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IV

SŁOWO OD REDAKTORA

Rzeczpospolita jest faktem, o czym świadczą najnowsze zmiany w rządzie
i „prokuratorska” obsada stanowisk oraz tropienie afer i pogoń za przestępstwa-
mi. Nie mogę się jednak oprzeć pokusie, a pamięć mam długą, że podobne akcje
dla odwrócenia uwagi znane mi są z PRL-u. Choćby atak na sanitariuszy i lekarzy,
którzy rzekomo byli przestępcami na miarę wrogów ludu, a których obwiniano za
wszelkie zło w PRL. Wypisz, wymaluj jak dziś. Nim ich osądzono już zostali
skazani, oficjalna propaganda telewizyjno-prasowa była wtedy równie skuteczna
jak i dziś. Ludzie emocjonowali się i rozładowywali  stres, no tak, to oni są wszyst-
kiemu winni, to oni nas gnębią i zabijają po cichu. Rzecz znamienna, do tego
chóru oskarżycieli, którym przewodzi obecnie minister sprawiedliwości (!) Zio-
bro, przyłączył się wystraszony minister zdrowia prof. Religa. Ten ostatni oskar-
żył nawet swego kolegę po fachu, też kardiologa. Jedna taka sprawa przesłoniła
inne wydarzenia społeczno-polityczne. Co tam odejście z rządu ministra obrony
Sikorskiego, co tam niesnaski Dorna z premierem, jakieś nowe ustawy parlamen-
tu, np. okradzenie emerytów – zamiast rewaloryzacji i podniesienia stopy na  lata
przyszłe, lepiej dać im jednorazowe zapomogi. Tamte wydarzenia są bardziej
sensacyjne i godne wiary. Są sprawcy z imienia i nazwiska, z kajdankami na
rękach, są świadkowie, a więc żądamy „krwi”, natychmiast!

A lustracja? To ci dopiero szaleństwo, które ogarnęło wszystkich, nie wyłą-
czając Kościoła. Sam fakt urodzenia się przed 1972 r.  jest już obciążeniem.
Poszukiwanie „winnych” trwa więc na wszystkich frontach, obywatele IV RP patrzą
na siebie nieufnie, a młodzi nic z tego nie rozumieją... i emigrują. Nic dziwnego,
że braki w zawodach budowlanych i usług rzemieślniczych, pielęgniarek i lekarzy
oraz zwykłej siły roboczej sięgnęły granicy krytycznej. To normalne, że państwo
kształci i wychowuje, a obcoplemieńcy z tego korzystają? W IV RP tak! Ano
zobaczymy kto dłużej to wytrzyma, system czy obywatele...

W bieżącym roku zorganizowany ruch laicki w Polsce obchodzić będzie setną
rocznicę swego powstania. Wcześniej w Genewie zawiązano w 1902 r. Ligę My-
śli Wolnej, a w parę lat później w 1907 r. z inicjatywy trzech sekcji – galicyjskiej,
paryskiej i warszawskiej – został zwołany I Krajowy Zjazd Wolnomyślicielstwa
Polskiego. W uchwale m.in. czytamy: „...Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich
ma być apolityczne, nie mające nic wspólnego z Masonerią”.

Towarzystwo Kultury Świeckiej – naturalny spadkobierca przygotowuje się
do tej rocznicy planując odbycie w okresie jesienno-zimowym szeregu sesji
i konferencji, które będziemy uważnie śledzić i relacjonować.

Miło nam jest także poinformować PT Czytelników, że oprócz czasopisma
wydawanego w formie tradycyjnej, dysponujemy własną stroną internetową, na
której zawsze będzie aktualny numer naszego czasopisma i inne bieżące aktual-
ne wiadomości:  www.forummysliwolnej.pl

Pogody ducha i s³onecznych dni ¿yczy swoimPogody ducha i s³onecznych dni ¿yczy swoimPogody ducha i s³onecznych dni ¿yczy swoimPogody ducha i s³onecznych dni ¿yczy swoimPogody ducha i s³onecznych dni ¿yczy swoim
 Czytelnikom  i Sympatykom na co dzieñ Czytelnikom  i Sympatykom na co dzieñ Czytelnikom  i Sympatykom na co dzieñ Czytelnikom  i Sympatykom na co dzieñ Czytelnikom  i Sympatykom na co dzieñ
i od œwiêta, a przede wszysi od œwiêta, a przede wszysi od œwiêta, a przede wszysi od œwiêta, a przede wszysi od œwiêta, a przede wszystkim w okrtkim w okrtkim w okrtkim w okrtkim w okresie wakacjiesie wakacjiesie wakacjiesie wakacjiesie wakacji
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TEMATY SPRZED LAT

Miło jest, patrząc na świat, stwierdzać
niewątpliwy postęp na wszystkich polach.
W każdej dziedzinie dzieją się rzeczy,
o których nam się nie śniło. Tak na przy-
kład ja, wychowanek dawnej barbarzyń-
skiej szkoły, podziwiam instytucję leka-
rzy szkolnych, którzy badają periodycznie
uczniów. Ale skoro się powiedziało „a”,
trzeba powiedzieć „b”.

Pragnąłbym rozszerzyć tę instytucję.
Zdaliby się mianowicie lekarze szkolni dla
badania periodycznego profesorów. Cho-
roby ucznia – pomijając sprawy zakaźne
– to bądź co bądź rzecz osobista, stan
zdrowia profesora, człowieka, który ma
w ręku los kilkuset dzieciaków, to spra-
wa o wiele donioślejsza. Na przykład pa-
raliż postępowy, cierpienie, które zaczy-
na się nieznacznie, drąży organizm na
kilka lat, nim wybuchnie i zrazu ujawnia

TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI

O wyzyskaniu dóbr
naturalnych
Tadeusz Boy-Żeleński był wnikliwym obserwatorem życia
społecznego i instytucji mających fundamentalne znaczenie
dla obywateli. Wielokrotnie w swych felietonach wypowiadał
się na temat edukacji szkolnej, programów, metod nauczania
i wychowania. Szkoła, którą Boy znał z autopsji, powszechnie
stosowała tzw. „trzcinkę” jako główne narzędzie wychowaw-
cze. Krytycznie pisał o kondycji zawodowej nauczycieli. Po-
stulował, by predyspozycje do zawodu nauczycielskiego były
badane nie tylko na starcie pracy nauczycielskiej, ale także
w trakcie jej trwania. Nie wiadomo bowiem czy do pracy przy-
jęto dziwaka, czasami wręcz sadystę, czy też praca w szkole
uczyniła go takim. Red.

się jedynie nieokreślonymi zmianami cha-
rakteru – to rzecz, która może być bar-
dzo poważna w skutkach. Nie mówię tego
na wiatr. Będąc w gimnazjum miałem
profesora niemczyzny – a niemczyzna była
jednym z najgroźniejszych przedmiotów
– prof. Feuchtingera. Pamięta go z pew-
nością niejeden z mojej generacji. Otóż
profesor ten więcej niż dwa lata chodził
swobodnie z objawami paraliżu postępo-
wego i uczył do ostatniej chwili, zanim w
trzy dni po klasyfikacji, na której „spalił”
przeszło pół naszej klasy, umarł na atak
ostrego szału. Wówczas dopiero zmiar-
kowano, co to było, i dyrektor miał na
tyle rozsądku, że nie formalizując zbyt-
nio zanulował klasyfikację.

Ale zważmy, co to musiała być za
kolekcja oryginałów ci ówcześni profe-
sorowie, skoro ten „paralityk postępowy”



3

mógł chodzić niepoznany uchodząc po
prostu za jednego dziwaka więcej w owym
gronie.

(...) Pamiętam, raz za jakieś przekro-
czenie zostawił mnie w „kozie”. Zadał mi
z trzydzieści stronic niemieckiej prozy do
nauczenia się na pamięć – oczywiście sza-
leństwo! Było to niewykonalne, nauczyw-
szy się z pół strony, zrezygnowałem, odło-
żyłem książkę i czekałem mego losu. Kiedy
wszedł i popatrzył na mnie swymi strasz-
nymi oczami, rozpłakałem się: miałem uczu-
cie, że jestem w klatce dzikiego zwierza.
Wariata coś tknęło, obudziło się w nim
jakieś ludzkie uczucie, nic nie powiedział
i puścił mnie. Na podstawie tego doświad-
czenia uważam za wskazane badanie
przynajmniej co pół roku reakcji źrenico-
wej ciała nauczycielskiego z dyrektorem
na czele. Wszyscy jesteśmy ludźmi!

Nieraz zastanawia mnie ta olbrzymia
ilość oryginałów, jakich pamiętam z mo-
ich czasów szkolnych. Czy dziwacy
ciągną do tego zawodu, czy też w nim
dziwaczeją? Może i jedno, i drugie. Obie-
rają ten fach zapewne ludzie rozmiłowani
we własnym autorytecie, a namiętność ta
rozwija się  czasem niepomiernie z groź-
nymi następstwami. Mieć zawsze rację –
tego żaden człowiek nie wytrzyma, zawsze
mieć rację może tylko Bóg. Przykłady
sadyzmu też – o ile pamiętam – nie były
odosobnione. Oczywiście mówię o szko-
le dawnej, z moich czasów, a ta kolekcja
dziwaków, jaką ja zastałem, była niczym
w porównaniu do tych, o których się sły-
szało z opowiadań starszych. I w tym za-
tem postęp jest niewątpliwy.

Mówi się często, że do tego zawodu
trzeba zamiłowania, trzeba kochać mło-
dzież. Otóż słowo „kochać młodzież”
prowadzi nas dość prostą drogą do kwe-

stii, która musiała mnie interesować za-
równo jako lekarza, jak jako mędrca, mia-
nowicie do kwestii homoseksualizmu w
stosunkach między wychowawcą a uczniem,
(...) Pamiętam z moich wspomnień coś
podobnego, a raczej pamiętam dwa typy
– jeden ujemny, a drugi dodatni. (...) Je-
den to wspomnienie z moich niższych
klas. Był to katecheta, ksiądz N., czło-
wiek rubaszny, z gruba ciosany, podobno
był wprzódy wojskowym, niezły czło-
wiek, nie pozbawiony pewnego humoru
zabarwiający swoje lekcje i egzorty ja-
skrawym kolorytem, coś w rodzaju księ-
dza Robaka, coś z „Proboszcza wśród
bogaczy”, ale bez ich cnót, Miał on w kla-
sie swoich ulubieńców, których obdarzał
cukierkami i pieszczotami, ale kiedy taki
faworyt przebrał miarę w psotach i zuch-
walstwie (można wśród takich dziecia-
ków obserwować wszystkie typy „kurty-
zan”, z panią du Barry włącznie) wówczas
ksiądz puszczał w ruch trzcinkę (...). Ale
wystarczyło, aby skarcony chłopiec zło-
żył głowę na ławce w rękach, płacząc lub
udając, że płacze, a skutek był niezawod-
ny: zrazu ksiądz udawał, że nie widzi, ale
w końcu nigdy nie mógł wytrzymać, zbli-
żał się delikatnie na palcach, siadał obok
w ławce, tulił płaczącego draba, obnażał
mu rękę do łokcia, okrywał ją pocałun-
kami, podsuwał cukierki etc. Jednego dnia
nie pojawił się w klasie, dowiedziawszy
się, że nie żyje, chodziły wieści, że się otruł
wskutek jakiegoś doniesienia do władz.
Wówczas były to rzeczy bardzo poważne.

Drugi – było to w wyższych klasach
– był to najmilszy profesor i najlepszy
pedagog, jakiego miałem. Był to młody
człowiek, mały, o pół dziecięcej drobnej
twarzyczce, dyszkantowym głosie, z miz-
drzącym się trochę, ale bardzo rzeczywi-
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stym wdziękiem. Uczył znakomicie (...).
Cała klasa kochała się w nim po trosze,
wszyscy przedrzeźniali z czułością jego
spieszczony sposób mówienia, patrzyli na
niego w osobliwy sposób. Nigdy nie do-
puścił się najmniejszej niewłaściwości,
niczego, co by nasunęło cień podejrzenia,
ale wykładając nam łacińskich poetów,
objaśniał nas – może trochę ponad pro-
gram szkolny – (uważcie, że było to bar-
dzo dawno, w bardzo surowej epoce), że
wszystkie te wiersze i ody, pisane rzekomo
do kobiet – wszystkie te Cyntie, Hostie,
Tlie etc. – to jest mistyfikacja, przeróbka
średniowiecznych mnichów – przepisy-
waczy, gdy w istocie były tam imiona
chłopców. Zmężczając te imiona rumie-
nił się, skłaniał głowę na ramię, przymru-

żał oczy, zasłaniał je ręką, robił wszyst-
kie minki zalotnisi. Dziś, kiedy sobie to
przypomnę, nie mam żadnej wątpliwo-
ści co do charakteru tych wynurzeń,
utwierdzają mnie one zarazem w prze-
konaniu, że trochę „subllmowanej pede-
rastii” jest może najistotniejszym tworzy-
wem idealnego pedagoga. (...) Można by
z tego wyciągnąć praktyczne wnioski o
nieobliczalnych następstwach. Dobro
społeczne polega na właściwym wyzyski-
waniu przywar ludzkich, niedaleko by za-
szło społeczeństwo, gdyby się opierało
na samych cnotach.

Z tomu felietonów: Słowa Cienkie i Grube wy-
brała: Czesława Jolanta Kotarba

    JANINA BERDAK gipsoryt „Dziewczyna i węzeł”
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W podziemiach przepięknej, renesan-
sowej fary żółkiewskiej znajduje się sarko-
fag, w którym spoczywają prochy wybitne-
go hetmana. Na sarkofagu zaś widnieje
napis Quam dulce et decorum est pro pa-
tria mori (Jak słodko i zaszczytnie jest umie-
rać za Ojczyznę). Wiadomo, że sławny zwy-
cięzca spod Kruszyna, zdobywca Moskwy,
zginął pod Cecorą w 1620 r. w przegranej
bitwie z Turkami. Składając co roku wią-
zanki kwiatów przy sarkofagu hetmana,
patrona naszego gimnazjum, uczyliśmy się
patriotyzmu w jego najszlachetniejszej po-
staci. Nauka ta nie poszła na marne. Można
cytować szereg nazwisk wychowanków
żółkiewskiego gimnazjum, którzy wzorem
swego patrona oddali życie w obronie oj-
czyzny w latach II wojny światowej. Pa-
triotyzm, którego uczyła nas historia, miał
zrealizować się i to w swej najbardziej tra-
gicznej postaci w czasach nam współcze-
snych. Czy czasy wojny, którą pamięta jesz-
cze wielu żyjących jej uczestników czy
świadków to rzeczywiście współczesność,
czy też już tylko historia? Czy wzorzec pa-

Patriotyzm a historia
Pozwólcie Państwo, że swoje rozważania na temat patrioty-
zmu rozpocznę od bardzo osobistego wspomnienia.
Uczęszczałem do gimnazjum i tam też zdałem maturę w nie-
wielkim miasteczku leżącym na północny zachód od Lwowa,
w odległości zaledwie 30 km – w Żółkwi. Miasto to założył na
przełomie XVI i XVII w. hetman Stanisław Żółkiewski, wzoru-
jąc się w tym względzie na swoim wielkim nauczycielu Janie
Zamojskim.

ANTONI PODRAZA

triotyzmu, którego uosobieniem był hetman
Stanisław Żółkiewski ciągle obowiązuje, czy
nie jest to już dziś anachronizm, relikt epok
minionych? Niełatwo dać jednoznaczną
odpowiedź na to pytanie.

Różnie można rozumieć temat mego
wystąpienia. „Patriotyzm a historia” może
oznaczać, że chcemy prześledzić, co rozu-
miano pod pojęciem patriotyzmu w minio-
nych okresach dziejowych, jak zmieniała się
treść i znaczenie tego pojęcia, jaki charak-
ter posiadał patriotyzm w różnych krajach i
w różnych sytuacjach, w których kraje te
znajdowały się na przestrzeni swej historii.
Byłyby to więc w jakimś sensie dzieje pa-
triotyzmu. Ale można też temat ten rozu-
mieć inaczej. Można przez historię rozumieć
– tak, jak to ma powszechnie miejsce – nie
tylko dzieje, ale wiedzę o tych dziejach,
a więc historię jako dziedzinę ludzkiej wie-
dzy o przeszłości. Tak też najczęściej rozu-
miemy w potocznym znaczeniu termin hi-
storia. Historia jako nauka o przeszłości w
kształtowaniu postaw patriotycznych od-
grywa wyjątkowo ważna rolę. Śmiało moż-
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na stwierdzić, że jest najważniejszą ze
wszystkich dyscyplin naukowych. To wła-
śnie wpływ historii na rozumienie i krze-
wienie patriotyzmu też może być przedmio-
tem rozważań przy tak formułowanym
temacie.

Ale powiem od razu, że zainteresował
mnie jeszcze inny aspekt tak sformułowa-
nego tematu i jemu też poświęcę swe roz-
ważania. Chodzi mi mianowicie o to, jaki
wpływ wywarły nasze dzieje, nasza historia
rozumiana jako aktywny proces, który był
udziałem naszego narodu na ukształtowa-
nie polskiego patriotyzmu i jego cech szcze-
gólnych, takich, które stanowią o jego od-
mienności, o jego osobliwych cechach
różniących go od patriotyzmu innych naro-
dów.

W moim przekonaniu można wyodręb-
nić trzy podstawowe elementy, które w spo-
sób zasadniczy nie tylko określały nasz pro-
ces dziejowy, ale wywarły też decydujący
wpływ na cechy charakterystyczne polskie-
go patriotyzmu. Za elementy te uważam:
l) położenie geopolityczne Polski; 2) szcze-
gólne cechy kultury społecznej naszego kra-
ju i 3) specyficzne cechy rozwoju państwo-
wości polskiej, które często określamy
mianem „polskiej anomalii”. próbujmy prze-
analizować bliżej każdy z wymienionych
czynników i wskazać przy tym, jak pod ich
wpływem kształtowały się różne – w na-
szym przekonaniu – podstawowe cechy pol-
skiego patriotyzmu.

Zacznijmy od pierwszego z tych czyn-
ników, tzn. położenia geopolitycznego Pol-
ski. Najczęściej gdy pada określenie „poło-
żenie geopolityczne” mamy na myśli fakt,
że kraj nasz leży między dwoma najwięk-
szymi państwami naszego kontynentu, mię-

dzy Niemcami a Rosją i że czynnik ten
w sposób zasadniczy oddziaływał na naszą
dalszą i bliższą przeszłość. Nie chcę bynaj-
mniej lekceważyć faktu, że sąsiedztwo tak
znaczących w dziejach Europy narodów,
jakimi są narody niemiecki i rosyjski, nie od-
działywało na nasz proces dziejowy i nie
(wpływało na charakter naszego patrioty-
zmu. Ale warto pamiętać, że w przeciągu
wielu stuleci owo zagrożenie ze strony po-
tężnych sąsiadów wcale nie było czynnikiem
wpływającym na przebieg naszych dziejów,
z tej chociażby prostej przyczyny, że ani
Niemcy, ani Rosja nie stanowiły w stosun-
ku do Rzeczypospolitej potęg, których
musiałaby się ona obawiać. Tak było aż do
XVIII wieku, w którym na skutek przede
wszystkim osłabnięcia Rzeczypospolitej,
Rosja i Prusy mogły stać się jej niebezpiecz-
nymi sąsiadami, którzy zagrożą niebawem
samodzielnej egzystencji naszego państwa.

Przez długie stulecia tak jednak nie było.
Do sprawy naszych potężnych sąsiadów
wrócimy jeszcze. Teraz jednakże chciałbym
zwrócić uwagę na inne aspekty naszego
położenia, które wywarły, w moim przeko-
naniu, istotny wpływ na to, co określamy
mianem charakteru narodowego Polaków,
a także na osobliwości naszego patriotyzmu.
Chodzi mi tu o ten fakt, że w okresie gdy
w średniowieczu dokonał się wielki podział
naszego kontynentu na dwie strefy kultu-
rowe (a zarazem i religijne) – wschodnio-
i zachodnioeuropejską, czy jak to określa-
my – łacińską – czyli rzymską i bizantyńską,
czy wreszcie mając na uwadze różnice reli-
gijne – prawosławie i katolicyzm – kraj nasz
znalazł się w położeniu wyjątkowym.

Oto wschodnia granica polski będzie
od X wieku stanowiła równocześnie grani-
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cę tych dwóch wielkich regionów, na które
podzieliła się ówczesna Euro-Polska, po-
dobnie jak na południe od Karpat – Węgry,
będzie przez szereg następnych stuleci
„frontowym” krajem zachodniego regionu,
bezpośrednio sąsiadującym z tym drugim,
pod wieloma względami różnym obszarem
ówczesnej Europy. Co prawda i Europa
łacińska, do której należała od X w. Polska,
i Europa bizantyńska, do której od tegoż
samego stulecia należał nasz najbliższy są-
siad ze wschodu – Ruś, wywodziły się z
tego samego pnia grecko-rzymskiej kultu-
ry wzbogaconej elementami chrześcijań-
stwa, ale różnice między obu regionami
ówczesnej Europy były aż nadto widoczne.
Inny język międzynarodowy (łacina z jednej
strony, a greka względnie starocerkiewno-
słowiański z drugiej), inne style w sztuce,
inne podstawy funkcjonowania stosunków
społeczno-gospodarczych, a wreszcie – co
chyba w średniowieczu było najważniejsze
– inna religia, choć znowu wywodząca się
z tego samego źródła – słowem – w każdej
dziedzinie życia odmienność obu stref kul-
turowych ówczesnej Europy była aż nadto
widoczna. Z tą odmiennością wiązało się
pewne poczucie wyższości w stosunku do
drugiego obszaru, przeświadczenie o tym, że
należy się do lepszej Europy, do właściwe-
go odłamu chrześcijaństwa. Kiedy w dodat-
ku na skutek rosnących kłopotów związa-
nych z funkcjonowaniem wschodniej strefy,
wynikających z presji świata islamu (Ara-
bów, Turków, Tatarów) na te obszary Euro-
py, pozostaną one wyraźnie w tyle w sto-
sunku do Europy Zachodniej, przeświadczenie
o własnej wyższości stanie się tym bardziej
powszechne. Dotyczy to szczególnie tych
narodów, które, leżąc na wschodnim obrzeżu

zachodniej Europy, stykały się bezpośrednio
z narodami należącymi do wschodnioeuro-
pejskiej strefy kulturowej. Sądzę, że taka
jest geneza jednej z najbardziej charakte-
rystycznych naszych cech narodowych, a
równocześnie jeden z wyróżników nasze-
go tradycyjnego patriotyzmu, a mianowi-
cie przeświadczenie o przynależności do
Zachodu, połączone z wiarą w wyższość
tego kręgu kulturowego, do którego od X
wieku wchodziliśmy. Ale Polska podobnie
jak najbliżsi sąsiedzi – Czechy i Węgry –
znalazła się w zachodnioeuropejskim krę-
gu kulturowym stosunkowo późno, bo do-
piero w X wieku. Nie mieliśmy więc, tak
jak Italia, Hiszpania, Galia czy Brytania, tra-
dycji przynależności do imperium rzymskie-
go czy do państwa Karola Wielkiego, co
było już udziałem Niemiec. Cechowała nas,
jak to określali historycy ze „szkoły krakow-
skiej”, młodszość cywilizacyjna w stosun-
ku do państw leżących na zachód od nas.
Stanowiliśmy odległe peryferie zachodniej
Europy, jej obrzeże. I ten fakt nie pozostał
bez wpływu na kształtowanie się naszej na-
rodowej świadomości. Z jednej strony
przeświadczenie o wyższości w stosunku
do ludzi z tej drugiej, wschodniej, gorszej
Europy, a z drugiej świadomość dystansu,
który dzielił nas od krajów zachodnich,
posiadających znacznie starszą tradycję
przynależności do zachodniego kręgu cywili-
zacyjnego, sięgającą antyku, a w najgorszym
razie czasów Karola Wielkiego. W tej sytu-
acji nic dziwnego, że Polska musiała naśla-
dować kraje bardziej rozwinięte, przyjmo-
wać stamtąd gotowe wzorce we wszystkich
w zasadzie dziedzinach życia, od gospodarki
poczynając, a na religii i nauce kończąc. Czy
z tego wynika, że byliśmy tylko „pawiem
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narodów i papugą”? Sadzę, że nie. Trzeba
przyznać, że wszedłszy z dużym opóźnie-
niem do kręgu świata zachodniego, starali-
śmy się tę naszą „młodszość cywilizacyjną”
jak najszybciej zniwelować. I udawało nam
się to wcale nieźle aż do XVI wieku.

Sądzę, że właśnie wówczas, na przeło-
mie średniowiecza i czasów nowożytnych
ów dystans między nami a „starszymi brać-
mi” z Zachodu zmniejszył się bardziej, a
pojęcie „..złotego wieku” ma pełne uzasad-
nienie w ówczesnych zdarzeniach. Wtedy
też chyba mieliśmy najmniej kompleksów
wynikających z różnicy poziomów rozwo-
ju naszego kraju w stosunku do innych
państw o starszej pozycji.

Poczynając od przełomu średniowiecza
i czasów nowożytnych, dwa nowe czynniki
wiążące się z położeniem geopolitycznym
Polski zaczęły odgrywać na rolę jako ele-
menty kształtujące naszą świadomość i cha-
rakter naszego patriotyzmu. Po pierwsze,
mam tu na myśli fakt rozszerzenia się pań-
stwowości polskiej poza nasz obszar etnicz-
ny w kierunku wschodnim. Pierwszym kro-
kiem w tym kierunku było opanowanie Rusi
Halickiej i zachodniego Wołynia w czasach
Kazimierza Wielkiego. Ale był to tylko po-
czątek tego procesu, w wyniku czego grani-
ce Rzeczypospolitej sięgną niebawem dale-
ko poza Dniepr. Unia z Litwą – początkowo
personalna a od 1569 r. realna sprawi, że
Rzeczpospolita liczy się krajem wielonaro-
dowościowym, nawiasem mówiąc, nie róż-
niącym się w tym względzie od innych
państw Europy Środkowej i Wschodniej
(państwo Habsburgów, Rosja, Turcja). Pod
pewnym względem jednakże Rzeczpospo-
lita na razie stanowiła w ówczesnej Euro-

pie zjawisko wyjątkowe. Oto w obrębie tego
państwa znajdą się kraje o różnej przyna-
leżności kulturowej i religijnej, kraje zwią-
zane od X wieku z Zachodem – jak Polska,
czy od tegoż X wieku związane ze Wscho-
dem – jak ziemie ruskie Rzeczypospolitej.
Granica między dwoma obszarami kultu-
ralnymi Europy będzie teraz przebiegała nie
jak w średniowieczu wzdłuż wschodniej
granicy Polski, lecz przez środek państwa.
Fakt, że w obrębie jednego państwa znala-
zły się obszary o różnej tradycji kulturowej
będzie miał kolosalne znaczenie dla wielu
procesów świadomościowych narodów żyją-
cych w tym państwie. Nie sposób w ramach
krótkiego referatu przeprowadzić bardziej
szczegółową analizę tych zjawisk. Na jedno
z nich chciałbym jednakże zwrócić szcze-
gólną uwagę. Mam tu na myśli przeświad-
czenie o szczególnej misji, którą Polska speł-
niała na Wschodzie.

Trudno zaprzeczyć oczywistym fak-
tom. Polska istotnie wpłynęła na dawne
obszary ruskie, zbliżając je pod wieloma
względami do wzorców zachodnich. misja
dziejowa czy jak inni nazywają – posłannic-
twa dziejowe, obok szeregu pozytywnych
wartości niosło ze sobą też i wiele cech nega-
tywnych, niechętnie przyjmowanych przez
miejscową ludność. Do nich w pierwszym
rzędzie zaliczyć należy rozwój wcześniej już
występującego na ziemiach rdzennie pol-
skich systemu gospodarki pańszczyźniano-
folwarcznej. Narzucenie tamtejszej ludno-
ści ostrych form poddaństwa, zwiększonych
świadczeń na rzecz właścicieli ziemskich,
połączone z samowolą szlachty wywołało
– jak wiadomo – reakcje obronne ze strony
ruskiej ludności chłopskiej, która, mając tak
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sławne ramię zbrojne, jakim byli Kozacy,
przyczyni się w poważnym stopniu osłabie-
nia państwowości polskiej.

Opanowanie rozległych obszarów wscho-
dnich zamieszkałych przez ludność ruską
spowoduje też zetknięcie się Polski ze świa-
tem islamu. Co prawda pierwsze tego ro-
dzaju kontakty miały miejsce już w XIII wie-
ku, w czasie najazdów tatarskich, ale były
to wydarzenia epizodyczne, choć o bardzo
poważnych skutkach przede wszystkim
gospodarczych i demograficznych. Jednak-
że dopiero ekspansja Turcji w kierunku re-
jonu naddunajskiego oraz opanowanie przez
Polskę terenów ukraińskich sprawi, że pro-
blem walki z „niewiernymi” zacznie w na-
szej historii odgrywać rolę bardzo poważną.
Nieustanne najazdy Tatarów Krymskich na
południowo-wschodnie ziemie Rzeczypo-
spolitej, rywalizacja z Turcją o wpływy
w księstwach naddunajskich, wreszcie woj-
ny polsko-tureckie w XVII w. sprawią, że
Polska walkę ze światem islamu uczyni jed-
nym ze swych głównych zadań.

Pojawi się koncepcja Polski jako przed-
murza chrześcijańskiej Europy przed turec-
kim zagrożeniem. Nie będę szerzej rozwijał
tego tematu. Jest on względnie dobrze opra-
cowany przez naszych historyków, a ostat-
nio bardzo trafnie o tym problemie pisał
Janusz Tazbir w pracy Polskie przedmurze
chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywi-
stość historyczna (Warszawa 1987). Chcę
tu jedynie podkreślić, że wśród czynników,
które złożyły się na tak chętnie stosowane
przez prawicowe nurty naszej sceny poli-
tycznej określenie „Polak-katolik” właśnie
ten element naszej przeszłości, jakim była
koncepcja „Polski – przedmurza chrześci-
jaństwa” stanowi komponent bardzo istotny.

Bardzo ciekawą ewolucję przeszło w
nowszych czasach pojęcie Polski-przedmu-
rza. W XIX wieku trudno było operować
pojęciem „przedmurza” wobec zagrożenia
tureckiego. Od klęski wiedeńskiej Turcja
była w wyraźnej defensywie, przestała za-
grażać Europie, w tym także Polsce. Ale
pojęcie antemurale nie przeszło do historii.

W zmienionych po rozbiorach warun-
kach antemurale nabrało wydźwięku anty-
rosyjskiego. Polska miała być bastionem
przeciw „wschodniemu barbarzyństwu”
rozumianemu teraz jako barbarzyństwo ro-
syjskie, a następnie radzieckie. Pamiętam
temat maturalnego zadania z języka niemiec-
kiego na maturze, którą składałem w 1938
roku. Brzmiał on Polon als Bollwerk der
abendländischer Kultur (Lignitz, Wien,
Radzymin). Ten podtytuł wymieniający trzy
wielkie bitwy z Tatarami pod Legnicą,
z Turkami pod Wiedniem i z armią radziecką
pod Warszawą w 1920 r. to etapy rozumie-
nia terminu „przedmurze”, które na trwałe
weszło do polskiej świadomości i stało się
istotnym komponentem polskiego rozumie-
nia patriotyzmu. Bohater, o którym mówiłem
we wstępie do niniejszego referatu, hetman
Stanisław Żółkiewski jest mi i z tego powo-
du wręcz symbolicznym wzorem patrioty
„Polaka-katolika”, że zginął, nie tylko bro-
niąc swego kraju, ale i wiary chrześcijańskiej.

Przejdźmy teraz do drugiego z czynni-
ków, które warunkowały kształtowanie się
polskiego patriotyzmu tzn. do szczególnych
cech struktury społecznej naszego kraju.

W Polsce bardzo chętnie przypomina
się wielki podział Europy, który dokonał się
w wiekach średnich i w wyniku którego
Polska znalazła się od X wieku w zachod-
nioeuropejskim kręgu kulturowym.
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To, właśnie ten czynnik wpływa na
powszechne u nas przeświadczenie, że do
Europy nie mamy co dążyć, bo myśmy w
tej Europie zawsze byli. Rzecz jasna tego
rodzaju rozumowanie wynika z nieporozu-
mienia. Nasze obecne dążenie do Europy
oznacza chęć wejścia do konkretnych or-
ganizacji o międzynarodowym charakterze,
a nie wiąże się z przynależnością do okre-
ślonej wspólnoty kulturowej.

Ale obok podziału na Europę Zachod-
nią i Wschodnią – rzymską, katolicką i bi-
zantyńską – ortodoksyjną, Europa przeży-
ła jeszcze inny podział, którego skutki mimo
upływu lat dają o sobie znać do dnia dzi-
siejszego. Mam tu na myśli podział nasze-
go kontynentu wzdłuż rzeki Łaby, który
dokonał się na przełomie średniowiecza i
czasów nowożytnych. Zjawisko to dobrze
znane historykom społeczno-gospodar-
czym, opisane wielokrotnie w literaturze
naukowej (m.in. przez naszego wybitnego
badacza stosunków gospodarczych XVI–
XVIII w. Jana Rutkowskiego), rzadko eks-
ponowane jest wówczas, gdy próbujemy
określić miejsce polski w Europie. Najczę-
ściej poprzestajemy na stwierdzeniu naszej
przynależności do Europy Zachodniej wy-
nikającej stąd, że religię, a z nią wzorzec
kulturowy, przyjęliśmy z Zachodu i w tym
kręgu stale nasza kultura funkcjonowała,
stąd czerpała wzorce.

Tymczasem, gdy uwzględnimy drugi
wielki podział naszego kontynentu, który
dokonał się na przełomie XV i XVI w. w
oparciu o różnice gospodarcze, wówczas
Polska znajdzie się we wschodniej strefie,
wśród krajów położonych na wschód od
Łaby, obok Prus, krajów habsburskich, kra-
jów nadbałtyckich czy Rosji. W przeciwień-

stwie do Europy Zachodniej, gdzie od XVI
wieku szybko rozwijała się gospodarka ryn-
kowa oparta na kapitalistycznych zasadach,
gdzie coraz bardziej znaczącą rolę odgry-
wał rozwój rzemiosła, przemysłu i handlu,
gdzie szybko postępowały procesy urbani-
zacyjne – Europa Wschodnia w dość jed-
nostronny sposób skoncentruje się na roz-
woju rolnictwa, hodowli i gospodarki leśnej
w oparciu o system folwarków opartych na
pańszczyźnianej pracy poddanych chłopów.
Wystąpi w Europie Wschodniej zjawisko
określane przez historyków mianem „wtór-
nego poddaństwa”. Te różne kierunki i róż-
ne formy rozwoju gospodarczego zachod-
niej i wschodniej Europy będą miały bardzo
istotne konsekwencje w układzie stosunków
społecznych. Podczas gdy na Zachodzie do
coraz większego znaczenia dochodzi miesz-
czaństwo, a szlachta co prawda zachowuje
swe polityczne przywileje, ale wyraźnie
ustępuje mieszczaństwu pod względem
bogactwa, chłopi zaś są tu samodzielnymi
producentami, w większości wypadków
osobiście wolni i jedynie zobowiązani do
pewnych świadczeń (najczęściej w pienią-
dzu) na rzecz pana feudalnego – to w Europie
Wschodniej miasta i mieszczaństwo rozwi-
jają się słabo, chłop poddany, zobowiązany
do niezmiernie ciężkiej (często 5-dniowej)
pańszczyzny popada w coraz większą bie-
dę, natomiast dominującą rolę odgrywa
szlachta. Ten wschodnioeuropejski wzorzec
w Rzeczypospolitej przybrał najbardziej kla-
syczne formy. Tu zresztą najszybciej i na
największą skalę rozwinął się system pańsz-
czyźniano-folwarczny charakterystyczny dla
całego wschodnioeuropejskiego rejonu.

W Polsce pozycja szlachty stała się
wyjątkowo uprzywilejowaną także i z tego
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powodu, że system polityczny określany
mianem „demokracji szlacheckiej” dawał tej
warstwie (a przynajmniej jej bogatszym
przedstawicielom) także w zasadzie pełnię
władzy politycznej. Przy tym należy pamię-
tać, że szlachta stanowiła w dawnej Rze-
czypospolitej bardzo znaczną grupę ludno-
ści, stanowiącą niewspółmiernie duży
procent ogółu ludności (ok. 8%) w porów-
naniu do innych krajów. To wszystko wpły-
nęło na fakt, że szlachta uważała się za je-
dyną, godną reprezentację narodu. Naród
szlachecki to mieli być Polacy – reszta: „łyki”
w miastach czy „chamy” na wsi – nie liczy-
ła się, to nie był naród. Efekt takiego rozu-
mowania był wręcz tragiczny. Chłop polski
aż do przełomu XIX i XX w. nie czuł się
Polakiem. Można by cytować dziesiątki
wypowiedzi tak samych chłopów (tu szcze-
gólnie na uwagę zasługują wypowiedzi
Wincentego Witosa), jak i ludzi z innych
warstw społecznych (ziemian, inteligencji),
które potwierdzają opinię, że dla mas chłop-
skich pojęcie Polski jako ich ojczyzny, po-
jęcie patriotyzmu, to pojęcia obce, a nawet
budzące obawę i nienawiść. Wielką rolę w
przełamywaniu tej opinii chłopów o Polsce
jako kraju, który tylko szlachcie służył, a
dla chłopów był prawdziwym piekłem, ode-
grała w drugiej połowie XIX w. inteligen-
cja polska i rozwijający się na szeroką skalę
ruch ludowy. Ale przez długi okres, wtedy
kiedy nawet w udziale chłopów w powsta-
niach upatrywano najważniejszy czynnik ich
powodzenia, ciągle tradycja narodowa, pa-
triotyzm były przypisane jednej warstwie
społecznej – szlachcie. Można zastanowić
się, czy z takim rozumieniem narodowej tra-
dycji już dziś definitywnie zerwaliśmy. Są-
dzę, że nie. Bo nie wystarczy do dawnej

wizji naszej przeszłości dorzucić Bartosza
Głowackiego i Wincentego Witosa, by ze-
rwać ze szlacheckim monopolem na patrio-
tyzm. W moim przekonaniu przewartościo-
wania wymaga cała nasza wizja historii.

Wreszcie trzeci czynnik, który, w moim
przekonaniu, wywarł chyba najsilniejszy
wpływ na mentalność naszego społeczeń-
stwa i na charakter polskiego patriotyzmu.
Mam tu na myśli specyficzne cechy rozwo-
ju naszej państwowości określane często
mianem „polskiej anomalii”. Pod pojęciem
tym rozumiemy z reguły odmienność ustroju
naszego państwa w czasach nowożytnych
(XVI–XVIII w.) w stosunku do większo-
ści innych krajów naszego kontynentu.
Rzecz polegała, najogólniej mówiąc, na tym,
że podczas gdy inne kraje stworzył7 w tym
czasie nowożytne organizmy państwowe w
oparciu o system absolutny, to Rzeczpospo-
lita ukształtowała się w XVI w. jako pań-
stwo „demokracji szlacheckiej”, które nie
zmieniając swych podstaw prawno-ustro-
jowych przekształci się w XVII wieku fak-
tycznie w kraj, w którym dominującą rolę
będzie odgrywała oligarcha magnacka przy
wszelkich pozorach dalszej dominacji
szlachty. Nie muszę w tym gronie charak-
teryzować tych zasadniczych odmienności,
które różniły Polskę od absolutnych krajów
tak zachodniej, jak i wschodniej Europy.
Znane są też powszechnie konsekwencje
tych różnic ustrojowych, które dopro-
wadziły z jednej strony do słabości Rzeczy-
pospolitej, a z drugiej do wzrostu potęgi
państw absolutnych, w tym również naszych
najbliższych sąsiadów: Rosji, Prus i Austrii.
Efekt tych dysproporcji sił to upadek na-
szego państwa. Czy byliśmy winni sami –
jak chcieli przedstawiciele krakowskiej
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szkoły historycznej – czy zawiniła zabor-
czość sąsiadów, jak twierdzili przedstawi-
ciele warszawskiej szkoły historycznej, to
problem, który nigdy definitywnie nie zo-
stanie rozstrzygnięty. Nie o to nam chodzi.
Z faktu jednak odrębności ustrojowych
Polski i większości pozostałych państw eu-
ropejskich od Portugalii po Rosję wypły-
wała jedna z najważniejszych naszych cech
narodowych – zamiłowanie do wolności.
I chociaż ta wolność była w Rzeczypospo-
litej bardzo opacznie rozumiana, chociaż
często ją można traktować raczej jako sa-
mowolę i anarchię niż prawdziwą wolności
– to jednak w mentalności Polaków ukształ-
tował się wizerunek naszego społeczeństwa
jako zamiłowanego w wolności, nieznoszą-
cego przemocy ze strony władzy, gotowe-
go dla wolności poświęcić życie.

Ale „polska anomalia” ustrojowa nie
skończyła się wraz z upadkiem państwa. To,
co teraz nastąpi, to anomalii ciąg dalszy. Oto
bowiem przez 123 lata brakowało na poli-
tycznej mapie Europy kraju, który od X
wieku stale na niej istniał, a przez kilka stu-
leci odgrywał rolę jednego z liczących się
europejskich mocarstw. To przecież też
„anomalia”. Ale można powiedzieć, że taki
los był w XIX wieku udziałem wielu naro-
dów. Nie miały swoich państw ludy bałkań-
skie, basenu naddunajskiego, kraje bałtyc-
kie. Pozornie więc sytuacja Polski była
identyczna jak wielu innych narodów euro-
pejskich. Ale to niepełna prawda. Wymie-
nione tu narody bądź to dawno utraciły swą
niepodległość, bądź też jej nigdy nie miały.
W XIX wieku jedne z nich przeżywały „od-
rodzenie” narodowe, inne dopiero do świa-
domego życia narodowego budziły się. W
wypadku Polski sytuacja była zupełnie od-

mienna. Polska utraciła niedawno swą nie-
podległość, starała się odwrócić czekającą
j ą zgubę, zdobywając się w ostatniej fazie
swego istnienia na wielki wysiłek reforma-
torski, a gdy to zawiodło – także na wysi-
łek zbrojny.

Katastrofa końca XVIII wieku i brak
własnego państwa dotknął w tym wypadku
jeden z największych narodów Europy,
mający swą bogatą, a momentami też wspa-
niałą historię, wysoko rozwiniętą kulturę,
rozwinięty system społeczny – słowem
wszelkie dane do samodzielnego istnienia.
Nic przeto dziwnego, że społeczeństwu ta-
kiemu było trudniej pogodzić się z niewolą
niż innym narodom. Stąd też te nieustanne
wysiłki, głównie zbrojne, zmierzające do
odzyskania niepodległości. Polacy – naród
bohaterski, walczący o swą niepodległość
bezustannie, przelewający krew w walce
o wolność jak żaden inny naród europejski.
Oto nowa cecha, która pojawiła się w XIX
w. w wyniku nienormalnej sytuacji, w jakiej
znalazł się nasz naród. Nic dziwnego, że
patriotyzm, miłość ojczyzny i zdolność do
poświęceń dla odzyskania niepodległości
stały się jedną z najbardziej charakterystycz-
nych cech Polaków. Ale ta postawa – nie-
wątpliwie godna uznania – niosła za sobą
również poważne zagrożenia.

Chęć jak najszybszego odzyskania nie-
podległości prowadziła do przeświadczenia,
że droga ku temu celowi wiedzie wyłącz-
nie poprzez walkę zbrojną. Stąd ta seria
powstań, jaką żaden inny naród, który utracił
niepodległość, nie może się poszczycić.
Okazało się, że walka zbrojna w sytuacji,
w której znajdował się nasz naród, nie mo-
gła dać pozytywnego rezultatu. Klęski co-
raz to cięższe, represje, coraz to gorsza sy-
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okolica

mamy rok 1963. właśnie na świat przy-
chodzą
moje 23 chromosomy, bym 25 lat później
mogła się urodzić.
zachodzi crossing-over i po matce dziedzi-
czę kolor oczu,
po ojcu dwóch braci.

kolejne będą już osiemnaste.
wywołujemy zdjęcia w małej ciemni,
patrzymy jak po cichu pojawiają się twarze.
mówisz, że się w ogóle nie starzeję.
byłoby dziwne dorosnąć, nie będąc jeszcze
dzieckiem.

cisza jest pojęciem abstrakcyjnym,
odkąd nauczono nas mówić.
pada śnieg – jest lekki i dwulicowy.
nosimy go na ramionach, a później
zapadamy się w białym puchu,
jakby chwila przybrała na wadze.

tego roku przystanki wyglądają lepiej
niż niektóre domy.
najbliżej mamy do betonowej wenecji,
gdzie spłodzimy nasze dzieci
a one później, tak jak my, z tego wyrosną.

tuacja stawały się udziałem walczącego na-
rodu. Mimo tego, ciągle nowe zrywy i nowe
klęski. Jak dziś patrzymy na te nasze bez-
nadziejne zmagania? Dla większości społe-
czeństwa ta nasza bohaterska historia za-
sługuje na pochwałę, ale są i tacy, którzy
oceniają ją bardzo krytycznie. Można być
zwolennikiem walki zbrojnej, ale wtedy kie-
dy ma ona chociażby małe, ale jednak ja-
kieś realne szansę powodzenia. Wówczas,
gdy z góry jest skazana na klęskę, walka
sensu nie ma. Ale wtedy pada wydawałoby
się bardzo ważki argument. Bez powstań
naród nasz utraciłby swą tożsamość, roz-
płynąłby się w społeczeństwach państw za-
borczych. Dziwne to rozumowanie. Moż-
na wskazać cały szereg narodów, które
powstań nie urządzały, a mimo tego nie utra-
ciły swej tożsamości, nie rozpłynęły się
w morzu narodów panujących. I to doty-
czy nie jednego z większych narodów eu-
ropejskich o starej żywotnej tradycji histo-
rycznej, o wysokiej kulturze, z własną elitą
polityczną, ekonomiczną i kulturalną, lecz
narodów wielokroć od nas mniejszych,
o wątłej tradycji historycznej, o słabym po-
ziomie rozwoju kulturalnego, o braku wła-
snych elit. Czy uwierzy ktoś, że istotnie
Polakom groził niebyt, nie w sensie posia-
dania własnego państwa, lecz samego ist-
nienia jako narodu?

Referat wygłoszony na sesji w krakowskiej „Kuźni-
cy” zorganizowanej przez Towarzystwo Kultury Świec-
kiej w grudniu 2006 r.

Autor jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu
Jagiellońskiego JANINA BERDAK rysunek „Uwięziona”
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W Breviarum fidei. Wybór doktrynalnych
wypowiedzi Kościoła1 zagadnienie kwietyzmu
umieszczono w rozdziale VII noszącym tytuł:
Włączenie człowieka w życie Boga2   nadając
mu tytuł: Kwietyzm i spór na temat czystej
miłości3   oraz zaopatrując komentarzem, że:
Zagadnienie kwietyzmu należy formalnie do
dziejów ascezy i  mistyki, lecz nie można go
pominąć wśród dokumentów mówiących
o łasce Bożej4 .

Odwołując się do Bulli Caelestis Pa-
stor Innocentego XI z 1687 roku, w której
kwietyzm zostaje potępiony, można powie-
dzieć, że jego istotą jest wiara w to, że Pan
Bóg sam działa w duszy. Wystarczy, by
chrześcijanin zachował spokój wewnętrz-
ny (quietem) bez żadnych trosk o zbawie-
nie, bez żadnych pragnień, bez niepokojów
metafizycznych5 .

Postawa kwietystyczna oparta jest wy-
łącznie na niezróżnicowanym wewnętrznie,
uwolnionym od refleksji, afektów i wyobra-
żeń oglądzie bóstwa samego w sobie, przy
założeniu, że ogląd tego rodzaju wymaga
uprzedniej destrukcji własnej woli i samo-

Kwietyzm
Rozumienie pojęcia
i charakterystyka doktryny
Kwietyzm w literaturze filozoficznej i religioznawczej jest
definiowany jako kierunek filozoficzno-teologiczny oraz prak-
tyka religijna, które rozwinęły się w łonie kościoła rzymsko-
katolickiego w XVII wieku. Jego nazwa pochodzi od słowa
łacińskiego quietus, oznaczającego spokojny, bezczynny.

PAWEŁ DZIWISZ

wiedzy, tym samym, że jest on oparty w ca-
łości na działaniu łaski, która obejmuje czło-
wieka, zajmując w nim miejsce w pustce
pozostałej po samo wyniszczeniu „ja”. Wola
osoby, zostaje zatem zastąpiona wolą bó-
stwa.

Źródeł przyjęcia takiej postawy należy
upatrywać zarówno w sferze psychicznej jak
i mentalnej człowieka, który nie znajduje
dostatecznej satysfakcji ze swojego życia na
ziemi i poszukuje olśnienia i zjednoczenia
się z bytem wyższym. Zapewne takim pra-
gnieniem była inspirowana rozmowa Sokra-
tesa z Glaukonem w Państwie Platona6 ,
w której ukazana jest możliwość wyzwole-
nia się z ziemskiego przywiązania i wzno-
szenie się duszy do świata myśli do świecą-
cej idei Dobra. A ci, którzy tam zajdą – jak
napisano – nie mają ochoty robić tego sa-
mego, co ludzie, tylko ich dusze chcą wciąż
tam przebywać i tam dążą.

Siedemnastowieczny kwietyzm, za
twórcę, którego uważa się Miguela Moli-
nosa, ma więc swoje wcześniejsze uzasad-
nienia teoretyczne, może się też odwołać
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do licznych doświadczeń iluministów i mi-
styków chrześcijańskich. L. Kołakowski
wskazuje na takich jego doktrynalnych po-
przedników, czy też nauczycieli jak: Jean
Falconi7 , Francois Malaval8 , Pier Matteo
Petrucci9 .

Jak już wspomniano, za rzeczywistego
twórcę kwietyzmu uznaje się jednak Migu-
ela Molinosa10 , hiszpańskiego kaznodzieję,
autora: Traktatu krótkiego o codziennej
komunii, ogłoszonego po hiszpańsku w roku
1675 oraz wydanego w tym samym roku
La Guida spirituale (Przewodnika ducho-
wego) jak też Listu do pewnego kawalera
hiszpańskiego (1676), w który broni się
przed  atakami. Głoszone przez niego po-
glądy, dotyczące zachowań religijnych, pa-
dają na podatny grunt w północnych pro-
wincjach włoskich, w których rozwijają się
luźne kongregacje dewocyjne, ćwiczącej się
w praktyce oratio mentalis i przygotowu-
jąc się do unii mistycznej. Skupieni w kon-
gregacjach wierni lekceważą sakramenty
i zajęcia pokutnicze, poddając się niemal
ślepo swojemu przewodnikowi duchowe-
mu. Nauczanie Molinosa zachęca do ćwi-
czeń kontemplacyjnych, bez wstępnych
praktyk medytacyjnych. Kładzie nacisk na
kontemplację wlaną, bierną, bezafektywną,
połączoną z całkowitym przyzwoleniem
duszy na działanie boskie, w tym także na
pokusy. Wskazuje  na znaczenie poszcze-
gólnych stadiów kontemplacji i ich przebó-
stwiające skutki. Nic dziwnego, że jezuici
poszukujący herezji, wskazując na porzu-
canie przez uczniów Molinosa praktyk reli-
gijnych, kultu Marii i świętych, modlitw
wokalnych a także lub może przede wszyst-
kim na szydzenie z odpustów i przystępo-
wanie do komunii bez uprzedniej spowiedzi.

By dokonać przynajmniej przybliżonej
analizy treściowej poglądów Moliinosa na-
leży się zapoznać przynajmniej z tezami
zebranymi w Bulli Innocentego XI. W Bre-
viarium fidei11  zacytowano jedynie 9 z 61,
oto one:
1. [Człowiek] powinien unicestwić swe wła-
dze duchowe. Na tym polega życie we-
wnętrzne.
2. Wola czynnego działania jest obrazą
Boga, który chce być jedynie czynnikiem
aktywnym. Dlatego należy całego siebie
pozostawić Bogu i następnie zachować się
jak bezduszne ciało.
4. Naturalne działanie przeciwstawia się
łasce i przeszkadza działaniu Boga [w du-
szy] oraz prawdziwej doskonałości, ponie-
waż Bóg chce działać w nas bez naszej
współpracy
5. Kiedy dusza nic nie działa, wówczas uni-
cestwia się i wraca do swego źródła, do
początku, którym jest Boża istota. W niej
trwa - przekształcona i ubóstwiona; Bóg zaś
pozostaje sam w sobie, ponieważ nie ma
już wtedy dwu rzeczy złączonych, lecz tylko
jedna. W ten sposób Bóg żyje i króluje w nas,
a dusza siebie unicestwia w aktywnym by-
cie.
7. Dusza nie powinna myśleć ani o nagro-
dzie, ani o karze, ani o śmierci, ani o wiecz-
ności.
13. Gdy się oddało Bogu swoją wolną wolę,
należy Mu także zostawić myśli i troskę
o wszelkie nasze sprawy. [Trzeba] pozwo-
lić Mu, aby w nas, ale bez naszej współpra-
cy, pełnił swą Bożą wolę.
15. Ludzie nie powinni prosić Boga o jakąś
rzecz i tak samo nie powinni za cokolwiek
dziękować, bo jedno i drugie jest czynno-
ścią własnej woli.
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36. Żadne stworzenie: ani Święta Dziewi-
ca, ani święci nie powinni zajmować na-
szego serca, ponieważ Bóg sam chce je zaj-
mować i posiadać.
61. Skoro dusza osiągnęła śmierć mistyczną,
nie może już chcieć czegoś innego poza  tym,
czego Bóg pragnie, ponieważ nie posiada
już własnej woli, którą Bóg jej odebrał.

Dla pełniejszej orientacji w poglą-
dach kwietystycznych warto także przyto-
czyć tezy cytowane w Breviarium fidei12  ,
które wg brewe Cum sicut accepimus In-
nocentego XI z 1687 r. głosił kardynał P.M.
Petrucci13  i które zostały przez niego od-
wołane jako błędne:
    11. Nicość jest ideałem życia mistyczne-
go. W jaki sposób zachowała się ona, nim
Bóg stworzył świat? Czy myślała i troszczy-
ła się o siebie? Czy może przynaglała Stwórcę
do wielkiego dzieła stworzenia? A może pro-
siła, kiedy doszło do stworzeni, o podziele-
nie losu z tymi czy innymi? Na pewno nie.
14. Dusza trwa - jakby umierająca - w od-
daniu się Bogu. Zapewniając o sobie, po-
grąża się [w Bogu] w sposób najdoskonal-
szy, jaki być może. Jest jakby rzeczą nie
mającą bytu, lecz jest zagubiona i rozpły-
wa się w tym najwyższym bycie.
1 7. Jak umarły, który nie reaguje na żadne
traktowanie, nie opiera się i nie troszczy się
o tego, kto się nim zajmuje, tak samo dusza
[pogrążona w Bogu].
18. Tak dusza, nie dostrzegając żadnego
stworzenia ani nawet samej siebie, nie żyje
z wyraźną pamięcią o sobie. Po prostu Bóg
żyje w Bogu i Bóg jest życiem, i Bóg jest.
42. Prawdziwi i doskonali mistycy ciągle
umierają w jakimś śmiertelnym bólu, który
bez przerwy uciska głębię duszy i w niej
unicestwia aktywność nie tylko władz
zmysłowych, ale także i duchowych.

Leszek Kołakowski
o Przewodniku duchowym

L. Kołakowski zajmując się badaniem
kwietyzmu twierdzi, że: z 68 tez zebranych
w Bulli Innocentego XI prawie żadnej nie
znajdujemy w drukowanych tekstach here-
zjarchy. Spisane są z nie dających się obec-
nie skontrolować listów do penitentek lub
nawet z nauk ustnych, jakich im udzielał.
Zapewnienia, że „substancja” potępionych
twierdzeń daje się mimo to w „Przewodni-
ku duchowym” odczytać, wydaje się lekko-
myślne; z pewnością można to powiedzieć
o tezach zalecających „fidem obscuram et
universalem” i zawieszenie władz, w aktach
kontemplacji; z większą jednak trudnością
o tych, które głoszą bezużyteczność różnych
środków obrzędowych, a tym bardziej o tych,
które pozwalają praktykować onanizm
i dopuszczają możliwość „szatańskiej prze-
mocy” ujawnionej w obcowaniu seksual-
nym. Potrzebna jest tedy pewna ostrożność
w posługiwaniu się tym dokumentem14 .

Nie ulega wątpliwości, że filozofowi
chodzi o te tezy, które akurat nie zostały
przywołane w Breviarium fidei. Tak, więc
by wyrobić sobie zdanie na temat relacji
zachodzącej pomiędzy Bogiem i człowie-
kiem w postulowanym przez kwietyzm ak-
cie oddania, można przyjąć, że podane tezy
nie zawierają poważniejszych błędów i po-
zwalają rozpatrywać sformułowane w nich
zalecenia jako porady dewocyjne, mające
wiernego wprowadzać na drogę pobożno-
ści doskonałej.

Obcowanie z Bogiem , zgodnie z my-
ślami zawartymi w cytowanych tezach, po-
lega na jednolitym, niezróżnicowanym ak-
cie wiary. Drogami prowadzącymi do
bezpośredniego obcowania ze Stwórcą są:
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a) medytacja, oparta na refleksji i użyciu
języka – modlitwie oraz na wewnętrznym
skupieniu (raccoglimento interiore) lub też
na kontemplacji nabytej. Nie różni się więc
od tej znanej chociażby ze wstępnej cha-
rakterystyki „wiedzy mistycznej”, jako spe-
cjalnego rodzaju doświadczenia, powstałe-
go pod wpływem infuzji łask i znanego
mistykom przed pojawieniem się kwiety-
zmu.

b) oparta  na poznaniu ogólnym i nie-
zróżnicowanym, powodującym, że miłość
zwycięża rozum oraz odczucie własnej zmy-
słowości. Ta droga jest przedmiotem szcze-
gółowego omówienia w krytykowanych
przez kościół tezach. Polega ona, zdaniem
Molinosa, na unicestwieniu władz ducho-
wych, czyli zatrzymaniu się na pasywnej
(bezwolnej), niezróżnicowanej (na funkcje
ciała,  ego i  myśli) samoświadomości, jako
czystego doznania. Następnie swego rodza-
ju koncentracji, oczekiwania na zaistnienie
czegoś, szczególnego w nas i na jego dzia-
łanie. W konsekwencji przekształcenie się
samoświadomości doznającej siebie, w
świadomość doznawania w nas owego cze-
goś lub drugiego – poddawanie jego woli
stanów swojego ducha i funkcji ciała, czyli
urzeczywistniania obecności i aktów woli
drugiego w nas aż do zjednoczenia się
z nim.

L. Kołakowski, charakteryzując treści
Przewodnika duchowego15 ,  podkreśla, że
zdaniem  Molinosa, jest to możliwe w wy-
niku przezwyciężenia wszelkich zmysło-
wych więzi ze światem, uwolnienia się od
wszelkich miłych doznań, zadowolenia do-
świadczanego z własnej dobroci, od czuło-
ści i łez. Poprzez uczynienie swojego serca
białą kartą, na której Bóg pisze to, co mu
się podoba.

Drogi kwietyzmu

Drogami wiodącymi człowieka do peł-
nej identyfikacji z Bogiem są:
1) intensyfikacja doznawania miłości mistycz-
nej aż do punktu jej samounicestwienia.

Oznacza to, że mistyk pragnący prze-
jąć się miłością Boga, jako jedynego obiek-
tu godnego uwielbienia, odrzuca wszelkie
korzyści płynące z takiej miłości, w tym tak-
że własne zbawienie. Jego miłość ma cha-
rakter zupełnej bezinteresowności, bezwa-
runkowości (pkt 15 Bulli). Jest miłością nie
„dla tego, że..”, ale „mimo to”, „Mimo
wszystko”. Zauważa jednak, że nie spełnia
takich wymogów, jeżeli odczuwa jakikol-
wiek afekt miłosny, czy też doznanie senty-
mentalne. W takim bowiem afekcie ujaw-
niają się jeszcze elementy miłości własnej.
Ponieważ doznawanie takiego afektu jest
przemieszane z doznawaniem przyjemno-
ści, musi uznać, że grozi to niebezpieczeń-
stwem stania się ich przedmiotem kultu i w
konsekwencji doprowadzić od obumarcia
natury kultu Boga. Uniknąć takiej sprzecz-
ności można jedynie po przez przezwycię-
żenie miłości własnej jako sentymentalne-
go doświadczenia na rzecz nieokreślonej,
oschłej uczuciowo intencji, która jest neu-
tralna, co do zabarwienia uczuciowego,
bądź też nosi w sobie boleść, poczucie pustki
i osamotnienia. W konsekwencji nawet sama
miłość do Boga musi być usunięta z duszy.
Z czego wynika konieczność osiągnięcia
śmierci mistycznej (pkt 61).

2) samowyniszczają się pragnienie Boga,
czyli że pragnienie Boga dla niego samego
ma dojść do tego stopnia czystości i takie-
go natężenia, że przybierze ono charakter
bezpragnieniowy. By tak się stało należy się
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wyzbyć dążenia do doświadczenia łaski na
rzecz unii mistycznej z Bogiem. Pragnąć
owej unii należy tak silnie, że samo odczu-
cie pragnienia straci sens, na rzecz Jego
bycia w nas, tym kim jest (pkt 13).

Kwietyzm a dyscyplina religijna

Teoria i praktyka biernej kontemplacji
jest zaprzeczeniem wszelkiej dyscypliny re-
ligijnej, stąd też jej upowszechnienie, w do-
datku wśród ludzi świeckich, nie poddanych
rygorom życia zakonnego, stało się dla ka-
tolicyzmu czymś niezwykle niebezpiecz-
nym. Wspomniana już powyżej bulla, pięt-
nująca poglądy Molinosa, wylicza kolejno,
w różnych formułach, rozmaite czynności i
akty religijne, które ten uważał bądź to za
bezużyteczne, bądź za szkodliwe, czy też
zgoła niemożliwe do spełnienia na tzw.
wyższym poziomie duchowym. Są to takie
jak: poznanie Boga (pkt 6), myśl o nagro-
dach i karach wiecznych (pkt 7,12), reflek-
sja nad własnymi ułomnościami (pkt 10),
wątpliwości, co do swego postępowania
(pkt 11), troska o cnoty (pkt 12), prośby do
Boga i akty dziękczynienia (pkt 14,15), sta-
rania o odpuszczenie kary za grzechy (pkt
16), użytek z obrazów, figur (pkt 18), a tak-
że z rozumu własnego i myśli (pkt 19,20).

W konsekwencji : Żadne stworzenie:
ani Święta dziewica, ani święci nie powinni
zajmować naszego serca, ponieważ Bóg
sam chce je zajmować i posiadać.), umar-
twienia (38), spowiedź (60). Tak więc nie-
zróżnicowany akt wiary ciągłej nie dopusz-
cza żadnych szczegółowych czynności
dewocyjnych lub myśli.

Zestawienie tez wyraźnie wskazuje na
antyobrzędowy, antysakramentalny i w ogó-
le na antykościelny duch kwietyzmu. L.
Kołakowski zauważa, że nie ma powodów

przypuszczać, by Molinos w sposób świa-
domy zmierzał ku wyłamaniu się  z organi-
zacji kościelnej, wypowiedzeniu posłuszeń-
stwa oficjalnemu Kościołowi, lub też do
zbudowania jakiejś własnej  „sekciarskiej
świątyni”. Jego zdaniem jezuicki kaznodzie-
ja nie miał też zamiarów przeprowadzania
jakiejś nowej reformacji. Prawdopodobnie
chciał jedynie upowszechnić jakiś nowszy,
jego zdaniem lepszy sposób wiary i liczył
raczej na wsparcie niż na potępienie.

Nie jest też do końca pewne czy rze-
czywiście Moilinos upowszechniał tzw.
„teorię gwałtów szatańskich” określoną w
41-53 pkt wspomnianej już bulli16 , która
dopuszczała, bez potrzeby skruchy obco-
wanie fizyczne mężczyzn i kobiet oraz prak-
tyki onanistyczne. Można uznać, że ten ro-
dzaj anarchizmu seksualnego powiązanego
z aktem oddania siebie całego woli działa-
nia Boga, przy równoczesnym wyzbyciu się
woli własnej, daje się sprowadzić do formy
prostej i zrozumiałej: Miłuję Boga, ale nie
panuję nad swoimi zmysłami, ciałem i na-
miętnościami, gdyż wyzbyłem się woli wła-
snej i być może namiętności mojego ciała
są zgodne, lub też przeciwstawiają się woli
Boga.

Mówiąc inaczej mistyczna akceptacja
swobody seksualnej, czy też niekontrolo-
wanych zachowań seksualnych może być
rozumiana jako wynik motywacji czysto
religijnej, a nie grzesznej, świadomej sek-
sualności. Można by też powiedzieć, że sko-
ro wierzący oddaje siebie w pełni do dys-
pozycji Boga, a mimo to jego ciało dopu-
szcza się czynów grzesznych, to być może
praktykowanie grzechu należy do nieusu-
walnego datum natury. Co pozwalało-
by wysnuć wniosek, że natura jest obsza-
rem poddanym beznadziejnej diabelskiej
władzy a jakiekolwiek czynności naturalne
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za wrogie Bogu. Tym samym słusznymi
wydają się tezy (pkt-y 1-517 ) wskazujące na
to, że prawdziwy kult Boga dokonuje się przez
emancypację totalną duszy od cielesnych i ani-
malnych więzów i prowadzi do jej stanu
samoświadomościowego, otwartego na dzia-
łanie Boga i zjednoczenie się z Nim. Na tym
właśnie polega ideał bierności (quietem).

 Jeżeli przyjmie się taką wykładnię, to
jak pisze L. Kołakowski, można sformuło-
wać uogólnioną tezę brzmiącą: natura tak
czy owak nie może zrodzić nic oprócz zła;
grzech jest nieuchronny.18  W ten sposób w
nauczaniu hiszpańskiego jezuity odnajduje-
my sens znany z tekstów Marcina Lutra, iż
wola ludzka jest częścią skażonej natury
i jako taka nie może skutecznie walczyć
z grzechem, ani doprowadzić nas do posłu-
szeństwa nakazom Ewangelii.

Poczucie bezradności wobec swojej
„zwierzęcej natury” rodzi w kwietyzmie
potrzebę drogi do Boga, która może być
skuteczna mimo owej bezradności. Jest to
jak proponuje Molinos, a także wcześniejsi
i późniejsi przedstawiciele tego nurtu, reli-
gijność zorganizowana nie wokół czynnej
dyscypliny woli, ale wokół zaufania do Boga
i oddania mu się całym sobą przy zahamo-
waniu wszelkiej aktywności. Mimo to „zgoda
na grzech”, uszczegółowiona w kwestiach
seksualnych, która pojawiła się w wypowie-
dziach Molinosa, pociągnęła za sobą kon-
sekwencje, w postaci upowszechnianego
stereotypu myślowego, propagowanego
szeroko przez jego przeciwników, że kwie-
tyzm jest przed wszystkim doktryną służącą
uwodzeniu kobiet przez rozpustnych mni-
chów, lub łagodniej sposobem na zdobywa-
nie zbawienia bez troski o grzech i jego
konsekwencje dla zbawienia.

L. Kołakowski odnotowuje: Łatwo za-
uważyć, że w konstytutywnych swoich tre-

ściach filozofia kwietystyczna – jeśli pomi-
nąć jej bezpośrednie zastosowanie do życia
seksualnego – nie zawiera bodaj nic, czego
by się nie dało wyczytać w tradycjach tak
zwanej mistyki ortodoksyjnej. Czysto nega-
tywna interpretacja natury jako oporu, który
na drodze jednoczącej w różnych swoich
postaciach musi być kolejno przezwyciężo-
ny, a więc interpretacja natury jako wro-
giej łasce leży u podstaw najbardziej czci-
godnej mistyki kontrreformacyjnej, nie tylko
Jana od Krzyża, ale nawet Bérulle’a; to
samo dotycz konsekwencji tego założenia
w postaci lekceważącego stosunku do mo-
dlitw wokalnych, medytacji, kultu obrazów,
kultu świętych, a nawet kultu człowieczeń-
stwa Chrystusa zmysłowo wyobrażonego
(Canfeld)19 .

Jeśli chodzi o podkreślanie szczegól-
nej roli przewodników duchowych w przy-
gotowaniu wiernych na drodze zbliżania się
do Boga, Molinos powoływał się na świętą
Teresę20 .

Kwietyzm rozwijany przez Molinosa
posiada charakter antyinstytucjonalny, gdyż
wychodzi on z założenia, że jeżeli świat
naturalny uległ skażeniu w tym stopniu, że
nie może być faktycznie nosicielem warto-
ści nadprzyrodzonych czy też miejscem ich
realizacji, to rzeczowe i zinstytucjonalizo-
wane formy życia religijnego budzą natu-
ralną nieufność i muszą być bądź to ograni-
czone, bądź porzucone. Tak, więc w miejsce
uschematyzowanych w kościele środków
zbawicielskich, takich jak: sakramenty poza
komunią, uczestnictwo w nabożeństwach,
posty, ofiary, ważne miejsce zajmuje kierow-
nictwo osobiste, w którym głos boży, prze-
mawiający ustami kierownika duchowego,
w sposób bezpośredni i wyłączny kieruje
zachowaniami duszy. Teoria tak była dogod-
na dla ambitnych spowiedników, którzy
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dążyli do pełni władzy nad penitentami od-
suwając równocześnie od wpływów system
kościelny. Przyczym duchownym tym nie
można zarzucić braku posłuszeństwa wo-
bec władz kościoła i woli uniezależnienia
się od niego. Wręcz przeciwnie działali oni
w strukturach kościoła i pragnęli w nich
pozostawać, a także być posłuszni swoim
biskupom lub przełożonym zgromadzenio-
wym czy zakonnym.

Pomimo potępienia nauki Molinosa
przez papieża kwietyzm  był nadal upo-
wszechniany, już nie tyle na terenie Włoch i
Hiszpanii co Francji, chociaż niektórzy jego
badacze twierdzą, że dotarł na jej teren jesz-
cze przed tym  faktem.

Kwietyzm we Francji

 Marian Banaszak pisze: Nauka Moli-
nosa dotarła do Francji, zanim została po-
tępiona. Zapoznał się z nią spowiednik pani
Guyon, ojciec La Combe. Niewątpliwie pod
jej wpływem opowiadał się z czystą bezin-
teresowną miłością Boga21 .

Istotnie analiza innych źródeł wskazu-
je, że zagadnienie mistycyzmu o charakte-
rze kwietystycznym pojawiło się we Fran-
cji przed potępieniem nauki, Molinosa i to
w dodatku zanim ojciec La Combe stał się
spowiednikiem pani Guyan22 .  Można wy-
sunąć tezę, że na drogę kwietyzmu pani
Guyan w jakimś sensie prowadziła lektura
pism Franciszka Salezego. Salezy, biskup
Genewy, na skutek pewnego powinowac-
twa umysłowego był bardzo otwarty na
duchowość hiszpańskiej Teresy z Avila.
Uważał jednak, że miłość Boga jest możli-
wa nie tylko w obrębie stanu zakonnego czy
też w życiu kapłańskim, lecz może i powin-
na być także urzeczywistniana w życiu lu-
dzi świeckich, gdyż odpowiada naturalnej

skłonności serca. Jego dzieło Introduction
á la vie dévote (Philothea) osiągnęła we
Francji 40 wydań. Wiadomym jest, że jego
nauczanie wywarło poważny wpływ na Jana
Kalwina i rozwiniętą przez niego doktrynę
predestynacji. Głosił on: Jeśli nie mogę ko-
chać Boga w życiu wiecznym, to pragnę Go
przynajmniej kochać ze wszystkich sił na
ziemi. W traktacie: Traité de l’amou de Dieu
(Theotimus) wskazywał na prymat miłości
Boga w życiu codziennym, miłość jako element
dominujący w całym życiu religijnym, aż do
zjednoczenia się z Bogiem w tej miłości23 .

W Potokach duchowych napisanych w
1683 r. pani Guyon, przyznała, że nauki
Franciszka Salezego oraz nie nazwanego
przez nią franciszkanina, wprowadziły ją na
drogę kontemplacji. Opisuje to następująco:

Kontemplacja (oraison) moja od tej
chwili była opróżniana z wszelkich form,
obrazów i widoków: nic nie działo się w mojej
głowie, ale była to kontemplacja radości
i posiadania woli, gdzie smak Boga był tak
wielki i czysty, tak prosty, że ściągał i pochła-
niał dwie pozostałe władze duszy w głębokim
skupieniu, bez aktów i bez dyskursu [...].

Była to kontemplacja wiary, która wyklu-
czała wszelkie różnice, nie miałam bowiem
żadnego widoku ani Jezusa Chrystusa, ani
atrybutów boskich; wszystko było wchłonięte
przez rozkoszną wiarę, gdzie zatracały się
wszelkie zróżnicowania i ustępowały miłości
kochania bardzo rozległego, kochania bez
motywów i relacji. Wola, ta władza zwierzch-
nia, zastąpiła dwie pozostałe o odbierała im
jakikolwiek przedmiot wyraźny, by lepie  je z
sobą zjednoczyć, by to, co w nich zróżnicowa-
ne, nie powstrzymywało nic i nie  pozbawiało
siły jednoczącej, nie przeszkadzało zagubić się
w miłości24 .

Rozwinięcie doświadczeń kwietystycz-
nych odnotowanych w twórczości pani
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Guyon, a także aktywności apostolskiej
następuje pod wpływem La Combe’a, po
roku 1680, który sam przyznaje, że w cza-
sach świetności Molinosa, nawrócił go na
kwietyzm jeden z uczniów hiszpańskiego
doktora Vittorio Augusto Ripa25 .

W swojej pracy Krótki i bardzo łatwy
środek pani Guyon formułuje ideę po-
wszechnej dostępności religijności kontem-
placyjnej. Podkreśla, że prości ludzie po-
winni zwracać się do Boga w swej naturalnej,
spontanicznej mowie i poddawać się bier-
nej kontemplacji, która jest środkiem nie-
zbędnym w życiu religijnym. Dzięki takiej
kontemplacji jest tylko możliwa unia z Bo-
giem. Główną treścią takiej kontemplacji
wlanej jest całkowita anihilacja odrębności
bytowej. Należy się, przeto wyzbyć wszel-
kiej myśli o sobie i woli własnej. We wspo-
mnianych już Potokach duchowych pani
Guyon prezentuje trzy różne drogi ku Bogu,
które bynajmniej nie są trzema fazami tego
samego procesu:
1) medytacji, umartwień cielesnych i dzieł
zewnętrznej miłości, połączonych z powol-
nym    postępem duchowym - nie prowadzi
ona do kontemplacyjnych rozkoszy;
2) „bierna droga światła”, pełna wizji, obja-
wień i ekstazy - tą zdążają najczęściej wiel-
cy  święci;
3) żywiołowego i niepowstrzymanego dą-
żenia do Boga, beż żadnych reguł i żadne-
go porządku.

Takimi sposobami można dojść na dro-
gę właściwą - nagiej wiary, która wnosi się
po przez cztery stadia, na których:
a) dusza przesyca się miłością w nieustają-
cej kontemplacji, mimo przejściowych okre-
sów posuchy; na tym stadium istnieje jesz-
cze zaufanie do własnej cnoty i utajona
miłość własna, dające znać o sobie z rado-
ści miłości ku Bogu;

b)  następuje utrata spokoju i rodzi się prze-
konanie, że straciło się Boga;
c) dochodzi do mistycznej śmierci, nienawi-
ści duszej do samej siebie, ciągłego dozna-
wania  upokorzenia  przez Boga, poznania
własnej nędzy, aż po zejście do niebytu;
d)  dusza osiąga prawdziwie boskie życie,
zatracając wszelkie zdolności własne, gubi
w Bogu swój byt, jak potok wpadający do
morza:

Zdaniem pani Guyon, obecność Boga
na miejscu unicestwionej duszy sprawia, iż
nie może ona już upaść, nie może być przy-
czyną grzechu i chociaż człowiek po osią-
gnięciu deifikacji ma jeszcze moc upadku
w grzech, to tylko wtedy gdy odejdzie od
stanu deifikacji, ale to już jest niemożliwe,
gdyż nie ma już nic, co mogłoby od Boga
odpaść. Wnioskując, można powiedzieć, że
pani Guyon wierzy w łaskę habitualną i nie-
odwracalne przeobrażenie człowieka w byt
boski. Tym samym w procesie kontempla-
cji wlanej, którego cechami są: pasywność,
niezbywalność, deifikacja, następuje przy-
swojenie sobie przez duszę boskiego „te-
raz”  stojącego, zatem wiecznego czasu –
nieodróżnianie tego, co było, ani nie wybie-
ganie w coś, co będzie. W konsekwencji
tracą sens wszelkie zachowania chrześcijań-
skie będące skutkiem zróżnicowanego cza-
su. Ustaje troska o przyszłe zbawienie, zwią-
zane z nią: nadzieja i lęk, jak też wszelkie
wyrzuty sumienia płynące z przeżywania
przeszłości.

Jak podkreśla L. Kołakowski26   dok-
tryna pani Guyon nie łączy zobojętnienia
ubóstwionej duszy z doktryną „gwałtów
szatańskich”. Jeżeli takiego połączenia moż-
na się gdzieś doszukać, to w poglądach F.
La Combe, który bez oporu zaleca poboż-
nemu, przyjmować wszystko, co mu się
przydarza, zarówno od ludzi jak i od de-
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monów, czy też od tak zwanych przyczyn
naturalnych i we wszystkim upatrywać znak
boskiej  woli.

Kwietyzm właściwie odrzuca wszelką
wiedzę religijną. Obcy mu jest zracjonali-
zowany pogląd na świat, człowieka i Boga
św. Tomasza z Akwinu oraz organizacyjne
życie Kościoła. Pogardza też wszelką
wiedzą świecką i stawia sobie jedyny cel -
wskazać drogę człowiekowi do roztopie-
nia się w niewysłowionej jedności z Bogiem.
Wszelkie myślenie dyskursywne, nawet to
ograniczone do pobożnej medytacji, prze-
szkadza kontemplacyjnej praktyce. Wszel-
ka „ludzka mądrość” jako rodzaj pośred-
nictwa między rozumem, duszą i Bogiem
staje się nie tylko bezużyteczna, ale wręcz
szkodliwa, gdyż przeciwstawia się mądro-
ści boskiej. Nie może zatem dziwić potę-
pienie kwietyzmu przez Kościół, w tym for-
muły ukształtowanej przez Petrucciego.

Charakterystyka francuskiego kwiety-
zmu byłaby niepełna gdyby nie wskazać, na
szczególną rolę Francois’a Fénelon27 , któ-
ry nie tylko odegrał ważną rolę w życiu
duchowym pani Guyon, ale także formuło-
wał samodzielne poglądy i którego książka
Les Maximes des Saints została przez Ko-
ściół potępiona w 1699 r.

*
Kwietyzm był jednak nie jedynym he-

retyckim ruchem religijnym w XVII wiecz-
nej Francji, gdyż opozycyjnym  do niego
był jansenizm. Zarówno jeden jak i drugi
ruch pro-wadził do istotnych pęknięć i mu-
tacji w rozwoju kulturowym chrześcijań-
stwa.

Jeżeli jansenizm zmierzał do wyelimi-
nowania, lub znaczącego ograniczenia z
życia religijnego pierwiastka głęboko du-
chowego , to kwietyści zdążali do elimina-

cji pierwiastka nie tylko fizycznego, ale także
dogmatycznego, obrzędowego i w znacz-
nej mierze sakramentalnego28 .

O potępieniu nauki Fénelona mówi się,
że wprowadziło mistykę w regres na całe
stulecie, ale jest to tylko prawda cząstko-
wa. Faktycznie bowiem wspomniane wy-
darzenie zmniejszyło zainteresowanie
ruchem mistycznym we Francji, ale istnieją
potwierdzenia, że zainteresowanie nim było
wciąż żywe, tyle tylko, że zostało ono ra-
czej ograniczone do murów klasztornych.
Z kwietyzmem nadal borykał się Kościół,
zwłaszcza w klasztorach żeńskich. Przykła-
dem takim może być kłopot z wizytką z
Marsylii Anne-Madelaine de Rémusat, któ-
rej życiem duchowym kierował jezuita Clau-
de-Francois Milley. Poglądy kwietystów
upowszechniano też poza granicami Fran-
cji. Znane one był zarówno w Niderlandach
jak też w Anglii, gdzie w znacznej mierze
zostały one przejęte do religijności kwa-
krów29 .

Autor jest religioznawcą; absolwentem Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego: redaktorem naczelnym stro-
ny: www.religioznawstwo.org

1  Breviarum fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Ko-
ścioła. Oprac.: Stanisław Głowa SJ, Ignacy Bieda SJ.
Ks. św. Wojciecha, Poznań 1988. Jak podaje Leszek
Kołakowski, słowa „kwietyzm”   i  „kwietyści” użył po raz
pierwszy Inigo Caracciolo, arcybiskup Neapolu, skła-
dając donos  do papieża w 1682 r. na działalność i po-
glądy Molinosa [ Leszek Kołakowski, Świadomość reli-
gijna i więź kościoła. Studia nad chrześcijaństwem
bezwyznaniowym XVII w. PWN, Warszawa 1965, s. 613.

2  Breviarum fidei. op. cit., s. 283.
3  Ibidem, s. 342.
4  Ibidem
5  Ibidem
6  Platon, Dzieła. PWN, Warszawa 1958, t. 1. s. 358-66.
7  Falconi, mistyk i asceta hiszpański, oskarżony o błędy

iluministyczne. Zmierzał do wykazania nierównych prze-
wag bezrefleksyjnej kontemplacji nad ćwiczeniami me-
dytacyjnymi. Głosił, że sam akt, w którym człowiek zdaje
się na łaskę i wolę bożą, zastępuje wszelkie czynności
myślowe i wystarcza w życiu religijnym. W nim bowiem
ważna jest tylko miłość a nie refleksja.



23

8  Malaval, teolog, autor Łatwej praktyki kontemplacyjnej,
twierdzący, że unia komtempacyjna z Bogiem jest łatwo
dostępne i polega na akcie rezygnacji z własnego ja na
rzecz niezłożonego oglądu boskiej obecności w nas, w
którym nie ma miejsca na rozumowanie, wyobrażenia
czy też akty mowy.

9   Petrucci, oratorianin, biskup Jesi, ogłosił przed Molino-
sem kilka dzieł, w których wysławiał „modlitwę czystej
wiary”, powodującej unieruchomienie władz poznaw-
czych, zbytecznych w drodze do Boga, gdy dochodzi
do zjednoczenia z Nim, a także otwiera perspektywę
deifikacji. [za:] L. Kołakowski, Świadomość religijna.. op.
cit,  s. 347.

10  Miguel Molinos, urodził się we wsi Muniesa w pobliżu
Saragossy 29.06. 1628 r. Studiował w kolegium
jezuickim w Walencji. W 1652 r. otrzymał święcenia
kapłańskie, po czym został delegowany do Rzymu by
zabiegać o beatyfikację Franciszka-Hieronima Simona.
W Rzymie, w grudniu 1663 r. rozwinął aktywność
przewodnika duchowego. Związał się też z bractwem
hiszpańskim „Szkoła Chrystusa”. W 1675 ogłosi Trak-
tat krótki o codziennej komunii oraz Przewodnik
duchowy...Gdy w 1678 r. jezuici Gottardo Bell’huomo
i Paolo Seguri ogłaszają dzieło piętnujące kwietyzm oraz
broniące religijności opartej na medytacji, odpowiada
utworem (odkrytym przez Dudona w aktach inkwizycji;
P. Dudon, Le quietiste espagnol Mochel Molinos, Paris
1921) Obrona kontemplacji. W tym samym roku
rozpoczyna korespondować z generałem Towarzystwa
Jezusowego, ojcem Oliva. W obronie atakowanego
Molinosa staje biskup Petruccio. Od 1682 r. rozpoczy-
nają się jednak coraz ostrzejsze ataki zarówno na ruch
pobożnościowy rozwijający się pod wpływem kwietyzmu,
jak też przeciwko jego twórcy. 18 lipca 1685 roku,
z rozkazu św. Officium zostaje aresztowany przez policję
papieską. Proces zakończył się w maju 1687 r. 2
września ogłoszono wyrok dożywotniego więzienia. 20
listopada została ogłoszona bulla Coelestis pastor
potępiająca poglądy Molinosa. Teologowie wydobyli
z jego nauk 263 fałszywe twierdzenia, które ujęli w 68
potępionych tez. Molinos zmarł 28 grudnia 1696 roku.

10  Breviarium fidei....op. cit,  s. 342.
11 Tamże, s. 344 [Por. ks. W. Granat, O łasce Bożej,  Lublin

1959, s. 95-96.]
12 Zob. przypis 7
13 L. Kołakowski, Świadomość religijna....  op. cit.,  s, 352.
14 L. Kołakowski, Swiadomość religijna....op. cit.,  s. 354

i n.
15 Por. L. Kołakowski, Świadomość religijna.... op. cit.,

 s. 360.
16 Zob. Breviarium fidei.... op. cit.,  s. 342 -343 lub tezy

cytowane na początku pracy.
17 L. Kołakowski, Swiadomość religijna.... op. cit.,   s. 361.
18 L. Kołakowski, Świadomość religijna.... op. cit.,.  s. 362-

363.
19 Teresa de Ahumada y Cepeda (1515 - 1282, święta,

doktor Kościoła), zwana Teresą z Avila. Wstąpiła do
klasztoru karmelitanek w Avila, mając 18 lat. Praktykując
mistycyzm pod przewodnictwem duchowym minoryty
Piotra z Alkantary (zm. 1562, święty), doszła do szczy-
tów mistycznego zjednoczenia z Bogiem. W 1565 r.
opracowała, dla sióstr zakonnych, Drogę doskonałości.
Jej najważniejszym i najgłębszym dziełem i mistycznym
zjednoczeniu duszy z Bogiem, przez przejście siedmiu
stopniu, jest Twierdza duchowa z 1577 roku. [za:] Marian

Banaszak (ks.), Historia Kościoła Katolickiego. ATK,
War-szawa 1989, t. 3 czasy nowożytne 1517-1758,
s. 194.

20 Marian Banaszak (ks), Historia Kościoła Katolickiego.
dz. cyt.,  s. 290.

21 Jeanne-Marie Guyon de Chesnoy, z domu Bouviére de
la Mothe (1648-1717). W wieku szesnastu lat wydana
bez własnej zgody za starszego od niej o dwadzieścia
lat mężczyznę, chorego na podagrę. Będąc
nieszczęśliwą w małżeństwie poszukiwała pocieszenia
w Bogu, w czym pomagała jej lektura pism Franciszka
Salezego. Mając dwadzieścia lat, pod wpływem
przypadkowo spotkanego franciszkanina i jego poucze-
nia: Nie poszukuj tego czego pragniesz na zewnętrz
sibie, lecz w sobie. Przywyknij do tego, by szukać Boga
we własnym sercu, a znajdziesz go tam, zrozumiała
sekrety życia wewnętrznego. Pod kierownictwem tegoż
ojca zaczęła uprawiać ćwiczenia konteplacyjne. Z jej
zapisków wynika, że kontemplacja (oraison) posiadała
charakter „niezróżnicowanego aktu” mistycznej miłości.
w 1671 r. po raz pierwszy zetknęła się z ojcem Francois
La Combe. Ponownie spotkała się z nim dopiero po
śmierci męża w 1680 roku Od tego czasu pozostawała
z nim w stałych kontaktach aż do czasu oskarżenia ich
obojgu o herezje, występki obyczajowe i upowszech-
nianie myśli Molinosa. W październiku 1687 r. La
Combe’a osadzono w Bastylii. Rok później pani Guyaon
została uwięziona w klasztorze. Uwolniono ją po paru
miesiącach i wówczas zaprzyjaźniła się z Francois
Fénelonem (1688).

     W latach 90-ch zarówno ona jak też Fénelon, oskarżeni
o herezję są ścigani przez władze kościoła. W 1695
osadzona w klasztorze wizytek w Meaux, następnie w
więzieniu w Vincennes, potem w Bastyli, którą opuszcza
na pięć lat przed śmiercią. [na podstawie:] M. Banaszak,
Historia Kościoła....op. cit.,  s.289; L. Kołakowski,
Świadomość religijna....op. cit.,  s.367 – 372.

22 Por. Historia Kościoła. IW PAX, Warszawa 1986, s. 172.
23 La vie de Madame J.M.B. de la Mothe Guyon, écrite

par elle-méme, Cologne 1720 [za:] L. Kołakowski,
Świadomość religijna.... op. cit.,  s. 368.

24 Zob. L. Kołakowski, Świadomość religijna...op. cit.,
s.374.

25 L. Kołakowski, Świadomość religijna....op. cit.,  s. 381.
26 Fracois de Salignac de la Mothe Fénelon nim został

biskupem Cambrai we Francji, bronił przed sądem
kościelnym w Issy pod Paryżem mistycznych nauk pani
Guyon (1695 r.). Wśród sędziów zasiadał, ścigający
poglądy kwietystów Bossuet. Po wyroku potępiającym
poglądy pani Guyon Fénelon wydał dzieło poświęcone
obronie „czystej miłości” pt. Explications des Maximes
des Saints sur la vie intérieure (1697) na które Bosseuet
odpowiedział książką Instruction sur les états d’oraison
(1697).. Gdy w tym samym roku sprawa dotarła do
Rzymu. Konsultorzy Św. Officium byli podizeleni w
sprawie wydania opinii o poglądach. Znaczącą rolę w
potępieniu poglądow Fénelona odegrała interwencja króla
Francji Ludwika XIV. [za:} Breviarrium fidei....op. cit.,  s.
344 (o związnak Fénelona z panią Guyon zob. przypis
21)

27 Por. Józef Bańka, Filozofia cywilizacji. Katowice 1987,
t. II, s. 373.

28 Por. M. Banaszak, Historia Kościoła....op. cit.,   t. 3,   s.
291.



24

1.  Indywidualizm i pluralizm MTV

Ujednowymiarowienie myśli przejawia
się między innymi w tym, że traktujemy spo-
łeczny porządek, całą organizację życia
zbiorowego, jako coś objawionego, nie-
zmiennego, danego. Coś, co na mocy praw
naturalnych istniało, istnieje i istnieć będzie.
Perspektywa historyczna ulega ujednolice-
niu, różnice między epokami redukują się
do strojów, tracą swoją jakościową inność.
W jednowymiarowym świecie nie ma moż-
liwości radykalnej przemiany stosunków
społecznych, sposobów produkcji i dystry-
bucji, zarówno dóbr, władzy jak też wie-
dzy. Zbiorowa strategia życiowa została już
określona, wyznaczona przez ‘prawa natu-
ry’, ‘boskiego architekta’, nieodwołalną
‘umowę społeczną’, pozostają jedynie stra-
tegie prywatne, indywidualne poszukiwa-
nia stref wyzwolonych w zaciszu sypialni,
bądź w awangardowym klubie, pozostaje
alkoholizm, narkotyczne odloty, terroryzm
– jałowe próby zawieszania, przekraczania,
rozsadzania.

Ujednowymiarowienie, będące bezpo-
średnim wynikiem ideologicznej hegemo-
nii grup uprzywilejowanych, jest formą
świadomości fałszywej. Jest przede wszyst-

OSKAR SZWABOWSKI

Edukacja rewolucyjna
według Gyorgy Lukácsa (cz. 1)

MYŚL HISTORYCZNO-FILOZOFICZNA

kim niewolą świadomości: ściśle określa
ramy i sposoby myślenia o rzeczywistości,
a tym samym warunkuje wszelką praktykę.
Następuje zindywidualizowanie perspekty-
wy poznawczej: ujawniają się tu jedynie
fragmenty, obraz jest potrzaskany, niepeł-
ny, przy czym tej niepełności nie widać.
Świat jednostki jest dany, zakrzepły, niepod-
legający zmianie, a przeto i wieczny. Jed-
nostka nie może przekroczyć ukazującego
się jej obrazu, może dojść tylko do subiek-
tywnego osądu ich uznania lub odrzucenia1 .
Zajmuje wobec rzeczywistości kontempla-
cyjną postawę, pojawiają się mechanizmy
przystosowawcze. Wzmocnione autoryte-
tem ‘zdrowego rozsądku’, majestatem tra-
dycji przejawiającej się w osobach dumnych
przodków, spoglądających z obrazów albo
‘nowościową’, ‘postępową’ ideą sperso-
nalizowane w prezenterach programów
młodzieżowych, efemerycznych sezono-
wych gwiazdkach piszących filozoficzne
traktaty na łamach masowych kolorowych
pism. Zresztą, nawet w przypadku odrzu-
cenia konserwatywnych nauczycieli, ‘du-
chowego’ buntu wobec gospodarki kapita-
listycznej i hierarchicznemu, państwowemu
zorganizowaniu społeczeństwa burżuazyj-
nego, intelektualnego odrzucenia danego
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porządku, jednostka, niezależnie do jakiej
klasy należy, staje przed leninowskim pyta-
niem, które ujawnia bezradność praktyczną
społecznego atomu. Aby praktycznie, w
perspektywie radykalnej, odpowiedzieć na
pytanie Co robić?, musi niejako unicestwić
łudzenie indywidualizmu kapitalistyczne-
go2 , musi rozpoznać się jako część podmio-
tu totalnego, i to rewolucyjnego podmiotu
totalnego, jakim jest proletariat. Musi prze-
kroczyć urzeczowione myślenie, ujednowy-
miarowienie. Na nowo odkryć historię,
wzajemne powiązania, relacje, tendencje,
zapośredniczenia bezpośredniości. Musi
nastąpić przede wszystkim zmiana świado-
mości, zrozumienie procesu historycznego
w jego całości.

 Od kiedy żadne materialne przeszko-
dy- pisze K. Knabb - nie stoją na drodze
społeczeństwa bezklasowego, problem zo-
stał zasadniczo sprowadzony do kwestii
świadomości: jedyną rzeczą, która napraw-
dę stoi na drodze jest ludzka nieświadomość
ich własnej kolektywnej mocy. (…) Dlate-
go też ważnym elementem radykalnej prak-
tyki jest negacja: atakowanie różnorakich
form fałszywej świadomości, nie pozwala-
jącej ludziom zdać sobie sprawy z pozytyw-
nych możliwości 3 .

2.  Mit proletariatu

Totalnym podmiotem i to rewolucyj-
nym jest proletariat, klasa robotnicza.

Zdajemy sobie sprawę, że takie ‘wy-
znanie wiary’ budzi uśmiech politowania u
co bardziej wyrozumiałych ‘myślicieli no-
woczesnych’, intelektualistów XXI wieku.
Istnieje też silna grupa opiniotwórcza sta-
rająca się ogłosić koniec społeczeństwa kla-

sowego. Dziś, mówią, cytując Herberta
Marcusego, sytuacja się zmieniła, nie ma już
XIX-wiecznego wyzysku, masy mogą za-
żywać rozkoszy konsumpcji oraz uczestni-
czyć w życiu kulturalnym, istnieje mobil-
ność społeczna. Nie ma już niemal różnic
między ludźmi, a jeśli istnieją, to są wyni-
kiem indywidualnego wyboru. Wszyscy
przecież oglądamy Rozmowy w toku czy
poruszamy się samochodem. Kapitalizm
rozwinął się i stał się realizacją wartości
ogólnoludzkich – wszystkie zaś ‘biadolenia’
o niedoli robotników, albo wskazują na
wypaczenia, albo odwołują się do sytuacji
XIX – XX-wiecznej. Zmieniło się wiele:
darmowa praca dzieci, zwalnianie za zakła-
danie związków zawodowych, elastyczny
czas pracy i elastyczne zatrudnienie, pierw-
sza praca, tymczasowe zatrudnienie… Ba!
Niektórzy stwierdzą, że pracownik stał się
pracodawcą, sam sobie dyktuje warunki
zatrudnienia oraz czas pracy. Zamiast ko-
munizmu, LSD dla wszystkich.

Można wyróżnić dwa, na poziomie
wiedzy potocznej, sposoby argumentacji za
jedynie muzealną wartością myślenia rewo-
lucyjnego z perspektywy Marksowskiej:

1. Sytuacja, położenie klasy robotni-
czej, zmieniła się. Przestała być ona jedynie
odpadkiem produkcji kapitalistycznej, ludz-
kim narzędziem. Została włączona w kul-
turę, może głosować, brać udział w życiu
publicznym, uczestniczyć w konsumpcji,
korzystać z czasu wolnego. Ta ekonomicz-
no-polityczna zmiana miałaby niwelować
rewolucyjny potencjał, ponieważ rozpozna-
nie siebie przez robotnika nie ustawia go
przeciwko systemowi, który jedynie go
wysysa, jest wampirem, ale jako uczestnika
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tego systemu, który daje, ale też i bierze.
Prócz kajdan robotnicy mają jeszcze do stra-
cenia lodówkę, DVD… W tej perspekty-
wie sytuowałby się między innymi rewizjo-
nizm, Berensteinizm.

2. Koncepcja Marksowska, jak też
różne odmiany lewicy radykalnej, bazują na
teorii klas i antagonizmu między nimi. Wal-
ka między totalnymi podmiotami stanowi
motor dziejów, zmiany społecznej. I wła-
śnie klasy zostają zakwestionowane. Prole-
tariat nie istnieje, ponieważ nie istnieje obec-
nie masowy podmiot, który by na arenie
politycznej artykułował swoje interesy, jako
interesy klasy robotniczej. Mamy raczej do
czynienia z grupami, klasa rozpadła się na
branże. Świadomość klasową zastąpiła
świadomość trade-unionistyczna. Brak
świadomości klasowej miałby świadczyć o
nieistnieniu klas społecznych.

Dość sceptycznie przyglądamy się tej
ceremonii pogrzebowej. Pierwsza argumen-
tacja zapomina, że nie chodzi o niskie pen-
sje, a o sam problem pracy najemnej, zaś
druga zapoznaje Marksowskie rozróżnie-
nie na klasę-w-sobie i klasę-dla-siebie.

3. Dobrobyt jako policjant

Bez proletariatu, jako wolnej siły ro-
boczej, nie ma systemu kapitalistycznego –
jest on jednym z filarów produkcji oraz re-
produkcji urzeczowionej organizacji społecz-
nej, i to filarem koniecznym4 , a jednocześnie
ją rozsadza, podkopuje społeczeństwo ka-
pitalistyczne i dąży do przebudowy relacji
miedzy ludźmi.

Spośród wszystkich klas, które są dziś
przeciwstawiane burżuazji, jedynie prole-

tariat jest klasą rzeczywiście rewolucyjną.
Pozostałe klasy upadają i giną wraz z roz-
wojem wielkiego przemysłu, proletariat jest
tego przemysłu nieodłącznym wytworem5 .
Pomimo, że jest koniecznym, nieodłącznym
elementem systemu kapitalistycznego, jest
on od czasu narodzin naznaczony piętnem
samozagłady, ponieważ realizacja jego in-
teresów klasowych, wymaga zniesienia sys-
temu kapitalistycznego. Interes klasowy sta-
wia go w opozycji do systemu pracy
najemnej, nie będzie odnajdował ‘siebie’ w
produkcji, lecz traktował ją jako coś ze-
wnętrznego, ograniczającego…

Proletariat, podobnie jak kapitalizm, jest
w ciągłym ruchu, dialektycznym ruchu pro-
wadzącym robotnika do coraz pełniejsze-
go wejrzenia w stosunki społeczne, ruchu,
będącym, poprzez walkę klasową, rozwo-
jem samowiedzy. Proletariat nie jest two-
rem zastygłym, odwiecznym, którego
kształt i obraz jest niezmienny, stały, nieza-
leżny od okoliczności, idealnym, lecz jest
podmiotem zmiennym historycznie i tym-
czasowym. Zmienności, płynności, niesta-
łości, nie należy interpretować w duchu
postmodernizmu, jako rozmycia ‘tożsamo-
ści’ podmiotu - klasy robotniczej – powo-
dujących, iż kategorię ‘proletariat’ musieli-
byśmy nieustannie definiować na nowo.
Lukács raczej ukazuje ‘ewolucyjność’ świa-
domości podmiotu, wskazuje na rozwój
klasy robotniczej. Proletariat reaguje, nawet
na te same wydarzenia, w coraz inny spo-
sób: od pisania próśb do rządu o interwen-
cje, po zawiązywanie komitetów strajko-
wych; raz, rozejdzie się na wezwanie policji,
innym razem odpowie kamieniami. Prole-
tariat jest niestały w praktyce i teorii, fala
rewolucyjna napiera, cofa się, wygasa, na-
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piera znowu. Droga, którą podąża, wiedzie
przez mgliste doliny, mroczne lasy, pusty-
nie, wije się wśród dzikich gór wąską ścieżką
zawieszoną nad przepaściami…

 Proletariat jest w ciągłym formowaniu
się, rozwijaniu świadomości klasowej, w
czasach stabilizacji wydaje się niemal nie
istnieć, ‘traci’ swój rewolucyjny charakter,
wydaje się być zadomowiony w systemie
nędzy i nudy, pracy najemnej i ośmiogodzin-
nym dniu pracy – by, gdy nadejdzie nieunik-
niony kryzys, po podwyżce ceny papiero-
sów, wyjść masowo na ulice czy ogłosić
generalny strajk czynny.

Zajmując się proletariatem, musimy uj-
mować go w ruchu, jako element procesu.
Czasem dzień roboczy wynosi 8 godzin,
czasem 12, niekiedy związki zawodowe są
legalne, niekiedy się strzela do robotników,
gdy zechcą podwyżki… Czasami trzeba
naciskać jeden przycisk, czasem machać
łopatą. Zmienia się zarówno kapitalizm, jak
i sytuacja robotników w wewnętrznym kole
reprodukcji danego układu sił, modyfiko-
wanego przez klasowe przepychanki i roz-
wój technologii.

Chcąc zrozumieć możliwość pojawie-
nia się podmiotu rewolucyjnego, nie przez
przypadkowe zawirowania struktury, mu-
simy teoretycznie ująć sytuację proletaria-
tu, przyjrzeć się specyfice jego stanowiska
- jego miejscu w systemie produkcji, które
uruchamia w nim mechanizm przekracza-
nia urzeczowienia, znajdywania zapośred-
niczeń.

4.  Ze stanowiska proletariatu

Los robotnika, jak mówi Lukács, jest
powszechnym losem ludzkości. Powszech-
ność tego losu nie oznacza jednakże takie-

go samego ujęcia alienacji, a jej wszechobec-
ność. Również kapitalista dotknięty jest
urzeczowieniem, nie może się zrealizować
jako człowiek, jest narzędziem systemu,
podlega prawom podaży i popytu. Los ludz-
kości jest losem jednakim: ponurym osamot-
nieniem i wyobcowaniem; jednocześnie
przejawia się inaczej dla poszczególnych
klas. Ta różnica w ‘percepcji’ teoretycznej i
etycznej, nie sprowadza się, według Czer-
wonego Hegla, do innego wartościowania
jakiegoś faktu czy zbioru faktów, innej ‘oce-
ny’ takiej samej rzeczywistości.

W przedstawianej koncepcji, w zależ-
ności od klasowego pochodzenia, mamy do
czynienia z inną rzeczywistością. Różnica
jest tu różnicą teoretyczną: społeczeństwo
ujmowane przez proletariat jakościowo róż-
ni się od tego, które kontempluje burżuazja.
Uchwycenie jej pozwoli nam dopiero zro-
zumieć specyfikę stanowiska proletariatu,
jego inność. Należy pamiętać również, że
proletariat określa się względem kapitali-
zmu, a tym samym burżuazji. Proletariat
wypowiada to, co klasa panująca przemil-
cza, dlatego też pisząc o klasie robotniczej,
piszemy jednocześnie o burżuazji, pisząc
o burżuazji, piszemy o proletariacie.

Podstawową różnicą miedzy proleta-
riatem a innymi klasami jest fakt, że jego
interes klasowy pcha go do przekraczania
bezpośredniości i to już w chwili zajmowa-
nia własnego stanowiska. Ukonstytuowa-
nie zaś porządku społecznego, zgodnego
z interesami klasy robotniczej, musi być czy-
nem świadomym. Proletariat, jako pierw-
sza i ostatnia klasa, musi wiedzieć co czyni.

Działalność i życie, w systemie gospo-
darki towarowo-pieniężnej, dla kapitalisty
jawi się realizacją jego podmiotowości,
pewną ekspresją i twórczością, co wynika
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z niejawności urzeczowienia, …dla jego
świadomości przyjmuje ono formę jakiegoś
– choć obiektywnie pozornego – działania,
jakiejś czynnej realizacji jego podmiotowo-
ści6 . Wymagana przez system odpowie-
dzialność jest przez kapitalistę traktowana
jako ‘jego odpowiedzialność’. Pojawiają się
‘zaangażowanie’, ‘przedsiębiorczość’ - cno-
ty pracodawcy - cała kultura, w obszarze
której dostrzeżenie  urzeczowienia jest
uznawane za oznakę słabości. Nie gadać!
Maszerować!

System zostaje zakorzeniony w najgłęb-
szych pokładach osobowości. Według
Lukácsa kapitalista postrzega własną dzia-
łalność, jakby była jego ekspresją, eksterio-
ryzacją siebie bez alienacji, zawłaszczaniem
coraz to szerszych terenów. Przy czym na-
leży to również ujmować w szerszej, syste-
mowej perspektywie, jako działanie klasy.
System Taylora wprowadzany jest do co-
raz to innych gałęzi produkcji, towary prze-
mierzają cały świat, podobnie jak fabryki.

Powstają instytuty, stowarzyszenia,
różnego typu organizacje związane z daną
firmą lub konkretnymi osobami z danej fir-
my, ujmowanymi jako indywidualna, bądź
grupowa kreacja, bez dostrzeżenia systemo-
wych uwarunkowań, że ‘ja’ to nie zawsze
‘ja’. Otóż dla kapitalisty ta strona całego
procesu oznacza, że potęguje się ilość obiek-
tów jego kalkulacji i spekulacji. O ile zaś
proces ów nabiera dlań pozorów jakiegoś
charakteru jakościowego, to ten jakościo-
wy akcent polega na postępie w kierunku
coraz bardziej potęgującej się racjonaliza-
cji, mechanizacji i kwantyfikacji świata…7

aż do zmacdonaldyzowania wszelkiego cza-
su i przestrzeni, wszelkich ‘archaicznych’
kultur i wartości, hierarchii innych niż opar-
tych na pieniądzu.

 Inaczej system kapitalistyczny interna-
lizuje się w robotniku. Narodziny pracow-
nika najemnego i zajęcie przez niego stano-
wiska proletariatu zaczyna się w momencie
ujęcia siebie jako towaru. Jego istnienie w
kapitalizmie jawi się mu jako całkowite urze-
czowienie, widzi sam siebie jako przedmiot,
jednocześnie kategorie ilościowe, z punktu
jego egzystencji, stają się kategoriami jako-
ściowymi, formami w jakich przejawia się
on sam. Czas pracy nie jest tylko formą, w
jakiej sprzedaje swój towar, lecz jest zara-
zem także formą egzystencji, która określa
całe jego istnienie jako podmiotu, jako czło-
wieka8  – w tym rozdarciu, rozszczepieniu
na podmiotowość i przedmiotowość, poja-
wia się dystans umożliwiający wyjście poza
dany stan rzeczy.

 Przekroczenie urzeczowienia, jak
wskazuje Jasiński9 , odbywa się już w sa-
mym procesie pracy, w podstawowej prak-
tyce. Tym samym jest ono konieczne, nie-
uzależnione od woli podmiotu czy też
wykształcenia, jest narzucane przez sam
proces produkcyjny. Wynika ono z obiek-
tywnej pozycji proletariatu w systemie ka-
pitalistycznym, która ujawnia się w subiek-
tywności, potęgowane jeszcze niestabilną
sytuacją na rynku żywych towarów.

Robotnik jest narzędziem, ale jego eg-
zystencja jako narzędzia nie jest stabilna,
rodzi pewną przepaść wynikającą z wahań
rynku i specyficznych stosunków produk-
cji, do których, niezależnie od swojego
wkładu, jest przywiązany. Jak stwierdza
Lukács: Dla robotnika jego miejsce, w pro-
cesie produkcji jest z jednej strony czymś
ostatecznym, z drugiej zaś nosi na sobie
bezpośrednią formę towarowości (niepew-
ność wynikająca z codziennych wahań ryn-
ku itp.)10 .  Niska mobilność, brak perspek-
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tyw poprawy egzystencji, poprzez granie
według jej zasad – sprawia, że same zasad
stają się kwestionowane. To subiektywne
poczucie urzeczowienia i związanej z tym
nędzy wywołuje konieczny dystans: Robot-
nik może więc w pełni zobiektywizować się
wewnętrznie wobec tej swojej egzystencji i
przeciwko niej, podczas gdy człowiek urze-
czowiony przez biurokracje itd. urzeczawia
się, mechanizuje się i staje się towarem rów-
nież w tych organach swojej osobowości,
które jako jedyne mogłyby być nośnikami
jego oporu przeciw urzeczowieniu11 .

 Może się wydać, że Lukács popada
w sprzeczność: z jednej stron pisze, że urze-
czowienie całkowicie i dogłębnie opanowu-
je robotnika, z drugiej uznaje istnienie
w proletariuszu ‘wolnych miejsc oporu’,
których brak urzędnikom, dziennikarzom
itp. Wydaje się nam, że ta sprzeczność wy-
nika z teoretycznego niedbalstwa Lukácsa,
które utrudniają wykład jego myśli. Zdaje
się nam, że można to wytłumaczyć na dwa
sposoby, obydwa znajdujące potwierdzenie
w Historii i świadomości klasowej:

1) Urzeczowienie u np. dziennikarza
nie tyle sięgałoby głębiej, co przejawiałoby
się w sposób zamaskowany i ulegało szyb-
szemu i łatwiejszemu uwewnętrznieniu.
Wymagania systemu kapitalistycznego, jego
etos, przyjmowałby za ‘swoje’, kapitalizm
tworzyłby jego duszę, jednocześnie nie uru-
chamiając obiektywnych mechanizmów
mogących wywołać dystans. Miałby takie-
go pecha, że praca jaką wykonuje, nie uwal-
niałaby go od fałszu, a to właśnie działoby
się w przypadku proletariatu. Urzeczowie-
nie przenikałoby wszystkich jednako, a nawet
proletariat bardziej brutalnie i dogłębniej, ale
nie wytworzyłoby w nim konsensusu, zgo-
dy na to urzeczowienie, zawsze jawiłoby mu

się ono jako obca siła, jako ‘nie-ja’, choć
w pełni byłoby nim.

2) Rozwiązanie drugie, opierałoby się
na założeniu istnienia ‘pierwiastka protestu’,
jakiejś zmodyfikowanej ‘natury ludzkiej’.
Miejsce jakie zajmuje proletariat chroniło-
by go przed całkowitym utowarowieniem.
Urzeczowienie nie sięgałoby w mroczne
rejony duszy, gdzie tkwiłby człowiek nie-
skazitelny, człowiek sam-w-sobie. Czyli
robotnik umysłowy podlegałby głębszemu
urzeczowieniu, a ogniskami oporu byłyby
tereny jeszcze niepoddane władzy kapitału.

My sympatyzujemy z pierwszą inter-
pretacją, gdyż unika ona mielizn ‘natury
ludzkiej’. Przyjęcie drugiej interpretacji,
uzasadnione przez niechlujny język
Lukácsowski i mętność wywodu, sprawia,
że znika człowiek jako wytwór społeczny,
czyli cała rewolucja Marksowska zreduko-
wana zostaje do Młodego Marksa. Pojawia
się niezmienny element, niezależny od hi-
storii i warunków społecznych, zwany czło-
wiekiem, ludzkością, który oczekuje na
swoje wyzwolenie i pełną realizację, a któ-
remu przeszkadza kapitalizm.

 Niekiedy można odnieść wrażenie, że
Lukács  operuje kategorią alienacji w przed-
marksistowskim znaczeniu. Wskazuje na to
miedzy innymi Kozyr-Kowalski: Teoria
alienacji w sensie, jaki nadaje jej Lukács,
w wielu swych sformułowaniach podpada
pod zarzut zastąpienia naukowej, materia-
listyczno-dialektycznej analizy i krytyki spo-
łeczeństwa burżuazyjnego przez krytykę
o charakterze moralizatorsko-idealistycz-
nym12 . Stwierdza jednak, że Lukács stosu-
je termin ‘alienacja’ już w cudzysłowie, jako
nowe pojęcie ubrane w stare słowo. Jed-
nakże nie rozwiązuje to problemu esencja-
lizmu, który wytykano i Marksowi w jego
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pojęciu ‘pracy żywej’. Nie mamy miejsca,
aby  przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej.
Na potrzeby niniejszej pracy przyjmujemy
pierwszą interpretację pojawiania się moż-
liwości zmiany, myślenia i działania rewo-
lucyjnego.

W naszej i Lukacowskiej perspektywie
aspekt subiektywny, świadomościowy, po-
jawienie się możliwości myśli rewolucyjnej,
teoretyczno-praktycznego uchwycenia
urzeczowienia, wynika z obiektywnych sto-
sunków produkcji. Jest on ich wytworem.
Toteż, gdyby sytuacja proletariatu radykal-
nie się zmieniła, mógłby on przestać być
klasą rewolucyjną. Uważamy jednak, że
taka zmiana, byłaby możliwa tylko dzięki
rewolucji społecznej – wiązałaby się ze znie-
sieniem pracy najemnej. W systemie kapi-
talistycznym możliwa jest jedynie korupcja
pewnych grup pracowników i to tymcza-
sowo.

Rozwój kapitalizmu ‘odczłowiecza’
proces pracy, jednocześnie znosząc bariery
przyrodnicze, reifikuje rzeczywistość, tym
samym pozbawiając ją nimbu tajemniczych
i odwiecznych sił, objawianego porządku
czy naturalnego współistnienia ludzi w da-
nej formie – ujawniając, że społeczeństwo
zbudowane jest ze wzajemnych stosunków
między ludźmi.13  Jednak, by to się ujawni-
ło, potrzebne jest:

1) stałe wychodzenie poza bezpo-
średniość

2) poznanie to nie może być pozna-
niem czystym, a musi być ruchem praktycz-
nym

3) praktyki nie można odrywać od
poznania14 .

Ze stanowiska proletariatu, dzięki prze-
nikaniu bezpośredniości, urzeczowienia,
i intencji skierowanej ku całościowemu po-

znaniu, kryzysy, będące czarną dziurą dla
burżuazji, irracjonalnym wyłomem w racjo-
nalnie zorganizowanym świecie, pęknięcia-
mi, klęskami naturalnymi, stają się zrozu-
miałe, są jedynie efektem kapitalistycznej
gospodarki, czymś immanentnym jej istnie-
niu, ‘logicznym’. Dopiero ze stanowiska
proletariatu mogą zostać uchwycone i zro-
zumiałe. Tym samym, obiektywnie, nawet
na gruncie teoretycznym, stanowisko pro-
letariatu stanowi wyższy poziom teorii.
Przenika bezpośredniość, nie wikła się w
antynomie mieszczańskiego myślenia, roz-
wiązuje zagadki, jakie dla burżuazji były
tajemnicą. Jego świadomość naznaczona
jest intencją skierowaną na poznanie cało-
ści – toteż nawet gdy się myli, myli się ina-
czej niż burżuazja.

Janusz Palikot15 , stwierdzając, że
Lukács arbitralnie przypisuje proletariato-
wi uprzywilejowaną pozycję, i ogłaszając
na stronach recenzji Historii i świadomości
klasowej wielką prawdę filozoficzną, że nie
ma wypowiedzi, a tym samym stanowisk,
uprzywilejowanych, wykazał się jedynie
kompletnym niezrozumieniem teorii. Był to
zresztą atak z pozycji zdroworozsądkowych,
uznanych przez Palikota za naturalne.

Autor jest absolwentem filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Przypisy:
1 G. Lukács, Historia i świadomość klasowa. Studia o mark-

sistowskiej dialektyce, przeżył Marek J. Siemek, Warsza-
wa 1988, s.390.

2 Por. G. Lukács, Metodyczne uwagi w kwestii organizacji
[w:] G. Lukács, Historia i świadomość klasowa, op. cit..

3 K. Knabb, Radość Rewolucji (fragment), Poznań 2005,
s.6.

4 Adam Schaff wymienia następujące, konieczne, elemen-
ty jakie wchodzą w skład kapitalizmu: “Na kapitalizm (jako
ustrój ekonomiczny) składa się mianowicie: prywatna wła-
sność środków produkcji; rynek, na którym dokonuje się
w postaci towarów obrót wszelkich produktów przedsię-
biorstw kapitalistycznych; oraz wolna siła robocza, która
również występuje jako towar na rynku…” Adam Schaff,
Pora na spowiedź, Warszawa 1993, s.175.
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JULIAN KAWALEC

Też miał serce

Bił mnie wielkopalczastym pejczem
zakończonym ulkami ołowiu
Obnażył mnie i związał mi ręce

Bił mnie po nagich plecach
Po piersi, brzuchu i niżej brzucha
gdzie najbardziej boli
Torturował mnie na różne sposoby

Rzucony w kąt ciasnego
zimnego pomieszczenia
obmyślałem zemstę
Będę wąskimi pasemkami
zdzierał z niego skórę
I rany posypywał solą
wyłupię mu oczy
i wbiję szpilę za paznokcie

Obmyślanie zemsty to była moja nędzna
 radość

I przyszedł czas
gdy mogłem się zemścić
Przygotowałem narzędzia tortur
i kazałem go sobie przyprowadzić

Stanął przede mną
a ja oszołomiony
możliwością wyboru zemsty
nie wiedziałem od czego zacząć

Wreszcie podniosłem się z krzesła
Podszedłem do niego
I położyłem mu rękę na ramieniu
Powiedziałem – zapomnij o tym
co było między nami

Ugiął się i upadł
i już nie wstał

Pękło mu serce
a myślałem, że jest bez serca

  5  K. Marks, Manifest komunistyczny, Warszawa 1949 s.38.
  6  G. Lukács,  Historiai… , op. cit.,s.344
  7  Ibidem, s. 353.
  8  Ibidem, s. 347.
  9 “Robotnik według G. Lukácsa rozbija bezpośredniość

iluzji i odkrywa swój prawdziwy byt. Dzieje się tak już w
procesie pracy. Dla robotników czas pracy nie jest tylko
obiektywną (podmiotową) formą sprzedanego towaru –
tak jak to jest dla kapitalistów – lecz jest także dla nich
określoną formą ich egzystencji, jako podmiot danych
czynności. To utożsamienie podmiotowo-przedmiotowe
dokonuje się więc niejako z konieczności, potwierdza-
jąc tym samym wyjątkowa pozycję proletariatu jako kla-
sy w społeczeństwie kapitalistycznym. Problem czasu
pracy pokazuje tez jak proletariackie myślenie w spo-
sób konieczny wychodzi poza bezpośredniość.”  B. Ja-
sinski, Dialektyka rewolucji proletariackiej w ‘Geschich-
te und Klassenbewusstsein’ Georga Lukácsa, „Problemy
studenckiego ruchu naukowego” 1980, nr 3. s. 56.

10 G. Lukács, Historia…, op. cit., s. 355.
11 Ibidem s.354.
12 S. Kozyr-Kowalski, Gyorgy Lukács krytyka rozumu

mieszczańskiego, „Studia Filozoficzne” 1972, nr 5, s. 118.
13 G. Lukács, Historia…, op. cit., s.362.
14 “[praktyka]jest tylko domyśleniem do końca, tylko do-

prowadzeniem do świadomości i uświadomieniem ru-
chu, który niesie ze sobą immanentna tendencja samych
tych form”. Ibidem, s.363.

15 Por. J. Palikot, Czyn teoretyczny albo o Lukácsu , „Nowe
Książki” 1989, nr 1.
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Fragment o głównym punkcie ciężko-
ści mówi o myśli, którą pomyśleć może czło-
wiek w swojej najsamotniejszej samotno-
ści, myśli o tym, że wszystko, co się
przeżyło, każda radość, westchnienie,
wszystko, co w życiu jest małe i wielkie,
przeżywać się będzie jeszcze raz i nieskoń-
czoną ilość razy w niezmienionej postaci.
Jest to myśl o wiecznym powrocie. Rzuca
się od razu w oczy, że jest to myśl przygnę-
biająca. Uznanie jej może być dla człowie-
ka przerażające i załamujące. Ale może być
również przeciwnie, gdy człowiek obierze
tę myśl za środek ciężkości wszelkich swo-
ich poczynań i myśli, kiedy przy każdej czyn-
ności będzie stawiał sobie pytanie: Czy chcę
tego nieskończoną ilość razy? Wówczas
w myśli tej – mówi Nietzsche  – może on
rozpoznać Boga”3. Myśl ta może go prze-
obrazić i stać się dla niego pełną afirmacją
życia. Wieczny powrót jest myślą tragiczną.
Tragedia ta polega na akceptacji i uznaniu
tego, co w tej myśli budzi grozę i przeraże-

Pytanie o czas.
Idea  wiecznego powrotu
według Martina Heideggera

Pierwsza wypowiedź o myśli wiecznego powrotu pojawiła
się u Nietzschego pod koniec czwartego rozdziału Wiedzy
radosnej1, we fragmencie o tytule „Największy ciężar”,
łącznie z następującym po nim fragmentem „Incipit trago-
edia”. Zakończenie tej księgi Wiedzy radosnej jest zapowie-
dzią i początkiem, napisanej zaraz po niej książki To rzekł
Zaratustra2.

nie, jako przynależnego do jej wielkości.
Wytrzymanie i potwierdzenie życia w gro-
zie i otchłani, jaką niesie z sobą myśl wiecz-
nego powrotu jest tragicznością, która za-
razem wyznacza wielkość i wagę myślącemu
ją człowiekowi. Otchłań i głębia wraz z wiel-
kością i wysokością przynależą do siebie
i tworzą jedno. Nietzsche określa postawę
utrzymywania się we wnętrzu tych przeciw-
ności jako heroizm, wokół którego wszyst-
ko staje się tragedią. Jest to powiedzenie
najwyższemu „Nie” dla jego najwyższego
„Tak”; potwierdzenie życia w jego najgłęb-
szym cierpieniu i grozie, jak i najwyższej
radości i pięknie. Jako główny punkt cięż-
kości myśl wiecznego powrotu określa my-
ślenie i działanie człowieka. Jest ona we-
dług Heideggera myślą tragiczną, która
określać ma całość odniesień człowieka do
bytu i samego siebie. Owa tragiczność –
mówi Heidegger – należy do metafizycznej
istoty bytu4 . Sam Nietzsche określa tę myśl
jako myśl nad myślami5

.  Nowy punkt cięż-
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kości, jaki Nietzsche proponuje, jest kon-
sekwencją tego, iż zauważa on, że wszyst-
kie dotychczasowe punkty ciężkości ścią-
gnęły człowieka w dół i straciły tym samym
swe znaczenie jako punkty ciężkości, po-
wodując to, że wszystkie rzeczy utraciły
ciężar, tj. istotę w odniesieniu do której okre-
ślać mogłyby swoją wartość i sens.

Fragment Wiedzy radosnej opatrzony
tytułem Incipit tragoedia jest niemal iden-
tyczny z początkiem Zaratustry6. Rozpoczę-
cie się tragedii jest zarazem rozpoczęciem
się Zaratustry, który tym samym staje się
myślicielem i nauczycielem wiecznego po-
wrotu. Myślicielem tragicznym.

Pomimo to, iż w Zaratustrze myśl
wiecznego powrotu bezpośrednio przedsta-
wiona jest tylko w niewielu fragmentach,
Heidegger określa ją jako główną koncep-
cję tego dzieła. Wszelkie myśli w niej za-
warte mają swoją podstawę w myśli nad
myślami, a więc w wiecznym powrocie, lub
też inaczej, wszystkie zawarte tam mowy
są pomyśleniem tej myśli nawet wówczas,
gdy nie mówi się w nich o niej wprost7.

O wiele istotniejszy – mówi Heidegger
– jest sposób przekazu tej myśli niż jej go-
towa treść. Stworzenie postaci Zaratustry
miało na celu wykreowanie przestrzeni,
w której pomyślana ma zostać myśl nad my-
ślami. Myśli wiecznego powrotu nie moż-
na traktować jako jakiejś oderwanej od my-
ślącego ją myśliciela teorii. Wyraża się ona
bowiem w samej postaci myślącego ją na-
uczyciela. Poetycki styl tworzenia i myśle-
nia tej myśli ma tutaj również istotne zna-
czenie, które się poprzez samo to dzieło
dopiero określa. Nie znaczy to, iż dzieło To
rzekł Zaratustra nie jest dziełem filozoficz-
nym, lecz poetyckim. Heidegger powie, że
raczej każde myślenie filozoficzne jest

w swojej istocie poetycko twórcze nie bę-
dąc przy tym sztuką poetycką8.

Bezpośrednie wypowiedzi Zaratustry
dotyczące wiecznego powrotu Heidegger
interpretuje jako postawienie pytania lub
zagadki. Istotny jest tutaj charakter i spo-
sób odpowiedzi, jakiego to pytanie wyma-
ga. Odpowiedź, czy odgadywanie, nie może
mieć tutaj nic wspólnego z dowodzeniem
bądź spekulacją. Odnośnie do pytań doty-
czących charakteru bytu w całości – pytań
fundamentalnych – Heidegger wprowadza
inne niż dotychczasowe rozumienie praw-
dy. Owo rozumienie prawdy polega na
utrzymywaniu się w nieskrytości tego, co
zakryte, i co może mieć miejsce jedynie
w fundamentalnym zapytywaniu o byt. Nie
chodzi więc tutaj o danie natychmiastowej
odpowiedzi, lecz utrzymywanie się w prze-
strzeni tego pytania. Momenty, w których
Zaratustra przedstawia myśl wiecznego
powrotu, są zawsze wejściem w otwartość
bytu, w istotowe o niego zapytywanie. Myśl
wiecznego powrotu jako zagadka – powie
Heidegger – nie wymaga odgadnięcia ale
raczej poczucia, że jako zagadka jest ona
nie usuwalna9.

Myśl o wiecznym powrocie, w swojej
bezpośredniej prezentacji, ma zwykle po-
stać pytania dotyczącego czasu. To co,
według Heideggera, w tych prezentacjach
jest istotne, to zapytywanie o czas i doko-
nywanie rozstrzygnięć z punktu widzenia
własnej – tj. pytającego – czasowości. Do-
świadczenie czasowości odbywa się
w mgnieniu (teraz), w którym to dochodzi
do konfrontacji i rozstrzygnięcia między
tym, co dane (przeszłością) a tym, co zada-
ne (przyszłością). Zaratustra w mowie
O przywidzeniu i zagadce10  zadaje pytanie
o bramę „mgnienie”, w której to zderzają
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się i rozchodzą dwie drogi: przeszłość i przy-
szłość. Karzeł daje na nie swoją „pogar-
dliwą” odpowiedź, iż drogi te biegną po
sobie, jedna za drugą i gdzieś w nieskoń-
czoności łączą się tworząc wielkie koło, nie
zauważając przy tym wzmianki Zaratustry
o tym, że w bramie „mgnieniu” przeszłość i
przyszłość zderzają się ze sobą głowami.
Jego odpowiedź jest umiejscowiona poza
mgnieniem. Karzeł jest tylko obserwatorem
bez namysłu wyrażającym swoje wrażenie
na temat czasu. Dopiero będąc samym
mgnieniem, stawiając się jednocześnie
w zapytywaniu o nie, jest się – powie He-
idegger – niejako dwojako obróconym;
gdzie przeszłość i przyszłość biegną na prze-
ciw siebie11. Teraźniejszość nie jest wów-
czas przemijającą obok obserwatora chwilą,
lecz rozstrzygnięciem, gdzie w źródłowej
sprzeczności, jaką jest mgnienie, to, co prze-
szłe i to, co przyszłe wzajemnie się określa.
Związek, jaki to pojmowanie czasu ma
z myślą nad myślami, polega na tym, iż koło
wiecznego powrotu nie zamyka się gdzieś
daleko w przyszłości lub przeszłości, lecz
w mgnieniu jako ośrodku sprzeczności.
W mgnieniu określa się całość wszystkiego,
co powraca i jak powraca. Wieczność jako
wieczny powrót zawiera się w mgnieniu.

Nietzsche, przedstawiając doktrynę
wiecznego powrotu, zakłada pewne usta-
lenia. Są to: istnienie realnego i niekończą-
cego się czasu oraz skończony charakter
siły, z którego wynika skończoność świata
tj. wszelkich wydarzeń i oddziaływań mię-
dzy wszystkimi siłami. Zgodnie z tymi usta-
leniami, stawanie się skończonego świata
w nieskończonym czasie musi przybrać
postać koła. Inaczej świat dobiec musiałby
już swego końca; wszystkie możliwości sta-
wania się musiałyby zostać już wyczerpa-

ne. Doświadczenie jednak pokazuje nam,
że jest inaczej. Stawanie się świata, jest więc
skończone, ale jednocześnie prowadzić ono
musi z powrotem do samego siebie, będąc
czymś stałym i zarazem wiecznie się stają-
cym. Stawanie się świata, jest więc powro-
tem tego samego. To przedstawienie wiecz-
nego powrotu może doprowadzić nas do
wniosku, że byt jest już raz na zawsze usta-
lonym szeregiem procesów, a my jesteśmy
włączeni w ten szereg. Stawia nas to w sy-
tuacji, w której bezcelowe stają się wszel-
kie nasze działania wolicjonalne i twórcze.
Wieczny powrót okazuje się wówczas ma-
chiną, w której my jesteśmy tylko jej tryba-
mi.

 Przyczyna takiej interpretacji myśli
o wiecznym powrocie jest skutkiem wykład-
ni tej myśli z perspektywy umieszczającej
nas poza nią. Pominięty zostaje sam myślą-
cy tą myśl byt (człowiek), w swoim roz-
strzygającym i decydującym zostaje charak-
terze. W takim rozumowaniu – powie
Heidegger – zapoznany związek człowieka
jako bytu, który stanowi centralny posteru-
nek pośród bytu w całości – z tym bytem

12
.

Przedstawienie myśli wiecznego powrotu
jest niepełne i tylko powierzchowne, gdy
myśląc go pominie się samego myślącego.

Istotne jest tu bycie myślącego czło-
wieka, który jako byt, jest specjalnie wy-
różniony ze względu na możliwość rozstrzy-
gania i pytania o własne bycie pośród bytu
w ogóle. W istnieniu człowieka rozstrzyga
się to, co jest i to, co będzie. Wszystko bo-
wiem, co człowiek doświadcza jest tym, co
już było i co powraca. Człowiek nie może
jednak, patrząc wstecz, doświadczyć swo-
jego poprzedniego bytu, a przy tym tego,
co w powtórzeniu tego życia będzie dopie-
ro przed nim. Jednak człowiek może rów-



35

nież patrzeć w kierunku przyszłości. W my-
śleniu wybiegającym w przyszłość, myśląc
niejako samo to myślenie, doświadczyć
możemy tworzenia, czy kształtowania się
tego, co będzie, a więc tego, co już kiedyś
było i co może powrócić. Tym, co było i co
może powrócić jest to, co będzie w następ-
nej chwili. Zależy to od rozstrzygnięć w ludz-
kim myśleniu i jego czasowej świadomo-
ści. Proces tworzenia się tego, co powraca
i zarazem miejsce konstytuowania się bytu,
otwiera się nam w swego rodzaju refleksyj-
ności myślenia zorientowanego na własną
czasowość lub inaczej mgnieniowość. W
mgnieniu, w konfrontacji z tym, co nas po-
przedza, i tego, jak się w tym utrzymujemy,
z możliwościami tego, co może być roz-
strzyga się to, co będzie, a tym samym –
w myśl powrotu – warunki dla tego, co nas
w danym mgnieniu poprzedza, jak i dla sa-
mego mgnienia tego rozstrzygnięcia. Cza-
sowy wymiar bycia człowieka określa przede
wszystkim sposób, w jaki człowiek stoi
w kręgu bytu

13
. Może to być sposób, w któ-

rym tworzy i rozstrzyga o bycie w całości,
wychodząc od samego siebie i własnej cza-
sowości lub sposób, w którym jego własne
bycie i jego czasowość została zapoznana a
on sam niesiony jest poprzez czas jedynie
po powierzchni bytu.

Wieczny powrót, jako główny punkt
ciężkości, łączy się ściśle z wydarzeniem
nihilizmu, dewaluowaniem się wartości,
utratą ciężaru wszelkich rzeczy. Nihilizm
i próba jego przezwyciężenia jest wiec nie-
rozłącznym momentem myślenia myśli
wiecznego powrotu. Zjawisko nihilizmu
kryje się u Nietzschego pod powiedzeniem
Bóg jest martwy.

Powiedzenie to nie znaczy, że nie ma
Boga. Odnosi się ono głównie do Boga

chrześcijańskiego oraz zachodnich warto-
ści nadrzędnych. Bóg, jako główny punkt
ciężkości tradycji zachodniej, ściągany zo-
staje w dół przez małe potrzeby i chorą wolę
znużonego chrześcijaństwa. Nietzsche wzy-
wa do tworzenia bogów, do woli, która
sama siebie przekracza, ustanawiając za-
wsze coś ponad siebie i jednocześnie siebie
tym wynosząc.

 Wieczny powrót pomyślany musi być
jako takie zapytywanie i rozstrzygnięcie,
dzięki któremu rodzący się, czy tworzeni
bogowie nie zostaliby potraktowani zbyt
lekko. Bogowie tak pomyślani, istnieją za-
wsze jako pewne moce lub możliwości,
w których rozstrzyga się kształt bytu w ca-
łości. Myśl wiecznego powrotu ujmować
możemy jako Boga, wokół którego staje
się świat, rozumiany jako byt w całości.
Pamiętając, że myśl wiecznego powrotu
dostępna jest jedynie w źródłowym zapyty-
waniu o byt w ogóle, zapytywaniu z per-
spektywy mgnienia, Boga takiego pojmo-
wać musielibyśmy jako takie źródłowe
zapytywanie, w którym rozstrzyga się byt
w całości. Bóg jako pytanie – sugeruje He-
idegger – jest bardziej boski niż, gdy jako
pewny i oczywisty przywoływany jest wedle
potrzeby bądź usuwany w cień, gdy jest bez-
użyteczny

14
. U Heideggera pytanie to, to

pytanie fundamentalne, dotyczące sensu
bycia.

 Myśl wiecznego powrotu jako myśl,
która w myślącym ją człowieku utrzymuje
się po środku bytu w całości, uznana zosta-
je przez Heideggera za bycie określające ten
byt. Jednakże myślenia tego bycia określa-
jącego byt w całości nie możemy przedsta-
wić na podstawie jakiś konkretnych faktów
i ich logicznego uszeregowania. Nie może-
my jej dowodzić na podstawie jakiejś danej



36

rzeczywistości i ustalonych już raz zasad.
Jeśli myśl ta nie wykłada tego, co rzeczywi-
ste, tego, co mamy już jako dane i ustalone,
myśleć ją więc możemy tylko jako możli-
wość. Myślenie jako wejście w obszar za-
pytywania, w obszar możliwości wytycza
nowe możliwości i ich rozstrzygnięcia. To
właśnie myślenie nowych możliwości jest
źródłowo pojętym tworzeniem w przeci-
wieństwie do przetwarzania tego, co dane.

Aby jednak otwierać nowe możliwo-
ści, wymagane jest przezwyciężenie myśle-
nia opartego o to, co dane i już raz ustalo-
ne. Nihilizm jest wydarzeniem, w którym
ujawnione zostaje, że wszelka wiedza do-
tycząca świata, wszelkie ujmowanie bytu
w oparciu o ustalone pojęcia i formy nie
posiada istoty, na podstawie której określo-
na mogłaby zostać ich wartość i sens. Mau-
rice Blanchot powie, że wszelka ta wiedza
ma za podstawę ostatecznie niewiedze.15

Wszystkie najwyższe zasady i idee nie mają
charakteru prawdy nadrzędnej i są tylko wy-
miennymi elementami organizującymi nasze
systemy pojmowania świata. Stają się więc
one tylko praktyczne i użyteczne w zmie-
niających się okolicznościach. Stan taki jest
wynikiem oderwania ustalonych sposobów,
określających nasze bycie w świecie, od źró-
dła, w którym są one tworzone a więc od
myślącego, a tym samym tworzącego je
bytu, jakim jest człowiek.

 Człowiek, który nie tyko przetwarza
coś, co zostało już raz gdzieś i kiedyś usta-
lone, lecz który myśli lub inaczej tworzy to
na nowo. To właśnie słabość człowieka,
poprzez którą popada on w sferę bytu już
ustanowionego, który tworząc cokolwiek
nowego, koncentruje się tylko na samym
wytworze i jego potencjalnym przetwarza-
niu, zamiast na źródle samego tworzenia,

ma istotne konsekwencje dla myśli wiecz-
nego powrotu.

Wieczny powrót, myślany jako prze-
zwyciężenie nihilizmu, musi być zarazem
przezwyciężeniem tej niemocy. To przezwy-
ciężenie dokonać się może tylko wówczas,
gdy myślenie tej myśli będzie wejściem
w obszar, gdzie otwierają się nowe możli-
wości bytu, gdzie dopiero byt się staje, two-
rzy się, i gdy w oparciu o ten obszar, o tę
otwartość a nie o to, co już uobecnione czy
ustalone określany, będzie charakter bytu
w całości. Nietzsche wzywa do tworzenia
bogów, ale nie do ich stworzenia czy usta-
nowienia, aby móc zaraz potem przed nimi
uklęknąć i poddać się ich woli. Myśl wiecz-
nego powrotu – powie Heidegger – jest
w istocie swojej myślą przezwyciężającą16.

W To rzekł Zaratustra jednym z istot-
nych momentów, w którym Zaratustra my-
śląc myśl wiecznego powrotu, dokonuje
przezwyciężenia, jest uznanie konieczności
małego człowieka. W myśli tej, aby doko-
nać przezwyciężenia konieczne jest to, co
przezwyciężane. Pamiętać musimy o tym,
że do owego przezwyciężenia dochodzić
musi w perspektywie mgnienia, gdzie to, co
dane w konfrontacji z tym, co może być roz-
strzyga się i w tym rozstrzygnięciu potwier-
dza zarazem to, co dane i samo to rozstrzy-
gnięcie. Jeżeli tym, co przezwyciężane jest
nihilizm, to w perspektywie mgnienia, prze-
zwyciężenie to jest zarazem potwierdzeniem
konieczności tego nihilizmu jako możliwo-
ści samego przezwyciężenia. Samej myśli
wiecznego powrotu, jako myśli przezwy-
ciężającej, towarzyszyć musi jej dezinter-
pretacja w postaci potraktowania jej jako
jakiejś teorii, jakiegoś kolejnego uobecnie-
nia, tak jak stało się to na przykład w mo-
wie, jaką wygłosiły o niej zwierzęta Zaratu-
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stry17, ponieważ samo przedstawienie tej
myśli, musi każdorazowo przezwyciężać
swoją obecność.

Stanowisko filozoficzne Nietzschego,
Heidegger określa jako ostatnie w myśle-
niu zachodnim stanowisko metafizyczne18.
Podjęte przez Nietzschego rozważania nad
bytem w całości nie przezwyciężają, według
Heideggera, myślenia metafizycznego, nie
stają się nowym początkiem myśli zachod-
niej, lecz jej dopełnieniem i końcem. Jako
główny ośrodek tej filozofii ukazuje on wła-
śnie myśl wiecznego powrotu. Jednakże
myślą, która dotyczy bytu w całości, jest
również u Nietzschego myśl o woli mocy.

Heidegger wykazuje, że wola mocy, jak
i wieczny powrót, ściśle do siebie współ-
przynależą, i oba są dwoma aspektami tego
samego – określając byt w całości ze wzglę-
du na jego bycie

19
.   Bycie bytu, określone

jest tutaj w dwóch perspektywach. Wola
mocy określa byt w perspektywie jego kon-
stytucji, czyli zasady, która określa jak ten
byt jest - jako przemagające się ponad sie-
bie i zarazem ku sobie stawanie się. Wiecz-
ny powrót określa z kolei sposób, w jaki
ten byt jest. Byt jest bowiem na sposób
wiecznego stawania; stając się wiecznie
powraca. Te dwa aspekty, określające by-
cie bytu, wspólnie się warunkują; konstytu-
cja bytu wymaga zawsze sposobu bycia i to
jako swojej własnej podstawy20.

W filozofii Nietzschego dokonuje się
zwrot ku greckim początkom myśli metafi-
zycznej. Nietzsche podejmuje metafizycz-
ne pytanie o byt, już w perspektywie pew-
nych udzielonych, początkowych
odpowiedzi. To właśnie te początkowe od-
powiedzi zasłaniają według Heideggera
prawdziwy początek, którego myślenie by-
łoby już przekroczeniem myśli metafizycz-

nej. Myśl, która przekracza myślenie meta-
fizyczne, ma umożliwiać ukazanie tego, jak
wyjawia się bycie bytu, jeszcze przed usta-
leniem się jego najbardziej podstawowych
określeń, które zakrywają dostęp do tego
myślenia.

Te początkowe ustalenia o bycie, w ja-
kich porusza się metafizyka Nietzschego
i w ogóle cała metafizyczna myśl zachod-
nia, to odpowiedź Parmenidesa – byt jest,
oraz odpowiedź przypisywana Heraklitowi
– byt się staje21. Pierwsze ustalenie określa
byt jako obecność. Drugie mówi o tym, iż
byt jest w ciągłym stawaniu, nieprzerwanie
rozwija się i rozpada. Myślenie Nietzsche-
go łączy te dwa podstawowe określenia
bytu. Byt jest jako coś obecnego i trwałego
i jest zarazem w ciągłym tworzeniu i nisz-
czeniu w taki sposób, że będąc ciągle
tworzącym się, potrzebuje tego, co uobec-
nione, aby w oparciu o to móc się przezwy-
ciężać i tworzyć. Stawanie się wtedy tylko
ma byt, gdy zachodzi jako twórcze prze-
mienianie, w którym niezbędne jest to, co
utrwalone, obecne. Nietzsche nie zastępuje
tego, co stające się tym, co trwałe, lecz za-
chowując samo stawanie się, usiłuje nadać
mu trwałość bytu. Tak rozumiane przeku-
wanie stawania się na byt, Heidegger okre-
śla jako tworzenie i zarazem jako wolę
mocy. Tworzenie to pojmowane – zgodnie
z myślą o woli mocy – jako tworzenie ponad
siebie, wydarzać się może tylko w mgnie-
niowości, gdzie to, co dane zostaje prze-
mienione w rozstrzygnięciu z tym, co po-
nad nami, co zadane, i zarazem zachowane
w samej przemianie.

 Wola mocy – powie Heidegger – jest
w swojej istocie mgnieniowością, a więc
wiecznym powrotem tego samego22. Dwa
przedstawione tu greckie podstawowe sta-
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nowiska metafizyczne łączą się więc w my-
śli o wiecznym powrocie i zarazem są
w tym połączeniu – według Heideggera –
wypełnieniem i końcem myślenia metafi-
zycznego. Jednakże ten ruch od greckich
początków do ich wypełnienia, wciąż po-
rusza się w obszarze zakryć, jakie poczyni-
ły pierwsze ustalenia co do pytania o bycie
bytu. Koniec metafizyki, jaki dokonuje się
w myśleniu Nietzschego może – mówi He-
idegger – gdy będzie odpowiednio głęboko
doświadczony stać się potrzebą i możliwo-
ścią innego, bardziej źródłowego począt-
ku23.

Autor  jest studentem filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego.
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AGATA CHMIEL

robinson na swoim miejscu

historie nie lubią mieć tylko jednego
bohatera, toteż

dźgają go patykiem losu tak długo, aż trafi
na ludożerców.

robinson ogląda telewizję, przeżuwając
nudnawe programy
na równi ze sporą ilością popcornu –

ociekającego co prawda
tłuszczem zamiast sensacji, ale cóż

 poradzić, życie
i tak jest tylko nużącym czekaniem
                                na piątkowe wieczory;
najlepsze filmy są jak powroty ptaków,

 trafiają się tylko raz,
potem już ciągle to samo, tępy sen

 w przerwach na reklamy.

na którymś z kanałów pokazują tropikalne
wyspy.
robinson myśli o swojej żonie, która

 właśnie rozbija się
po którymś z supermarketów, w końcu
trzeba mieć dużo zapasów
na jakiś wszelki wypadek. już nie

wierzy w piętaszków,
sam zastanawia się (widział tyle

prawdziwych historii),
czy nie byłby lepszym smak surowego mięsa.

tymczasem popcorn jest jak białe loczki
fal, stado górskich owiec,
które przebiega przez ciszę. robinson

 budzi się i dalej ogląda.
historie nie lubią mieć bohaterów, więc
sadzają ich w fotelu,
oblizując mięsiste wargi. ta wyspa

jest wystarczająco bezludna.
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Wstęp

Osobliwością demokracji szlacheckiej
w Rzeczypospolitej było liberum veto (wol-
ne nie pozwalam), które często interpretuje
się jako skrajny przejaw „polskiego indy-
widualizmu”, „polskiej anarchizmu” czy
gwarancję wolności. Wynikało ono z prze-
konania, że decyzje dotyczące zbiorowości
powinny być podejmowane jednomyślnie.
Natomiast, gdy zaistniała różnica zdań
mniejszość winna uznać, że była w błędzie
i nie pozostawało jej nic innego jak przyłą-
czyć się do większości, z tym zastrzeżeniem,
że nie ma jedynie podporządkować się woli
większości zachowując swoje zdanie, ale
także ze swojego stanowiska zrezygnować.
W praktyce oznaczało to ogromną presję
większości na mniejszość, fałszowanie pro-
tokołów, „roznoszenie na szablach”.

W zbiorowości mocno zintegrowanej
i nasyconej „republikańską cnotą” wypadek
zerwania sejmu i unieważnienia wszystkich
decyzji mógł zdarzyć tylko w sytuacjach
wyjątkowych.  Społeczność szlachecka jed-
nak odchodziła od tej zasady w szybkim
tempie. Doszła również argumentacja reli-
gijna: niemożność uzyskania jednomyślno-
ści w sejmie traktowana była jako ewident-
ny wyraz braku błogosławieństwa bożego
oraz dowód na to, że zgromadzenie sejmo-
we znajduje się na złej drodze. Doprowa-

O liberum veto
w rozważaniach
Andrzeja M.  Fredry

MAŁGORZATA DOROTA ZIĄBKA

dziło to do tego, że ważne i pilne decyzje
nie były podejmowane, bo ich nie poruszo-
no bądź wetowano.

Liberum veto ma też na swym kon-
cie także wiele zasług, miało ono m. in. bro-
nić wolności szlachty, bowiem obawiano się,
że król czy magnat przekupi większość.
Faktycznie, dość długo skutecznie broniło,
ale kiedy z groźby przeobraziło się w rze-
czywistość okazało się, że nie trzeba prze-
kupywać większości, gdyż w zupełności
wystarczy przekupić lub wesprzeć mniej-
szość. Przekonanie, że wymóg jednomyśl-
ności zabezpieczy wolność okazało się
w skutkach gorsze, niż przekonanie, że naj-
lepiej zabezpieczy ją ograniczenie zakresu
władzy politycznej, bez znaczenia czy par-
lamentu czy króla.

Tak pojęta zasada jednomyślności
oznaczała zahamowanie ustawodawstwa w
ogóle, gdyż w razie zerwania obrad przez
jednego posła również i poprzednie uchwały
sejmu, nawet te powzięte jednomyślnie, tra-
ciły ważność.

Rys historyczny

Pierwszy przypadek wykorzystania
zasady liberum veto miał miejsce 9 marca
1652 roku. Podczas sobotnich obrad sejmu
dał się słyszeć pojedynczy głos: „nie pozwa-
lam”. Z początku wydawało się, że nikt nie
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wie, kto zgłosił protest i czego on dotyczy.
Zanim nastał poniedziałek marszałek Izby
Poselskiej dowiedział się, że formalnie
oświadczenie o złożeniu veto zarejestrował
w urzędzie grodzkim Władysław Siciński,
poseł Ziemi Upickiej w wielkim Księstwie
Litewskim. Usiłowano odwieść posła od
tego zamiaru, lecz bezskutecznie. Mimo
prób mediacji ze strony króla Jana Kazimie-
rza pozostał nieugięty i 11 marca opuścił
Warszawę. Ci, którzy pozostali uznali sejm
za nieważny, a tym samym straciły moc
wszelkie podjęte na nim uchwały. Po raz
pierwszy w historii Polski została w prak-
tyce użyta zasada liberum veto.

Żadna chyba reguła ustrojowa dawnej
Rzeczypospolitej nie cieszyła się tak złą
sławą, jak właśnie liberum veto. A postać
Władysława Sicińskiego, który nie odzna-
czył się poza tym niczym szczególnym,
owiana została czarną legendą. Zarzucano
mu porwanie i wydanie w ręce wrogów
króla, wytrucie szlachty, która nie chciała
wybrać go posłem, wprowadzenie siedmio-
dniowej pańszczyzny, znęcanie się nad lu-
dem czy herezję.

Zasada liberum veto miała w później-
szych dziejach Polski skutki katastrofalne.
Miała paraliżujący wpływ na pracę sejmu,
co pociąga za sobą hamowanie wszelakich
prób reform państwa. Jak np. w okresie
panowania Augusta III Sasa (1733–1763),
kiedy to tylko jednemu sejmowi udało się
w ogóle wydać ustawy. Natomiast już
w roku 1688 sejm zerwano jeszcze przed
wyborem marszałka.

W obliczu takich wydarzeń, zła sława
liberum veto wydaje się być uzasadniona.
W dzisiejszym, powszechnym rozumieniu.
stosowanie liberum veta było zwykłą nie-
dorzecznością. Lecz to, co wydaje się
niedorzeczne dziś, nie musiało być pozba-
wione sensu jakieś 350 czy 400 lat temu.

Wręcz przeciwnie – zasada ta miała w rze-
czywistości ustrojowej wystarczające uza-
sadnienie i przyjmowana była w polskim
parlamentaryzmie od samego początku
z pełną świadomością. Możliwość stosowa-
nia liberum veto była logiczną konsekwencją
istniejącego od samego zarania polskiego
parlamentaryzmu wymogu powszechnej
i jednomyślnej zgody na ustanowienie ja-
kiegokolwiek prawa.

Pora zatem przyjrzeć się bliżej poglą-
dom zawartym w traktatach ówczesnego
marszałka Andrzeja Maksymiliana Fredry,
głosiciela zasady, że „Polska nierządem stoi”
i  piewcy liberum veto, który nazwał je bło-
gosławieństwem dla Polski.

Nad pismami Fredry

Fredro ogłosił swe stanowisko w spra-
wie weta w 1669 roku i w 1679. Zasadni-
cze tezy tego stanowiska można ująć jako
pogląd, że zniesienia lub ograniczenie libe-
rum veto, jaki wysuwają „przemądrzali na-
prawiacze państw”, dyktowany jest ra-
czej nierozważną gorliwością niż rzetelną
wiedzą o społeczności ludzkiej i niż praw-
dziwą znajomością spraw Rzeczypospoli-
tej1 . U podstaw  takiego poglądu leży prze-
konanie, że ludzie w ogromnej większości
są mało rozumni, bezmyślni i w życiu kie-
rują się afektami a nie rozsądkiem. Słowa
te wypowiedział Fredro z „pogodną go-
ryczą” człowieka przyjaznego ludziom, któ-
ry pogodził się z istniejącym stanem rzeczy.
Uznał też, że jakiekolwiek sterowanie pra-
wem ku przebudowie stosunków politycz-
nych, w wyniku której w państwie miałaby
rządzić wola większości (zawsze bezmyśl-
nej i kierującej się emocjami) jest dążnością
nieprzemyślaną i niepoważną.

Przywilej weta przedstawia jako broń
w ręku rozumnych i cnotliwych patriotów
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przeciwko nie myślącej lub ogłupionej
(przez nie-patriotów) większości. Pisze tak:

Dajmy na to, że nie byłoby wolności
zakładania weta. Czyż nie miałoby przewagi
ślepe, bezwolne, przypadkowe głosowanie
na zasadzie większości nad zlekceważonym
sprzeciwem niewielu cnotliwych obywate-
li. Czyż nie będzie uniemożliwione tak veto,
jak peto (tak „zabraniam”, jak i „wnoszę”)
zacnych obywateli tylko z powodu małej ich
liczby2 .

Istnieją jednak państwa i narody, które
rządzą w oparciu o zasadę większości.

Jak to możliwe, czyż jest tam więcej
zacnych obywateli?

Według Fredry to brednie3 , gdyż  w kra-
jach, w których rządzi absolutny władca, nie
potrzebuje on posługiwać się „większością
gorszych” przeciwko „mniejszości dobrych”
a to dlatego, że w ostatniej instancji decy-
duje on sam4 . Wolność nie jest w niebez-
pieczeństwie, bo jej nie ma. Ale już w We-
necji nie ma „trucizny wolności”, którą
stanowi władza najwyższa. Inaczej sprawa
wyglądała w Polsce. Stąd też ten Fredro
pisał: My zaś Polacy, mamy królów o więk-
szym autorytecie, dostojności i potędze wła-
dzy. Choć dzielą oni z Rzeczypospolitą wła-
dzę rozkazywania i zarządzania, to jednak
inny jest ich królewski majestat. Zaszczyty,
godności i urzędy Rzeczypospolitej, a tak-
że nagrody dla zasłużonych, znajdują się
w ich rękach i od ich woli zależą. Stąd nie
mała sposobność jednania sobie umysłów
i przekupywania większości (...)5 .

W tym miejscu należy się już zająć za-
gadnieniem przewodnim: możliwością sto-
sowania weta przez ludzi bezmyślnych
i warchołów. Zatem czy weto, jako narzę-
dzie w ręku takich ludzi, nie stanowi nie-
bezpiecznego zagrożenia dla dobra publicz-
nego? Zdanie Fredry na ten temat nie
istnieje! Jest to o tyle zadziwiające, że Fre-

dro był aktywnym uczestnikiem spraw pu-
blicznych pełniącym urzędy6 . Można snuć
domysły, że te sprawy nie interesowały go.
Być może motywem wystąpienia w obro-
nie weta było zaangażowanie się w tymcza-
sowy program pewnych koterii politycznych
a argumentacji jego nie należy brać na po-
ważnie, jest ona bowiem tylko zbiorem de-
magogicznie zestawionych fraz dobranych
„pod publiczkę”. Jest chyba w tym odrobi-
na prawdy, gdyż Fredro był zaangażowany
w zwalczanie programu politycznego7 .  In-
stytucja weta w takim stanie rzeczy była dlań
użyteczna. Istotne niebezpieczeństwo wi-
dział nie w tym, że sejm rozejdzie się nicze-
go nie uchwalając, ale w tym, że może
uchwalić coś, co byłoby zgubnym i szkodli-
wym dla panującego systemu. W takiej sy-
tuacji lepiej, żeby nie zapadały żadne uchwa-
ły niż takie, które mogłyby przyczynić się
do zmiany istniejącego ustroju. Przy takim
punkcie widzenia jest jasne, że nie weto jest
groźne, bo nie może w niczym naruszyć ist-
niejącego układu, ale zasada większości.
Bowiem większość jest przeważnie bez-
myślna i ulega przekupstwom, ugina się pod
demagogią dla podjęcia uchwał katastrofal-
nych dla „dobra publicznego” – czyli istnie-
jącego układu. Zaś gdy obowiązuje zasada
weta, istnieje choć cień nadziei, że objawi
się bodaj jeden „rozumny patriota”, który
taką uchwałę zablokuje.

Takie stanowisko nie jest nonsensem
politycznym, jeśli zakłada się, że prawdzi-
we są jednocześnie dwie przesłanki: po
pierwsze, że panujący układ stosunków
politycznych jest lepszy niż gdzie indziej
i co najmniej tak dobry, że nie wymaga dra-
stycznych korektur; po drugie, że nie ist-
nieje realne niebezpieczeństwo zniszczenia
tego układu od zewnątrz. A dokładniej:
własne siły, jakimi ten układ dysponuje, zdol-
ne są zniszczyć, jeżeli zajdzie taka koniecz-
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ność, każdy płynący z zewnątrz zamach na
jego całość i bezpieczeństwo. Tak więc tyl-
ko i wyłącznie uznanie równocześnie obu
tych przesłanek za prawdziwe, może wy-
bronić opisane wyżej stanowisko od zarzu-
tu absurdu.

Jak zatem w świetle tych faktów moż-
na mówić o obronie „obłędnego” – zdaniem
wielu - stanowiska, które pojawia się w II
części fredrowskich Epsitola ad amicum,
jako gwarant wolności i niezbędny mecha-
nizm regulujący samoczynnie tryby machi-
ny państwowej.8  Należy sobie uświadomić,
że w tamtym czasie pokaźne rejony życia
społecznego były całkowicie poza kontrolą,
a co za tym idzie poza sferą zainteresowań
władzy politycznej. W takim układzie nie
dojście do skutku sejmu, nie było tragedią
czy choćby szokiem, obojętnie czy dla po-
spólstwa, czy to dla panującej władzy.
Wszystko toczyło się swoim torem, a  w sytu-
acji gdy jakiś sejm nie doszedł do skutku,
w nie cierpiącej zwłoki sprawie, w trybie
nadzwyczajnym, zwoływano następny sejm.
Zdarzało się, że zrywano sejmy jeden po
drugim. Bilans sejmów zwoływanych w la-
tach 1652-1679, czyli w okresie działalno-
ści pisarskiej Fredry, to 11 zerwanych sej-
mów, ale przy 19 skutecznych. Wynikiem
takiej struktury życia politycznego były za
późno podejmowane uchwały, niekiedy ze
stratami ciężkimi do odrobienia.

W omówionych pismach, Fredro wi-
dział niebezpieczną sytuację wewnętrzną
i zagrożenia idące z zewnątrz. Mimo tych
sugestii nie wysunął żadnych projektów re-
formy za wyjątkiem postulatu, w którym
sugeruje wyłączenie od tronu cudzoziemca.

W sławetnym fragmencie V, krytyku-
jąc projekt zniesienia weta, zamieścił Fredro
pewne uwagi w sprawie reformy sejmu, które
mogłyby uprościć i uporządkować obrady9 .

I to wszystko, jeżeli chodzi o pisma poli-
tyczne Fredry.

Jest rzeczą niezmiernie ciekawą, że Fre-
dro, noszący piętno czołowego ideologa
skrajnego indywidualizmu szlacheckiego,
gloryfikującego w swych pismach „wolne,
nie pozwalam”, był równocześnie twórcą
najdojrzalszego w historii Polski szlachec-
kiej programu reform gospodarczych. Re-
form, których realizacja zakładały koniecz-
ność daleko idącej ingerencji państwa w życie
jego obywateli. Okazał się więc konserwa-
tystą, który przy użyciu weta pragnął utrzy-
mać istniejące stosunki polityczne.

Równocześnie jawi się jako rzecznik
przemian tak gruntownych, że ich realiza-
cja, zmieniłaby charakter państwa. Tak oto
piewca polskich tradycji szlacheckich stał
się najpotężniejszym w Polsce zwolennikiem
mieszczańskiej cywilizacji „Belgii”, którą
stale stawiał jako przykład do naśladowa-
nia10 .

Po przyjrzeniu się planom gospodar-
czym Fredry, nasuwa się pytanie: czy rze-
czywiście był on przekonany o tym, że tak
przyszłościowy plan da się zrealizować
w oparciu o kaleki parlamentaryzm polski,
przy istniejącej zasadzie weta?

Takie postawienie sprawy pociąga za
sobą pewne podejrzenie, iż Fredro być może
nie był takim zaciekłym zwolennikiem weta.
Dokonując bowiem gruntowniejszego prze-
glądu jego twórczości, trudno nie zauwa-
żyć, że pisma w obronie weta stanowią za-
ledwie jej znikomą cząstkę. Te zaś w których
toczył walkę w obronie weta ukazały się za
życia autora tylko jeden raz. Nie wznawiał
ich potem, natomiast wielokrotnie ukazy-
wały się inne dzieła, jak np. Przysłowia mów
potocznych czy Militaria. Zastanawiające
jest zatem, po co Fredro występował w obro-
nie weta. Zapewne sytuacja polityczna
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i wypadki, jakie miały miejsce w Polsce
1659-1669, przyczyniły się do tego przed-
sięwzięcia.

W końcowym etapie wojny szwedzkiej
sytuacja, która miała miejsce w Rzeczypo-
spolitej sprzyjała planom reform politycz-
nych. Powstały w tym czasie, ok. 1600 roku,
dwa projekty reform sejmu. Pierwszy z nich
przewidywał za utrzymaniem liberum veto,
ale zmierzał do tego, aby możność jego sto-
sowania została ujęta w ramy twardych
przepisów, a obrady sejmu miały być tajne.
Realizacja tego projektu oznaczałaby nie-
wątpliwy postęp, który z pewnością przy-
czyniłby się do uporządkowania i uspraw-
nienia obrad. Drugi, nad wyraz imponujący,
o którym Konopczyński pisał11 , że był naj-
donioślejszym ze wszystkich planów refor-
my, jakie zna historia Polski aż do Konsty-
tucji Trzeciego Maja, można zamknąć
w trzech punktach: 1. Sejm miał się zbierać
co roku zawsze o tej samej porze. W prze-
rwie między sejmami nad realizacją uchwał
miała czuwać rada złożona z posłów i se-
natorów. 2. Liberum veto zostaje zniesio-
ne! Uchwały sejmowe zapadają zwykłą
większością. 3. Dla króla i senatu zostaje
zastrzeżone prawo weta, ale jest to weto
wstrzymujące.

Dwór w tym czasie wysunął projekt
elekcji vivente rege 12 . Z tym, że plan elek-
cji został tak skonstruowany, aby wybrany
został kandydat francuski, lansowany przez
parę monarszą. Wszelakie poczynania dwo-
ru skupiały się nie na przeprowadzeniu re-
form parlamentu, ale na przeforsowaniu
kandydata francuskiego, z czym związane
były prywatne interesy króla i królowej. Ofi-
cjalnym celem, którym motywowano pomysł
elekcji vivente rege, miało być zlikwidowa-
nie niepokojów, szkodliwych dla państwa,
a akompaniujących każdej elekcji.

Jednak zamysł elekcji za życia króla
przyczynił się do znacznego zamętu, bardziej
burzliwego niż sama elekcja. W obliczu tych
wydarzeń, dwór przesycony entuzjazmem
na część tego projektu, przegapił najlepszy
moment do przeprowadzenia istotnych
i dalekosiężnych reform politycznych.

Dopiero na tle tych wydarzeń staje się
jasna geneza pism Fredry w obronie weta.
Bez wątpienia zostały one stworzone na
użytek tymczasowy, jako głos w walce prze-
ciw ruchom, które, jak sądził Fredro, a we-
spół z nim prawie cała opinia szlachecka,
godziły w ustrój ludowy państwa13 . Można
też zinterpretować to tak: Fredro, który,
początkowo udzielił poparcia planom viven-
te rege, tym bardziej uważał za konieczne
obstawanie przy prawie weta, im bardziej
prawdziwe stawały się zamysły króla w spra-
wie elekcji Francuza. Fredro celowo za-
ogniał w swych pismach pewne tezy i pisał
„pod publikę”, a w rzeczywistości mógł
mieć zupełnie inne zdanie. Mógł przecież
inaczej myśleć o zasadzie weta i traktować
je jako narzędzie doraźne, tylko ze wzglę-
du na wytworzoną w państwie sytuację.

Autorka jest studentką filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

  1 Podaję za  Z. Ogonowskim, Filozofia polityczna w Polsce XVII
wieku i tradycje demokracji europejskiej, Warszawa 1992, s.
26.

  2 A. M. Fredro, W obronie liberum veto (przeł. F. Wujtewicz) w:
700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna XVII wieku
(wybrał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Z. Ogonow-
ski), Warszawa  1979,  cz. 1, s. 304.

  3 Z. Ogonowski, op. cit., s. 29.
  4 Ibidem.
  5 A. M. Fredro, op. cit., s. 305.
  6 Z. Ogonowski, op. cit., s. 34.
  7 Chodzi tu o tzw. projekt „drugi” naprawy ustroju państwa, który

był przedmiotem obrad konwokacji szlachecko- senatorskiej w
czerwcu 1660 roku, Ibidem, s. 34.

  8 Ibidem, s. 42.
  9 Ibidem.
10 Fredro podaje pięć sposobów bogacenia się narodów: hodow-

la i rolnictwo, surowce, przemysł, handel i komunikacja. Naj-
istotniejsze to 3 ostatnie. Nie zaś rolnictwo, bo urodzajna gleba
bywa czasem przeszkodą w rozwoju pracowitości ludzi, a ubó-
stwo ziemi jest impulsem do rozwijania skrzętności i gospo-
darności. Przyładem jest Belgia, która nie ma kruszców, a jest
bogata, bo kładzie nacisk na przemysł, handel, komunikację.

11 Ibidem, s. 52.
12 Za życia króla (przyp. autorki)
13 Ibidem, s. 54.
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Trzy logiki, dwie fikcje

W pisarstwie Schulza ścierają się ze
sobą dwie wyraziste dążności: ruchowi
w głąb („zstępowaniu w esencjonalność”)
przeciwstawia się ruch ku powierzchni (za-
nurzanie się w tekstualność). Prozą tą rządzą
nie tylko (dobrze opisane przez krytykę
mechanizmy rozwoju marzeń sennych i roz-
budowywania znaczeń symbolicznych, ale
i reguły amplifikacji tekstowej. Logika snu
i logika mitu sprzymierzają się z logiką dys-
kursu.

Czy w prozie tej mamy do czynienia
z wizją senną, z metaforyczną wizją rzeczy-
wistości, z przetworzonym mitem, czy tek-
stową igraszką? Na tak postawione pytanie
nie można dać jednoznacznej odpowiedzi.
U Schulza odpowiedź ulega zawieszeniu,
wszystkie przedstawienia poddane są me-
todycznemu wątpieniu. Przedzieraniu się
przez domenę pozorów w poszukiwaniu
tego, co realne, nie ma końca, gdyż każdy
odnaleziony sens uznany zostaje za niezu-
pełny, pozorny, sfalsyfikowany. Nie ma koń-
ca ucieczce od ułudy – ku rzeczywistości,
która pozostaje nieosiągalnym horyzontem.
W pewien szczególny sposób słuszne są
ponawiane zarzuty eskapizmu (np. z pierw-
szego rozrachunkowego numeru „Kuźni-
cy”, w którym Mieczysław Jastrun nazwał

KRYTYKA LITERACKA

JERZY FRANCZAK

Głębia i powierzchnia

dwudziestolecie międzywojenne „okresem
gromadnej ucieczki… w sanatoria pod
klepsydrą”1 ). Schulz ucieka przed fikcją,
którą bierzemy za rzeczywistość. Jednocze-
śnie posługuje się literaturą, czyli tworzy
nowe fikcje.

W opowiadaniu „Noc lipcowa” poja-
wia się motyw kinoteatru iluzji; rozumiem
go jako metaforę literatury. W tym miejscu,
przepełnionym filmowym „zgiełkiem wie-
lości”, wszystko się odrealnia: nierealna
kasjerka, z której pozostaje „powłoka jej,
fantom złudny”, sierżant, „opuszczony przez
swą realność” (Skl 199). Westybul, do któ-
rego wchodzi się z sali kinowej – to repre-
zentacyjne pomieszczenie instytucji produ-
kującej iluzję – zdaje się „ostatecznym tłem
bytu, tym, co pozostanie, gdy przeminą
wszystkie zdarzenia” (Skl 199). Józef, wy-
chodząc z kinoteatru, opuszcza domenę fik-
cji:

Czy czujecie tajemny, głęboki sens tej
przygody, gdy wątły i blady maturzysta
wychodzi przez szklane drzwi z bezpiecz-
nej przystani sam jeden w bezmiar nocy lip-
cowej? Czy przebrnie kiedyś te moczary,
trzęsawiska i przepaście nieskończonej
nocy, czy wyląduje jakiegoś poranku w bez-
piecznym porcie? Ile lat trwać będzie ta czar-
na odyseja? (Skl 199-200).
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Józef wychodzi z bezpiecznej przysta-
ni fikcji na zewnątrz, gdzie czeka na niego
nieopisywalna noc lipcowa, niedosiężna re-
alność, przemieniona za sprawą opowieści
w kolejną fikcję. Jej „moczary, trzęsawiska
i przepaście” to rzeczywistość, która wy-
myka się wszelkiemu wysłowieniu. Bez-
pieczny port to utopijne miejsce, w którym
kończy się błądzenie – utopijne, ponieważ
„czarna odyseja” nie może skończyć się
powrotem do domu. Noc lipcowa, poraża-
jąca swoim nieopisywalnym ogromem,
zmienia się w „natrętnego gadułę”, okazuje
się zawierać w sobie różne zamierzchłe hi-
storie i poczyna snuć jakieś majaczliwe opo-
wieści, „wymyślać, bredzić, fantazjować”
(Skl 200). Szklane drzwi u wejścia do ki-
noteatru to jedynie przezroczysta granica,
oddzielająca dwie różne fikcje.

Labirynt świata, labirynt słów

Podobnie buduje Schulz obraz domu
i sklepu. Są to, zgodnie z mitycznym pra-
schematem, miejsca o wytyczonych, opie-
kuńczych granicach,  oswojona i uświęco-
na przestrzeń, otoczona przez zagrażający
jej chaos. Ale również te sakralne miejsca
nie wydają się bezpiecznym portem. Sklep,
który jest „niezgłębiony”, „mroczny i uni-
wersalny”, odmienia się niekiedy nie do po-
znania:

Nocą wyłamywała się ta buntownicza,
sukienna czarność i szturmowała niebo
w pantomimicznych tyradach, w lucyferycz-
nych improwizacjach. Jesienią szumiał sklep,
wypływał ze siebie wezbranym ciemnym
sortymentem zimowego towaru. (…)

W lecie, w martwym sezonie, mrocz-
niał i cofał się do swych ciemnych rezerwa-
tów, niedostępny i mrukliwy w swym su-
kiennym mateczniku (Skl 223).

Nocna przemiana sklepu przypomina
lucyferyczny bunt przeciw sakralnemu po-
rządkowi, jego jesienna metamorfoza upo-
dabnia go do groźnego żywiołu, letnie prze-
istoczenie przypomina redukcję do naj-
prostszych form materii, wszystkie zaś na-
znaczone są symboliką czerni i mroku. Po-
dobnie dom, to symbolicznie nacechowane
archetypiczne schronienie, w każdej chwili
przeobrazić się może w  budzącą grozę obcą
przestrzeń. Świat na zewnątrz tych schro-
nień przypomina labirynt (noc „zabudowu-
je nas w złudnym labiryncie halucynacyj
i majaków”; (Skl 201), ale i one same zmie-
niają  się niekiedy w nieprzyjazną przestrzeń
błądzenia. Sens labiryntu, wedle słów Elia-
dego, sprowadza się do obrony „centrum
kryjącego w sobie jakiś skarb, jakiś sens”2 .
Wewnątrz może znajdować się jakaś ukry-
ta zasada rzeczywistości, ale może też cza-
ić się tam niebezpieczeństwo. U Schulza nie
tylko przestrzeń, ale i czas rozbudowuje się
w labiryntowe formy; figura ta oddaje traf-
nie konieczność bezustannego błądzenia
w poszukiwaniu centralnego skarbu (sen-
su), którego istnienie się zakłada.

Na przełomie wieków notuje się nie-
zwykłą karierę motywu labiryntu, tak istot-
nego choćby w twórczości Meyrinka, Ril-
kego czy Kafki. Wszystkie wymienione tu
postaci wydają się bliskie Schulzowi;
z Meyrinckiem łączy go motyw manekinów
i przemian, Rilke i Kafka pozostawali przed-
miotem jego uwielbienia. Motyw labiryntu
wyraża wspólną im potrzebę odkrycia sen-
su, schowanego gdzieś w mitycznym środ-
ku splątanych dróg. Fantasmagoryczny cha-
rakter labiryntu wspiera się na centralnej
tajemnicy, tożsamej z prawdą.
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Kafkowska otchłań

Jak pisał Kafka, „sztuka nasza to olśnie-
nie prawdą. Prawdziwe jest światło na co-
fającej się, wykrzywionej grymasem twa-
rzy, i nic poza tym”. Prawdziwe jest więc
objawienie prawdy, ale dostępne nam jedy-
nie ślady tego objawienia. Max Brod pod-
kreślał cechującą Kafkę „głęboką powagę
człowieka religijnego” oraz świadomość
„dystansu między nim a absolutem”; próba
pogłębienia „pozytywnego, optymistyczne-
go, pełnego miłości stosunku do życia” nie
może się powieść:

Nie powoduje nim ciekawość otchła-
ni. On widzi ją wbrew własnej woli. Nie
pociąga go rozpad, upadek. Ale nosi w so-
bie poczucie rozpadu, choć widzi i miłuje
słuszną drogę, stanowczość, spójność, sta-
nowczość3 .

Podobnie Schulz: chciałby ujrzeć świat
jak całość, ale dostrzega jedynie jego frag-
mentaryzację. Chciałby zamieszkać w Re-
publice Marzeń, w świecie, który zstąpił w
esencjonalność i pozostaje tożsamy sam ze
sobą, ale otacza go gąszcz niejasnych zna-
ków, labiryntowa przestrzeń błądzenia
i obcości.

Schulz, jak wiadomo, był autorem pol-
skiego przekładu „Procesu” Kafki. W do-
łączonym do tego dzieła słowie od tłuma-
cza Schulz podkreślał obecność „atmosfery
zetknięcia życia ludzkiego z pozaludzką,
najwyższą prawdą” (Sz 24). Ślady kontak-
tu z absolutem próbuje utrwalić literatura;
geniusz Kafki polega na znalezieniu orygi-
nalnego języka artystycznego, zdolnego
wyrazić te niewyrażalne w swej istocie fe-
nomeny:

Kafka znalazł dla tych spraw nie-
uchwytnych i niewyrażalnych w języku ludz-
kim – jak gdyby adekwatną cielesność, jakiś

materiał zastępczy, w którym buduje i wy-
prowadza aż do najdrobniejszych szczegó-
łów strukturę sprawy (…). Kafka widzi nie-
zwykle ostro realistyczną powierzchnię
rzeczywistości, zna on niejako na pamięć
jej gestykulację, całą zewnętrzną technikę
zdarzeń, sytuacyj, ich zazębianie się i prze-
platanie, ale jest to dla niego luźny naskó-
rek bez korzeni, który zdejmuje jak delikatną
powłokę i nakłada na swój transcendentny
świat, transplantuje na swą rzeczywistość.
Jego stosunek do rzeczywistości jest na
wskroś ironiczny, zdradliwy pełen złej woli
– stosunek prestidigitatora do swej apara-
tury (Sz 24).

Według tej przenikliwej diagnozy, w świe-
cie Kafki realistyczne przedstawienie to
„materiał zastępczy”, który kształtuje się
z myślą o rzeczywistości transcendentnej,
„adekwatna cielesność”, w którą obleka się
nieuchwytne i niewyrażalne doświadczenie
kontaktu z absolutem. Poniekąd podobnie
u Schulza: realistyczno-groteskowa proza
Schulza formuje się w swoisty analogon
wyjściowego ineffabilis. Na przykład fanta-
styczna przemiana bohatera pociąga za sobą
szereg konsekwencji, prześledzonych ze
skrupulatnością pisarza-realisty

Przemiana

Wokół jednej z najsłynniejszych prze-
mian ojca Józefa osnute zostało opowiada-
nie  „Martwy sezon”. Jego tytuł wskazuje
na letnią porę, kiedy to handel zamiera. Rytm
handlu, naprzemienność przypływów i od-
pływów koniunktury, stanowi namiastkę
roku liturgicznego, dlatego porę tę skoja-
rzyć można z ideą trzynastego miesiąca
żydowskiego (adar II). „Martwy sezon” to
równocześnie pora bezczynności, senności
i lenistwa, okres naznaczony doświadcze-
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niem nudy. Całe opowiadanie, naznaczone
spacjalizacją czasu, redukcją jego upływu,
operuje formami niedokonanymi czasu prze-
szłego, przez co wydarzenia nie posuwają
akcji do przodu, lecz grawitują w stronę
poetyckiego uogólnienia, quasi-mitycznego
emblematu; są znakami czasu pustego.

Ojciec wiedzie zwykły żywot sklepika-
rza, ale równocześnie rozwija swoje demiur-
giczne zdolności i wsłuchuje się w ezote-
ryczne podszepty (oczekuje „objawienia
sensu sklepu, który się przed nim zatajał”;
(Skl 224). Pisze list do kontrahentów (do
panów Chrystiana Seipla i Synów, przędzal-
nie i tkalnie mechaniczne), ale nie może go
skończyć, gdyż opuszcza go natchnienie.
Wraz z nasilającym się upałem jego rozdraż-
nienie rośnie. Za sprawą psot lekkomyśl-
nych subiektów, którzy „myślą o figlach
i kawałach” (Skl 218), a także żartów mat-
ki i Józefa, jego wzburzenie sięga zenitu
i wywołuje niespodziewaną metamorfozę:

Ojciec zjeżył się cały i nasrożył, twarz
jego rozkładała się pośpiesznie na syme-
tryczne człony przerażenia, przepoczwarza-
ła się niewstrzymanie w oczach – pod cię-
żarem nie objętej klęski. Nim zdołaliśmy
zrozumieć, co się stało, zawibrował gwał-
townie, zabzyczał i wionął nam przed oczy-
ma monstrualną, buczącą, kosmatą muchą
stalowobłękitną, obijającą się w oszalałym
locie o wszystkie ściany sklepu (Skl 220).

Istnieje co najmniej kilka możliwości
interpretacji tej przemiany4 . Najprostsza z
nich to odwołanie się do dziecięcej skłon-
ności do fantazjowania (nota bene w prozie
Schulza znaleźć można sporo takich reali-
stycznych asekuracji, pozwalających spro-
wadzić wszystko do fantazji bohatera lub
do jego snu, np.: „Nigdy potem nie mogłem
się od matki dowiedzieć, ile rzeczywistego
było w tym, co widziałem owej nocy przez

zamknięte powieki, zmorzony ciężkim
snem, wciąż zapadając w głuchą niepamięć,
a ile było płodem mojej imaginacji”; (Skl
205). Można też oprzeć się na znanej me-
chanice wspomnień, w której rzeczywistość
podlega rozmaitym, fantastycznym niekie-
dy, przekształceniom (jak pisał Bachelard,
„świat rzeczywisty zaciera się przed nami,
gdy tylko przenosimy się myślą do domu
naszych wspomnień”5 ).

Można wreszcie odnieść ten motyw do
Schulzowskiej idei panmaskarady – bezu-
stannych przemian form, za którymi kryje
się spontaniczna płodność materii. Idea ta
zakłada skrajny monizm substancji, przybie-
rającej dowolne, przypadkowe kształty:

Nie ma przedmiotów martwych, twar-
dych, ograniczonych – pisał Schulz w liście
do Witkacego. – Wszystko dyfunduje poza
swoje granice, trwa tylko na chwilę w pew-
nym kształcie, ażeby go przy pierwszej spo-
sobności opuścić. W zwyczajach, w sposo-
bach bycia tej rzeczywistości przejawia się
pewnego rodzaju zasada – panmaskarady.
Rzeczywistość przybiera pewne kształty
tylko dla pozoru, dla żartu, dla zabawy. (…)
Statuowany tu jest pewien monizm substan-
cji, dla której poszczególne przedmioty są
jedynie maskami. Życie substancji polega na
zużywaniu niezmiernej ilości masek. Ta
wędrówka form jest istotą życia. (KL 102).

Zaistniała sytuacja, na którą złożył się
szereg czynników (upał, niepowodzenie
w interesach irytacja) to właśnie „pierwsza
sposobność”, z której korzysta materia, aby
porzucić ludzki kształt. Wszelka spójność
i tożsamość – łącznie z naszą tożsamością
osobową i naszym człowieczeństwem – jawi
się jako nic nie znaczący pozór. Istnienie,
jak dotąd bytujące w ludzkiej postaci, roz-
poczyna enigmatyczną wędrówkę przez
inne formy egzystencji. Ojciec zresztą zda-
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je się świadom istoty tej nieustannej prze-
miany materii. W opowiadaniu „Kometa”,
kojarząc Heraklita z Nietzschem, woła
„Panta rei!”, a następnie: „-Principium indi-
viduationis furda!” (Op 356). Tworzy też
teorię, wedle której „natura chciała i spra-
wiała, człowiek było oscylującą strzałką, czó-
łenkiem trackiego warsztatu, strzelającym to
tu, to tam, wedle jej woli. (…)  Człowiek
według tej teorii  był tylko stacją przej-
ściową, chwilowym węzłem mesmerycz-
nych prądów, plączących się tam i sam
w łonie wiecznej materii” (Op 358). Cha-
rakter tej przemiany można uznać za wyraz
sytuacji egzystencjalnej człowieka. O ile
bowiem królestwem roślin rządzą metamor-
fozy wpisane w cykl przemian natury, moc-
no osadzone w bycie, o tyle ludzkie meta-
morfozy okazują się nieodmiennie katastrofą
i pogłębiają jedynie fundamentalną alienację.

Ale można też inaczej rozumieć meta-
morfozę ojca, postrzegając ją jako metafo-
ryczny odpowiednik sytuacji: ojciec staje się
muchą, ponieważ przekracza granicę kon-
wenansu, a co za tym idzie – granicę zdro-
worozsądkowo pojmowanej, współtworzo-
nej społecznie rzeczywistości. Jego nieu-za-
sadniona furia wywołuje gniew pozostałych
domowników rodziny. Podobnie jak Kaf-
ka, Schulz nie zadaje pytań o przyczyny
metamorfozy, lecz opisuje reakcje rodziny
– od gniewu, aż po uczucie ulgi („w głębi
serca czuliśmy pewną ulgę, że w chwili
krytycznej znalazł jednak to wyjście z głę-
bokiego blamażu”; (Skl 220). Łatwiej, gdy
metafora się zmaterializuje: lepiej obcować
z muchą, karaluchem, niż ze śmiercią czy
cierpieniem; słowne improwizacje odsuwają
niebezpieczeństwo powrotu konkretu6 .

Ów „metaforyczny odpowiednik” jest
zresztą konsekwentnie konstruowany w toku
opowiadania: wielokrotnie pojawiają się

wzmianki o upale „wyostrzającym wście-
kłość much, wyiskrzającym świetliste punk-
ty na ich metalicznych odwłokach (Skl 217);
o „zwyrodniałej rasie much sklepowych,
skłonnej do dzikich i niespodziewanych
mutacyj”, o „nadrasie ociężałych olbrzy-
mów” (Skl 218). Może więc sama meta-
morfoza jest koniecznym następstwem
i konsekwencją tej metafory? Artur Sandau-
er opisuje mechanikę Schulzowskich meta-
morfoz właśnie jako wprowadzenie w ruch
metafory statycznej. Nazywa ten zabieg fi-
gurą mitologiczną, która dynamizuje meta-
forę i deformuje symbol7 . Czyżby chodziło
więc o grę tekstową, o wyciągnięcie fabu-
larnych konsekwencji z wykorzystanych tro-
pów stylistycznych? Na taką  interpretację
naprowadzają dalsze partie tekstu; meta-
morfoza ojca nie przypomina tu już mitycz-
nej wędrówki form, lecz okazuje się fanta-
smagorią:

Należało zresztą ten krok ojca wziąć
cum grano salis. Był to raczej gest we-
wnętrzny, demonstracja gwałtowna i roz-
paczliwa, operująca jednak minimalną dozą
rzeczywistości. Nie trzeba zapominać: więk-
szość tego, co tu opowiadamy, położyć
można na karb tych aberracji letnich, tej
kanikularnej półrzeczywistości, tych nieod-
powiedzialnych marginaliów, przebiegają-
cych bez żadnej gwarancji na rubieżach
martwego sezonu (Skl 220-221).

Nie dochodzi tutaj do żadnego roz-
strzygnięcia. Nieco osłabiona zostaje groza
i fantastyka, ale tylko „nieco”. Przemiana
jawi się jako gest wewnętrzny, ale „operu-
jący minimalną dozą rzeczywistości”.
Wszystko sprowadzone zostaje do letniej
„półrzeczywistości”, która uniemożliwia
precyzyjne rozgraniczenie realiów i fanta-
styki. Nawet biorąc metamorfozę „cum gra-
no salis”, nie można uznać jej za wytwór
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dziecięcej fantazji. W „martwym sezonie”
zawieszeniu podlegają reguły prawdopodo-
bieństwa, opowieść przekształca się w „nie-
odpowiedzialne marginalia”, przekształca
się w tekst poboczny (względem tekstu
zdroworozsądkowej rzeczywistości), pisze
się „na rubieżach” dominującego dyskursu.
Głębia (klisza mitologiczna, tajemniczość,
ukryty sens) okazuje się powierzchnią (roz-
winiętą metaforą czy „figurą mitologiczną”,
grą tekstową), ta zaś poczyna natychmiast
symulować głębię.

Redukcja

W opowiadaniu „Kometa” ma miejsce
inna, bardziej może jeszcze spektakularna
przemiana: redukcja wuja Edwarda do
urządzenia mechanicznego. Wuj Edward,
pozbawiony uprzedzeń co do principium
individuationis, pozwolił się poddać swo-
istej redukcji transcendentalnej,  czyli „stop-
niowej redukcji wszystkich swych właści-
wości w celu obnażenia najgłębszej swej
istoty” (Op 360). Terminologia fenomeno-
logiczna miesza się tutaj z przywołaniami
psychoanalizy: ojciec rozpoczyna „rozbiór
jego [wuja Edwarda] zawiłej istoty, męczącą
psychoanalizę, rozłożoną na szereg dni
i nocy. Stół gabinetu zapełniać się zaczął roz-
łożonymi kompleksami jego jaźni” (Op 360-
361). Metamorfoza wuja Edwarda nie ma
więc charakteru spontanicznego, przypomi-
na raczej eksperyment epistemologiczny.
Jego wyniki wydają się specyficzną krytyką
naukowych prób dotarcia do istoty. oto
bowiem wuj, „mocno zredukowany”, „co-
raz bardziej zdekompletowany”, zostaje
ostatecznie uprzedmiotowiony; ojciec
umieszcza go wysoko na ścianie, „organi-
zując jego elementy na zasadzie ogniwa
Leclanche’a” (Op 361). Od tej pory przy-

pomina instalację, dzwonek elektryczny,
w którego donośnym odgłosie ciotka Tere-
sa rozpoznaje nawet dawny timbre jego gło-
su, gdy był rozgniewany:

Wyszedłszy z zawikłanej swej kompli-
kacji, w której tylekroć się dawniej gubił
i gmatwał, znalazł wreszcie czystość zasa-
dy jednolitej i prostolinijnej, której odtąd
miał niezmiennie podlegać. Kosztem swej
z trudem administrowanej wielorakości uzy-
skał teraz prostą, nie problematyczną nie-
śmiertelność. Czy był szczęśliwy? Próżno
o to pytać. Pytanie to ma sens jeśli chodzi o
istoty, w których zawarte jest bogactwo al-
ternatyw i możliwości, dzięki czemu rze-
czywistość aktualna może się przeciwsta-
wić połowicznie realnym możliwościom
i w nich zwierciedlić. Ale wuj Edward nie
miał alternatyw, przeciwstawienie: szczęśli-
wy – nieszczęśliwy nie istniało dla niego,
ponieważ był aż do ostatecznych granic
z sobą identyczny (Op 361-362).

Ludzka „z trudem administrowana wie-
lorakość” zastąpiona zostaje w efekcie eks-
perymentalnej redukcji „prostą, nieproble-
matyczną nieśmiertelnością”, przez co wuj
Edward, identyczny z sobą samym, prze-
staje być człowiekiem. Pozbawiony możli-
wości wyboru, czyli możliwości przeciw-
stawiania aktualnej rzeczywistości
jakichkolwiek projektów czy ideałów, ist-
nieje poza ludzkimi kategoriami szczęścia i
nieszczęścia. Obcy mu jest jakikolwiek nie-
dosyt i staje się czystą tożsamością na zasa-
dzie „idem”8 . Eksperyment, którego celem
miało być dotarcie do istoty, a w którym
wykorzystano połączone teorie krytyczne
(których pars pro toto są fenomenologia
i psychoanaliza) prowadzi jedynie do roz-
poznania niepoznawalności, niedocieczono-
ści i niewyrażalności; podobna do instalacji
elektrycznej „istota” wuja Edwarda to cen-
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tralna tajemnica, przed którą zatrzymuje się
naukowe badanie. Dotarliśmy po raz kolej-
ny do sacrum, do zagadki bytu, gdy nagle
ojciec-demiurg przemienia się na powrót
w prowincjonalnego sklepikarza:

Jak małe w gruncie rzeczy wbrew
wszelkim pozorom mają takie epizody,
wynika z faktu, że jeszcze tego samego dnia
wieczorem siedział mój ojciec jak zwykle
nad swymi papierami (Skl 222).

Dalszy ciąg fabuły tego opowiadania
to historia udanego kontraktu, zawartego
między ojcem a jego kontrahentem, opo-
wiedziana w stylistyce biblijnej (ojciec
w nocy toczy walkę z aniołem, a nazajutrz
rozpoczyna się dla sklepu „siedem długich
lat urodzaju”; (Skl 227). Wcześniej jednak
dochodzi po raz kolejny do kontaktu ze sferą
sacrum, której znakiem jest noc, oraz do
dwuznacznej gry głębi i powierzchni.

Powierzchnia języka

Noc za drzwiami była jak z ołowiu –
bez przestrzeni, bez powiewu, bez drogi.
Po paru krokach kończyła się ślepo. Drep-
tało się wówczas, jak w półśnie, w miejscu
u tej prędkiej granicy i podczas gdy nogi
więzły, wyczerpawszy skąpą przestrzeń,
myśl biegła dalej, bez końca, indagowana
nieustannie, brana na spytki, prowadzona
przez wszystkie manowce tej czarnej dia-
lektyki. Dyferencjalna analiza nocy toczyła
się z siebie samej. Aż w końcu nogi usta-
wały zupełnie w tym głuchym zaułku bez
odpływu. Stało się tam po ciemku, w najin-
tymniejszym zakątku nocy, jakby przed pi-
suarem, w głuchej ciszy, z uczuciem bło-
giego blamażu. Tylko myśl, pozostawiona
sobie, odkręcała się z  wolna, zawiła anato-
mia mózgu odwijała się jak z kłębka i wśród
zawiłej dialektyki toczył się bez końca

abstrakcyjny traktat nocy letniej, przeko-
ziołkowywał wśród logicznych łamańców,
z obu stron podtrzymywany przez niestru-
dzone i cierpliwe indagacje, sofistyczne py-
tania, na które nie było odpowiedzi. Tak
przefilozofywał się z trudem przez speku-
latywne przestrzenie tej nocy i wchodził, już
bezcielesny, w ostateczną głuszę (Skl 224).

Noc, będąca tutaj znakiem Tajemnicy,
uniwersalnego Sensu, opisywana jest zrazu
jako nie-miejsce, bezdroże, kres wszelkich
dociekań. Stanowi ona „prędką granicę”,
przemieszczającą się wraz z myślą i zazna-
czającą jej ostateczną metę. Zgłębianie Ta-
jemnicy przekłada się więc na zagłębianie
się w noc. Ale tak jak tajemnica nie podda-
je się rozumieniu, tak noc, „pozbawiona
przestrzeni”, nie może być przemierzana
i pozostaje czystą powierzchnią. Poruszanie
się i myślenie zostają pozornie rozdzielone:
nie można postąpić naprzód  („nogi wię-
zły…”; „aż w końcu nogi ustawały”), ale
myśl biegnie dalej, w głąb nocy („myśl bie-
gła dalej”; „odkręcała się z wolna”). W isto-
cie to wyimaginowane przemieszczanie się
i ruch myśli wydają się jednym. Naprawdę
przemieszczają się jedynie znaczenia wyra-
zów, wprawione w ruch metafory. Ostatecz-
nie to myśl jest indagowana i „brana na spyt-
ki” przez noc, nie na odwrót. Myśl ta nie
przynosi żadnej wiedzy, nie stanowi narzę-
dzia poznania. Jawi się jako czysty ruch
pojęć, uwolnionych od przypisanych im
znaczeń. „Dyferencjalna analiza nocy” to gra
różnic, które odsyłają jedynie do siebie na-
wzajem. Noc, pars pro toto Tajemnicy, Głę-
bi, okazuje się gładką powierzchnią, której
nie sposób przekroczyć. Język natomiast,
skonfrontowany z tą niewyrażalną barierą,
ukazuje głębię wewnętrznej komplikacji.

Biegnące w różnych kierunkach meta-
foryzacje opisują proces myślenia z pomi-
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nięciem jego treści, oddając jedynie, przy
wydatnym udziale leksyki z zakresu logiki,
sam ruch: „logiczne łamańce”, manewry
retoryczne i wolty pojęciowe (myśl „od-
kręcała się”, „zawiła anatomia mózgu odwi-
jała się jak z kłębka”, „traktat nocy letniej
toczył się i przekoziołkowywał”, aby „prze-
filozofować w ostateczną głuszę”). Noc
„kończy się ślepo”, jest „głuchym zaułkiem”
i „ostateczną głuszą”; nie można jej ujrzeć
ani usłyszeć, można jedynie rozwijać w jej
obecności „zawiłą dialektykę”, snuć speku-
lacje i stawiać sofistyczne pytania, przypi-
sując (na zasadzie hypallage) wszystkie
poruszenia myśli tej nieobjętej Tajemnicy.
Dlatego to noc przemienia się w abstrak-
cyjny traktat. Człowiek, postawiony wobec
zagadki nocy, stoi „jakby przed pisuarem”,
a pisuar ten jest fatamorganą języka i kon-
sekwencją procesów metaforyzacyjnych
(„zaułek bez odpływu”; „najintymniejszy
zakątek nocy”). W wyniku postępującej
redukcji na końcu pozostaje gra słów, po-
wierzchnia języka, produkująca złudne głę-
bie.

Autor jest doktorantem polonistyki Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, pedagogiem, krytykiem, redaktorem naczelnym „No-
wego Wieku”.
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JANINA BERDAK gipsoryt „Dziewczyna wśród lin”
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Nie ulega wątpliwości, że Bogurodzi-
ca jest pieśnią wyjątkową i odegrała szcze-
gólną rolę w życiu narodu polskiego. Tę
wyjątkowość dostrzegali: Jan Długosz nadał
jej miano carmen patrium i pisał o niej jako
o hymnie bojowym zagrzewającym rycerzy
do boju z Krzyżakami na polach Grunwal-
du; Julian Ursen Niemcewicz, który przy-
gotowując do wydania Śpiewy historyczne
w 1818 roku, poprzedził pieśni własne jej
przedrukiem; Juliusz Słowacki, gdy w czas
Powstania Listopadowego, w swoim Hym-
nie pisał: Bogarodzico, Dziewico! // Słuchaj
nas, Matko Boża, // To ojców naszych
śpiew2 , podkreślając tym samym, że jest ona
najdawniejszym świadectwem naszej mowy
i zawierzenia losów ojczyzny Bogarodzi-
cy; Krzysztof Kamil Baczyński w Modli-
twie do Bogarodzicy, napisanej  w marcu
1944 r. w okupowanej przez Niemców
Warszawie, zwraca się do Tej Która wiodła
jak bór pomruków // ducha ziemi tej skute-
go w zbroi szereg3 .

Jest więc Bogurodzica pierwsza pieśnią
napisaną i śpiewaną w języku polskim i po-
przez to niepowtarzalnym jest jej twórca,
gdyż poprzez myśli, które  zawarł w słowie

Nowa hipoteza
i nowe dowody w sprawie
Bogurodzicy
Pierwszymi twórcami literatury w każdym narodzie
są poeci, pierwsi poeci zaś są niepowtarzalni1 .
                                                                         J.G. Herder

MARIAN DZIWISZ

naród otrzymał możność manifestowania
swojego ducha i swojej kultury.

Omówienie dotychczasowych
wyników badań

Nie ulega wątpliwości, że najstarszym
zapisem utworu, jest tekst odnalezione we
wklejce tylnej okładki rękopisu znajdujący
się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie,
opisany jako tzw. tekst krakowski I (Aa).
Składa się on z dwóch zwrotek kończących
się refrenem Kyrielejson. Rękopis, w któ-
rego okładkę został on wklejony,  jest dato-
wany na rok 1407.  W przeciwieństwie do
niego tekst w rękopisie krakowskim (Ab),
datowanym na r. 1408 zawiera pieśń liczącą
trzynaście zwrotek. Druk Bogurodzicy
ze Statutów Jana Łaskiego, wydanych w Kra-
kowie w 1506 r. obejmuje 15 zwrotek.
Redakcje dłuższe niż dwie strofy  tym róż-
nią się od dwustrofowej, że dalsze, praw-
dopodobnie dodane później zwrotki, nie po-
siadają zwrotu refrenowego Kyrielejson
a określenie Bogurodzica zostaje zastąpio-
ne słowem Bogarodzica. W tekście zamiesz-
czonym w Statutach Jana Łaskiego zostało
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zmienione brzmienie strofy drugiej i to
w sposób znaczący dla jej wymowy, gdyż
treść pierwszego wiersza, mającego pier-
wotny zapis: Twego dziela Krzciciela, bo-
życze, został zmieniony na: Twego syna Krci-
ciela zbożny czas.

Najpoważniejsze spory badaczy litera-
tury polskiej koncentrowały się nie tyle
wokół treści  najstarszego zabytku języka
polskiego, ile wokół czasu jego powstania
i ewentualnego autorstwa. Większość z nich
lokuje rodowód pieśni w XIII wieku4 . Po-
śród historyków literatury są jednak i tacy,
którzy uważają, że powstała ona znacznie
wcześniej. To głównie ci, którzy jej autor-
stwo pragnęli związać ze św. Wojciechem,
lub też z rozwojem kultu biskupa – męczen-
nika. Julian Krzyżanowski podkreśla jednak,
że badania położyły tej legendzie5 .

Koncepcje wiążące Bogurodzicę ze św.
Wojciechem, lub jego kultem, spotkały się
z ostra krytyką językoznawców, w tym
głównie T. Lehra-Spławińskiego6 ,  który
w wyniku szczegółowej analizy wyrazów
zwrotek tekstu krakowskiego I (Aa), wy-
prowadził wniosek, że czas powstania
utworu jest zbieżny z czasem powstania bulli
gnieźnieńskiej, pochodzącej z 1136 r. Jego
zdaniem, na potrzebę przesunięcia czasu
powstanie utworu na wiek XII wskazuje
obecność w nim takich wyrazów jak: Bogu-
rodzica, gospodzina, dziela, bożycze. A zna-
czenie ich można wyjaśnić odwołując się
jedynie do języka starocerkiewnosłowiań-
skiego oraz takich języków żywych, jak
ukraińskiego i białoruskiego.

Krzyżanowski podzielił pogląd języko-
znawców o wpływie języka staroruskiego
na tekst, ale nie zgodził się z przesunięciem
czasu jego powstania na wiek XII. Jest to
o tyle niezrozumiałe, że sam, pisząc o wpły-

wach języka ruskiego na język polski, wska-
zał ma małżeństwa królów i książąt polskich
z księżniczkami ruskimi i uznał, że konse-
kwencje kulturalne tych związków z ge-
nialną intuicją uchwycił Słowacki w rapso-
dzie „Króla Ducha” o Bolesławie Śmiałym
(V, 2, zwr. 1-15)7.

Tak więc sam architekt odrzucił, przy-
ciosany przez innych,  kamień potrzebny do
wznoszenia budowli czasu, w którym mo-
głaby zagościć Bogurodzica. Czy  Odrzucił
go po to, by stał się on kamieniem węgiel-
nym dla innej budowli?

Konstrukcję własną oparł  Krzyżanow-
ski na hipotezie, że tekst pieśni powstał na
przełomie XIV i XV wieku, gdy dziedzic-
two Piastów przeszło do dynastii Jagiello-
nów. Na jej poparcie przytoczył następują-
cy argument:

Oto z chwilą ukoronowania Jagiełły
w świat polityki polskiej wkroczyło zagadnie-
nie olbrzymich terytoriów ruskich wchodzą-
cych w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego
z ich odrębną kulturą religijną, obyczajową,
językową. Wyrazem praktycznym tego sta-
nowiska był fakt, iż gdy kancelaria królewska
w Koronie posługiwała się łaciną, w której
wystawiano dokumenty, kancelaria wielkok-
siążęca aż po koniec w. XVIII wystawiała
je w języku ruskim czy raczej białoruskim8 .

Można by przyjąć takie uzasadnienie za
słuszne, gdyby nie przekonanie że kanceli-
ści nie tworzą pieśni, ale raczej wystawiają
dokumenty.

Dowody na powstanie Bogurodzicy
w czasach Jagiellonów, Krzyżanowski czer-
pie z tekstu krakowskiego (Ab) oraz tekstu
warszawskiego (Ac) jak też cieszyńskiego
(Af) i częstochowskiego (Ae)9 , w których
raczej starano się pozbyć rusycyzmów. Poza
tym, zachowując składniki redakcyjne
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pierwszej zwrotki, dopisano nowe o tre-
ściach pasyjnych, wielkanocnych oraz
związanych z rodziną Jagiełły. Niewystarcza-
jącym zdaje się też być argument, że Boguro-
dzica była pieśnią towarzyszącą koronacji
Kazimierza Jegiellończyka, trzech jego sy-
nów, Jana Olbrachta, Aleksandra i Zygmun-
ta Starego, gdyż być może towarzyszyła rów-
nież koronacji królów w czasach piastows-
kich.

Uważam, że należy się zatem zgodzić
z poglądem językoznawców, którzy okre-
ślają czas jej powstania na okres pomiędzy
X a XII wiekiem. Co nie oznacza, że pieśń
nie nabrała ponownie ważnego znaczenia
w czasach Jagiellonów i wtedy została roz-
winięta przez dopisanie kolejnych zwrotek.
Można też zaryzykować hipotezę, że z ja-
kiegoś powodu, niedługo po swoim powsta-
niu, stała się „pieśnią niechcianą” a tym samym
ukrytą. Taki stosunek do niej potwierdzają
bowiem i czasy późniejsze.

Jak zauważa P. Bańkowski10 , od bitwy
pod Grunwaldem do czasów Zygmunta
Starego była ona hymnem państwowym,
czy raczej jak się okaże, hymnem dynastii.
W XVI i XVII w. Bogurodzica – jak pisze
– Krzyżanowski – była raczej pieśnią gmi-
nu, wyśmiewaną przez takich twórców, jak
Grzegorz z Żarnowca, Łukasz Górnicki,
J. Kochanowski czy też K. Krański11 .  Do-
piero poeci romantyzmu przywrócili jej
dawny blask.

W latach 60-tych, co tylko minionego
stulecia, dyskusje ostatecznie zamknięto,
uznając, że wszystko co było w tej sprawie
do powiedzenia, zostało powiedziane. Stąd
też  Krzyżanowski wyraźnie nimi znudzo-
ny, swój referat na V Międzynarodowy
Kongres Slawistów w Sofii w 1963 r. zaty-
tułował Znowu o Bogurodzicy12 .  Ostatecz-

nie, autora nie ustalono, przyjmując, że zde-
cydowana większość pism średniowiecz-
nych powstawała na chwałę bożą, stąd też
jest anonimowa. Zgodzono się też co do
tego, by czas powstania utworu datować
na wiek XIII i tak już pozostało, co potwier-
dzają wszystkie podręczniki do nauki języ-
ka polskiego.

Zastanawia jednak to, że nikt z bada-
czy Bogurodzicy nie zwrócił uwagi, na rów-
nie stary zabytek piśmiennictwa polskiego,
jakim jest niewątpliwie dołączony do Kodek-
su Egberta Modlitewnik Gertrudy Miesz-
kównej. W przeciwieństwie do opracowań
historii literatury rosyjskiej13 , nie wymienia
się go podręcznikach do nauki o literaturze
polskiej.

Można natomiast znaleźć o nim wzmian-
kę w opracowaniach historyków. Tak np.
w Historii Polski do roku 1505 Jerzego
Wyrozumskiego14 , czytamy: Siostrą tegoż
(Kazimierza Odnowiciela) była Gertruda,
żona księcia kijowskiego Izjasława, która
nie tylko znała łacinę, ale układała nawet
w tym języku modlitwy, które przechował
tzw. kodeks Gertrudy.

O istnieniu kodeksu, lub raczej Modli-
tewnika Gertrudy, informował już history-
ków Władysław Abraham 9 marca 1900 r.
na konferencji Towarzystwa Historyczne-
go. Rok później ukazała się niemiecka edy-
cja H.V. Sauranda i A. Haseloffa Der Pa-
salter Erzbischof Egberst von Trier. Codex
Gertrudianus in Cividale (Trier 1901) re-
cenzowana w 1902 r. przez A. Darowskie-
go pt. Modlitwy księżnej Gertrudy. Kalen-
darz i nekrologium z XII wieku15 . Badania
nad Modlitewnikiem były prowadzone
przed II wojną światową, ale zyskały na
dynamice dopiero po roku 1990, o czym
szczegółowo informują Artur Andrzejuk
oraz Teresa Michałowska16 .
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Nowa hipoteza i argumenty

W świetle wspomnianych badań nad
Modlitewnikiem Gertrudy można śmiało
sformułować hipotezę, że Bogurodzica nie
tylko postała w czasach Bolesława Śmia-
łego, ale także, że jej twórczynią była
sama Księżna Gertruda.

Przemawiają za tym następujące argu-
menty:

1.  W XI wieku doszło do bardzo istot-
nego zbliżenia pomiędzy królewskimi dwo-
rami Polski I Rusi. Kazimierz (Odnowiciel),
syn Mieszka II i Rychezy, ożenił się z Marią
Dobroniegą, siostrą Jarosława Mądrego
z dynastii Rurykowiczów i zarazem ciotką
jego syna Iziasława17 , który w 1043 r. pojął
za żonę siostrę Kazimierza, Gedrtrudę. Tym
samym na w obu rodzinach współistniały
ze sobą dwa nurty kulturowe: łaciński i bi-
zantyjski, a ściślej biorąc prawosławny. Było
to o tyle istotne dla rozwoju kultury pol-
skiej, że w czasach kiedy u nas nie było jesz-
cze nie tylko Bogurodzicy, ale także żądne-
go przekładu Pisma Św., Ruś Kijowska
posiadała już przekłady Pisma Św. i ksiąg
liturgicznych na język cerkiewnosłowiański
oraz zdumiewający swym pięknym poemat
Słowo o wyprawie Igora. W religijności Rusi
nauka o Chrystusie była ściśle związana
z nauką O Marii, czczonej przez kościół pra-
wosławny „wyżej od aniołów”. Wszech-
stronnie przejawiało się to w hymnach li-
turgicznych, nabożeństwach, w ikonografii
oraz w konsekrowaniu kościołów pod we-
zwaniem Najświętszej Marii Panny. Waż-
nym wydarzeniom w rodzinach książąt ruskich
towarzyszyły modlitwy i pieśni w narodowym
języku. Na dworze polskim dominował na-
tomiast język łaciński. Rola języka polskie-
go była drugorzędna.

W tych  warunkach istniało naturalne
zapotrzebowanie na jego wyeksponowanie.
Bieda w tym, że nikt jeszcze nie stworzył
alfabetu do zapisu jego brzmień. Znany w
Polsce alfabet zarówno łaciński, jak też
przez niektórych grecki czy też starosło-
wiańska cyrylica nie pozwalały na zapisa-
nie wielu głosek. Jeżeli zatem rozwijała się
jakaś twórczość rodzima, np. jeśli powsta-
wały pieśni ludowe lun rycerskie, to nie
mogły one być utrwalone na piśmie. Ręko-
pis Bogurodzicy jest w tej mierze dziełem
pionierskim.

2.  Osobą, która mogła stworzyć ory-
ginalny tekst polski, lub znacząco wpłynąć
na jego powstanie, mogła być i najprawdo-
podobniej była księżna Gertruda, która po
roku 1036 wyjechała z matką Rychezą do
Niemiec. Wychowując się w jednym z nie-
mieckich klasztorów benedyktyńskich, nie
tylko opanowała łacinę, ale także ukształ-
towała własną wrażliwość duchową i reli-
gijną. Zaowocowało to później własną
twórczością modlitewną, szeroko opisaną
we współczesnych badaniach nad Modli-
twami Księżnej Gertrudy z Psałterza Eg-
berta w Cividale18 .

Duży wpływ na rozwój osobowości
księżnej wywarło też środowisko Kijow-
skie. Będąc bowiem żoną Iziasława, znala-
zła się pod opieką jego babki, córki bizan-
tyjskiego cesarza Anny, w atmosferze
umiłowania ksiąg i sztuki19 .  B. Kürbis pi-
sze:

Jak wynika z tradycji zapisanej w Pa-
terykonie i w Żywocie Teodozjusza, pióra
Nestora hagiografa pieczarskiego [...] knia-
hini, żona Izjasława cieszyła się dużą przy-
chylnością. To ona łagodziła we wczesnych
latach sześćdziesiątych spór między księ-
ciem a klasztorem w sprawie mnicha Anto-
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niego, powołując się przy tym na wydarze-
nia w Polsce. [...] Wolno przeto wyobrazić
sobie Gertrudę z jej łacińskim Psałterzem
w kaplicy pałacowej uczestniczącą w ob-
rzędach liturgicznych i zgromadzeniach
publicznych, w pełni akceptowaną przez
dostojników kościelnych i świeckich. I ją
samą akceptującą miejscowe ceremoniały,
jak również nauki moralne głoszone przez
mnichów20 .

W takiej to atmosferze mogła księżna
rozwijać swoje umiejętności pisarskie i ar-
tystyczne, w tym pisać modlitwy. Wśród
których ważne miejsce zajmują, te kiero-
wane do Bogarodzicy. Pisząc je dbała o to
by umiejętnie łączyć elementy wyznania pra-
wosławnego z nauką Kościoła zachodnie-
go. Jak pisze A. Andrzejuk:

Gertruda miała jasne poczucie zarów-
no tożsamości narodowej, jak i religijnej (...)
czując się Polką była zarazem obywatelką
całej europejskiej „Christianistas”21 .

Prawdopodobne okoliczności
i motywacje powstania Bogurodzicy

Do 1068 roku księżna Gertruda żyła
szczęśliwie. Jej małżonek wespół z braćmi
Świętosławem i Wsiewołodem rządził kra-
jem, budował kościoły, kodyfikował prawa.
W tym czasie powstał kodeks nazwany
Prawda Jarosławowiczów. Prowadził też
zwycięskie walki.

We wrześniu 1068 książęta ponieśli jed-
nak klęskę w walkach prowadzonych w
obronie przed Połowcami. Przegrana zosta-
ła wykorzystana przez mnichów pieczer-
skich, którzy obawiali się umocnienia związ-
ków dworu kijowskiego z Kościołem
zachodnim, do podburzenia ludności Kijo-
wa. W konsekwencji buntu Iziasław wraz
z rodziną opuścił Ruś i udał się do Polski

szukając pomocy u Bolesława Śmiałego.
Bolesław nie odmówił pomocy i w kwiet-
niu 1069 r. Iziasłw powrócił na tron. Po czte-
rech latach szczęśliwego panowania zrodził
się jednak nowy konflikt – tym razem z brać-
mi Księcia - , który spowodował ponowną
ucieczkę rodziny Książęcej do Polski.22  Tym
razem pobyt w ojczystym kraju Gertrudy
trwał znacznie dłużej.  Bolesław nie chciał
podejmować ponownej interwencji na Rusi,
gdyż sam obawiał się ataku na Polskę ze
strony cesarza Henryka IV, który już 1073
r. szykował się do wojny. Wolał więc poro-
zumieć się z braćmi Iziasława. Stąd też ro-
dzina książęca najpierw szukała pomocy
u cesarza Henryka IV, a gdy ten odmówił
zwróciła się o pomoc do tylko co powoła-
nego na tron piotrowy papieża Grzegorza
VII23 , który był bliski także Bolesławowi
Śmiałemu. Papież skierował dwa listy do
Bolesława, w których oczekiwał udzielenia
pomocy wygnańcom. Bolesław w tym cza-
sie troszczył się o dokończenie odbudowy
Katedry Gnieźnieńskiej, zniszczonej wcze-
śniej przez najazd czeski oraz przygotowy-
wał się do koronacji na króla Polski. Księż-
na Gertruda w tym właśnie czasie
rozpoczęła układanie swoich modlitw24 .

Zrozumiałym jest, że w pierwszym rzę-
dzie zapragnęła zawierzyć Bogu losy swo-
ich najbliższych, stąd też modliła się o wsta-
wiennictwo do św. Piotra Apostoła, ale
zapewne była również zatroskana  o losy
Polski i swojego bratanka, księcia Bolesław.
Pomyślność Polski i księcia mogły bowiem
zagwarantować powrót jej rodziny do Ki-
jowa. Postanowiła więc  również Bogu za-
wierzyć losy  swojej ojczyzny matki.  Za-
pewne przypomniała sobie swój pobyt
w Niemczech w okresie młodości oraz
ostatni na dworze Henryka IV i to, że Niem-
cy uważają  Polskę za kraj pogański, jak też
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to, że są oni dumni ze swych narodowych
pieśni. Być może słyszała w sobie, owe pie-
śni zwane lajzami od litanijnego refrenu
„leis”, śpiewane przecież nie tylko przez
rycerstwo przed bitwami. Brzmiało jej w uszach
refrenowe „Kyrielejson”. Może nawet była
to pieśń „Krist ist erstanden”, która wg
źródeł pruskich25  śpiewana była później
przez Krzyżaków na polach Grunwaldu.
Być może pomyślała, to co później głośno
powiedział i napisał Rej z Nagłowic Niech
narody wsze  postrnone znają, iż Polacy nie
gęsi i swój język mają. Mają swoje  religijne
pieśni Niemcy, mają je i Rusini, czas zatem
by mieli je również Polacy. By inni słysząc
je wiedzieli, że są narodem chrześcijańskim.
Musiała więc taka pieśń zawierać słowa,
w których owo chrześcijaństwo by się wy-
rażało. Dla Słowian treść będzie zrozumia-
ła dla Niemców i innych muszą być zrozu-
miałe przynajmniej te słowa, które pozwolą
rozpoznać pieśń chrześcijańską (Maria i Kyrje-
lejson).  W pamięci Księżnej głęboko zapi-
sało się chłopskie antykościelne powstanie
z czasu panowanie jej brata Kazimierza
(Odnowiciela), uznane za  bunt pogański i dla
wrogów Polski  będące dowodem, że jest
ona wciąż krajem pogańskim.  Myślała wiec
Gertruda o pieśni takiej, która i przez lud
byłaby przyjęta jako jego własna, by stała
się pieśnią nie tylko królewską ale i gminą,
potwierdzającą przynależność ludu do na-
rodów chrześcijańskich. Komuż zatem po-
myślność matki ojczyzny i jej narodu mo-
gła zawierzyć, jak nie Matce Jezusa –
Bogarodzicy ?

Przygotowania do koronacji księcia
Bolesława na króla Polski  tworzyły wła-
ściwy klimat by taka pieśń powstała i by po
raz pierwszy zabrzmiała podczas uroczy-
stości. Była by więc ona zarówno darem

dla Matki Boskiej, dla króla i narodu. Da-
rem zresztą nie jedynym na tę okoliczność
przez Księżną Gertrudę przygotowanym.
T. Michałowska wskazuje bowiem na jesz-
cze inny dar – paliusz (szatę kościelną), na
którym zdaniem badaczy ręką Gertrudy
został wyhaftowana modlitwa z prośbą
o udzielenie przez Boga łask Iziasławowi,
księciu Rusi. Paliusz ów został ofiarowany
przez Gertrudę i Iziasława arcybiskupowi
gnieźnieńskiemu w czasie koronacji Bole-
sława i z tej właśnie okazji w dniu 25 grudnia
1076 r.26

Jeżeli sformułowana hipoteza jest słusz-
na i prawykonanie Bogurodzicy miało miej-
sce podczas koronacji Bolesława Śmiałe-
go, to zrozumiałym  jest, że stała się ona
stałym elementem w liturgii w Katedrze
Gnieźnieńskiej pielęgnowanym aż po czasy
reformacji, to jest do XVI wieku.

Za autorstwem  Księżnej Gertrudy prze-
mawiają następujące fakty:

Treść najstarszych zwrotek posiada
ścisły związek z ikonografią bizantyjską
a język z językiem starocerkiewnosłowiańskim.
Modlitewnik Gertrudy zawiera miniatury
ikonograficzne o symbolice starochrześci-
jańskiej i wyraźnych wpływach orientalnych
(bizantyjskich)27 . Spośród  nich szczególną
uwagę zwracają Narodziny Jezusa. Scena
w stajence (f, 9 v ) i Tronująca Maria z Dzie-
ciątkiem (f., 41 r)28.

Treści  wspólne dla Bogurodzicy z in-
nymi modlitwami maryjnymi Gertrudy
a szczególnie z modlitwą zatytułowaną Alia
rozpoczynającą się od słów29 :

Święta Maryjo, zawsze Dziewico, przez
umiłowanie Syna Bożego....
 ze słowami polskiej pieśni współbrzmią  sło-
wa cytowanej:
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Święta i chwalebna, błogosławiona i prze-
sławna Boża Rodzicielko, najczystsza Dzie-
wico Maryjo [...] Ciebie chwalił poprzednik
Chrystusa [Jan Chrzciciel] wraz z wszystki-
mi prorokami....(podkreśl. M. D)

Pieśń została zapisana alfabetem łaciń-
skim, którym posługiwała się Gertruda. Nie
są znane jej teksty pisane cyrylicą. Niemniej
jednak wpływ pisowni rosyjskiej, ze wzglę-
du na zapis niektórych głosek w Boguro-
dzicy jest znaczący. Litera e obecna w alfa-
becie łacińskim i rosyjskim artykułowana jest
jako głoska ie. Pełni też funkcję zmiękcza-
jącą. Takie właśnie funkcje fonetyczne peł-
ni w takich słowach Bogurodzicy; dzewi-
cza, bogem, slawena, dzela. Uwagę zwraca
także zapis słów: yosz i gegosz wymawia-
nych jako jąż i jegoż. W zapis i artykulacja
słowa jegoż nie zaskakuje, gdyż w języku
rosyjskim jest on znany z takich słów jak:
geniusz, generał (pisany jeszcze przez Mic-
kiewicza jak jenerał), jednak przed noso-
wa na oznaczenia głoski j zostaje użyta
łacińska litera  y. Zapis tekstu  świadczy
o dużej wrażliwości muzycznej jego auto-
ra. Taka wrażliwość potwierdzają inne mo-
dlitwy Gertrudy pisane po łacinie, poprzez
swoją rytmizację i swoistą melodykę.

Określenie okoliczności, motywacji
stworzenia pieśni, jak też analiza porów-
nawcza treści Bogurodzicy z innymi modli-
twami maryjnymi Gertrudy pozwalają udo-
wodnić słuszność postawionej hipotezy. By
jednak mieć pewność, nie tyle do czasu
powstania utworu, bo ta uważam, że do-
stała dowiedziona ponad wszelką wątpli-
wość, ale co do autorstwa należy odpo-
wiedzieć jeszcze na parę pytań oraz prze-
prowadzić badania natury technicznej.

Pytanie pierwsze: jeżeli autorką pieśni
jest Księżna Gertruda, to dlaczego nie znala-

zła się ona w zbiorze modlitw Psałterza
Egberta w Cividale?

Jak podaje B. Kürbis H.V. Saurlend
wyróżnił cztery nawarstwienia w Psałterzu:
1) najstarsze, na które składa się 150 psal-
mów, 10 hymnów, Te Deum/ Modlitwa
Pańska i Credo; 2) nieco późniejsze, zawie-
rające Litanię do Wszystkich Świętych, tek-
sty konfesyjne oraz pouczenia, jak odpra-
wiać oficjum; 3) najmłodsze, którego
stanowią właśnie tzw. Folia Gertrudiana –
karty doszyte na początku kodeksu wraz
z kalendarzem i modlitwami;  4) ostatnie
zawiera wpisy nekrologiczne do Kalenda-
rza z XII w.30.

T. Michałowska, przeprowadzająca
szczegółową analizę zawartości psałterza
odnotowuje, że nie wszystkie jego składki
są kompletne. I tak w składce I  Foliów bra-
kuje jednej karty (pergamin B),  w II dwóch
kart (pergamin C)31 . Zdaniem autorki ana-
lizy braki kart w kodeksie rodzą przypusz-
czenie, że obecnie mamy do czynienia nie
z całym modlitewnikiem w jego pierwotnej
postaci, a zaginione karty pochodzą ze skła-
dek na kartach których Gertruda zaczęła
spisywać modlitwy. Jeżeli zatem na tych
kartach były zapisane, to znajdujące się na
nich tekst są  zaginione. Ponieważ brakuje
dwóch kart końcowych składki II, więc nie
pozwala się to zorientować, w którym mo-
mencie kolejność modlitw została zmąco-
na. Wiadomo jednak, że tę fazę układania
modlitewnika rozpoczynają pierwsze mo-
dlitwy do św. Piotra, które można datować
na 1075 r. , stąd jest niemal pewne, że zagi-
nione dwie kartki, jeśli były zapisane to
w czasie od schyłku 1075 do końca 1976.
W tym czasie rodzina książęca przebywała
w Niemczech  już prawdopodobnie po roz-
mowach z Henrykiem IV i  papieżem
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Grzegorzem VII, pragnęła przeczekać woj-
nę domową, która wybuchła w Niemczech
w spokojnym podówczas Brauwiler32 .
Czyżby zatem wtedy powstała polska pieśń?

Z opisu powstawanie modlitewnika
wynika, że był on spisywany na luźnych
kartach z poszczególnych arkuszy  perga-
minu, zaś ułożenie kompozycyjne całości
i oprawa introligatorska nastąpiły później,
gdy składki były już zdekompletowane33 .

Przeprowadzenie badań porównaw-
czych karty na której została zapisana
Bogurodzica (tekst krakowski I (Aa) z kar-
tami modlitewnika znajdującego się w Psał-
terzu pozwoliłoby potwierdzić lub wyklu-
czyć autorstwo Gertrudy.

Jeżeli nawet ustali się to ostatecznie, to
tajemnicą pozostanie przez kogo tekst zo-
stał przechowany i dlaczego został ukryty
jako wklejka okładki. Czy mógł on być do-
wodem w sprawie? Myślę bowiem, że je-
żeli prawykonanie pieśni miało miejsce pod-
czas koronacji Bolesława Śmiałego, a i później
była ona śpiewana na Wawelu to naruszało
to porządek łaciński w kościele. Jej napisa-
nie i upowszechnianie mogło być traktowa-
ne jako poważne wykroczenie, jeśli nie prze-
stępstwo. Jeśli w dodatku zauważono w jej
treściach wpływy bizantyjskie, to biorąc pod
uwagę fakt, że od czasu schizmy,  spowo-
dowanej poprzez oddzielenie się Kościoła
grecko-prawosławnego od Kościoła rzym-
skiego upłynęło zaledwie dwadzieścia parę
lat, mogła być uznana za dzieło heretyckie.
Czy zatem śpiewanie Bogurodzicy na dworze
Bolesława Śmiałego, nie było jedną z przy-
czyn konfliktu z biskupem Szczepanowskim
? Czy nie było uznane za jeden z ciężkich
grzechów, za które biskup odważył się rzu-
cić klątwę na króla?

Te pytania zapewne pozostaną bez od-
powiedzi.

Marian Dziwisz, polonista, filozof, dr nauk humanistycznych,
redaktor antologii tekstów. Judaizm, Kraków 1984, 250 s.;
Taoizm, Kraków 1990, 260 s.; autor Interpretacji, Kraków,
2000, 174 s.
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STANISŁAW FRANCZAK

Deszczowe nuty

Biegliśmy po łące
przez spłoszone trawy
a za nami biegł
zdyszany czas

który chłostał
nieposłuszne drzewa
i obrażone kamienie

a Ty
w mokrej koszuli
cała naga

trzymałaś wiatr za uzdę
i chowałaś we włosach
uratowane promienie

słońca

ANDRZEJ ZIOBROWSKI

wskrzeszenie Łazarza

słońce i spocone twarze
południe w Betanii
pełne oczekiwania
nawet drzewa zastygły
w tym milczeniu
tylko serce Marty
dudni zapamiętale

a szelest wypowiadanych słów
pobrzmiewa w uszach
niczym łoskot z chmur
w tym tłumie
który wspina się
po promieniach
bezgrzesznego nieba JANINA BERDAK gipsoryt „Ptaki”
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Tego trwania nigdy nie zmąciły idee
czasu ani przestrzeni; nurt rzeki płynął mniej
lub bardziej wartko w korycie mniej lub
bardziej rozlanym. Wystarczyła obserwacja
mniej lub bardziej precyzyjnego oszacowa-
nia. Pomiar był zbyteczny. W istocie rzeczy
J. Milton nie musiał raju odzyskiwać, bo go
nigdy nie stracił. Oryginalny ów myśliciel
nurzający się w jednolitym ciągu bytowa-
nia  i mądrości był zagorzałym zwolenni-
kiem rewolucji O. Cromwella a wrogiem
rojalizmu, stworzył wszechstronne koncep-
cje religioznawcze i mitotwórcze, a dopie-
ro współcześnie stał się obiektem zaintere-
sowań i badań. Bez Miltona nie byłoby
postępu. Liczne dowody renesansu dewizy
Milton redivivus, i eksplozja nadziei na
wszechświat bez początku i końca – jak raju
–  przytaczamy poniżej.

Aniołowie w raju nie liczą, wystarczą
im oceny analogowe, mniej lub bardziej,
o ile natomiast muszą zwrócić uwagę na za-
gospodarowanie rajskiej dziedziny, to pięć
palców ( o ile są wyposażone w to natural-
ne liczydło) musi im wystarczyć. O czasie
i przestrzeni nie może tu być mowy.

Dzieło R.R. Llinas I of my vortex2 od-
notowało pierwszy wstrząs sejsmiczny, po
którym nastąpiło regularne trzęsienie ziemi.
Wywołało najgłębszą rewolucję intelektu-
alną, ponieważ – ulegając naturalnej presji
intencjonalizmu i profetyzmu wyemancypo-
wała elementy przyszłości nie czekając na
dobrodziejstwa wróżbitów, kabalistów an-
tycypujących losy przyszłe. Emergencja za-
chwiała fundamentem bytu – zagrożone –
jako zbyteczne – stały się kategorie prze-
strzeni i czasu, będące fantazmatami wy-

Poszukiwanie
„Utraconego Raju”1

Niewątpliwie najbardziej natchnionym poetą i najgenialniej-
szym intelektualistą angielskim, zepchniętym w cień przez W.
Shakeaspera, był John Milton, autor Utraconego Raju (1667)
oraz  Raju odzyskanego (1671), w którym rządziła jednorod-
na świadomość subiektywna (self), i którego  natura nie była
„zboczona” ani zdeformowana, ani wreszcie zdegenerowana
przez odkrycie fikcji przestrzeni i czasu oraz przez procedury
ich egzystencjalnych pomiarów. J. Milton, wyznawca pante-
istycznego monizmu, którego nieprzemijającej wartości jesz-
cze nikt nie potrafił przecenić aż po dziś dzień, był piewcą
raju, jako otchłani wieczystego trwania.

JAN TRĄBKA
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myślonymi na użytek człowieka, aby mógł
skuteczniej zdobywać świat, a dopiero w
drugiej kolejności – przy okazji poznawać
naturę.

To co „spływało – w sposób pozornie
tajemniczy – z przyszłości, R.R. Llinas na-
zwał arbitralnie: vortex (wir). Nie wyklu-
czone, że z inspiracji  neurofizjologicznej,
jako że  należy do najwybitniejszych znaw-
ców mózgu, w którym rozliczne młynki
wirują. To, co jeszcze nie istnieje, a już wy-
wiera  zasadniczy wpływ na panoramę na-
ukową historii, różni, autorzy nazywali
odmiennie. Cybernetycy, którzy ową inter-
wencyjną fatamorganę ochrzcili atraktora-
mi3 i repilerami (przyciągaczami i odpycha-
czami), obserwowali przyciąganie, ale nie
wiedzieli co i kogo przyciąga, czyli co ro-
dzi ruch i wyzwala kierunkową siłę.

Ignorancja budziła niepokój, stąd nie-
łatwo było zdobyć się na nazwę tego nie-
pojętego ciągnącego do przodu czynnika.
Mnie najbardziej w duszy rezonuje „atrak-
tor”. G. I. Szypowowi4 pasowało „pole tor-
syjne”, kard. J. Ratzinger (przepraszam, że
wymieniam nie według godności i sympa-
tii) opowiadał się za „pustką wypełnioną
kreatywnością” 5. Wygląda na to „jakby
mgliste pomysły wyrosły z chmur i wysu-
wały się przed szereg”, a zamiast bezpre-
tensjonalnie przypaść do ziemi, to opano-
wują dalszy potok reaktywnych myśli
płynących zawsze i nigdy oraz wszędzie i
nigdzie.

Zwróćmy uwagę, że spójność (kohe-
rencja) w swej naturalnej konstrukcji, bez
pytania się o ludzkie przyzwolenie, nie ba-
zuje na egzystencjalnych charakterystykach
i nie posługuje się tworami czasowo-prze-
strzennymi, ale  stosunkami fazowymi, czyli

szacunkowymi przesunięciami różniczkami
umiejscowienia), opóźnieniami lub przyspie-
szeniami, czyli (różniczkami pędu). Jeste-
śmy naukowymi ignorantami i „świętokrad-
cami”, którzy pogardzają sakramentem
pomiaru, skal i jednostek mierniczych. Lek-
ceważą egzystencję czasu i przestrzeni de
facto nie istniejących, ale z łaski człowieka
panoszących się ogromnie, bo są bytami
tylko pomyślonymi, ale bez konkretnych
podkładek rzeczywistych. Odnajdujemy się
więc w łonie samego solipsyzmy Georga
Barkeley`a6.

Analogicznie postępujemy, gdy gene-
rujemy baśń o teraźniejszości także nieak-
tualnej w raju. Należy zwrócić pole inten-
cjonalności, subiektywności i wirtualności.
R. Brandstaetter, syn rabina konwertyty,
spostrzegł, że życiowy geniusz Żydów i ich
sukcesy zależą od tego, że uprościli sobie
buchalterię. Z gramatyki hebrajskiej wyrzu-
cili czas teraźniejszy; żyli i będą żyć prze-
rzutowywując bezpośrednio przeszłość na
przyszłość7.

R.R. Llinas2 sugeruje odwrotny kieru-
nek myślenia, bo proponuje, aby „przyszłość
wzięta z chmur, czyli wytrząśnięta z ręka-
wa jako wortex determinował rzeczywi-
stość, która powinna dopasować się do
wzorca objawionego i tkwiącego w „skarb-
cu zawartym” Między Niebem, a Ziemią 8.
Człowiek operacjonista podejmuje pozy-
tywny wysiłek: jeden z poznawania i prze-
żywania, drugi użytkowany na opis słowa-
mi historii oraz futurystyczne opowieści
wymuszone heterogennymi zasobami i du-
blującymi regułami antropoicznymi. Strasz-
nie późno wzięliśmy się i dotąd jeszcze nie-
śmiało przyznajemy, że osie czasowej
metryki i ścieżki sparametryzowanej prze-
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strzeni, to balast konkretu, bez którego wir-
tualność mogłaby się obejść. Właściwie
Między Niebem a Ziemią – panuje wirtual-
ność i tylko na krótki moment3 na małym
odcinku  i to po ludzku dotyka konkretne-
go ziemskiego globu i eksploatuje kawałek
nieba. Tak przedstawia się wirtualny obraz
intelektualny prawa i sprawiedliwości, o
które należy się upomnieć i walczyć nie ze
względu na splątanego i apokryficznego
człowieka, ale na integralność raju i cały
mądry świat zwierzęcy.

Spośród licznych przeszkód, które sam
człowiek w trakcie tzw. postępu postawił
sobie na swojej drodze, wcześniej można
się było spodziewać, że czas i przestrzeń
wykopią przepaść nie do przebycia. Nikt nie
przypuszczał, że zegary i chronometry, i sieci
geodezyjnych słupów odniesienia, są już
reliktami muzealnymi jako drugie pochod-
ne rzeczywistości rajskiej. Nie dotyczą na-
wet wirtualności, ale stanowią rezultat błęd-
nego, antropocentrycznego pojmowania
natury. Od początku dziejów nie było ani
jednej szkoły, ani nawet pojedynczego kie-
runku filozoficznego, który u swych pod-
staw nie miałby niewzruszonego twierdze-
nia, że czas i przestrzeń są absolutnymi
ramami  ogarniającymi rzeczywistość.

Od starożytności nauka wysuwa coraz
to nowe koncepcje układów geometrycz-
nych od Euklidesa począwszy, a skończyw-
szy na geometrii Riemanna, nie tracąc z oczu
faktu, że każdy rodzaj siatki narzucanej na
rzeczywistość wnosił swoje własne odmien-
ne wzory i rachunki wektorialne. Na wej-
ściu do Gaju Akademosa Platon umieścił
napis: „Nieznającym geometrii wstęp
wzbroniony”.

Oczywiście cały wysiłek intelektualny
poszedł na marne, bo nie przybliżył znajo-

mości natury. „Cała para poszła w gwizdek”,
burząc arsenał środków służących do jej
doskonalenia i podboju.

Gdybyśmy zezwolili na absolutyzowa-
nie czasu i przestrzeni, to automatycznie
wyeliminowalibyśmy możliwości intencjo-
nalizmu, profetyzmu, co równałoby się ze
skasowaniem „wirów”, „pól torsyjnych” i
„pustek wypełnionych kreatywnością”, któ-
re w cudowny sposób, bo nie wykonywany
ludzkimi rękoma, przyszłość splatałaby w
jeden warkocz z przeszłością. Bez wnika-
nia potajemnego przyszłości w meandry
atraktora nie byłoby mowy o postępie, czy-
li o powstawaniu dotąd nie funkcjonujących,
nowych urządzeń, ani problemów.

I tak mógłaby wyglądać eschatologia
losu świata.

1 J. Milton, Paradise lost, (1667), 10 tomów. Wyd. Pater
Parker, London; Paradise regainet (1971), Warszawa
1909, R. Dybowski, Milton i jego wiek.

2 R.R. Llinas, I of my vortex. From neurons to self. Brad-
ford Book the MIT Press, Cambridge Muss, London, En-
gland, 2001.

3 J. Trąbka, Odwieczny chaos a tworzenie się świata. Wyd.
UJ 2000;  Między Niebem a Ziemią. Studium apokryficz-
ne. STAL Kraków, 2007.

4 G.I. Szypow , Teoria fizycznej próżni. Moskiewska Aka-
demia Nauk, 1998.

5 J. Ratzinger, kard., Bóg i świat. H.G. Sowiński Deutsche
Verbuch Anstaltt GmbH Stutgartt, München 2000.

6 G. Berkeley, Works.  Wyd. Luce, TE  Jessop, 9 t. (1948–
1957).

7 R. Brandstaetter, Jezus Chrystus I jego apostołowie. Wyd.
PX, Warszawa 1959.

JANINA BERDAK gipsoryt „Złowiłem”
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Ale zacznijmy od pieca, jak mawiał mój
profesor, bo w istocie piec jest najważniej-
szy. Gdyby ktoś nie wiedział, to spalona
chałupa jeśli komin pieca jest nienaruszony,
nie jest uważana przez PZU za spaloną. Stąd
każdy chłop wie, że należy zwalić w takim
razie komin drągiem i już – śmieszne? Nie,
bo to jest żałosne, relikt epoki szałasów.

Powróćmy jednak do naszych spraw,
np. do demokracji w wydaniu polskim. Każ-
dy wie, że w naszym pięknym kraju są trzy
typy niezależnej od siebie władzy: ustawo-
dawcza, którą jest parlament,  wykonaw-
ca, którą jest rząd i  sądownicza. To dla-
czego rząd składa się w części z posłów, a
starosta czy marszałek województwa jest
radnym?

W parlamencie wystarczy większość
parlamentarna, by każde przestępstwo zo-
stało nieosądzone (wyjątek potwierdza re-
gułę). I z jakich przywilejów korzystają
członkowie władz, których nie ma zwykły
obywatel? W naszej najjaśniejszej prawie
każdą ustawę można obejść. Kto uchwala
te buble prawne? Parlamentarzyści. Mamy

JERZY HYRJAK

Zwariowane krajobrazy
Aura przekomarza się z nami jak panna na wydaniu, trochę
wiosny, trochę jesieni, szczypta śniegu, pięć deka mrozu, ale
za to  fura wiatru, który raz po raz daje się we znaki. Krajobraz
więc w taką pogodę jest co najmniej dziwny, żaden malarz nie
imałby się pędzla, by go namalować. Podobnie krajobraz spo-
łeczno-polityczny jest zaskakujący i zwariowany do tego stop-
nia, że trudno go namalować czy choćby opisać. Chyba, że
nazwać go jednym nieprzyzwoitym słowem, które ciśnie się
na usta, a nie  warto go przywoływać, by nie zgorszyć nikogo.

PUBLICYSTYKA             KĄTEM OKA

aż 460 posłów, 100 senatorów, no i prezy-
denta. I do tego kancelarie, doradców,
urzędników. Dominują prawnicy, fachow-
cy od siedmiu boleści. W głowie się nie mie-
ści, żeby jakaś ustawa przechodziła przez
to gremium z jakimiś usterkami prawnymi,
jak choćby o obowiązku złożenia oświad-
czenia  majątkowego przez radnych, staro-
stów, marszałków sejmików, burmistrzów
i prezydentów miast. Ale dura lec, sed lex,
czyli twarde prawo, ale prawo. Jakie są tego
konsekwencje, wszyscy wiemy na przykła-
dzie pani Gronkiewicz-Waltz i setek jej po-
dobnych opieszalskich. Kto wymyślił ten
stryczek na samego siebie? Posłowie. Pra-
wo powinni stanowić fachowcy, prawnicy
z prawdziwego zdarzenia, a nie posłowie i
senatorowie mający mętne wyobrażenie o
nim. Nasuwa się zatem pytanie, po co nam
tylu „reprezentantów narodu” w tych cia-
łach. Czy nie starczyłoby np. 100 posłów
bez senatorów, którzy postulowaliby pro-
blemy do ich opracowania przez fachow-
ców nim  przyjęliby ustawę? Może nie by-
łoby tyle bubli i państwo byłoby tańsze.
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Oszczędzę w tym miejscu wyliczanki. Po
cóż oświadczenia majątkowe polityków
skoro nikt ich nie sprawdza, a kto kontro-
luje zasadność ich wyroków? No cóż, to
jest polska demokracja!

Jeśli do tego dodać mechanizm upra-
wiania polityki partyjnej, w której nie liczy
się wspólne dobro, tylko partyjna walka, to
mamy obraz nędzy i rozpaczy kolejnej
Rzeczpospolitej. Nawet na szczeblu gmin-
nym zdarza się, że uchwała co do budowy
przysłowiowego mostku na miejscowej
rzeczce dzieli radnych. Nie dlatego, że ktoś
jest przeciwny tej inicjatywie, ale ze wzglę-
dów, pożal się Boże, politycznych. Jeśli rad-
ni z PiS są za, to opozycja jest przeciw.

Prezydent gminy stołeczno-któlewskie-
go miasta Krakowa prof. Jacek Majchrow-
ski próbuje przełamywać te schematy po-
działów i budować politykę Rady wokół
spraw wspólnych dla dobra mieszkańców.
Czy mu się to uda, Bóg jeden wie, bo poli-
tykierów ci u nas wielu. Najważniejsze, że
już rozpiera nas dobrobyt, jak podaje GUS.
Okazuje się bowiem, że przeciętne wyna-
grodzenie na koniec ub. Roku wyniosło
(uwaga!!!) w sektorze publicznym około
3200 zł. Tylko w sektorze  prywatnym wie-
dzie się ludziom nieco gorzej, bo przecięt-
na wynosi 2500 zł. Skąd takie dane? Ano z
głowy, czyli z niczego. Co daje takie „Uśred-
nianie”, chyba tylko podenerwowanie więk-
szości obywateli świetlanej Rzeczpospoli-
tej. Jak to się nalicza? Ano sposób jest
prosty. Jeśli bowiem dziesięciu pracowni-
ków zarabia łącznie 15 tysięcy miesięcznie,
czyli 1500 zł na osobę, i dodać do tego za-
robek prezesa 30 tys. zł miesięcznie, to ra-
zem daje to 45 tys., czyli 4.500 zł na głowę.
Ot. Statystyka, a w kieszeni dziura. A kto
policzy wzrost cen artykułów konsumpcyj-
nych? Koszty utrzymania po wejściu do Unii
wzrosły 32%; ceny transportu, a w ślad za

tym żywności, gazu, prądu, lekarstw. Ceny
czynszu z każdym rokiem są coraz więk-
sze. Tylko ceny mieszkań skoczyły ponad
50%. A GUS wylicza, że wzrosło też i wy-
nagrodzenie kolejno o 3% i wyżej. Słusznie
prawi publicysta Stanisław Kot, że propa-
ganda sukcesu w PRL była prymitywna, ale
nie była tak nachalna, kłamliwa i bezczelna
jak obecnie. Już dawno jesteśmy w raju,
tylko o tym nie wiemy!

Nie wiedzą też o tym emeryci i renci-
ści, w imieniu których sejm zadecydował o
tym, by przeznaczyć z pieniędzy dla ZUS
40 mln zł na budowę Świątyni Opatrzności
Bożej. Ta kradzież na oczach najbiedniej-
szej części naszego społeczeństwa nie jest,
broń Boże, przestępstwem. W świetle pra-
wa taką decyzję podjęli bowiem posłowie
przekonani widać o tym, że emerytom i tak
żyje się lepiej niż przewiduje to prawo. Dla-
czego nikt nie zapytał tych biedaków o zda-
nie? Ale to nie wszystko, z puli ZUS uszczk-
nięto w sumie 714 mln zł, a to na premie i
pensje dla urzędasów, a to na remont kolej-
ki krzesełkowej na Skrzyczne w Beskidzie
Śląskim, a to na mityczną autostradę, któ-
rej budowa paru kilometrów jest roboczym
hasłem od lat.

Czy ktoś pomyślał, że jeśli pieniądze z
puli Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
przeznaczy się na inne cele, to FUS będzie
musiał je pożyczyć, żeby starczyło na  bie-
żące uposażenia emerytów i rencistów?
Drobiazg, bo ten dług trzeba będzie zwró-
cić. Z czego? Z naszych podatków. Tyle
tylko, że grupa emerytów rośnie (choć już
płacili składkę  emerytalną, tym razem płacą
podatek od otrzymywanej emerytury), a po-
datników coraz mniej, bo przecież nadcho-
dzi niż demograficzny, z czego jeszcze część
siły roboczej wyjeżdża za pracą za granicę.
Ale tym nie martwią się nasi „deputaci”. Oni
mają zapewnione niezłe uposażenie i jakoś
przeżyją.
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 Pomysł został przyjęty. Uznano, że
będzie to świetna okazja do wspomnień
o Bitwie Grunwaldzkiej, o Pomniku Pade-
rewskiego i Koniecznego oraz szansą na
zwiedzenie Krakowa i jego historycznych
zabytków, co dla wielu młodych ludzi, może
być wielkim przeżyciem patriotycznym.

Pierwszy Rajd Grunwaldzki zorganizo-
wano w 1976 r., a ostatni – jak dotąd po raz
32. – w 2006 r. Przyjeżdżają do Krakowa
5-osobowe zespoły, reprezentacje woje-
wództw na 3-dniowy Rajd, który każdora-
zowo kończy się uroczystym apelem pod
Pomnikiem Grunwaldzkim. Organizatorem
tych Rajdów jest Rada Wojewódzka PTSM
przy udziale krakowskiego kuratorium.

Nie ukrywam, że jestem dumny z tego
Rajdu, przede wszystkim dlatego, że ten
Rajd tak długo już trwa i mam nadzieję bę-
dzie trwać nadal. Obecnie okazuje się, że
Rajd Grunwaldzki, a właściwie Bitwa Grun-
waldzka nabiera nowych wartości. Może się

Zwycięskie karty
historii Polski
a wychowanie
patriotyczne młodzieży
Proszę mi wybaczyć, że rozpocznę swoje wywody od osobi-
stych wspomnień. Było to w 1975 roku, a zatem już ponad
30 lat temu. Zgłosiłem wówczas, na posiedzeniu Rady
Głównej Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych,
odbywającym się właśnie w Krakowie – propozycje, aby w
rocznicę odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego na pl. Matej-
ki (1975 r.)  organizować corocznie Ogólnopolski Rajd
Grunwaldzki Młodzieży Szkolnej.

JAN NOWAK

okazać najważniejszym wydarzeniem histo-
rycznym, które mogłoby być symbolem,
a może nawet przełomem w obchodach
ważnych rocznic państwowych.

W ostatnich latach – jak powszechnie
wiadomo – obchody rocznicowe w naszym
kraju ukierunkowane są przede wszystkim
na klęski narodowe... Ekipa rządząca lubu-
je się w celebrowaniu obchodów rocznic,
w których Polska i Polacy ponosili klęski,
licząc od powstań narodowych w XIX wie-
ku a kończąc na Powstaniu Warszawskim
w 1944 roku.

Rozważmy ze spokojem, jakie były
szanse militarne Powstania Warszawskiego.
Praktycznie nie było żadnych szans, nie było
broni ani dowódców, nie było sojuszników
ani na Wschodzie ani na Zachodzie. Kie-
rownictwo Rządu Londyńskiego było prze-
ciwne powstaniu. A jednak ze względów
politycznych wywołano powstanie, dopro-
wadzając do wyniszczenia ludzi i zburzenia
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miasta. Czy to jest powód do naśladowa-
nia? Nieprawdziwy jest też mit, że powsta-
nia listopadowe i styczniowe czy też War-
szawskie, nie mając szans na sukcesy
militarne, podtrzymywały ducha narodowe-
go Polaków. Wiele jest krajów i narodów,
które nie miały swojej państwowości, nie
wzniecały powstań, a potem przy realnej
okazji uzyskały niepodległość.

Nie wdając się w szczegółowe rozwa-
żania wyrażam głębokie przekonanie, że w
wychowywaniu patriotycznym młodzieży
trzeba pokazywać przede wszystkim suk-
cesy – zwycięstwa a nie klęski i niepowo-
dzenia.

Analizując historię Polski – na prze-
strzeni dziejów – można zaproponować
wiele wydarzeń, które warto wykorzystać
przy opracowaniu programu wychowania
patriotycznego polskiej młodzieży. Oto pro-
pozycje w kolejności chronologicznej:

BITWA POD GRUNWALDEM (1410)

Jako pierwszy przykład wielkich wy-
darzeń historycznych posiadający wysoką
nośność patriotyczną, można uznać zwy-
cięską Bitwę pod Grunwaldem stoczoną 15
VII 1410 r. Na ówczesne czasy Krzyżacy
byli dla Polski największym zagrożeniem.
Do wojny z Krzyżakami Polska i Litwa po-
łączone wówczas unią personalną, sposo-
biły się przez kilka lat. Rozpoczęta wojna
w 1409 r. w pierwszym roku nie przyniosła
rozstrzygnięcia. Zimą Jagiełło i Witold opra-
cowali plan działań na 1410 r. Zakładano
frontalny atak na Malbork, ówczesną stoli-
cę państwa krzyżackiego.

Główna bitwa rozegrała się na Polach
Grunwaldzkich, gdzie wojska polskie i li-
tewskie, wspomagane przez oddziały ruskie,

czeskie i tatarskie starły się z Krzyżakami,
w szeregach których walczyło wielu ryce-
rzy praktycznie z całej Europy Zachodniej.
Początkowo szale bitwy przechylały się na
korzyść Krzyżaków, którzy rozbili szyki
wojsk litewskich, później rozwaga i konse-
kwencja dowódcza Jagiełły doprowadziły
do oskrzydlenia Krzyżaków i do zwycię-
stwa. Zginął wódz krzyżacki Wielki Mistrz
Ulrich von Jungingen i szereg dostojników
zakonnych.

Zwycięstwo pod Grunwaldem spowo-
dowało na długie wieki zmianę w układzie
sił w środkowo-wschodniej części Europy,
w której Polska odgrywała coraz to większą
rolę.

UNIA
POLSKO-LITEWSKA (1385–1795)

Trwała od XIV do XVIII wieku, czyli
ponad cztery wieki. Początek stanowiła
Unia w Krewie (1385), kiedy to Wielki Ksią-
że Litewski Jagiełło zobowiązał się po ślu-
bie z Jadwigą z rodu Piastów i objęciu tro-
nu polskiego wprowadzić na Litwie
chrześcijaństwo i przyłączyć ziemie Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego do Polski. Wie-
le było potem umów zawieranych między
Koroną (Polską) a Litwą, różny był ten
związek między państwami, niekiedy opar-
ty tylko na więzach dynastii Jagiellonów, aby
wreszcie Unią Lubelską (1569) utworzyć
jedną, zjednoczoną Rzeczypospolitą Oboj-
ga Narodów (a właściwie trzech narodów:
polskiego, litewskiego i ruskiego), która
przetrwała aż do rozbiorów.

Unia polsko-litewska należała do naj-
donioślejszych faktów – wydarzeń histo-
rycznych w dziejach Europy. Przyniosła też
doniosłe skutki militarne i społeczno-poli-
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tyczne. W pierwszym okresie umożliwiła
likwidację niebezpieczeństwa krzyżackiego
(Grunwald) a później w XV i XVI wieku
przyczyniła się do uzyskania przez Polskę
mocarstwowej pozycji.

Oto przykład, jak wielkie sukcesy moż-
na osiągnąć prowadząc mądrą i daleko-
wzroczną politykę dyplomatyczną. Dziś
jeszcze z dumą podkreślamy, że z Jagiello-
nami spokrewnione są wszystkie panujące
w Europie rodziny monarsze, co zamierza-
my wykorzystać przy obchodach 750-lecia
lokacji Krakowa.

ODSIECZ WIEDEŃSKA (1683)

Wielkim wydarzeniem historycznym na
miarę europejską była Odsiecz Wiedeńska
króla Jana III Sobieskiego, w czasie której
jako naczelny wódz wojsk polskich i au-
striackich odniósł wspaniałe zwycięstwo nad
Turkami 12 IX 1683 r. Sytuacja Austrii była
naprawdę trudna. Turcy otoczyli Wiedeń,
który praktycznie nie miał żadnych szans
obrony. Dopiero przybycie wojsk polskich
Sobieskiego odwróciło losy wojny turecko-
austriackiej. Pod Kahlenbergiem (w okoli-
cach Wiednia) Jan III Sobieski zdecydowa-
nie pokonał Karę Mustafę i zdobył bogaty
jego obóz.

Tym zwycięstwem Sobieski uchronił
Austrię i inne państwa niemieckie, a może
nawet całą Europę Zachodnią, przed nawałą
turecką, która niosła z sobą swoją religię –
islam. Ale znowu tak, jak przez wiekami
nie pozwolono Jagielle po bitwie pod Grun-
waldem na pełne zwycięstwo nad Krzyża-
kami, tek teraz nie pozwolono Sobieskie-
mu na wykorzystanie jego zwycięstwa pod
Wiedniem na wzmocnienie władzy królew-
skiej i przeprowadzenie reformy państwa.

W rezultacie doszło do rozbiorów Polski,
w których uczestniczyły, oprócz Rosji tak-
że Austria i Prusy, a zatem państwa obro-
nione przez Sobieskiego pod Wiedniem.

KONSTYTUCJA 3 MAJA (1791)

Uchwalona została przez Sejm Czte-
roletni (1788–1792), który zmierzał do
zmiany ustroju Rzeczypospolitej Polskiej,
ograniczając władzę możnowładców i du-
chowieństwa na korzyść szlachty i miesz-
czaństwa.

Głównymi twórcami Konstytucji 3 Maja
były światłe osoby epoki oświecenia tacy
jak: S. Małachowski, I. Potocki, H. Kołłą-
taj, skupione w Stronnictwie Demokratycz-
nym. Uzyskali oni poparcie króla Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego i uchwalili
Konstytucję pod nieobecność opozycji, któ-
ra jeszcze nie wróciła na Sejm po wyjeź-
dzie na święta.

Najważniejszymi postanowieniami
Konstytucji 3 Maja było zniesienie liberum
veto, wprowadzenie dziedziczenia tronu,
zwiększenie armii do 100 tys. Konstytucja
brała też chłopów pod „opiekę prawa i rzą-
du krajowego”, ale utrzymano poddaństwo
i pańszczyznę chłopów.

Na ówczesne czasy Konstytucja 3 Maja
była najbardziej demokratyczna, postępo-
wa, była pierwszą Konstytucją w Europie
i drugą na świecie (po Konstytucji Stanów
Zjednoczonych). Możemy być dziś dumni,
że Konstytucja 3 Maja – jakkolwiek prak-
tycznie nie weszła w życie – jest tworem
mądrości Polaków, którzy uchwalając Kon-
stytucję chcieli uchronić Polskę przed ko-
lejnymi rozbiorami.
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BITWA RACŁAWICKA (1794)

Kolejnym ważnym wydarzeniem histo-
rycznym, o dużym potencjale patriotycz-
nym, jest Bitwa Racławicka, jaką Tadeusz
Kościuszko stoczył 4 IV 1794 r. z rosyj-
skim oddziałem gen. Tormasowa. Wpraw-
dzie zwycięstwo Kościuszki odniesione
zostało nie w bitwie z całą armią rosyjską,
ale z małym oddziałem, niemniej wartość
tego zwycięstwa była dwojaka: po pierw-
sze rozniosła się echem po całej Rzeczypo-
spolitej i spowodowała wybuch powstania
w różnych rejonach kraju, po drugie ze
względu na udział w tej bitwie osławionych
kosynierów chłopskich pod wodzą Wojcie-
cha Bartosa-Głowackiego, zaczęto coraz
powszechniej uznawać stan chłopski za
część narodu, bo dotychczas tylko szlach-
tę, możnowładztwo i duchowieństwo okre-
ślano mianem narodu. Powstanie Kościusz-
kowskie niebawem upadło, nie zdołało
obronić Konstytucji 3 Maja ani zapobiec
zbliżających się rozbiorów Polski. Było jed-
nak realną próbą ochrony i naprawy Rze-
czypospolitej.

OBRONA WARSZAWY (1920)

W 1918 r. Polska po 127 latach zabo-
rów odzyskała niepodległość. Niebawem
uwikłała się w wojnę polsko-radziecką w
latach 1919–1920. Początkowo wojsko
polskie, wspomagane przez oddziały ukra-
ińskie, dowodzone przez Petlurę, zdołało
zdobyć większość ziem litewskich, ruskich
i ukraińskich z Kijowem włącznie (7 V
1920), ale później losy wojny się odwróci-
ły, głównie po atakach armii konnej Budion-
nego, i w rezultacie Armia Czerwona zna-

lazła się pod Warszawą. Sytuacja stała się
niebezpieczna. Sejm powołał Radę Obrony
Państwa. Po nadzwyczajnej mobilizacji sił
obronnych wojskowych i cywilnych, w tym
młodzieży, udało się stronie polskiej pod do-
wództwem Józefa Piłsudskiego powstrzy-
mać ofensywę radziecką i po kilkudniowych
walkach pod Warszawą w dniach 12–15
sierpnia 1920 r. Przejść do kontrnatarcia.

Zwycięstwo w Bitwie o Warszawę po-
zwoliło obronić niepodległość Polski, którą
co dopiero odzyskaliśmy a także uchronić
Europę przed ewentualnym marszem Ar-
mii Czerwonej na kraje zachodnie, tym bar-
dziej że wówczas idee socjalistyczne były
bardzo popularne.

ZDOBYCIE BERLINA (1945)

II wojna światowa była największą
i najkrwawszą wojną w historii ludzkości.
Trwała 6 lat, uczestniczyły w niej 72 pań-
stwa (ponad 2 razy więcej, niż w I wojnie
światowej). Ogólne straty w ludziach wy-
niosły ponad 50 mln  istnień, zamordowa-
nych przez faszystów i zmarłych w skutek
epidemii czy głodu. Praktycznie zakończy-
ła się zdobyciem Berlina po ciężkich wal-
kach ulicznych 2 maja 1945 r., w których
obok żołnierzy armii radzieckiej wzięła
udział I Dywizja Piechoty im. T. Kościusz-
ki – jako jedyna przedstawicielka sojuszni-
cza wschodniego frontu.

To był akt sprawiedliwości dziejowej,
bo największe straty w II wojnie światowej
poniosły: Związek Radziecki (20 mln) i
Polska (6 mln) ludzi. Gdyby wojna nie skoń-
czyła się zwycięstwem aliantów, groziłaby
nam ze strony Niemiec hitlerowskich zagła-
da biologiczna całego narodu.
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KATARZYNA OCHNICKA

szepnij mi w ciszy czasem mi zadrżyj
czasem idź

masz jedno imię związane sznurem czy
powie o Twoich historiach
zmyślonych w pół-śnie czy zakpi wierszem
z rozlicznych gorzkich łez

że jestem powiedz że jesteś powiedz że
nigdy nie zechcesz inaczej powiedz

masz jedno imię z wplecionym strojnym
turbanem czy zalśni rannym
trzepotem za oknem i Tobą pod senną
ręką czy muśnie śmiechem
soczystym czy czy czy

nie klnij za mnie nie szepcz za mnie nie
znikaj ode mnie za mnie

że przyjdziesz wystarczy wrócisz że
gestem dławiącym z nadmiaru

czułości wystarczy że wkleisz mnie w stru-
mień wystarczy że że że

nie mów że nigdy nie zmieniaj się w mrok
że nigdy mi nie milcz że nigdy
że

JÓZEF JANCZEWSKI

*
do świątyni lasu

w kratownicę pni sosen
wplątał się człowiek

*
Póty świat póki

będzie trwał na filarach
niezachwianych cnót

*
Dźwięczy podkowa

w nieszcześciu znajdziesz szczęście
tylko wierz we mnie

W sumie zdobycie Berlina jest powo-
dem do uznania tego wydarzenia jako dzie-
jowego zwycięstwa dla Polski, Europy
i świata – jako najważniejszego zwycięstwa
w XX wieku.

*
*      *

Oczywiście możnaby wymieniać i oma-
wiać jeszcze wiele innych zwycięstw, bitew,
sukcesów dyplomatycznych, czy innych
ważnych wydarzeń historycznych, które
mogą przyczynić się do kształtowania pa-
triotyzmu młodzieży, ale to już okazja do
kolejnych przemyśleń.

Autor jest historykiem, nauczycielem w szkołach
średnich, w latach 70. był kuratorem oświaty i wy-
chowania w Krakowie.

JANINA BERDAK „Luiza”
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Poezja Krystyny Szlagi właściwie od
lat koncentruje się wokół problemu walki
dobra ze złem, szczególnie w przestrzeniu
duchowej Polski. Obecny tu manicheizm
przybiera w niej różnorodne postaci walki:
dnia z nocą, światła z ciemnością, ale i mi-
łości ze zdradą czy prawdomówności z za-
kłamaniem. Jej wybór poezji wydany w pro-
minentnej serii „Poeci Krakowa” w sposób
zdecydowany eksponuje tę dialektykę po-
sługiwania się tak formowanym dyskursem
wiersza i nosi znamienny tytuł: Niebo po
Ikarze. Artystce idzie głównie o wniknię-
cie w głębię istoty bytu człowieka miotane-
go wewnętrznymi sprzecznościami, stano-
wiące zarazem syntezę jego uwarunkowań
biologicznych w połączeniu z kulturowymi
oraz społecznymi. Stara się krok po kroku,
by zedrzeć maskę, za którą skrywają się

RECENZJE

IGNACY S. FIUT

Poeci powracający
do swoich
ojczyzn mentalnych?
Wydaje się, że w życiu emocjonalno-uczuciowym twórców li-
teratury polskiej odradza się nowy typ wrażliwości na to, co
zwykło określać się mianem poczucia więzi z własną ojco-
wizną i ojczyzną, choćby tylko na poziomie mentalnym, za
którymi muszą stać mocne doświadczenia otoczenia społecz-
nego twórców. Przedstawione dokonania artystyczne prezen-
towanych tu książek poetyckich zdają się wyraźnie o tym
świadczyć. Sięgając po te tomiki każdy może się przecież
o tym bezpośrednio przekonać. W ten sposób stwierdzenie
Czesława Miłosz, że „poeta pamięta” staje się nadal aktualne
i nabiera nowego sensu.

zarówno zwierzęce jak i boskie siły kieru-
jące ludzkim istnienie, ujawniające prze-
ogromną skalę odcieni dramaturgii jego ist-
nienia. Nie może się bowiem pogodzić
poetka z faktami, szczególnie tymi zaczerp-
niętymi z najnowszej historii, w których
„boskie” motywy działania prowadziły lu-
dzi do gwałtu, wojny, przemocy, a świat
doświadczał ogromnego upodlenia. Tech-
nikami, dzięki którym poetka uzyskuje zna-
komite efekty estetyczne, są bez wątpienia
wielowarstwowe dialogi rozgrywające się
w jej wierszach, ale i bezwzględnie apodyk-
tyczne monologi, odsyłające w głęboki na-
mysł nad sensem istnienia człowieka w świe-
cie. Czy można lepiej ukazać absurd wojny,
kiedy czyta się lapidarny wers, że można
z niej wynieść jedyny łup – własne życie. Dla
Szlagi wszelkie światy kreowana w imieniu
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Boga zawsze ulegają zwyrodnieniu, którym
jest zwilczenie ludzi i obyczajów i dlatego
zastanawia się jak jest możliwe, by dobrem
zło zwyciężać. Przyczyny tego stanu rze-
czy – jak pisze poetka w jednym z wierszy
– wynikają z tego, iż: Przeszłość zaprzeczo-
na/zjawia się/upiorem, zaś w innym wier-
szu wyjaśnia precyzyjniej: Nie zdarzenia/
lecz odczucia zdarzeń/są naszą rzeczywisto-
ścią//Nie prawda/lecz wyobrażenie praw-
dy/jest naszym poznaniem. Dlatego starość
przypomina nieczytelny rękopis, zaś śmierć
w przyrodzie rodzi życie, które kultura uni-
cestwia w micie wieczności. Poetka przy-
pomina także, by nie zapominać nigdy zie-
mi dzieciństwa, bo ona jest dla każdego jego
osobistym słońcem, do którego ciągnie go
jak przysłowiowego Ikara, choć finał takie-
go lotu zdaje się być już przesądzony.

W serii „Poeci Krakowa” ukazał się
również wybór wierszy znakomitego kra-
kowskiego poety Andrzeja Krzysztofa
Torbusa, noszący swojsko brzmiący tytuł:
Na skraju lasu jest zielony dom. Należy
on do tego pokolenia pisarzy, które wyra-
stało w cieniu twórców Nowej Fali: Ryszarda
Krynickiego, Adama Zagajewskiego, Sta-
nisława Stabro, Wita Jaworskiego, a sku-
piało się wokół grupy „Tylicz”, gdzie pierw-
sze skrzypce grali: Józef Baran, Adam
Ziemianin, Andrzej Warzecha i właśnie Tor-
bus. Ich światy poetyckie charakteryzowały
się wnikliwym emocjonalnie i analitycznym
studiowaniem konkretnych przypadków
losów ludzi, ujmowanych baśniowymi
metaforami, ukazującymi je na tle natury
i świata społecznego w całej jego złożono-
ści i krasie. Elementy egzystencjalne pod-
miotów lirycznych, poszukiwanie przez nich
sensu życia, dla tej formacji literackiej jawi-
ło się szczególnie ważnym przedmiotem pe-

netracji artystycznej. Wnieśli w ten sposób
do rodzimej literatury osobliwe wartości,
ukazując autentyczny obraz losów ludzi
uwikłanych w prawa natury, historii oraz
mechanizmy życia zbiorowego. Ważne było
również dla tej grupy nawiązywanie do kla-
sycznych kanonów literatury polskiej, ale i
form literatury klasycznej, którym nadawa-
li adekwatne do potrzeby czasu formy. Dla
Torbusa, który posiada chyba szczególnie
wrażliwy słuch na muzyczność mowy ro-
dzimej, najbardziej ulubionymi formami
tworzenia są ballady, piosenki, kołysanki
i utwory liryczne o charakterze trenów, psal-
mów, inwokacji, rozmów intymnych i eroty-
ków; wszystkie przepełnione rymem, ryt-
mem oraz melodyjnością. Inną właściwością
jego wierszy jest niewątpliwie ciągle obec-
ny w nim ekstremalnie subiektywny punkt
widzenia, powodujący, że wiersze te przy-
bierają formę dialogu, a często nawet bie-
siady słownej, której celem jest budowa
wspólnoty emocjonalnej między ludźmi oraz
nieustanne poszukiwanie wśród nich odmian
twarzy miłości, która łączy, a nie dzieli. Ory-
ginalność poezji Torbusa dobrze ilustruje
taki oto wiersz bez tytułu: Niech ci się przy-
śni dom nad rzeką/z tą gwiazdą spadłą nie-
daleko.//Niech ci się przyśni staw a w sta-
wie/zgubiony księżyc – oko pawie.//Niech
ci się nie śni biel pościeli,/która nie łączy
ale dzieli.//Niech ci się nie śnią konie w bie-
gu/co potykają się na śniegu.//Niech ci się
nie śni nic w ogóle,/kochaj mnie tylko jak
najczulej.

W cieniu pomysłów „amerykańskich
bitników”, szczególnie Alana Ginsberga,
ciągle pochylając się nad istotą poezji two-
rzy Szczęsny Wroński. W ubiegłym roku
nakładem Wydawnictwa Miniatura ukaza-
ły się dwa jego tomy wierszy, a mianowi-
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cie: Poręcze i smak ciemności i smak świa-
tła (wiersze z lat 1990–2001). Ten aktor
i poeta traktuje sztukę wierszowania jako
formę teatralizacji życia codziennego, gdzie
zarówno dramat jak i komedia stanowią
jego sytuacyjne maski. Poezjowanie w tej
perspektywie wymaga nieustannego skupia-
nia się nad detalami, pozornie nieistotnymi
fragmentami świata życia społecznego, ale
i nieustannej improwizacji, bo w życiu, po-
dobnie jak w poezji, wiele „niestworzonych
rzeczy” jest przecież dozwolone, choć ist-
nieją granice niemożliwe do przekroczenia,
do których należy poczucie stylu i smaku
estetycznego. Poezja Wrońskiego – to nie-
wątpliwie wysublimowany artyzm w bez-
pośredniej konfrontacji ze słowem, które
doświadczeniu uczuciowemu świata zastę-
puje jego rzeczywisty przedmiotowy obraz,
a więc broni go przed unicestwienie lub
odsyła w niebyt. Jest ona również grą z wie-
loma niewiadomymi, której celem mimo-
wolnie staje się chęć urzeczywistnienia za-
miaru wygrywania zarówno większego
piękna, ale dobra spajającego ludzi we
wspólnoty. Poezja ta ma niewątpliwie spo-
łeczno-lingwistyczny charakter, bo przecież
szuka słów, które dałyby odpowiedni kształt
rzeczom i ludziom, a jeśli jest to niemożli-
we, to powinna oddalić się na „bezsłowie”
po to, by czuwać w ciszy i czekać na odpo-
wiednią chwilę. W jednym z wierszy bez
tytułu zapytuje więc: dziś moje wiersze wy-
dają się puste/przeglądam je i sobie się dzi-
wię/czy to co mnie wypełnia/udaje że go nie
ma? Wroński jest przekonany, że właści-
wie słowa są kluczem do świata ludzkiego,
nawet stwierdza, że sami jesteśmy słowa-
mi, i dlatego jego gry słowne, treningi wer-
balne, badanie pojemności znaczeniowej
wypowiedzi, próby zaglądania do ich pod-

glebia – to kwestie, które zawsze są dla
poezji, ale i dla sztuki jako takiej, ważne,
bo sięgają do pierwotnego laboratorium
naszej mowy, z którego wyrasta człowie-
czeństwo, jego duchowość, a w konse-
kwencji kolejne formy kultury określające
nasze sensy istnienia. Szczególnie wrażli-
wy na pleniące się plagi społeczne, wynika-
jące z ułomności człowieka, ale i rozpadu
struktur społecznych stara się pokazać, że
walka – nawet słowem – zawsze koi ból,
cierpienie i może głośno przypominać o po-
trzebie elementarnej sprawiedliwości, której
deficyt w świecie jest coraz bardziej prze-
rażający. W poetyckim eseju pt. „Pop-po-
ezja” wyraźnie mówi: Poezja nie jest magią,
jak wydaje się niektórym poetyckim piro-
technikom czy specjalistom od poetyckiej
ikebany. Ona jest próbą powrotu do świą-
tyni – wtajemniczeniem w niewidzialne,
walka o wartości, które wątleją w pościgu
za władzą, pieniądzem i łatwo dostępnymi
a mocnymi wrażeniami. Poeta to ktoś, kto
wierzy w sprawczą siłę słowa, w jego moc
pokrzepiającą – by nie zbydlęcieć, zacho-
wać ludzką twarz, trzeźwość umysłu, czy-
stość uczuć.

Również dwa tomiki wierszy wydała
w ubiegłym roku Barbara Dziekańska,
mieszkająca w Rudzie Śląskiej, prócz po-
ezji zajmująca się animacją kultury i życia
muzycznego na Śląsku. Pierwszy nasi tytuł
Moja mama nie pyta o pogodę, a drugi,
będący wyborem z całości jej dorobku twór-
czego, Zapalę noc. Wiersze Dziekańskiej
stanowią bardzo ciepły przykład poezji po-
wstającej na marginesie życia i starający się
puentować wszystkie jego ważne chwile
w duchu bezgranicznej miłości, o której pi-
sze, że jest szalona, zielona kościospręży-
sta i zawsze pachnie bukietami. Namysł nad
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przygodnością życia ludzi, bliskich i tych ob-
serwowanych od zewnątrz, nad ich dąże-
niem do przetrwania i poszukiwaniem mi-
łości na każdą dalszą jego chwile, to przede
wszystkim tropy emocjonalnych fascynacji
autorki widziane przez okulary miłosne.
W pierwszym tomiku, który właściwie sta-
nowi wyraz uczuć rodzicielskich skierowa-
nych ku nieobecnym już rodzicom, Dzie-
kańska kontempluje wiele fundamentalnych
pojęć związanych z moralnością człowie-
ka, takich jak: dobro, los, obłuda, sumienie,
osaczenie, pokora itp., wchodzi z nimi
w mocne zwarcia, jakby na ringu przypo-
minającym walkę przeciwstawnych sił, na-
dając im osobliwe znaczenia, ukazujące ich
sensy w zwarciu z nonsensami. Pokazuje
jednocześnie, że w konkretnych chwilach
życia jesteśmy bezradni, skazani na przy-
słowiowa łaskę losu. Nie możemy, choć
chcemy, pomóc sobie i bliźnim, a więc dra-
mat jest wpisany w naszą naturę. W jej wier-
szu bez tytułu możemy zobaczyć taką sytu-
ację: na parapecie otwartego okna/pobity
chłopiec/pośpiesznie liczy piętra//kwadrat
stęchłego betonu/nieobliczalnie wyniósł/
jego wyobraźnie/daleko/poza błękit. Twór-
czość Dziekańskiej w obecnym przekroju
jest głęboko przepojona liryzmem i eroty-
zmem, stanowi również interesujące stu-
diów rozwoju i ewolucji miłości między
dwojga ludźmi. Poetka bowiem wierzy, że
życie bez płomieni miłosnych nie ma wigo-
ru, ciepła, wyrazu; a staje się konsumpcją
uczuć bliskich, pozbawioną smaku. Osobi-
ste doświadczenia zgrabnie formuje w mit
inspirowane własnymi doświadczeniami,
które komponuje się skutecznie w symfo-
nię życia, w której przecież muszą być miej-
sca na fałszywe improwizacje. Pomimo tego
w jej wierszach siła kobiecego seksualizmu

i związanych z nim instynktów pozwala jej
żywić nadzieję, że faktycznie zawsze
w życiu dwojga ludzi jest szansa, by zapalić
w każdą jego noc ciepły płomień miłości,
bo zalotność naszego istnienia i ponętność
przyszłości zawsze nam to umożliwia. Kli-
mat tych przekonań autorki zdaje się odda-
wać wiersz pt. „To już było”, w którym czy-
tamy: najpierw/byłam pszczołą/twojej barci/
/potem/perłą w muszli rąk//a jeszcze potem/
budowaliśmy/bocianie gniazdo//teraz/zno-
wu idziemy/do potem.

W Limanowej mieszka, z zawodu in-
żynier budowlany, z potrzeby serca poeta,
a jest nim niewątpliwie król ducha tej zimie
Beskidu Sądeckiego Marek Jerzy Stępień,
który wydał kolejny i ciekawy zbiór wier-
szy pt. Droga we mgle. Jego twórczość sta-
nowi właściwie niekończące się medytacje
i metafizycznie rozbudowane refleksje nad
stosunkiem Boga do świata, które swoją
moc i piękno ujawnia w przyrodzie, choć
niewielu jest dane to głębokie doświadcze-
nie owego absolutnego bytu. Rodzima lite-
ratura miała jednak szczęście, bo trudno nie
wspomnieć w tym miejscu o tak wybitnych
poprzednikach tej orientacji poetyckiej: Bo-
lesławie Leśmianie, Jerzym Harasymowi-
czu, Tadeuszu Nowaku, ale i ks. Janie Twar-
dowskim. Do tej orientacji duchowej należy
niewątpliwie Stępień, którego głównie in-
spiruje owa pełna „gromobicia wrażeń”
naturalnych cisza, będąca niekończącym się
dla niego horyzontem uczuciowego wnika-
nia w tajemnice świata. Niby lunatyk, nie-
poprawny marzyciel, amator pieszych wę-
drówek, a właściwie pielgrzymek po
limanowskim i beskidzkim padole istnienia,
a dla niego najwspanialszym świecie, pisze
pełne ekstazy wiersze jakoby ciągle modlił
się do najwyższego, co pozwala mu brać
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w nawias wszelkie dolegliwości i zatroskanie
o codzienność – taki lokalny i niepopraw-
ny, ale i bardzo pociągający pięknoduch,
który właściwie nie odróżnia jawy od snu
i jest mu z tym chyba bardzo dobrze. Cho-
ciaż nie zgadza się z głupotą obecnego świa-
ta, upływem czasu, starzeniem się ludzi,
obyczajów, towarzyszących im idei, to jed-
nak ze stoickim spokojem buduje swój mi-
krokosmos, gdzie sprawia mu frajdę kon-
templowanie „królestwa bożego”, które dla
ludzi może mieć różne imiona. Klimat tej
poezji niech zilustruje fragment jednego
z jego wierszy: (…) w moim śnie który trwa/
nad krzyczącym porządkiem zdarzeń/drze-
wa podobne do ludzi/ są mi siostrą i bra-
tem/oddalają tęsknotę/o jeszcze jeden po-
ranek/który kiedyś nadejdzie/nieuchronnym
bólem rozstania.

Warto zwrócić również uwagę na ory-
ginalną poetkę i malarkę z Kielc – Elżbietę
Musiał i jej tomik poezji pt. Cień rzeki
 w którym próbuje złożyć w jedną całość
kompozycje słowne i obrazy własnego
autorstwa. Jej poezja jest wynikiem emo-
cjonalnego oddziaływani na świat rzeczy
i w konsekwencji przepełniona erotyzmem
nie tylko w stosunku do ludzi, ale i różnych
elementów świata, a nawet kosmosu. Wła-
ściwie próbuje oswajać samotność i prze-
mijanie, z nadzieją, że wolność zawsze pro-
wadzi do zmartwychwstania i odrodzenia
się w wieczności, pomyślanej i przeżywa-
nej jako czułe i bezbolesne zjednoczenie się
ze światem w podmuchach wiatru, promie-
niach słońca, błękicie nieba. Rzeka stanowi
dla niej specjalny symbol wolności, która
nie ciągnie za sobą cienia pożądliwości po-
wodującego, że marzenie o niebie staje się
utopijną odskocznią odsyłającą w niebyt.
Tropiąc skrupulatnie procesy przemijania

pisze: Przemijanie/to nasze wierne/najwier-
niejsze/(…)a gdy wieczornym uczynkiem/
wymierzysz mi czułość-/tak jakoś jedwab-
nie muśniesz po czole ręką/a moje serce od
igieł ścierpnie/niespodziewanie/będę pewna.

Na uwagę zasługuję także dwa debiuty
poetyckie wydane w krakowskim środowi-
sku literacki. Zawierają bardzo interesują-
ce próby poetyckie, choć usytuowane na
przeciwnych biegunach formy literackiej.
Łączy je głęboka potrzeba zgłębienia sensu
miłości i akceptacji przez świat i ludzi. Deli-
katna i wrażliwa z natury Agata Linek opu-
blikowała tomik pt. Jesteś elfem?, w któ-
rym właściwie bada i podziwia świat, który
ją otacza, starając się zrozumieć meandry
życia, a w wierszu „Gdzie serce Twoje?”
pisze: w poszukiwaniu słońca/wyruszyłam
na kraj świata/przemierzałam stawy trawy
wiatr ogień/wreszcie zaświeciło słońce/na
mym firmamencie/Ty/może to tylko mały/
promyk. Natomiast Kuba Kisielewski
 swym zbiorku: kiedyś umiałem kochać od
lewej do prawej proponuje bardziej zmate-
matyzowaną grę emocjami, co potwierdza
wiersz bez tytułu, gdzie notuje: Dekalog –
instrukcja obsługi//Dajesz gwarancję/Na
pierwsze sto tysięcy grzechów/Lub cztery
lata//A ja/Ubezpieczyłem się w PiZetJu od
żalu za grzechy/W pakiecie dają czarne
okulary.

Ambra – to tomik poezji autorstwa Da-
niela Lizonia, już drugi w jego młodym
życiorysie artystycznym. Składa się z czę-
ści, mogących równie dobrze być fragmen-
tami zdania: „…gdy jestem…”, „…w świe-
cie…”, „…myślę o niebie…”, „…wśród
gór…”. Kwadryga ta w sposób lapidarny
odzwierciedla strukturę utworów w tej
książce pomieszczonych oraz orientację
poety, odzwierciedlającą genezę jego twór-



76

czości i krótką historię jej rozwoju. Urodzo-
ny roku 1984 w Nowym Sączu, pochodzą-
cy z małej wioski Wojnarowej na Pogórzu
Rożnowskim, obecnie student polonistyki
w Uniwersytecie Jagiellońskim, Lizoń jest
niewątpliwie poetyckim dzieckiem gór, a jego
pierwotna wrażliwość artystyczna została
mimowolnie ukształtowana w wyniku jej
bezpośredniego doświadczania, jej harmo-
nii i piękna oraz życia w rodzinie, bo dom
to wielka wartość zapamiętana jako „siwy
kucyk dymu” nad kominem, a później „fa-
bryka wspomnień” z dzieciństwa. Stanowią
one kanwę jego widzenia i poetyzowania
świata. Innymi słowy twórczość ta jakby
została napisana na ścieżce penetracji życia,
na której widnieją wyraziste kierunkowska-
zy: przyroda – miłość - miasto – Bóg - góry.
Poczynając od głębokiego dialogu z naturą
i jednocząc się z jej żywiołami, poeta pró-
buje dokonać na własny rachunek syntezy
kultury z naturą, a nawet dobra ze złem.
Z jego osobistego doświadczenia wynika
bowiem taka oto nauka, ze podziały na lu-
dzi dobrych i złych nie pokrywają się z po-
działami świata społecznego na ten dobry
i ten zły.

Kiedy mówi o osobistych doświadcze-
niach miłosnych, to czyni to najczęściej
w duchu lirycznym, ale i pełnym erotyki ję-
zykiem, którego giętkość otaczają wargi
żywcem wzięte z ust natury. Bo w swej pier-
wotnej formie bycie poetą oznacza dla nie-
go bycie elementem ciągle płynących i na-
pierających na siebie żywiołów, zaś pamięć
pozwala mu wymykać się determinacjom
czasu i przestrzeni, czego rezultatem są
coraz bardziej wyraziste wspomnienia.
Same słowa wiersza pozwalają mu pano-
wać nad czasem i przekraczać ogranicze-
nia przestrzenne. One to wprowadzają po-

etę w świat marzeń, stający się źródłem siły
jego życia. Wtedy synteza natury z norami
kultury staje się – jak w malarstwie Nikifo-
ra – „ikonostasem dziejów”.

To, co zasadniczo odróżnia utwory pu-
blikowane w tym tomiku, w odróżnieniu od
poprzedniego, to ześrodkowanie jego po-
ezji na fenomenie miasta, który od ponad
roku stał się kolejną jego niszą życia na czas
studiów. Widać, że zakochał się w Krako-
wie – jego duchu niesionym siłą skrzydeł
historii, ale i mocno ekscytują go nowe ob-
serwacje: bezwstydne wieczorem Planty
i bezkompromisowa siła wyzysku i gwałtu
kultury na naturze, za którą nie stoi żadne
poczucie wstydu. Portretując Miasteczko
Studenckie odkrywa dla specyficzny dla nie-
go rytm życia żaków, w którym praktycz-
nie nie ma miejsca na sen, a imprezowanie
zastępuje jawę. Podróże na Zachód, do-
świadczenie inności kulturowej, staje się dla
niego doświadczenie demonicznego źródła
bezbożności, a wtedy rozumie, że są grani-
ce, który przekroczyć się nie da. Wskazuje,
że we współczesnej poezji obserwuję się
przecież nasilający się taniec diabła z Bogiem.
Młody artysta nie jest również przekonany
do końca, czy obecne portrety świętości
mogą być źródłem bezpiecznego i życio-
dajne domu dla ludzi. Próbuje więc rozbi-
jać świetlane powłoki mistyfikacji, by za-
glądać do jądra obecności bożej w świecie.
Odkrywa bowiem, że dzisiaj krzyż – to „wy-
suszona krew Boga w człowieku”. Tomik
zamyka powrót na łono własnej ojcowizny
mentalnej, czyli gór, w czasie którego z większą
precyzją i artystyczną finezją portretuje te
miejsca i żyjących tam ludzi. Odwiedza wier-
szem Beskid Niski i wczuwa się m.in.
w ducha: Grybowa, Klimkówki, Komańczy,
Dubnego, Łapszanki, Starego Sącza, Żegie-
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stowa, Woli Kroguleckiej. Np. w wierszu pt.
„Stary Sącz” czytamy: pod galopującym ru-
makiem dnia/miasteczko/stoi przy srebrnej
szpadzie Popradu/sączy piwo beztroski/na
lekkim wiatraku chmur//drzewa chylą się
cieniem/nad twarzą miasta/ptaki chichoczą
u Kingi/bo góry rozwarły kolana/i wszedł
Poprad/pomiędzy.

Przedstawione portrety poetów bez
wątpienia utwierdzają w przekonaniu, że
życie duchowe w kraju kwitnie, a kolejni
wrażliwi ludzie z zatroskaniem pochylają się
nad ojcowizną i ojczyzną, mając na uwadze
jej kluczową wartość dla własnej egzysten-
cji. Choć czynią to nierzadko bardzo osobi-
ście, to nie dając się zwieść szalejącym mo-
dom politycznym, ideologicznym i zamętowi
duchowemu. Warto wejść w ich światy
otwierające oczy i duszę na wartości budu-
jące nasze wspólnoty rodzime. Budzą prze-
cież wrażliwość osobistą i odbudowują za-
ufanie do znaczenia słów i drugiego
człowieka.

Ignacy S. Fiut jest profesorem filozofii w AGH, autorem wielu
prac z zakresu filozofii i myśli społecznej.

B. Dziekańska, Moja mam nie pyta o pogodę, Górnoślą-
skie Towarzystwo Literackie, Katowice 2006, ss. 72, B. Dzie-
kańska, Zapalę noc. Od liryków do erotyków (1989-2002),
Wydawnictwo it@tis, Chorzów 2007, ss. 190, K. Kisielew-
ski, kiedyś umiałem kochać od lewego do prawego, Śród-
miejski Ośrodek Kultury, Kraków 2006, ss. 48, A. Linek,
Jestem elfem?, Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków Pol-
sce, Kraków 2006, ss. 60, D. Lizoń, Ambra, Wydawnictwo
Towarzystwa Słowaków Polsce, Kraków 2007, ss. 152. E.
Musiał, cień rzeki, Oficyna Wydawnicza „Ston 2”, Kielce
2004, ss. 82, M. J. Stępień, Droga we mgle, Katolickie Sto-
warzyszenie „Civitas Chrystiana”, Kraków 2006, ss. 96, K.
Szlaga, Niebo po Ikarze, Śródmiejski Ośrodek Kultury
w Krakowie, Kraków 2006, ss. 112, A. K. Torbus, Na skraju
las jest zielony dom, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków
2006, ss.144, Sz. Wroński, smak ciemności smak światła
(wiersz z lat 1990-2001), Wydawnictwo Miniatura, Kraków
2006, ss. 72, Sz. Wroński, Poręcze, Wydawnictwo Minia-
tura, Kraków 2006, ss. 184.

KRYSTYNA SZLAGA

Poznanie

Każde poznanie materii
tego świata
dopada ciemność
innego świata
                         1996

To o czym

To o czym milczymy
określa to
co mówimy
                      1997

ANDRZEJ KRZYSZTOF TORBUS

Tren na odchodnym

jeśli tylko czas pozwoli
to wam opowiem co mnie boli

wszystkie sekrety me wyjawię
zanim nie usnę w zżółkłej trawie

nakarmię was, o tak, napoję
bo wasze będzie to, co moje

z wami się dzielić muszę szczerze
niech każdy ile chce zabierze

tylko na Boga, w złej godzinie
           zostawcie w ciszy moje imię

Uwaga Wilka

Człowiek
to Wilk
nagle przerażony
nicością

                    1980
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Rzecz dotyczy materiałów prasowych
Zofii Zielińskiej, jakie ukazały się na łamach
„Dziennika Polskiego” w latach 1955-
1957”. O pikanterii owych publikacji sta-
nowi fakt, że problemy jakie poruszała
wówczas młoda dziennikarka są w całej
rozciągłości aktualne do dziś. Innymi sło-
wy pół wieku, w tym osiemnaście lat w
wolnej Polsce, to trochę za mało, by zmie-
niła się i mentalność Polonusów, i sposób
oraz tempo realizowanych przez nich prze-
mian tak w polityce, jak i w gospodarce
kraju. O kulturze nie warto wspominać, bo
ta po prostu dogorywa w oparach grubiań-
stwa i powszechnej wulgaryzacji wartości
społecznych wywodzących się z pobożne-
go przykazania „nie czyń drugiemu, co to-
bie niemiłe”.

Dla porządku jedynie dodam, że redak-
torzy mając na względzie materiał wyjścio-
wy, jakim jest publicystyka Zofii Zielińskiej
(zebrana i zamieszczona na CD), dodali
swoje komentarze  uwzględniając realia
czasów współczesnych. Redakcja opraco-

KRZYSZTOF STREICH

Kto się boi
Czerwonego Luda
Na rynku wydawniczym pojawiła się wielce interesujące
opracowanie „50 lat później, czyli rzecz o Zofii Zielińskiej”
pod redakcją Adama Zielińskiego i Sylwestra Marynowicza.
Książka pod względem edytorskim jest swoistym rarytasem,
albowiem opracowanie graficzne Urszuli Leszczyńskiej za-
sługuje na najwyższe uznanie.

wania zatem jest tu sensownym sformuło-
waniem. Problemy, jakie znalazły się w  ni-
niejszej książce to: patologie społeczne (nad-
użycia władzy, kradzieże, przekupstwo,
alkoholizm itp.), wolność i autonomia na-
uki (bez zafałszowań narzucanych przez je-
dyna i słuszną ideologię), ingerencja  admi-
nistracji państwa w życie szkół, swoistość
ntysemityzmu polskiego, zmiany w kodek-
sach prawa zależne od potrzeb aktualnej
władzy, uzależnienie struktur samorządo-
wych od centralistycznej polityki elit rzą-
dzących, fikcja mecenatu państwa w przy-
padku opieki zdrowotnej obywateli.

Książka miała swoją wielką promocję,
co oczywiste, w Krakowie. W Wojewódz-
kiej Bibliotece Publicznej, która mieści się
przy ulicy Rajskiej, mała salka na parterze
przeznaczona na prezentacje wydawnictw,
nie była w stanie pomieścić tłumnie przyby-
łych gości na spotkanie z autorami książki.

Myślę, że warto się zatrzymać nieco
dłużej nad fenomenem samych publikacji
Zofii Zielińskiej, ich otwartości i swobodzie
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wypowiedzi, w czasach, kiedy istniała
wszechobecna peerelowska cenzura.

Kidy przegląda się gazety codzienne,
jakie wychodziły w latach pięćdziesiątych
nie trudno zauważyć, że nawet informacje
dotyczące kupna zapałek miały podłoże
polityczne. Szpalty zaś były napompowane
frazesami ideologicznymi do granic wytrzy-
małości pism, czyli w 90%. Owej fanfa-
ronady na ogół nikt w Polsce nie czytał, zda-
jąc się na fachowe analizy, jakie dokonywa-
no w Radiu Wolna Europa – Głos Wolnej
Polski. Jednakże ta ze wszech miar potrzeb-
na instytucja, założona 4 lipca 1950 roku,
miała relatywnie nikłe oddziaływanie pośród
przeważającej rzesz Polaków. Ówcześni
redaktorzy  w PRL zatem, co by o nich nie
powiedzieć, nauczyli się pisać i układać
swoje teksty w tzw. zwarciu z cenzurą. To
właśnie za czasów peerelowskich powsta-
ło powiedzenie, że osobliwość literatury
polskiej, teatru i kabaretu powstała – o pa-
radoksie – dzięki cenzurze.  W zespole
„Dziennika Polskiego”, gdzie pisała Zofia
Zielińska, zaistniały takie wybitne talenty
literackie jak Sławomir Mrożek  i Andrzej
Bursa. (Jeden i drugi uchodzą dzisiaj za
wielkich buntowników wobec ideologii
tamtych czasów.) I wszystko wskazuje na
to, że ich wybitna twórczość powstała mię-
dzy innymi dzięki temu, że intensywnie i na
żywo uczestniczyli w swoistej grze medial-
nej jaka toczyła się między peerelowską
władzą a społeczeństwem, pomiędzy gma-
chami aparatu administracji państwowej a
ulicą.

Trzeba też sobie powiedzieć, że Pola-
cy nigdy nie byli prawdziwymi komunista-
mi. Nie pozwalał na to ich emocjonalny,

„genetycznie zakodowany” katolicyzm.  To
prawda wielu z nich pracowało w aparacie
bezpieczeństwa, cenzurze, ale, przy całej
swojej sprzedajności, do sprawy służalczo-
ści podchodzili, jak do towaru, który moż-
na kupić lub sprzedać. Nie bez powodu ist-
niały wówczas (aktualne do dzisiaj)
społeczne reguły gry,  którym poddali się
wszyscy bez wyjątku, a objawiające się ha-
słami: czy się stoi czy się leży dwa tysiące
się należy; biorę sobie co mi się pod rękę
nawinie, bo wszystko co wokół to państwo-
we, czyli moje; nie kradniesz, nie żyjesz; bez
znajomości masz rybie ości; lepsze dwa
deko handlu, niż dziesięć kilo roboty; tu się
kupi, tam się sprzeda i robota jest na medal.
Nie było rady: w oparciu o tego typu zasa-
dy postępowania państwo peerelowskie mu-
siało się wywrócić. Kłopot jednak w tym,
że powyższe hasła obowiązują do dzisiaj.
Historia doskonale rozszyfrowała mecha-
nizm tzw. okresu przejściowego. Trwa on
niekiedy kilka pokoleń, w których urabia się
powoli nowy system wartości światopoglą-
dowych.

A jaki tygiel wartości obwiązuje dzisiaj
w Polsce, a mający swoje korzenie jeszcze
w czasach powstań narodowych, II Rze-
czypospolitej i okresu peerelowskiego?
Autorzy przytaczają w książce „50 lat póź-
niej…” stosowne w tym względzie analizy
socjologiczne.

Rzecz można by ująć w następujący
sposób. Z jednej strony jest to próba przy-
wrócenia systemu wartości, jaki obowiązy-
wał w II Rzeczypospolitej: Bóg, honor, oj-
czyna (próba powiedzmy sobie od razu –
bardzo nieudana), z drugiej zaś wartości
właściwe dla systemów demokratycznych
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wspierających się na ideach liberalizmu.
Czyli, jak to czynią młode wilczki, zrobię
wszystko, by objawić się światu jako czło-
wiek sukcesu. Polski konserwatyzm ideolo-
giczny z tym ostatnim podejściem do życia
w kraju nad Wisłą nie ma najmniejszych
szans. Co więcej: im mocniej władza z nim
walczy, tym sromotniej przegra.

A młodzi Polacy w tym tyglu świata,
do którego dolewają oliwy pod buzujący
ogień, staną się niebawem największymi
orędownikami rewolty obyczajowej. I niech
pozory nas w tym względzie nie zmyla. Tak
jak dawniej – istnieje oficjum, pseudo sa-
crum, i swoboda ulicy, wielkie profanum.
Cóż, tzw. okres przejściowy, nie trwa ja-
kieś tam 20 lat. Ostatnio zdarzyło nam się
go przechodzić lat sto i dwadzieścia trzy.
Pod zaborami. Wszystko zatem dopiero
przed nami. (I niech ta rymowanka tak zo-
stanie.)

Pytanie, czy damy sobie z tym radę?
Ulica zawsze ma na tego typu problemy
zwyczajowo szybką odpowiedź. (Polacy są
niezwykle żywotnym narodem, który w
dodatku uwielbia magię liczb.) Ostatni okres
przejściowy trwający czterdzieści i cztery
lata Polonusy kwitowali krótko: przeżyliśmy
najazd szwedzki, przeżyjemy i radziecki.

W książce „50 lat później, czyli rzecz
o Zofii Zielińskiej” autorzy starali się na ową
specyfikę tzw. polskiej racji stanu wskazać
oraz podjąć, może jeszcze za mało śmiałą,
próbę opisu takiego zjawiska, jakim jest
Polska, Polacy, a szczególnie – polskość.
Ale ważne, że taką wezwanie podjęli, że
znaleźli się w jednym szeregu z tymi, któ-
rzy robią to już od lat.

Być może istota tego fenomenu mieści
się w dowcipnych odpowiedziach jednego

ze znakomitych felietonistów „Dziennika
Polskiego”. W czasach PRL-u na pytania
aparatczyków partyjnych telefonujących do
redakcji  z zapytaniem: czy to „Dziennik”,
miał zwyczaj odpowiadać: „Tak. «Dzien-
nik Jeszcze Polski»”. Ostatnio na podobne
pytania ponoć zauważał jedynie: „Nie wiem.
Dopiero się drukuje.”

HELENA GORDZIEJ

Solon

traktował poezję jako środek
politycznej walki
Twierdził:

„Prawo jest jak pajęczyna
jeśli wpadnie w nią małe żyjątko –
ginie
duże – wydrąża dziurę i ucieka”

Miał rację starożytny prawnik
Dobrze znał człowieczą naturę
co słomkę widzi u kogoś
u siebie nie dostrzega belki

Dlaczego współcześni posługujący się
najnowszą aparaturą do wykrywania
przestępstw
podpierani psychologią uczonych
są bezsilni
albo udają ślepych
patrząc na wielkie dziury w sieci
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Niemal vis a vis dawnej „Kameralnej”
mieści się od 1947 roku siedziba renomo-
wanej oficyny – Polskiego Instytutu Wy-
dawniczego.

PIW obchodził jesienią 2006 roku 60-
lecie swego istnienia. Powstał w roku 1946.
Swoją pierwszą siedzibę miał po drugiej
stronie Wisły, lecz szybko otrzymał we wła-
danie ruinę na Foksal, którą pracownicy od-
budowywali własnymi rękami .

20 listopada 2006 w Bibliotece Naro-
dowej odbyły się uroczystości wspomnia-
nego jubileuszu, z której to okazji PIW
wydał monografię. Pracę tę powierzono
Leszkowi Żulińskiemu, który wywiązał się
z tego zlecenia przewybornie. Książka nosi
tytuł „Foksal 17”. Ten znakomity krytyk był
także autorem scenariusza wystawy piwow-
skich dziejów i realizacji wydawniczych.
Ekspozycja tę prezentowano w Bibliotece
Narodowej  do końca grudnia 2006 r.

„Foksal 17” jest  monografią imponu-
jącą. Zawiera ona setki ciekawych i niezna-
nych faktów, opisuje wybitnych autorów,
podaje dzieje znaczących książek i przede
wszystkim jest podsumowaniem dokonań
pierwszoplanowej oficyny w naszym kraju,
zwanej polskim Gallimardem; oficyny, któ-

ADAM ZIELIŃSKI

Literatura z ulicy Foksal
Kiedy ruszymy najpiękniejszą ulicą warszawską Nowym Świa-
tem w stronę Starego Miasta już pierwsze skrzyżowanie sy-
gnalizuje stołeczne koloryty. W lewo – ulica Chmielna, w pra-
wo – ulica Foksal. Obie znane, przynajmniej z nazwy, niemal
wszystkim Polakom. Foksal to w zasadzie zaułek, ale jaki! Tu
mieści się Stowarzyszenie Architektów Polskich i oba stowa-
rzyszenia dziennikarskie, tu była niegdyś sławna knajpa
„Kameralna”, w której od czasów Hłaski do czasów Himilsbacha
warszawska bohema posilała się kieliszkiem wódki  i  chlebem.

ra chyba rzeczywiście – jak twierdzi Żuliń-
ski – była okrętem flagowym powojennego
edytorstwa nad Wisłą. Z płynącymi – jak
zaraz dodaje – po bokach Wydawnictwem
Literackim i „Czytelnikiem”.

Udało się Żulińskiemu również ustalić
fakty umykające ludzkiej pamięci: PIW po-
wstał już jesienią 1946 roku jako wewnętrz-
na komórka wydawnicza Ministerstwa In-
formacji i Propagandy. Miała ona przede
wszystkim głosić chwalę i słuszność nowe-
go polskiego ustroju. I tak najpierw było –
PIW miał, np. opiekę propagandową nad
słynnym referendum 3 x TAK. Na szczę-
ście inną wizję przyszłości oficyny posiadał
jej pierwszy dyrektor, Aleksander Bachrach.
Wprowadził on PIW nie tylko na Foksal,
ale też wywiódł na szerokie wody literatury
polskiej i światowej.

Mógł to zrobić dzięki wspaniałym lu-
dziom, którzy go otaczali (pierwszym re-
daktorem naczelnym PIW-u był Aleksan-
der Wat) oraz dzięki rozważnej i dobrej
współpracy z Instytutem Badań Literackich.
IBL zaraz po wojnie zaczął realizować wiel-
kie projekty naukowe zawiązane z klasyką
polską i światową; projekty, które swój finał
wydawniczy znajdowały właśnie w PIW-ie.
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To tu zaczęły ukazywać się dzieła zebrane
Kochanowskiego, Prusa, Sienkiewicza, Fry-
cza Modrzewskiego, potem Boya, Witka-
cego... Ach kogóż PIW nie wydał? Oblicza
się, że w ciągu tych 60 lat wyprodukował
prawie 11 tysięcy tytułów książkowych w
łącznym nakładzie ponad kilkuset milionów
egzemplarzy.

Przez ten długi okres PIW prowadziło
13 dyrektorów. Żuliński zdecydowanie wyróż-
nia Andrzeja Wasilewskiego, który w ofi-
cynie przepracował niemal 20 lat i wpro-
wadził ją we współczesne czasy, otworzył
na młodą literaturę i na świat. Serie PIW-u
prezentowały elitę światowego piśmiennic-
twa humanistycznego, eseju, prozy, poezji,
dramatu...

Serie! No właśnie! PIW był i jest mi-
strzem serii wydawniczych. Żuliński zewi-
dencjował ich ponad 80. W tym takie feno-
meny, jak Biblioteka Myśli Współczesnej,
Rodowody Cywilizacji, Życie Codzienne,
Klub Interesującej Książki, poetycka seria
„celofanowa”... Te znakomite wizytówki
PIW-u, te wspaniałe cykle, na których wy-
chowały się pokolenia polskich humanistów,
to prawdziwa duma warszawskiej oficyny.

Książka Żulińskiego „Foksal 17” jest
także barwną opowieścią o ludziach PIW-
u i rozmaitych meandrach dziejowych. PIW
to była warszawska elita pisarzy, tłumaczy,
literaturoznawców, grafików... Do 1968
roku na tyłach księgarni firmowej na Fok-
sal (która istnieje do dzisiaj) była kawiarenka,
w której można było na co dzień spotkać nie
lada sławy. Ot, choćby Słonimskiego.

Autor opisuje piwowskie imprezy, kier-
masze, ale także  dobre i złe chwile. Tym
złym czasem na Foksal był rok 1981, kiedy
to wśród pracowników uzewnętrznił się
rozłam polityczny. Kilkoro redaktorów stra-
ciło pracę, zaczęła się rozpadać integracja
znakomitego niegdyś zespołu. Jednak naj-
gorsze lata nadeszły po roku 1989. Tak, nie
było już nadzoru politycznego, nie było cen-

zury, ale nie było też... mecenatu państwa.
Żuliński dosyć dokładnie mówi, na czym
polegała transformacja gospodarczo-rynko-
wa ruchu wydawniczego. W rezultacie
transformacji kapitalistycznej, co można
dostrzec gołym okiem, dawne giganty wy-
dawnicze odchodzą w cień, a na to miejsce
wchodzi drapieżna konkurencja, która wy-
musza podzielenia się rynkiem. Dziś już nikt
nie myśli o opanowaniu tego targowiska,
raczej robi wszystko, by  przetrwać.

PIW przeszedł wielki kryzys w latach
90-tych. Zmalał, skarlał. Przeszedł na drugi
plan. Ale też ma wielki kapitał: swoją reno-
mę, o której pamiętają czytelnicy. Trzyna-
sty z kolei dyrektor, Rafał Skąpski, robi co
może, aby przywrócić oficynie dawny blask.

„Foksal 17” to też pokaz wzorowego,
literackiego warsztatu. Łza się w oku krę-
ci, bo tekst Leszka Żulińskiego czyta się jak
znakomite relacje Boya-Zeleńskiego.  W tej
monografii autor posługuje się takim języ-
kiem polskim, który sam w sobie fascynuje
i jednocześnie udowadnia, że Polacy – gdy-
by chcieli – mogliby porozumiewać się naj-
piękniejszym językiem literackim. Leszek
Żuliński ma po prostu pazur wielkiego lite-
rata. Nowe pokolenia pisarzy miałkich i ni-
jakich mogłyby się od niego wiele, bardzo
wiele, nauczyć.

Jest w pracy Żulińskiego rozdzialik z wy-
borem listów pisarzy do piwowskiego wy-
dawcy. Cóż to za nazwiska, cóż za sprawy!
Historia literatury w pigułce.

I jeszcze jedna uwaga. Leszek Żuliński
jest jednym z tych autorów (publicystów,
krytyków, felietonistów), którzy nie stanęli
w chórze bezprzytomnej, bezrozumnej agre-
sji w opluwaniu Peerelu. Konstatacja do-
robku PIW-u jest jedną z racji dla takiej po-
stawy.

I to też się w tej świetnej książce liczy!

Leszek Żuliński, Foksal 17, PIW, Warszawa 2006,
s. 248.
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Mam tu na uwadze ich zmagania się ze
światłem i cieniem. Ten rodzaj środków
wyrazów zdaje się Kalinowską-Maćków nie
interesować. Albowiem świat krakowskiej
artystki jest światem przedstawionym, opo-
wiedzianym, alegorycznym. A jednak ta
myśl, że w twórczości autorki cyklu „Ma-
rzeń i snów” zawiera się klimat impresjoni-
stów oraz neoimpresjonistów pozostawała
w moim odbiorze tego malarstwa jako con-
stans.

Któż bodaj przez chwilę nie uległ uro-
kowi obrazów Moneta, Degasa, Pissarro,
Renoira czy Seurat… No, właśnie – Geor-
ges-Pierre Seurat i te jego trzy cudowne
prace: Niedzielne popołudnie na Grande
Jatte, Kąpiel oraz Modelki. To jest to: świat
przetworzony, skomponowany, powstały w
wyobraźni twórcy z jego przemyśleń opar-
tych na prawidłach wiedzy i logiki. Z tego
wszystkiego powstał rodzaj kolorystycz-
nych przedstawień, które urzekają swoją
czystością i pięknem. Jeśli ongiś Ewa Kali-
nowska-Maćków mówiła o  swoich kon-
tekstach systematycznego rozwoju twór-
czego, to tak czy siak musiała mówić o

Commedia dell’arte według
Kalinowskiej-Maćków
Rozmawiając ongiś z krakowską malarką Ewą Kalinowską-
Maćków o jej mistrzach i poprzednikach, uznałem za natu-
ralne, że jest ona zafascynowana twórcami malarskiego na-
stoju. Jednakże artystka tak na dobrą sprawę w swoich do-
konaniach plastycznych nigdy nie posłużyła się technikami
właściwymi dla wielkich impresjonistów czy pointylistów.

KRZYSZTOF STREICH

Seurat. Jak już powiedziałem, artystka nie
posługuje się wyrafinowaną metodą neoim-
presjonistów, ale w jakiejś mierze pozosta-
je pod ich urokiem.

Wielu krytyków w omówieniach prac
malarskich krakowskiej artystki wywodzi-
ło jej twórczość z aury oniryzmu, z tego
wszystkiego co implikują marzenia senne.
Mam  jednak w tym względzie  uzasadnio-
ne wątpliwości. Tak się być może na pierw-
szy rzut oka wydaje, szczególnie gdy się
ogląda takie prace Kalinowskiej-Maćków
jak: Radość, Chwila wytchnienia czy  Duch,
że mamy tu do czynienia z rzeczywistością
z pogranicza jawy. Jednakże, moi zdaniem,
ostatnia wystawa artystki nosząca tytuł
„Marzenia i sny” owe sny w zasadzie spro-
wadza do realizacji drugoplanowych, wy-
bijając w warstwie pierwszoplanowej –
marzenia. Ekspozycja ta udowadnia, że
malarka stworzyła prezentację nie tylko roz-
ważną w doborze obrazów, ale także dojrzałą
w swoich przemyśleniach artystycznych.
Świat przedstawiony  Kalinowskiej-Mać-
ków jest bowiem rzeczywistością, w której
wszystko ma swoją logikę i nie zostaje zda-
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ne na grę przypadku. Gdybyśmy chcieli, w
ramach szeroko pojętej komparatystyki,
odnieść „Marzenia i sny” do spektaklu te-
atralnego, to wszystko w tej ostatniej sztu-
ce Kalinowskiej ma swoją wartość, logikę i
szczegółowo rozpisane postaci pierwszego
planu. Powiedziałbym nawet, że improwi-
zacja ma tu swoją przewidywalność. Obra-
zy noszące tytuły: Autoportret, Nad stawem,
Wędruję do ciebie, Kusicielka, Ćma, Bla-
szany bębenek, Pożegnanie czy Korowód
stanowią niejako odsłony tego samego spek-
taklu o tęsknotach i marzeniach człowieka.

Są to być może moje indywidualne, acz
przecież uzasadnione odczucia, że Ewa
Kalinowska-Maćków stworzyła swój wła-
sny, niepowtarzalny teatr przedstawień od-
noszący się w kulturowej ciągłości do com-
medii dell’ arte. Takie postaci jak Arlekin,
Brighella, Pulcinella, Kapitan, Doktor Pla-
ga, Mattacino (sic!), Kolombina, Rozaura
czy Pantalone i Scapino towarzyszą nam
niezmiennie, poczynając od XVI wieku.
Rzecz w tym, by przywołać je do życia w
nowych, współczesnych realiach, niezmien-
nie odwołując się do ich uniwersalnych
wartości, które zostały im kulturowo przy-
pisane.

Prawidła konfliktów, które rozpisała w
swoich sztukach Carlo Goldoni, Mikołaj
Gogol  czy Aleksander Fredro nawiązują
do tradycji antycznego mima, rzymskiej pan-
tomimy i błazeńskich popisów średnio-
wiecznych histrionów. Czyż nie znamy tych
kapitalnych przedstawień? Choć przecież
nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego,
jak mocno przypowieści, które niosą ze sobą
owe inscenizacje, zapadły w nas i rządzą
naszymi ocenami. Dla artysty malarza od-
biór owych spektakli pociąga za sobą wy-

obrażenie scenografii, tła oraz samych po-
staci konfliktu, które zasłaniają swoje twa-
rze dziesiątkami masek. Trzeba bowiem
wiedzieć i to, że w commedii dell’ arte nie-
zwykle ważną rolę odgrywa właśnie plasty-
ka. Czyż nie ma owych kamuflaży i masek
w twórczości realizatorki „Marzeń i snów”?
Jej malarstwo, choć niezwykle subtelne nie
jest pozbawione domieszki pikanterii po-
zwalającej na pokazanie tego, co można by
nazwać wychodzeniem poza obowiązują-
ce reguły społeczne i podziały. Maska bo-
wiem pozwala ukryć i paradoksalnie wię-
cej pokazać naszych zasłoniętych skłonności
i marzeń. Właśnie, czyż nie? Marzeń!

W malarstwie Ewy Kalinowskiej-Mać-
ków odnajduję ten świat rodem z comme-
dii dell’ arte, który w odniesieniu do swo-
ich powieści Honore de Balzak nazwał
„komedią ludzką”. Obrazem, w tym cyklu
prac pt. „Marzenia i sny”, który niejako sta-
nowi jego kapitalną pointę, jest  Korowód.
Nieodparcie też przy oglądaniu tego dzieła
krakowskiej malarki przychodzą mi na myśl
fantastyczne filmy Federico Felliniego Ama-
cord oraz Osiem i pół. Szczególnie ten ostat-
ni film z niezapomnianą sceną  cyrkowego
korowodu, wskazywałby na to, że w twór-
czości artystów o różnej proweniencji uni-
wersalne motywy myślenia i działań ludz-
kich będą występować niezmiennie. Choć
przecież z różnym ich pojmowaniem i pre-
zentacją w tysiącach odcieni, boć przepusz-
czonych przez pryzmat indywidualnych
doświadczeń. Jak widać Ewa Kalinowska-
Maćkow znajduje się na dobrej drodze re-
alizacji twórczych i podąża śladami najwy-
bitniejszych artystów, odciskając pośród ich
śladów ślady własne.
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Prowadząc Czytelnika przez skompli-
kowany i niejednoznaczny świat współcze-
snych mediów zaczyna i kończy od reflek-
sji Marshalla McLuhana, uchodzącego za
inspiratora nowoczesnego medioznawstwa.
Choć w czasach, w których żył i tworzył
McLuhan, a były to głównie lata 60. ub.
wieku o Internecie i Sieci nikt jeszcze nie
marzył, zaś medium w stadium najwyższej
popularności była telewizja, stworzył apa-
rat pojęciowy i sposób rozumienia nowej
rzeczywistości, której nadejście związane
było z pojawieniem się mediów elektronicz-
nych. „Medium jest przekazem”. „Media są
przedłużeniem zmysłów człowieka”. Czy
wreszcie kapitalna konstatacja, iż wraz z po-
jawieniem się mediów elektronicznych czło-
wiek przestaje być „człowiekiem typograficz-
nym”, postrzegającym świat w kategoriach
przyczyn i skutków, staje się „człowiekiem
graficznym”, o którym Ignacy S. Fiut pi-
sze: „wyobraża sobie, że żyje w kręgu
wiecznej teraźniejszości, zatracając umie-

Ogród
rozwidlających się ścieżek

„Media @ Internet” – niedawno wydana książka Ignacego S.
Fiuta jest zbiorem jego szkiców z okresu ostatnich sześciu
lat. Na ogół tego rodzaju publikacje cechuje pewna irytująca
chaotyczność, często będąca pochodną mechanicznego po-
łączenia w jedną książkę tekstów różnej proweniencji. I tej
chaotyczności udało się autorowi uniknąć.

JERZY PAŁOSZ

jętność przyczynowego wiązania zjawisk,
skupiony na chwili bieżącej, którą rozciąga
na cały świat.” Innymi słowy: linearnie po-
strzegany świat zmienia się – używając
określenia Jorge Luisa Borgesa – w „ogród
o rozwidlających się ścieżkach”. I po tych
ścieżkach naszej kultury i cywilizacji pro-
wadzi nas autor.

Zmiany wywołane wprowadzaniem
nowych technologii komunikacji: Internet,
Sieć, czy choćby telefon komórkowy –
w opinii badacza - nowej generacji są nie-
odwracalne i obejmą całą naszą rzeczywi-
stość społeczną od prostych czynności komu-
nikacyjnych po sztukę. Nie wiemy, czy nowy
świat będzie lepszy, lecz z pewnością będzie
inny. Dwa zjawiska związane z pojawieniem
się Internetu i hipertekstu szczególnie go
intrygują. Pierwsze - to konwergencja, dru-
gie – interaktywność nowych mediów. Kon-
wergencja, czyli upodobnianie się, rozumiana
najczęściej jako upodobnienie się urządzeń,
które – jak pisze – „zaczynają pełnić po-
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dobne funkcje, choć pierwotnie nie były ze
sobą technicznie powiązane”. W przypadku
mediów wprowadza tu istotny podział na
konwergencję mimikryczną,  czyli upodob-
nienie się przekazu multimedialnego do tra-
dycyjnego, i jej odwrotność – konwergen-
cję mimetyczną – upodobnienie się przekazu
tradycyjnego do multimedialnego. Sam zaś
wydaje się zafrapowany tzw. konwergencją
protokołów kulturowych Lva Manovicha.
Analiza koncepcji Manovicha, podobnie jak
cały rozdział poświęcony rozmaitym kon-
cepcjom determinizmu technologicznego,
wydaje się godny polecenia jako materiał
dydaktyczny dla studentów medioznaw-
stwa, dziennikarstwa i komunikacji społecz-
nej, jest to bowiem czytelny i klarownie na-
pisany wykład oraz autorska interpretacja
bodaj najtrudniejszych zagadnień z tych
dziedzin.

Wywody teoretyczne autora uzupeł-
niają analizy konkretnych zjawisk z obsza-
ru mediów. Np. imponująca ogromnym
wkładem pracy analiza polskich i polskoję-
zycznych mediów wyznaniowych w Inter-
necie, obejmująca nie tylko media katolic-
kie. Cóż z niej wynika? Analiza zawartości
treści portalu Opoka wskazuje, że w prze-
kazie dominuje tematyka wiadomości o cha-
rakterze religijnym – co jest zrozumiałe, jed-
nak na pierwszym miejscu są informacje ze
Stolicy Apostolskiej (19 %), na drugim –
komunikaty i wystąpienia (16 %), potem
uroczystości i imprezy (12 %) i kult świę-
tych (8 %). Ewangelizacja jest na odległym
miejscu (5 %). Widać więc, że mimo przy-
jęcia nowoczesnych form przekazu domi-
nuje przejęty ze starych mediów system
przekazu informacji „od centrali do wier-
nych”, zaś dialog, interaktywność wierzą-

cych jest na odległym miejscu, co szczegól-
nie czytelne staje się, gdy porównamy me-
dia katolickie z protestanckimi.

 Jeśli idzie o dyskurs publiczny – to po
raz pierwszy autor  publikuje w ogólnie
dostępnej (i przystępnej) publikacji swoją
słynną w kręgach medioznawczych koncep-
cję spirali „internetowego ujadania i medial-
nego jazgotu”, która koryguje słynną kon-
cepcję „spirali milczenia” E. Noelle –
Noemann, a powodem korekty jest poja-
wienie się dyskursu publicznego nie tylko
w mediach tradycyjnych, lecz także – a może
głównie – w Internecie. Nie wnikając z bra-
ku miejsca w szczegóły tej koncepcji, chodzi
w niej o to, że przekaz on-line w połącze-
niu z dyskursem off-line często doprowa-
dza do odwrócenia odbioru komunikatu w
sposób całkowicie sprzeczny z sensem, jaki
chciał mu nadać pierwotny nadawca.

Sporo miejsca poświęca autor również
sztuce w warunkach dominacji nowych
mediów. Jej estetyce („estetyka szoku”),
twórczości literackiej w Internecie, czy na-
wet elementom egzystencjalnym w rekla-
mie.

Te rozdziały są – jak sądzę – lekturą
obowiązkową dla uprawiających sztukę w
dobie nowych mediów. Nie jest to jednak
ścieżka, w którą powinien się zapuszczać
skromny dziennikarz.

I. S. Fiut, Media @ Internet. Szkice filozoficzno –
medioznawcze z lat 2000 – 2006, Wydawca: Sto-
warzyszenie Twórcze Artystyczno – Literackie ,
Kraków 2006, ss. 218.
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Nigdy nie widziałam w mojej Ojczyź-
nie, w czas pokoju (a żyję już sporo lat) tak
porażającego obrazu rozpaczy, tak bardzo
smutnych dziecięcych oczu, płaczących ro-
dziców, obrazu emitowanego ze szpitala kli-
nicznego we Wrocławiu. Przerażające, amo-
ralne widowisko! Czy tak musiało się stać?
Kto jest są to odpowiedzialny? Niee wystar-
czy pełna gęba frazesów posłów LPR i in-
nych polityków walczących o ochronę dziec-
ka poczętego, gdy już narodzonym, kochanym
przez rodziców dzieciom nie zapewniamy le-
czenia śmiertelnej choroby, narażamy je na
ogromny stres, a ich rodziców zmuszamy do
krzyku rozpaczy, wołania o pomoc do ludzi
dobrej woli. Na szczęście są tacy i skutecznie
odpowiedzieli na dramatyczny apel rodziców
chorych dzieci. W tym samym czasie trwały
słowne przepychanki przedstawicieli władz
resortu finansów i zdrowia.

Nie ma pieniędzy na leczenie chorych
dzieci , ogranicza się dostępność do bezpłat-
nych badań profilaktycznych osobom po
sześćdziesiątym roku życia, wydłużają się
kolejki oczekujących na operacje i zabiegi. Ale
wydajemy za to miliony na utrzymanie IPN,
który stał się instytutem zemsty, na działania
dekomunizacyjne przynoszące wielu nowe
krzywdy, łożymy na utrzymanie wojska w Ira-
ku i Afganistanie, budujemy nowe świątynie,
choć mamy ich w Polsce wystarczająco dużo
itp. Nie realizujemy zaś w pełni zapisu kon-
stytucyjnego o ochronie zdrowia wszystkich
obywali. Walczymy z korupcją w służbie
zdrowia, a niewiele czynimy, by płace perso-
nelu medycznego były na tyle satysfakcjonu-
jące, by nie szukano nielegalnych źródeł za-

WYDARZENIA  KOMENTARZE

CZESŁAWA JOLANTA KOTARBA

robków. Reforma służby zdrowia się ślima-
czy, a tzw. koszyk procedur medycznych stał
się już koszem mitycznym. Taka jest skutecz-
ność władz resortu i polskiej władzy w ogóle.

Polskie bliźniaczki syjamskie z Janiko-
wa – Daria i Olga znów są pacjentkami kró-
lewskie kliniki w Rijadzie w Arabii Saudyj-
skiej . Przejdą tam zabieg korygujący
funkcjonowanie niektórych narządów. Kosz-
ty przelotu, pobytu i operacji w Rijadzie
dziewczynkom i matce pokryje król Abdul-
lah Ibn Abdul Azis al Saud. Gratulować bliź-
niaczkom tak wrażliwego i tak hojnego opie-
kuna, To wielkie szczęście dla nich i ich matki,
że nie będą płakać z bezsilności na koryta-
rzach biednych polskich szpitali.

Polską biedę będą łatać emeryci i ren-
ciści. Pieniądze z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych w kwocie 417 milionów złotych
posłowie i senatorowie postanowili przekazać
na szereg inwestycji  które wprawdzie nie po-
prawią życia Polaków, natomiast przyniosą
wiele rozgoryczenia ludziom starym, biednym
i często schorowanym. Nie będzie zatem w
tym roku waloryzacji, a dla emerytów mają-
cych najniższe świadczenia będzie upokarza-
jąca, oszukańcza, jednorazowa zapomoga. Po-
litykom najłatwiej jest wkładać rękę do
cudzych kieszeni, a własnych pilnie strzegą i
napychają dodatkowymi pieniędzmi, np. na-
grodami za „dobrą” pracę.

Nauczyciele także zostali oszukani.
Zapowiadana szumnie przez premiera R.
Giertycha 5-procentowa podwyżka zmalała
do 3,91%. Nie zgadza się z taką żebraczą
kwotą ZNP, popiera go OPZZ i postuluje
wzrost pensji nauczycielskiej o 7%, wskazu-
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jąc przy tym źródła sfinansowania tej podwyż-
ki. Tyle pięknych słów zwykło się zawsze
mówić o zaszczytnej roli pracy nauczyciela,
o  jego misji społecznej, itp. i prawie nigdy nie
znalazły te słowa przełożenia na uposażenie
pracy pedagoga. Bodajbyś cudze dzieci uczył
polityku i miał takie same profity z tego tytułu
jakie ma nauczyciel!

Polska zgłosiła kandydaturę Ireny Sen-
dlerowej do Pokojowej Nagrody Nobla. Pani
Irena uratowała 2 500 tysiąca żydowskich
dzieci, dwa razy więcej niż Oskar Schindler.
Irena Sendler nie czuje się bohaterką. W swej
skromności uważa, że nie zrobiła nic nadzwy-
czajnego – uratowała „tylko” dzieci od nie-
chybnej śmierci.

Cala Polska, wszystkie media, polity-
cy i prokuratura szukają ojca dziecka p. Ane-
ty Krawczyk. Ten festiwal pomówień, oskar-
żeń, domysłów i plotek trwa już od miesięcy.
Zagadkowy mężczyzna ciągle nie jest znany.
Sęks-afera w Samoobtronie  „ubarwia” życie
obyczajowe w Polsce, dostarczyła tematów
dziennikarzom, reporterom telewizyjnym
i ogromu pracy prokuratorom. Wydano, jak
łatwo się domyślić, sporo pieniędzy na bada-
nia medyczne, ekspertyzy. Mnie ta afera nie
bawi, lecz brzydzi. Nie trzymam kciuków za
to, by Aneta. Krawczyk wreszcie dowiedzia-
ła się komu zawdzięcza swe macierzyństwo
i w efekcie wątpliwą ogólno-polską „sławę”.
Żal mi tylko niewinnego dziecka, które bę-
dzie musiało w przyszłości uporać się z tak
niemiłym incydentem w swym życiorysie.

Trybunat Konstytucyjny orzekł, że
amnestia maturalna jest niezgodna z ustawą
zasadniczą. Orzeczenie to – powiedziała sę-
dzia prof. Ewa Łętowska – jest w interesie
maturzystów. Wicepremier i minister R. Gier-
tych, zapowiedział, że nie spocznie w walce
o amnestyjną maturę. Jaki uparty! Chce wal-
czyć z autorytetami profesorskimi, prawniczy-

mi i odczuciami większości społeczeństwa
o zwycięstwo swego paranoicznego pomysłu.

Odwieczna wojna trwająca między
wielbicielami kotów wkroczyła właśnie do
polityki. Parlamentarzyści z Platformy Oby-
watelskiej chcą wprowadzenia podatku od
kotów. Jeśli pomysł się urealni, podatek się
urealni, podatek będzie płacił także premier –
właściciel 7-letniego kocura Alika. Czy o to
właśnie chodzi?

Podobno Polacy mają w świecie opi-
nię smutasów. Potwierdza t opinię Elżbieta
Dzikowska – podróżniczka i autorka albumu
Uśmiech świata.  W trakcie przygotowywa-
nia albumu najtrudniej było jej znaleźć
uśmiechniętego Europejczyka, w tym szcze-
gólnie Polaka. Niestety – mówi podróżnicz-
ka – świat jest pełen smutnych ludzi, choć
rzadko bieda jest tego przyczyną. Okazuje się,
że biedni ludzie uśmiechają się najczęściej
i najszczerzej. Tak jest na biednym Wscho-
dzie. Może to jest kwestią filozofii życiowej,
mentalności? Obdarowują innych ludzi uśmie-
chem, bo to jest ich bogactwem. Jest zasadni-
cza różnica między śmiechem a uśmiechem.
Śmiechem można zranić, zdenerwować,
uśmiechem nie. Teraz uśmiech jest w modzie.
Ludzie uśmiechają się – mówi podróżniczka
– częściej lub rzadziej, sztucznie lub bardziej
szczerze, z zażenowaniem lub bez, ufniej lub
z zakłopotaniem,  ale uśmiechają się! Nawet
sztuczny uśmiech tzw. kep smiling jest po-
trzebny, bo wyzwala dobrą, energię mobili-
zującą do działania.  Przecież śmieją się tak-
że zwierzęta! Chińskie przysłowie mówi: „gdy
nie wiesz, co podarować drugiemu człowie-
kowi, podaruj; uśmiech”. Ten podarunek spra-
wia, że jesteśmy lepsi, szczęśliwsi. Wiktor
Hugo powiedział kiedyś, że: „Uśmiech jest
jak słońce, które spędza chłód z ludzkiej twa-
rzy”. Uśmiechajmy się zatem, będziemy ne
tylko lepsi, ale także piękniejsi.



89

Z OSTATNIEJ CHWILI

Debiutował w roku 1960, a w tym
roku obchodzi 70. rocznicę urodzin, cho-
dzi o poetę Marek Wawrzkiewicza. W
swoim dorobku ma ponad 30 tytułów
książek. Obecnie jest prezesem Zarządu
Głównego Związku Literatów Polskich.
W jego bogatym życiorysie literackim
warto wskazać tylko na dwa fakty: był
redaktorem dwóch ważnych dla rozwoju
naszej poezji współczesnej pism: „Nowe-
go Wyrazu” i „Poezji”. W PIW-ie ukazał
się właśnie wybór jego wierszy z okazji
jubileuszu zatytułowany „Światełko”.

 My zaś skupimy się na innym jego
tomiku pt. Dwanaście listów. Stanowi on
zbiór apokryficznych utworów traktują-
cych o miłości, przemijaniu i śmierci, do
których powstania przyczyniła się lektu-
ra twórczości amerykańskiej poetki po-
pularnej w latach 20. wieku ubiegłego
wieku Elinor Wylie, szczególnie w No-
wym Yorku. Zbiór 12. listów przypomi-
na quasi-dokument historyczny, nacecho-
wany emocjami autora i stanowi próby
wydobywania z pamięci doświadczeń z
przeszłości, czyli kolorytów światów, któ-
re przepadły, a jedynie tkwią gdzieś w
naszej pamięć. Ona spotyka ich ślady i
znaki w życiu codziennym. Poeta jakby

IGNACY S. FIUT

W kręgu hermeneutyki
namiętności

posługuje się techniką hermeneutyczną
odwrotną do przekreślania istnienia – jaką
opisał w swej filozofii Martin Heidegger
– czyli odzyskiwania ich uczuciowych
kształtów z niebytu. Wawrzkiewicz na
osobisty użytek wydobywa je z owego
niebyt, czyli spoza milczącego horyzontu
historii. Taki zabieg można nazwać acza-
sowym czasowaniem własną subiektyw-
nością i poetyckimi środkami wyrazu
miejsc, ludzi i doświadczeń, które wcze-
śniej mogły mieć diametralnie różny sens.
Tą drogą kreśli w świecie własne teryto-
rium znaczeń, czyli buduje właściwie z
niczego osobiste „domostwo bycia”. Dla
niego czas jest bowiem, w przeciwień-
stwie do muz i kobiet, zawsze bezgranicz-
nie płodny. Metaforą człowieka zanurzo-
nego przez codzienność w świeci jest tu
biblijny Judasz, pomyślany jako „pasterz
bycia” otaczających go bytów, które za-
cierają znaczenie swojej podstawy, uka-
zując ją jako pustynię istnienia, czyli w
praktyce jej doświadczenie emocjonalne
staje się „pasieniem niebytu”. Człowiek
bowiem zawsze narażony jest na omyl-
ność i – jak sądzi poeta – nawet Bóg się
myli, bo właśnie ma coś z człowieka. Dla
zrozumienia zadłużenia w niepewnym ist-
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emocji, które dają potęgę życiu i miłości.
Klimat tej poezji zdają się dobrze odda-
wać fragmenty wiersza pt. „List z pierw-
szego wieku naszej ery”, gdzie czytamy:
(…)Żyć, zażywać rozkoszy, płodzić dzie-
ci,/Radować się, kiedy pierwszymi ząb-
kami/Gryzą pierwsze podpłomyki, a po-
tem/Próbują jagnięcego mięsa. Jestem//
Jak Jagnie na pustyni, bez wody/I kol-
czastej trawy. Tam, w Galilei,/Gdzie ryby
same wskakują do rąk,/Nie ma wody i
chrztu nie ma. Znowu/Jestem najlepszym
pasterzem,/Bo nie mas stada./(…)Matko,
odtrąciłem cię,/Bo nie znałem ojca./W
godzinie śmierci/Może ci uwierzę.//Ojcze,
i ty się mylisz./Wszak jesteś człowiekiem.

M. Wawrzkiewicz, Dwanaście listów, Wydawnictwo Astra,
Łódź 2005, ss. 40.

Zmarł

EDWARD ŁYSIK
Nauczyciel, dyrektor III Liceum,

Działacz Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej

15 października 2006 roku, po krótkiej i ciężkiej chorobie, zmarł w wieku
77 lat, wybitny krakowski pedagog, światły wizytator kuratoryjny, długoletni
(21 lat) dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Hucie, zasłużony działacz
Rady Wojewódzkiej TKŚ,

Edward Łysik był mądrym i dobrym Człowiekiem. W pracy pedagogicznej
przez całe swoje życie szukał najlepszego modelu kształcenia i wychowania młodzieży.
Był prawdziwym kreatorem nowoczesnej szkoły twórczej i przyjaznej dla wycho-
wanków.

Wraz z Jego śmiercią ponieśliśmy wielką stratę. Cześć Jego Pamięci!

 Prezydium Rady Wojewódzkiej  Towarzystwa Kultury Świeckiej
       (dawn. Towarzystwo Szkoły Świeckiej)

nieniu najbardziej jaskrawie przyczynia się
śmierć dziecka: uprzytomnia sens związ-
ku z matką, jakim jest właśnie miłość.

 Poezja Wawrzkiewicza to niewąt-
pliwie gra emocjonalna, mająca na celu
demokratyzację ludzkiego pożądania i
emancypację seksualności: to próby głę-
bokiej transgresji tropów poetycko zaka-
zanych, skrywanych pod skorupami szat
i ozdób. Najważniejsze są w tych wier-
szach siły życia i miłości, które nieustan-
nie rodzą w ludziach nadzieję, a fenomen
seksu jest tylko jej narzędziem. Właści-
wie mamy tu do czynienia z językiem cia-
ła, w którego brzmienie wsłuchuje się
poeta w imieniu człowieka. Język ten w
swej fundamentalnej postaci nadaje pier-
wotny i uniwersalny sens wszystkim ludz-
kim znaczeniom i pozwala poezji doko-
nywać wglądów w niekończące się sieci
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Tezy do dyskusji na jubileuszowy Zjazd
Towarzystwa Kultury Świeckiej w Krakowie
(23 marca 2007 r, w Kuźnicy” krakowskiej)

W oparciu o dyskusję, wnioski i postulaty RW TKŚ w Krakowie, a także o
uchwałę X jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa odbytego 13 maja 2006 r. w Warsza-
wie, a w szczególności o deklarację programową, stanowiska Zjazdu wobec obecnej
sytuacji w Polsce oraz statut, przyjmujemy do realizacji następujący program działań,
kierując się głębokim przekonaniem, że wartości i idee, które przyświecają nam w
realizacji zadań, to:

humanizm, przyznający ludziom prawo do au-
tokreacji, godności i wolności, do życia w po-
koju i przyjaźni
racjonalizm, dialog społeczny i czynny sprze-
ciw wobec postaw fanatyzmu, ksenofobii i rasi-
zmu,
tolerancja i równość praw obywateli oraz obro-
na przed wszelką dyskryminacją,
neutralność światopoglądowa i polityczna pań-
stwa oraz mediów publicznych,
świeckość kultury i życia społecznego oraz pro-
pagowanie etyki niezależnej.

W szczególności należy:

1) kontynuować działalność zorganizowanego ruchu laickiego z wykorzystaniem
jego bogatych doświadczeń w pracy w różnych środowiskach społecznych,

2) uczcić rocznice ruchu świeckiego jakie przypadają w roku bieżącym i przy-
szłym, a to:

setnej rocznicy powstania pierwszych zorganizowanych ogniw w
środowiskach polskiej inteligencji oraz skupiskach robotniczych przy-
padającej na grudzień 2007 r.,
powstania Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli oraz Towarzy-
stwa Szkoły Świeckiej 50 lat temu wiosną 1957 r.; organizacje te po
połączeniu się w r. 1969 utworzyły Towarzystwo Krzewienia Kultury
Świeckiej, którego działalność kontynuujemy pod nazwą Towarzy-
stwo Kultury Świeckiej,
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3) przeciwstawiać się czynnie nasycaniu kultury polskiej i życia społecznego tre-
ściami religijnymi, przyjęciu i głoszeniu „jedynie słusznych” wartości chrze-
ścijańskich, co prowadzi w prostej linii do przekształcenia naszego kraju w
państwo wyznaniowe sprzeczne w swej istocie z Konstytucją RP,

4) podjąć działania zmierzające do wprowadzenia w szkołach gimnazjalnych oraz
licealnych elementów religioznawstwa i etyki niezależnie od lekcji religii,

5) rozwijać współpracę w ramach frontu laickiego z organizacjami bliskimi ide-
owo, instytucjami i mediami w kraju i za granicą,

6) wzbogacać i poszukiwać nowych, atrakcyjnych form działania w środowiskach
intelektualnych, naukowych, studentów i młodzieży

7) przedsięwziąć starania i sponsorowanie różnych form pracy Towarzystwa
i pozyskiwania członków prawnych w działalności statutowej,

8) uczestniczyć aktywnie w ruchu społeczno-politycznym, a zwłaszcza w tych
organizacjach i strukturach, które w swych założeniach ideowych są zbliżone
do celów i zadań naszego Towarzystwa,

9) występować do władz państwowych i samorządowych z inicjatywami społecz-
nymi, apelami i stanowiskami Towarzystwa w sprawach, które dotyczą oby-
wateliRP, a zwłaszcza problemów światopoglądowych, wolności sumienia
i wyznania, tolerancji i świeckości państwa,

10) reagować na wszelkie przejawy krzywdy i niesprawiedliwości społecznej,
zwłaszcza wynikającej z nierównego traktowania jednostki i podmiotów praw-
nych, dyskryminacji wyznaniowej i wolności słowa.

W skutecznej realizacji tych działań programowych winny służyć sprawdzone formy
i metody pracy jak:

organizacja sesji, konferencji, sympozjów i działalności odczytowej
w różnych środowiskach społecznych, szczególnie inteligencji, studen-
tów, nauczycieli, starszych uczniów,
prowadzenie poradnictwa zespołowego i indywidualnego,
rozwijanie działalności klubów dyskusyjnych, zwłaszcza w środowi-
skach młodzieżowych,
edycja czasopisma krakowskiego magazynu racjonalistów „Forum My-
śli Wolnej”,
wspieranie badań naukowych dot. problemów filozoficznych,
religioznawczych, socjologicznych, zwłaszcza poprzez publikacje pra-
sowe i wydawnicze,
tworzenie nowych struktur Towarzystwa i ogniw na terenie Małopolski,
organizacja obchodów jubileuszowych ruchu laickiego, patrona Towarzy-
stwa Tadeusza Boya-Żeleńskiego i zasłużonych działaczy Towarzystwa,
poszukiwanie i rozwijanie nowych i atrakcyjnych form i metod działań
Towarzystwa.

                                                           Rada Wojewódzka
                                        Towarzystwa Kultury Świeckiej w Krakowie



Projekt okładki: Stefan Berdak; rysunki: Janina Berdak; kompozycja stron: Barbara Pietryka
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Kobieta jest arcydziełem wszechświata.
Gotthold Ephraim Lessing

Kobieta piękna warta jest zawsze tyle złota,
tle waży, ale kobieta, która przy tym kocha,
nie ma wprost ceny.

Henryk Sienkiewicz

Mężczyźni wymyślili pocałunek, aby ukocha-
nej kobiecie nareszcie zamknąć usta.

Magdalena Samozwaniec

Kobieta jest najlepszym przyjacielem mężczy-
zny, ale najwierniejszym jest pies.

Andrzej Majewski

Gdy kobieta staje przed tobą naga, jest to jej
akt dobrej woli.

Tadeusz Giegier

Na seksapil składa się w połowie to, co ko-
bieta ma, a w połowie to, co myślą, że ma.

Sophia Loren

Życie jest doprawdy zabawne: jedno słowo wyszeptane przed ołta-
rzem i już jesteś żonaty – jedno słówko wyszeptane we śnie i już jesteś
rozwiedziony.

Vittorio de Sica

Muzyka i miłość wymagają wiele taktu.
Antoni Regulski

Można odejść od swoich miłości, ale niepodobna zapomnieć, że się
kochało.

Jerzy Andrzejewski

Wybrała: Czesława Jolanta Kotarba

SREFAN BERDAK, rysunek




