzebował bogów

i w swojej istocie był świecki, a nie reli-

gijny. Choć ujawnienie swojej niedosta-

tecznej pobożności, podobnie jak dzisiaj,

mogło być groźne, o czym przekonał się

Sokrates skazany na śmierć za niewiarę

i psucie młodzieży. Ten grecki filozof był

postacią istotną dla początków huma-

nizmu, a jego powiedzenie „wiem, że nic

nie wiem” oznaczało, że mitów nie trak-

tuje on na równi z wiedzą. Tak więc sta-

rożytność wykazała już niemal wszyst-

ko, co jest potrzebne do ukształtowania

się tego, co dzisiaj nazywamy świeckim

h u m a n i z m e m.

Idee wynalezione przez Greków, a póź-

niej rozwijane przez Rzymian zostały na

długie stulecia zamrożone przez triumfal-

ny pochód chrześcijaństwa, a później is-

lamu. Świeckie idee wartości nie miały

szans na trwanie w świecie opanowanym

przez ideologie nakierowane na Boga.

W okresie szalejącej inkwizycji palono na

stosach nie tylko ludzi nauki i odmien-

nych poglądów, ale również wytwory ich

myśli. Ponadto obowiązywał surowy na-

kaz odtwarzania w rzeźbie, malarstwie,

literaturze i sztuce tylko postaci i scen

biblijnych. Na tej pustyni świecki huma-

nizm mógł przetrwać tylko w księgach

oraz w twórczości ludzi żyjących na mar-

ginesie w niektórych odmianach tzw. he-

rezji, wśród artystów i wolnomyślicieli.

Rozwój miast  w  Europie  oraz  wynale-

ziona sztuka  czytania  i  pisania, a  także

wielokrotna kompromitacja Kościoła sta-

ły się powodem do krystalizowania się

nowego sposobu myślenia i patrzenia na
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świat. Tak powstał Renesans. Epoką brze-

mienną w idee stało się Oświecenie, w któ-

rym miejsce teologów i scholastycznych

filozofów zajęli myśliciele starożytni, kie-

rujący swój wzrok nie na niebo, ale na

ziemię. Impuls dał Brytyjczyk Francis

Bacon, wynalazca metody empirycznej.

Z tego nurtu wywodzą się również Bra-

cia Polscy, którzy już otwarcie głosili ra-

cjonalistyczny kult rozumu. Pod koniec

epoki zwanej  barokiem, czyli czasu re-

cydywy katolickiej, pojawiają się ludzie

posądzani o ateizm. W Polsce takim był

Kazimierz Łyszczyński, którego za świec-

kie przekonania stracono publicznie na

rynku w Warszawie. Takie postacie jak

Łyszczyński zwiastowały całkowicie nową

epokę, zupełnie wolną od ideologicznych

wpływów Kościoła i całkowite odrzuce-

nie jego ideologii. Nastąpiło jawne i osten-

tacyjne odrzucenie religii. Zapanował kult

rozumu i nauki. Nie pozwólmy sobie za-

tem po raz wtóry narzucić dominacji re-

ligijnego obskurantyzmu przez Kościół

Rzymskokatolicki w Polsce, bo w nowo-

czesnej Europie tylko nasz kraj jest przez

niego zdominowany dzięki spolegliwości

władz państwowych.

Choć mało kto o tym pamięta, świec-

ki humanizm wyrósł nie bez wpływu reli-

gijnych myślicieli, którzy stali w rozkro-

ku między światem religii a ateizmu. Takie

stanowisko doprowadziło do powstanie

na Zachodzie unitarianizmu, czyli czegoś

w rodzaju Kościoła racjonalistycznego,

który powoli ewoluował w miejsce otwar-

te dla agnostyków i ateistów. Ludzie z

tego środowiska stworzyli przed stule-

ciem świecki humanizm, czyli ruch etycz-

ny, który nadał ateizmowi pro-społeczny

i moralny wymiar. Świecki humanizm

społeczny to uporządkowany światopo-

gląd wspierany przez setki ruchów

i instytucji o charakterze ateistycznym,

agnostycznym, racjonalistycznym i wol-

nomyślicielskim. Charakteryzuje się on

przede wszystkim tym, że nie uznaje żad-

nych bogów ani świata nadnaturalnego,

akceptuje natomiast zasady demokratycz-

ne. Do grona najbardziej znanych świec-

kich humanistów należeli: Bertrand Russell,

Albert Einstein, Julian Huxley i współ-

cześnie żyjący Richard Dawkins.

Świecki humanizm propaguje dzisiaj

nie tylko sprawiedliwe społeczeństwo i zwal-

cza zabobony, ale także domaga się

świeckiego państwa. To jeden z najważ-

niejszych celów w epoce, w której religia

znów próbuje dyktować warunki całemu

światu i zajmować uprzywilejowaną po-

zycję w poszczególnych krajach, a w szcze-

gólności w Polsce. Na tej płaszczyźnie

humaniści powinni również współpracować

z antyklerykałami skupionymi w szczegól-

ności wokół tygodnika „Fakty i Mity”

oraz partii Racja Poskiej Lewicy. To za

ich pośrednictwem humanistyczne  posta-

wy przebiły się do sejmu RP i  postawiły

tamę szalejącemu klerykalizmowi w tym

organie władzy, dzięki nieustępliwej po-

stawie posłów Ruchu Palikota. Postawa

zachowawcza wobec Kościoła niektórych

humanistów nie idzie z duchem czasu

i osłabia ten odrodzony po wiekach reli-

gijnego panowania nurt racjonalnie my-

ślących ludzi. Jeżeli przez 5,5 wieku sza-

lejącej inkwizycji nie wszyscy przyznali

się do bycia czarownicami, bądź czarow-

nikami, to znaczy, że nie wszyscy byli tor-

turowani. Dlatego też wierzenia religij-

ne nie mogą już dłużej być chronione

przed napierającymi falami prawdziwych
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badań i prawdziwej krytyki. Nadszedł

czas, abyśmy sobie zdali sprawę z tego,

że przyjmowanie czegoś za wiedzę, co

polega jedynie na pobożnych życzeniach,

jest rodzajem zła. Tam, gdzie mamy po-

wody potwierdzające nasze przekonania,

nie potrzebujemy wiary. Nie ma nic święt-

szego niż fakty. Zatem państwo nie po-

winno karać nikogo za obrazę tzw. „uczuć

religijnych”, bo religie same się ośmie-

szają.

Odnosząc się do naszego szkolnic-

twa i oddania go w ręce religijnego fun-

damentalizmu należy stwierdzić, że fun-

damentalizm wywodzi się z wiary i dąży

do tego, aby za wszelką cenę wykorzenić

efekty naukowego wykształcenia w umy-

słach niezliczonych tysięcy młodych, nie-

winnych i pełnych zapału oraz najlep-

szych intencji ludzi. Z religii i silnej wiary

wywodzi się ponadto wszelki absolutyzm.

Jest to zatem wystarczający powód, by

stwierdzić, że religia na tym świecie słu-

ży złu. Z tego powodu istnieje koniecz-

ność stanowczego rozdziału Kościoła od

Państwa. Bez tego mówienie o sprawie-

dliwej, przyjaznej dla wszystkich jej miesz-

kańców Polsce pozostaje tylko w sferze

marzeń.

Mgr Stanisław Błąkała

Kraków, 13 styczeń 2013 r.

Do mojej pracy wykorzystałem ar-

tykuł Marka Kraka zatytułowany Huma-

nizm od poczęcia, opublikowany w „Fak-

tach i Mitach” nr 51/52 z 2012/2013 r.,

Bóg urojony Richarda Dawkinsa, Koniec

wiary Sama Harrisa.

STANISŁAW FRANCZAK

Budowanie

Z nienarodzonym słowem

idę przez las myśli

które pierzchają nagle

gdy zjawia się byle

obłok przysłaniający słońce

słowa chrzęszczą pod językiem

choć jeszcze się nie wykluły

jeszcze figlują w gnieździe ust

nim   nakarmi je matka

muza natchnienia poezją

gdy nadchodzi ten moment

wyskakują odważnie z gniazda

choć jeszcze nie umieją latać

często spadając na ziemię

zbieram je do dziurawego kosza

poję  herbatą z rumiankiem

pielęgnuję i opatruję rany by

ze zdrowych zbudować wiersz
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Pożegnanie

wybitnego działacza ruchu laickiego wygłoszone

nad grobem Józefa Żurawskiego

przez dr. Władysława Loranca

Wszyscy tu zebrani stanowimy coś

więcej niż gromadę. Jesteśmy wspólnotą.

Wiąże nas nie miejsce, lecz cel, dla któ-

rego przybyliśmy. Chcemy pożegnać

człowieka przez dziesięciolecia bliskie-

go nam i ważnego: męża, ojca, dziadka,

krewnego, przyjaciela, towarzysza. Każ-

dy z nas ciepło wymawiał jego imię –

Józek.

Wśród najbliższych zyskał miano

stworzone przez Adę – Miniuch. O cie-

pło wymawianym imieniu pamiętaliśmy

starannie tylko w sąsiedztwie 19 marca.

Na co dzień, z potrzeby serca chętnie mó-

wiliśmy – Miniuch. Był człowiekiem

dwojga imion, co dobrze oddawało

szczególny klimat wzajemnych stosun-

ków. Tym trudniej pożegnać się z kimś

tak bliskim. Wiemy jednak, że żegnamy

człowieka nie tylko bliskiego, lecz także

ważnego, ważnego nie tylko dla nas.

Józef Żurawski był synem ziemi lu-

belskiej, regionu Polski bogatego w ta-

lenty. Gdy sławny Hetman budował Za-

mość, to pomyślał go nie jako stanicę

rycerską czy obóz wojskowy, lecz jako

europejskie miasto, którego integralną

częścią była Akademia. On – powiem:

jeden z niewielu – rozumiał obowiązek

troski o talenty. Sędzia Sądu Najwyższe-

go urodził się znacznie później i przy-

szedł na świat nie w mieście, lecz w wiej-

skiej chacie. Jedyna obfitość z jaką miał

do czynienia, to była obfitość obowiąz-

ków, zwłaszcza tych wynikających z ko-

nieczności pracy nad powstaniem chle-

ba. Nigdy nie usłyszałem od niego cie-

nia pretensji, że obowiązki nakładano

zbyt wcześnie, a praca bywała ciężarem

rosnącym szybciej niż mężniał organizm.

Nie miał żalu, nie skarżył się, bo w ro-

dzinnym domu trudzili się wszyscy. Tam

każdy pracował częściej do pułapu po-

trzeb, niż do granicy sił. To był zdrowy

układ, ale w niezdrowych czasach. Lu-

dzie, którzy w nim rośli, sprawiedliwie

byli nazywani solą tej ziemi.

Do rodzinnej wsi zbliżała się me-

tropolia regionu, miasto Lublin, a w nim

podział na strefę życia ułatwionego i ob-

szar biedy, na ludzi pielęgnowanych

i tych pozostawionych samym sobie. Ta-

Fot. archiwum rodzinne /źródło GW/
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lent i zdolność refleksji podpowiedziały

mu, że wyjście jest jedno – szkoła i wy-

kształcenie. Historia zaczęła mu sprzy-

jać, ale w oparciu przede wszystkim

o własne siły i determinację doszedł do

studiów prawniczych na Uniwersytecie

Jagiellońskim. Zafascynowało go prawo

rzymskie i jego pierwszorzędne znacze-

nie dla europejskiej kultury. Predyspo-

zycja do logicznej analizy tekstów praw-

nych spowodowała, że zaczął się

wyróżniać jako student. Korepetycjami,

głównie z logiki, zapewnił sobie możli-

wość studiów w oparciu o własne siły

oraz ukończenie ich w przewidzianym

terminie. Zajmowało go nie tylko pra-

wo i jego normy, ale relacje norm praw-

nych z etyką. Wnioski, do jakich doszedł,

pchnęły go do działalności społecznej

w organizacji Służba Polsce i w Towa-

rzystwie Kultury Świeckiej, w imieniu

którego także go żegnam.

W uprawianiu zawodu prawnika

przeszedł wszystkie szczeble, od asesora

Sądu Powiatowego w Miechowie do sę-

dziego Sądu Najwyższego w Warszawie.

W rozmowach, a odbyliśmy ich

wiele, najchętniej wracał do pełnionych

w krakowskim sądzie funkcji opiekuna

aplikantów. Praca z młodymi zapewne

przypominała mu doświadczenia wła-

sne. Nie tylko rozumiał niezbywalną

wartość wykształcenia, ale trud posuwa-

nia się po tej drodze. Chciał, umiał i był

pomocny. Ze strony młodych doznał

wielu dowodów wdzięczności i trwałej

pamięci.

Jest jeszcze jeden ważny powód na-

szej obecności na tym pożegnaniu. My-

ślę o domu, który Ada i Józek stworzyli.

Najpierw mieścił się w sublokatorskim

pokoju w Krakowie. Przenieśli później

dom do Warszawy, by po latach odtwo-

rzyć go w umiłowanym przez nich mie-

ście. Ten dom od początku promienio-

wał dobrą energią. Chciało się w nim

bywać. Łatwo ulegaliśmy jego nastro-

jowi. Lubiliśmy rozmawiać lub dysku-

tować, bo Miniuch umiał taktownie pro-

ponować ciekawe tematy, dowodzące,

jak dużo czytał i rozmyślał. Przypomi-

nam to, by potwierdzić, że pamiętamy

i pozostajemy wdzięczni. Dołożyliśmy

starań, by stratę, jaką spowodowała

śmierć Józka, zredukować na tyle, na ile

jest to możliwe. W naszych sercach i w

pamięci miejsce tego, który odszedł, ni-

gdy nie stanie się puste. Tak będzie też

w naszych wspomnieniach i opowiada-

niach.

Nie my pierwsi i nie ostatni zadaje-

my dziś pytanie: co myśleć i jak żyć po

stracie przyjaciela. Odpowiedź jest jed-

na: pamiętać! A wobec młodszych przy-

pominać, że nasz przyjaciel był nie tyl-

ko źródłem pięknych emocji. On dał

każdemu z nas coś, co wzbogacało naszą

osobowość i nadal pozostanie niezby-

walną częścią tego, co w swoim życiu

lubimy i cenimy. W ważnych chwilach

lubił powtarzać: „Nie ważne, kiedy się

odchodzi. Ważne, co się po sobie zostawia”.

Zostawiłeś wiele i za to dziękujemy!

Każdy z nas rodząc się witał świat

krzykiem. Decydował o tym lęk przed

bezbronnością.

Otoczeni przyjaciółmi uwalniali-

śmy się od tego lęku. Będziemy świat

żegnać dojrzale, nie krzykiem, lecz tak

jak Ty, Józku – ciszą.

Żegnaj przyjacielu!

Kraków, 9 kwietnia 2013 r.
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ANTONI PIETRYKA ����� SPOTKANIA

Celem spotkania był konkurs histo-

ryczno-literacki na temat ziemi beskidzkiej

i twórczości Stanisława Franczaka pt.

„Wróć do tej wioski, gdzie zostawiłeś

sny...”. Młodzież odpowiadała na ciekawe

pytania związane z codziennym życiem

starszego pokolenia. Niejednokrotnie py-

tani musieli dobrze zastanowić się, np. nad

„Wróć do tej wioski,

gdzie zostawiłeś sny...”

24 maja w Szkole Podstawowej w Bieńkówce miało miejsce spot-

kanie wybitnego krakowskiego literata, poety i prozaika Stanisława

Franczaka z młodzieżą szkolną. Stanisław Franczak był uczniem tej

szkoły i nie zapomniał o swoich korzeniach. Jest piewcą ziemi be-

skidzkiej i w swojej twórczości niezmiennie podkreśla wartość Małej

Ojczyzny, wartość nieprzemijającą i budującą patriotyzm młodzieży.

pytaniem: co to była petyta? (niezoriento-

wanym w gwarze tego regionu wyjaśnia-

my, że była to zbiórka produktów dla księ-

dza i organisty).

Inne ciekawe pytania to: co to jest

ogórcanka, dlaczego przednówek „dawał

się we znaki”, co się dawniej jadało na co-

dzień?
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Dzieci dowiedziały się, że za jedno

jajko ich rówieśnicy mogli dostać trochę

landrynek, które sprzedawca wsypywał

z puszki prosto do czapki, a chłopcy ten

skarb chowali w słomie.

Jeden z uczniów odczytał fragment

„Wstępu” do książki Stanisława Francza-

ka pt. Czerwony scyzoryk, z którego dzieci

dowiedziały się, że mała rzeczka Skorutów-

ka nosi też inną  nazwę – Kamienna.
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Pytano też autora, czy pamięta z czasów

szkolnych różne osoby, wymieniano nazwi-

ska niegdysiejszych koleżanek i kolegów

szkolnych.

Pod opieką polonistki Anny Krużlak

uczniowie przygotowali też kilka krótkich

scenek  obrazujących dawne życie.

Po zakończeniu konkursu i ogłosze-

niu wyników przez jury Stanisław Franczak

podpisywał napisane przez niego książki,

a dzieci zadawały jeszcze mnóstwo pytań.

Spotkanie przebiegło w radosnej atmosferze

i dało nadzieję, że dzięki tak dobrze przy-

gotowanej młodzieży gwara i pamięć o mi-

nionych czasach nie pójdą w zapomnienie.

Serdeczne podziękowania należą się

szczególnie p. dyr. Jolancie Szczerbie za

wspaniałe przygotowanie spotkania i kon-

kursu.                    �
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WYDARZENIA ����� KOMENTARZE

CZESŁAWA JOLANTA KOTARBA

� W dzienniku telewizyjny w dniu 14 maja

2013 r. oświadczono, że polska gospodar-

ka chyli się ku upadkowi. Przyrost PKB wy-

nosi aktualnie 0,4%. Jednym słowem recesja

zbliża się szybkim krokiem. Świadczy o tym

wzrost bezrobocia i spadek cen w przemy-

śle przetwórczym oraz budownictwie. To

są przejawy deflacji. Ekonomiści są trochę

zaskoczeni – nie spodziewali się?! A prze-

cież oni właśnie powinni najwcześniej wie-

dzieć. Poseł Stefan Niesiołowski tę smutną

konstatację uważa za nagonkę na rząd. To

nie jest nagonka panie pośle, to jest ujaw-

niona przykra rzeczywistość. Rząd musi coś

uczynić by zapobiec ostatecznej katastro-

fie.

siebie. Z SLD aktualnie odeszli: Marek Si-

wieć i Ryszard Kalisz. Nie mogli przecież

już dłużej żonglować między dwiema par-

tiami. Widocznie mają nadzieję, że „trzy-

mając” się blisko byłego prezydenta mają

duże szansę wejść do europarlamentu. Oby

te ich nadzieje stały się rzeczywistością.

Siwiec jest jeszcze nadal europosłem z ra-

mienia SLD i nie groziła mu wizja, że nim

nie będzie. Jednakże woli przyjąć „barwy”

Palikota.

� „Europa Plus” wycisza się. Coraz mniej

entuzjazmu wykazują jej działacze i orga-

nizatorzy. Mają oni ciągle pretensje do

Leszka Millera, że zdecydowanie nie chce

się do nich przyłączyć. Leszek Miller ma

swoją taktykę w prowadzeniu partii. Człon-

kowie SLD dobrze pamiętają sojusz wy-

borczy z Demokratami – efekty tego były

bardzo żałosne. W zdecydowanej większo-

ści uważają oni, że nic ich nie łączy z Ru-

chem Palikota, ich zdaniem to nie jest au-

tentyczna lewica. Ideowo są daleko od

� Coraz liczniejsza staje się grupa kandy-

datów na fotel prezydenta Krakowa. Do

nich należą głownie członkowie PO: Jaro-

sław Gowin, Ireneusz Raś, europoseł Bo-

gusław Sonik, oraz Róża Thun, także euro-

posłanka. Życzeniem PO jest, by Krakowem

rządzili jej członkowie. Wiceszefowa klu-

bu parlamentarnego PO posłanka Kidawa-

Błońska wyraźnie stwierdziła nie tak dawno

w telewizji, że „najwyższy czas, by w Kra-

kowie rządziła Platforma Obywatelska”.

Przykro mi, ale muszę stwierdzić, że o tym,

kto będzie rządził królewskim miastem

Krakowem zadecydują krakowianie w wol-

nych wyborach. Ich wola i sympatia w tym

względzie liczyć się będzie najbardziej.
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Wielu z nich ma także nadzieję, że obecny

prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrow-

ski zdecyduje się na reelekcję. Z ramienia

PIS-u na prezydenta Krakowa zamierza

startować Andrzej Duda, a z Solidarnej

Polski senator Klima z Wieliczki. Wypo-

wiedzi socjologów na temat wszystkich

tych kandydatów są nader ostrożne. Kan-

dydaci natomiast oczekują sukcesu, bo –

jak mówią  – do tej pory we wszelkich wy-

borach uzyskiwali bardzo dobre wyniki, to

teraz także powinno być dobrze. A jeśli

prof. J. Majchrowski wystartuje i zdystan-

suje ich? Tak przecież może być. Dobry pro-

gnostyk w tym względzie dały krakowianom

już radiowe sondaże. Prezydent Majchrow-

ski wypadł w nich zdecydowanie najlepiej.

dycji Willi Brandta”. Bardzo optymistycz-

nie zabrzmiała także wypowiedź Leszka

Millera: „we Francji lewica już rządzi, w Niem-

czech rządzić będzie w jesieni, w Polsce za

dwa i pól roku”. Oby to było prorocze stwier-

dzenie, zwłaszcza trzeci człon tej wypowie-

dzi. Cóż, marzenia są po to, by się ziszcza-

ły – trzeba im tylko w tym konsekwentnie

i mądrze pomagać.

� Wszystko wskazuje na to, że socjalde-

mokratyczne partie w Europie chcą ideowo

zdominować system rządów w ich krajach.

W Warszawie aktualnie odbyła się konfe-

rencja prasowa, w której udział wzięli kan-

dydaci na przyszłych szefów w Niemczech

i w Polsce. Na konferencji w Sejmie mó-

wili oni o stworzeniu lewicowej „osi”

współpracy między trzema stolicami: Ber-

linem, Paryżem i Warszawą. Uważają, że

taka „oś” służyłaby dobrze partiom socjal-

demokratycznym, jak i całej Europie. Na

konferencji kandydat na kanclerza w Niem-

czech Steinbrück powiedział między in-

nymi, że jeśli jego partia przejmie władzę

w Niemczech, to Niemcy będą pewnym,

solidarnym i dobrym sąsiadem Polski. „Czu-

ję się zobowiązany do kontynuowania tra-

� Mecenas Rafał Rogalski, który współ-

pracował z Jarosławem Kaczyńskim i ro-

dzinami ofiar katastrofy smoleńskiej i swym

prawniczym autorytetem potwierdzał każ-

de głupstwo sformułowane przez Maciere-

wicza dotyczące katastrofy, przy czym jak

się okazało nieźle za te usługi zarabiał, dziś

jest sfrustrowany i zdecydowanie odcina

się od swej przeszłości zaufanego PIS-u.

Stwierdził, że męczył się bardzo żyjąc

w swoistej schizofrenii. Dziś już się z niej

wyzwolił. Oddycha lżej i ma bardzo kry-

tyczny stosunek do PIS-u, a przede wszyst-

kim, do posła Macierewicza. „Teraz, gdy

pan staje przed lustrem, czuje się pan wia-

rygodną postacią?” – zapytała w wywiadzie

red. Monika Olejnik. „Każdy człowiek błą-

dzi i pewna katharsis jest wymagana” – od-

powiedział pan mecenas. Wygodna posta-

wa – ręce umyte.
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� Coraz częściej masowe imprezy organi-

zowane w Polsce i na świecie są atakowane

przez różnego rodzaju bandytyzm. Przykła-

dem jest maraton w Bostonie zaatakowany

prze imigrantów pochodzących z Czecze-

ni, którzy w dobrych warunkach studiowa-

li w Ameryce, a potem jej się tak brutalnie

„odwdzięczyli”. Parada w Nowym Orlea-

nie zorganizowana z okazji Dnia Matki

również nie była wolna od strzelaniny,

w wyniku której ranne zostały trzy osoby,

w tym jedna 10-letnia dziewczynka. W Kra-

kowie, w czasie juwenaliowej zabawy

w miasteczku akademickim AGH „nożow-

nicy” przybyli z miasta zaatakowali studen-

tów. Przeraża fakt, że wszystkie te ataki były

bez wyraźnego powodu, chodziło głownie

o „drakę”, o wyżycie się, o okazanie swej

siły. To okropne. Jesteśmy jako ludzie co-

raz bardziej bezinteresownie agresywni,

okrutni.

dzi, utraciła zaufanie władz i bliskich osób

itp. itd. Nie wolno bezkarnie popełniać ta-

kich błędów.

� Była posłanka PO Beata Sawicka zosta-

ła uniewinniona przez sąd od zarzutu ko-

rupcji i łapownictwa. „Niewinna” chociaż

„winna” – powiedział w swym orzeczeniu

sąd. Niewinna, CBA popełniło ogromny

błąd i pewnego rodzaju nieuczciwość. Nie

można bowiem organizować prowokacji w

stosunku do osoby nie podejrzanej o żadne

przestępstwo i tym samym nakłaniać jej do

czynu przestępczego. „Winna”, bo uległa

złym pokusom. Za swą naiwność, nie wa-

ham się napisać – głupotę, poniosła już

wiele strat: przestała pełnić funkcję posłan-

ki, naraziła się na ośmieszenie wobec lu-

� PSL ma kłopot. Musi się jakoś racjonal-

nie wytłumaczyć i wybronić z zarzutu Par-

lamentu Europejskiego, że pieniądze otrzy-

mane z funduszu europejskiego nie

wszystkie były właściwie zagospodarowa-

ne i rozliczone. Mówi się, że będzie trzeba

dużą sumę zwrócić. PSL zaczął szukać win-

nych stosując stara uczniowską metodę:

„to nie my, to oni”. Doszukano się nawet,

że winnym jest najlepiej postrzegany w tym

dwudziestoleciu były SLD-owski minister

rolnictwa Wojciech Olejniczak. Trafili w

tych oskarżeniach kulą w płot, ale na szczę-

ście rychło się z nich wycofali. I co teraz

będzie? Jak zwykle: jakoś się to załatwi.

� Polska śmieciowa. Od pierwszego lipca

będą nowe stawki za wywóz śmieci: mniej-

sze za śmieci segregowane, większe za te

nie segregowane. Niektóre miasta buntują

się przeciw tej ustawie, zwłaszcza te, w któ-

rych są spółdzielnie mieszkaniowe, bo spół-

dzielców obciąży się finansowo za kupno

nowych kontenerów, za budowę nowych

altanek śmieciowych itp. A co w tej nowej

sytuacji będą robić takie instytucje jak MPO?
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Przyjadą, zabiorą do samochodów posegre-

gowane śmieci i wywiozą je. Niewiele, bo

wszystko wcześniej zrobią lokatorzy. Nie-

którzy ludzie martwią się, że zmniejszy się

zatrudnienie w MPO i znów powiększy się

liczba ludzi bezrobotnych.

� Radary, jak dotąd nie zasiliły zbytnio bu-

dżetu państwowego. Zdjęcia radarowe w wię-

kszości idą do kosza. Ich jakość jest bo-

wiem mierna, a nawet są całkowicie bez-

użyteczne. I jak tu wysłać kierowcom man-

daty? – Będą się oni bronić, że jakość zdję-

cia nie wskazuje, że oni są winni. Kierow-

cy podobno mają już swoje sposoby, by

radary nie mogły sfotografować ich tablic

rejestracyjnych. Zasłaniają tablice niewi-

doczną dla postronnego obserwatora ma-

tową folią i przysłowiowe nici z dobrej fo-

tografii. Polak wszystko potrafi.

wał Mazurka Dąbrowskiego i Marsylian-

kę. Była też wytworna uroczysta kolacja.

� W tych majowych dniach prezydent Ko-

morowski wraz z małżonką złożył oficjalną

ale bardzo serdeczną wizytę we Francji.

Oprawa wszystkich spotkań z najważniej-

szymi osobami V Republiki była wyśmie-

nita. Prezydent Komorowski sprytnie tak-

że uniknął zastawionej nań przez dzien-

nikarzy pułapki: jak on ocenia ostrą ocenę

Angeli Merkel dokonaną prze francuskich

socjalistów. Prezydent nasz powiedział:

„stabilny stół powinien zawsze mieć trzy

nogi – polską, francuską i niemiecką”.

W czasie wizyty także radośnie świętowa-

no pod Łukiem Tryumfalnym Dzień Zwy-

cięstwa. Wojskowy chór francuski odśpie-

�  Pani minister sportu grozi dymisją,

a wszystko z powodu utraty prawie 6 mi-

lionów złotych, które ministerstwo sportu

wydało na organizację koncertu Madonny

na Stadionie Narodowym. Zawiedli spon-

sorzy. W kraju narasta teraz spóźniona kry-

tyka takich inwestycji jak stadion narodo-

wy – to jest kosztowny gigant i w gruncie

rzeczy niepotrzebny. Jak racjonalnie go

wykorzystać, by przyniósł dochód – powin-

ny teraz radzić tęgie głowy. A panią mini-

ster należy zostawić w spokoju – dla ozdo-

by!
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Wybrała : Czesława Jolanta Kotarba

Człowieczeństwo i polityka zawsze się wykluczają i choć

są one w gruncie rzeczy potrzebne, niemożliwe jest

służenie im obu równocześnie.

Herman Hesse.

Rządy odchodzą, nierząd niestety zostaje.

Janusz Wasilkowski

Chora władza ma kłopoty ze zdrowym myśleniem.

Józef Bułatowicz

Nie wystarczy dawać temu, kto prosi, trzeba dawać

temu, kto potrzebuje.

Karol de Foucault

Podatek dochodowy zmusił do kłamstwa więcej ludzi

niż złoto.

Will Rogers

Współczesny konserwatyzm próbuje na nowo rozwią-

zać stary dylemat moralny – jak uprawomocnić egoizm.”

John Kenneth Galbraith

Są trzy dowody na degenerację współczesną: próchnica zębów, wytrysk przed-

wczesny i wyzwolenie kobiet.

Hugo Dionizy Steinhaus

Ateiści też mają pobożne życzenia.

Lech Konopiński

Gdy kot znienacka przebiegnie Ci drogę, nie rzucaj złego spojrzenia spod powiek,

traktuj to tylko jak małą przestrogę, bo czasem lepiej że kot, a nie człowiek.

Franciszek J. Klimek
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