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bliża się wiosna, idzie odwilż, choć jak mówi przysłowie – kwiecień ple-

cień, co przeplata, trochę zimy, trochę lata. Czyli wielka niewiadoma pogody,

która stroi figle wraz ze zmianą klimatyczną. A w polityce światowej dalej trwa

„arabska” wojna w Syrii, w której do głosu dochodzi al-Kaida, popierana zresztą,

przez USA i Unię Europejską wbrew sobie, a właściwie przeciw Rosji. Unia za to

stanęła na wysokości zadania, gdy wybuchła „rewolucja” ukraińska, ale co bę-

dzie dalej? W kraju zaś poparcie dla PO i rządu Tuska spada niebezpiecznie,

a zyskuje na tym PiS. Wizja powrotu państwa autorytarnego i nietolerancyjnego,

jakim była IV Rzeczpospolita, wydaje się coraz bardziej realna. A wybory do

Parlamentu Europejskiego już w maju, w listopadzie do samorządów, a w przy-

szłym roku do polskiego Parlamentu i na prezydenta naszego kraju. Najwyższy

czas, by otrząsnąć się ze snu i aktywniej przeciwdziałać tym antyobywatelskim

tendencjom.

W numerze warto sięgnąć do felietonistyki W. Jankowskiego Po co nam dzieci,

również do refleksji filozoficznych J. Kabaja Wartości i czas oraz do artykułu

niżej podpisanego z cyklu „Kobiety wyzwolone” o Marii Konopnickiej.

Interesujące dane statystyczne ujawnił J. Nowak w artykule pt. Deklaracje wy-

znaniowe i praktyki religijne współczesnych Polaków, z których wynika, że pro-

ces laicyzacji społeczeństwa w ostatnich latach postępuje niezwykle szybko.

„Kościół jako instytucja społeczna – czytamy w nim – największym zaufaniem

cieszył się u schyłku PRL. Wówczas jego działalność oceniało pozytywnie po-

nad 80% badanych (...) aż do połowy 1993 r., kiedy to aprobatę jego działań

wyrażało zaledwie 38% Polaków”. Wreszczie można znaleźć w numerze cieka-

we recenzje: A. Szklarskiej o książce Hannah Arendt i S. Franczaka o nieznanej

poezji okupacyjnej w książce Krzysztofa Woźniakowskiego. Krytyka literacka

piórem I. S. Fiuta zajmuje się zaś poetyckimi perspektywami „oglądu naszej

rzeczywistości”. Poza tym, jak zawsze, prezentujemy Państwu ciekawy wybór

komentarzy wydarzeń oraz fragment dyskusji z portali internetowych.

Miłej letury.

.

Z

SŁOWO OD REDAKTORA

Czasopismo dostępne bezpłatnie w internecie na stronie www.forummysliwolnej.pl
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TADEUSZ ŻELEŃSKI BOY

TEMATY SPRZED LAT

Xenofobia
(felieton z cyklu W Sorbonie i gdzie indziej.

Pierwodruk znajduje się w „Kurierze Porannym”, rok 1927, Nr 129)

Zjawisko ksenofobii obserwuje się w wielu krajach i nie od dziś. Było ono

w czasach Boya, wcześniej i obecnie. W Polsce też ma ono miejsce. Ludzie

bowiem zawsze przemieszczali się po świecie, zarówno w czas wojen

jaki i pokoju. Poszukiwali i poszukują ciągle lepszych warunków życia,

zmieniają miejsca swego pobytu z powodów ekonomicznych, politycznych,

a także obyczajowych i bardzo osobistych. Nie zawsze przyjmowani są

entuzjastycznie przez społeczeństwa, wśród których będą żyć. Francja była

i jest krajem, w którym Polacy realizowali zawsze swe pasje artystyczne,

naukowe i polityczne. Dość szybko się asymilowali, zostawali w niej na

stałe, albo po latach wracali do starego kraju. Dziś Polacy gromadnie wy-

jeżdżają do krajów europejskich. Coraz bardziej zatem ujawniają się tam

ksenofobiczne zachowania tubylców i władz państwowych (np. w Anglii,

Holandii, Belgii), mimo iż emigranci zostawiają w tych krajach duże efekty

swej pracy, wysoko przeliczane na euro, funty i dolary.

Ksenofobia ma różne uzasadnienia, wynika także ze stereotypów postrze-

gania innych narodów. Jeśli emigrant jest np. Romenito, być może brudas

i złodziej, itp. Tubylcy obawiają się o swe miejsca pracy, gdyż emigrant to

siła robocza zdecydowanie tańsza, a więc lepiej opłacalna dla pracodaw-

cy. Boy dostrzegał te wszystkie ksenofobiczne zachowania, ale uważał

wówczas, że nie ma zdecydowanych zagrożeń dla Polaków. Powiadał:

„Francję i tak bardzo kocham”.

CJK

Kiedy byłem w Paryżu ostatni raz,

przed półtora rokiem, śpiewano wszędzie

o najeździe cudzoziemców. Nuta była ostra,

niechętna, niezwykle nawet zjadliwa. Obec-

nie wciąż cudzoziemcy są przedmiotem

konceptów, ale inaczej: paryżanin cieszy się

z ich dezercji. Nareszcie jesteśmy u siebie,

dworuje piosenka, nie oglądamy na każdym

kroku olbrzymich autokarów, naładowa-

nych amerykańskimi i angielskimi gębami

barbarzyńców objeżdżających stolicę w osiem

dni i mających złudzenie, że poznali Paryż.

„Kiedyś (śpiewa któryś z piosenkarzy) wła-

mali się do mnie bandyci, policja przytrzy-

mała ich – to byli Francuzi! Byłbym ich uści-

skał: nareszcie swoi, nareszcie Francuzi, a

nie jacyś Polacy lub Czechosłowacy. Zaczy-

namy znów być u siebie”. Ta nuta wrogo-

ści wobec elementu, który stanowi tak po-

ważną cyfrę w bilansie Paryża, jest dosyć
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BPSzklana piramida, główne wejście do Luwru, grafika, B. Pietryka

zastanawiająca. Wszak nie kto inny jak cu-

dzoziemcy tworzą bulwary, owe słynne

bulwary Paryża, oni niemal utrzymują te-

atry, wykupują magazyny, z całego świata

zwożą złoto, dolary, funty, biorąc w zamian

gust, smak, powietrze Paryża. Czy może ist-

nieć korzystniejszy przedmiot eksportu?

(...) Uderza mnie jeszcze inny paradoks. Oto

w największym przypływie „ksenofobii”

powstaje, jak pisałem o tym w jednym z po-

przednich felietonów, wielka międzynaro-

dowa fundacja Francuza – Miasto Uniwer-

syteckie, mające ułatwić przypływ kształ-

cącej się młodzieży wszystkich krajów. (...)

I oto szlachetny rys Paryża; niechęć do

chamstwa, choćby przynosiło zarobki,

otwarte ramiona dla każdego, kto przyby-

wa czerpać z krynicy ducha. Tkwi to w naj-

głębszych tradycjach tej stolicy świata. Bo

Paryż zapierający się swego międzynaro-

dowego – w szlachetnym znaczeniu słowa

– charakteru byłby zaprzeczeniem samego

siebie, przestałby być Paryżem. I, powiedz-

my to, byłby niewdzięczny. Ba, posuńmy

się jeszcze dalej: czy Paryż może uważać

się wyłącznie za miasto francuskie, czy ma

prawo uważać cudzoziemców za intruzów?

Czy od wieku z górą nie tworzyli oni wspólnie

z Francuzami tego miasta, czy nie uczynili

go po trosze tym, czym ono jest? W każdym

pokoleniu dążyła do Paryża elita wszyst-

kich narodów, mniej lub więcej długi po-

byt w Paryżu był pielgrzymką każdego

oświeconego człowieka. Dążyli tam jak do

Mekki artyści. Chronili się najszlachetniejsi

wygnańcy i ci, którym było za ciasno gdzie

indziej. I ludzie ci nie byli tylko gośćmi

Paryża, oni byli poniekąd jego współtwór-

cami, każdy z nich coś wnosił – albo zbio-

rowo, albo indywidualnie. (...) Czy inaczej

byłby do pomyślenia uniwersalizm Kome-

dii Ludzkiej Balzaka? Raz po raz w jego

dedykacjach, w jego korespondencji odbi-

ja się styczność z cudzoziemcami; to ma

u siebie na obiedzie Mickiewicza, to styka

się z Heinem, z Hoene-Wrońskim. Bo to
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wszystko są paryżanie: i Mickiewicz Adam,

i po nim Władysław i Chopin, i Liszt i Hei-

ne, i cesarzowa Eugenia z Offenbachem, bez

których nie byłoby stylu Drugiego Cesar-

stwa, i po trosze Turgieniew, i Rilke... (...)

A kobiety! Od księżnej Belgiojoso do Raquel

Meller, od Curie-Skłodowskiej do Stasi Na-

piórkowskiej, od Marii Baszkircewej aż do

jakiejś bezimiennej studentki nihilistki! A ta

masa kobiet, ładnych, zdolnych, niespokoj-

nych, interesujących, które ciągną niby ćmy

do Paryża opalać się w jego ogniu i zosta-

wiać puszek swej egzotyczności, inności, ta-

jemnicy! (...) Cóż na to poradzić, że mimo

wszystkich tych dąsów każdy czuje się w Pary-

żu tak dobrze, tak u siebie. Miałem tam nie-

dawno drobny przykład, do jakiego stop-

nia wytwarza się wręcz nowe poczucie

narodowości. Byłem z wizytą u moich starych

przyjaciół. On jest wnukiem emigranta, sy-

nem artysty paryżanina, sam urodzony w

Paryżu, mówiący bardzo kulawo po Pol-

sku, ale zawzięty Polak. Żona jego krako-

wianka; dzieci dorosłe nie mówią wcale po

polsku – Francuzi. Jest trochę gości, pra-

wnuk Wiktora Hugo, kilka pań. Rozmowa

toczy się o inwazji cudzoziemskiej – wciąż

aktualny temat. Jakaś Francuzka zwierza

się, że jej nic nie szkodzą cudzoziemcy,

z wyjątkiem Anglików i Włochów, tych nie

może strawić. Na to pani domu: „ a ja dość

lubię cudzoziemców, bawią mnie”. Uśmiech-

nąłem się mimo woli na te słowa, które wy-

rzekła bez najmniejszego poczucia, że

przede wszystkim ona sama jest cudzo-

ziemką. Zdziwiła by się, gdyby jej to po-

wiedzieć. Ona cudzoziemką? Alboż nie jest

od dawna paryżanką? Trzeba się z tym po-

godzić: paryżanin to prawie narodowość.

I tak jak Ameryka zasilała się przez długie

lata energią szumowin całej Europy i prze-

robiła je na dumną Amerykę, i wyszło jej

to na zdrowie, tak Paryż zasila się wciąż

pokaźną sumą inteligencji, talentu, kapita-

łu narodowego dowożonego ze wszystkich

krajów. I w tym także tkwi magia tego sło-

wa: „Paryż”!                                               �

Wyboru tekstu dokonała i komentarzem opatrzyła

Czesława Jolanta Kotarba
Wieża Eiffla, grafika, B. Pietryka
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Maria Konopnicka – bezbożna

patriotka

STANISŁAW FRANCZAK

A przecież w czasach jej współcze-

snych Konopnicka była potępiana przez

Kościół, który widział w niej „rozwydrzoną

bezbożnicę”, zachęcającą do rewolucji spo-

łecznej. Poetka, choć wierząca, odcinała się

od Kościoła, będąc ideowo związana z tzw.

modernizmem katolickim, który zaciekle

zwalczali księża. Ona sama czuła się zwią-

zana bezpośrednio z „istotą wyższą” i nie-

potrzebni byli jej jacyś pośrednicy.

A jeśli miałaby czerpać z wiary kato-

lickiej, to najbliżej jej było do pierwszych

chrześcijan, religii „nieskażonej pychą

Kościoła”. O księżach katolickich wręcz

pisała: „zgnilizna sama te klechy”, nic więc

dziwnego, że prasa katolicka odwdzięcza-

ła się jej złośliwymi recenzjami utworów

i szkalowaniem jej samej. Mimo to Konop-

nicka cieszyła się niekłamanym autorytetem

i popularnością. Jej twórczość – zwłaszcza

Nazywano ją różnie w czasach, w których żyła.

A to „wieszczką poganizmu”, to znów „bluźnier-

czynią”, albo pisano na łamach „Przeglądu Pol-

skiego”, że Konopnicka „sprzeniewierzyła się

uczuciom patriotycznym”. Jak widać pojęcie „pa-

triotyzmu” stańczycy rezerwowali tylko dla sie-

bie, a dziś przejęli to od nich „WszechPolacy”

i endecy. Czy jednak nie jest zabawne, że to ona

właśnie jest autorką znanej powszechnie i przy-

właszczonej przez nich Roty? Co prawda Rota

stała się też pieśnią PSL-u, a poetka ulubioną

obecnie autorką mediów kościelnych. Poważ-

nie rozważano, czy wybrać na hymn polski Rotę,

czy Jeszcze Polska... J. Wybickiego, ale Rota

pozostała pieśnią „o randze niemalże hymnu

narodowego” – jak pisze Iwona Kienzler w swo-

jej książce poświęconej Marii Konopnickiej.

Maria Konopnicka
Wikimedia Commons

– repozytorium wolnych
zasobów.

Obecnie autorka Pana Balcera w Brazylii uważana jest przez Kościół i koła

prawicowe za wzór cnót patriotycznych, a jej twórczość – za ideał literatury

zaangażowanej, stwierdza I. Kienzler. Czy to nie dziwne, że w czasach PRL

autorka Naszej szkapy była autorytetem kształtującym postawy moralne

młodzieży? Jej wiersze i nowele poświęcone biedocie oraz doli chłopskiej

w pełni odpowiadały na zapotrzebowanie społeczne i polityczne tego okre-

su. Konopnicką masowo czytano i nauczano o niej obowiązkowo w szko-

łach. I do dziś pozostała autorytetem!

Z CYKLU: KOBIETY WYZWOLONE
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dla dzieci i to pisana na zapotrzebowanie

patriotyczne – była zrozumiała zarówno

w treści jak i w formie, łatwo przyswajalna

i powszechnie akceptowana. Nic więc

dziwnego, że chętnie drukowały ją czaso-

pisma w różnych regionach kraju i poza gra-

nicami. To utrwalało jej popularność wśród

czytelników różnych warstw. Była bliska

socjalistom, choć nie angażowała się bez-

pośrednio w działalność polityczną, widzia-

no w niej feministkę, która walczy o prawa

kobiet, choć czynnie – poza epizodami

związanymi z działalnością feministyczną

jej „przyjaciółki od serca” malarki Marii

Dulębianki – nie uczestniczyła.

Konopnicka jest z całą pewnością ko-

bietą „wyzwoloną”, która świadomie zrzu-

ciła jarzmo konserwatywnych i uświęco-

nych tradycją zasad etycznych kobiety

zamężnej. Odeszła od swego męża, choć

z nim nie zerwała, sama wychowała sze-

ścioro dzieci (urodziła ich ośmioro), zara-

biała na ich utrzymanie korepetycjami i ho-

norariami. To było w tamtych czasach

sporym skandalem, który nie mieścił się

w kanonach obyczajowych. Otoczona gro-

madą zawsze sporo młodszych adoratorów

(jeden z nich popełnił nawet z jej powodu

samobójstwo) opiekowała się mężem po-

średnio, wspomagając go finansowo. Trosz-

czyła się o wychowanie swych dzieci, któ-

re mimo borykania się z kłopotami finan-

sowymi ciągle wspierała, zresztą i one się

potem odwdzięczały w życiu dorosłym.

Mimo tych cech na wzorzec „Matki-Polki”

chrześcijanki autorka  Roty się nie nadaje.

Przez dwadzieścia lat żyła w związku

partnerskim z Marią Dulębianką, której

gwiazdę przyćmiła inna malarka Olga Bo-

znańska. Dulębianka, zafascynowana

szkołą modernizmu głoszoną przez Przy-

byszewskiego, była w istocie typową fe-

ministką, która czynnie organizowała ko-

biety w walce o ich prawa. Sama ubrana w

spodnie, z nieodłącznym papierosem, bul-

wersowała otoczenie. Związek partnerski

Konopnickiej z nią rzutował na poetkę,

choć autorka Roty do samej śmierci pozo-

stawała „narodową” wieszczką, wzorem

patriotyzmu i uwielbienia. Kij w mrowisko

włożyła w roku 1879 pisząc „pracę szer-

szych rozmiarów”, którą zatytułowała Z prze-

szłości: fragmenty dramatyczne. Był to

początek wojny z Kościołem. W utworze

tym, „dziele konfliktu z hierarchią kościelną”,

przypomina historię poczynając od Vesa-

liusa, lekarza nowożytnej anatomii, następnie

Galileusza oraz Hypatii, filozofki z Alek-

sandrii. Są oni symbolami nietolerancji

i zacofania Kościoła. Wszyscy oni ponie-

śli karę za swą działalność. Vesaliusa in-

kwizycja skazała na wygnanie za wykorzy-

stywanie ludzkich zwłok w medycynie;

Galileusz został skazany na stos, ale wy-

parł się swoich naukowych ustaleń i teorii

kopernikańskiej, dzięki czemu uniknął

śmierci; Hypatia, żyjąca na przełomie IV

i V wieku, zwolenniczka toleracji i wolno-

ści sumienia, zginęła na rozkaz biskupa Cy-

ryla, który wytoczył jej proces o czary i wy-

znawanie pogaństwa. Orzeszkowa, która

recenzowała ten utwór, nim go wydała w

swoim wydawnictwie, oceniła go „jako coś

pięknego i niepospolitego”, stwierdzając,

że jest to niewątpliwie arcydzieło... here-

zji. Dzieło to ostatecznie wydała w serii

o kształtowaniu się moralności po aproba-

cie carskiej cenzury dopiero w roku 1881.

Również znany pisarz Teodor Tomasz Jeż

zachwycił się tą książką i szeroko propa-

gował za granicą wśród Polonii.

Życzliwe recenzje pisał o wierszach

Konopnickiej Henryk Sienkiewicz, mimo

swych konserwatywnych poglądów, ale

o tym dziele wypowiedział się negatywnie.

Wśród prawicowej i katolickiej części spo-

łeczeństwa Fragmenty wywołały wielką

burzę. „Gazeta Polska”, która dotąd hołu-

biła poetkę, obrzuciła ją kalumniami. Pisa-

no, że „podważa autorytet Kościoła godząc
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tym samym w... polskość”. Do polemiki włą-

czył się sam J. I. Kraszewski, autorytet tam-

tych czasów, chwaląc ją i wysoko oceniając,

pozytywnie wypowiadali się Chmielowski,

Karłowicz, a przede wszystkim „papież pol-

skiego pozytywizmu” Aleksander Święto-

chowski. Na łamach „Prawdy” pisał on

zwracając się do konserwatystów: „jeśli

chcecie kogoś koniecznie potępiać (...), to

już lepiej prześladujcie śmiałe oszustwa niż

śmiałe myśli”. Także i na łamach umiarko-

wanego „Ateneum” broniono poetkę, ale

prasa katolicka nie odpuściła. „Przegląd

Katolicki” pisał, że „książeczka p. Konop-

nickiej jest na wskroś fałszem przejęta, że

myśl jest bezbożna i bluźniercza. (...) rzu-

ciła ona w twarz Kościołowi raz jeszcze

nędzną zniewagę”. Do tego chóru dołączył

przywódca krakowskich stańczyków hr.

Stanisław Tarnowski odmawiając Konop-

nickiej uczuć patriotycznych, o czym już

wspomniano. Ostrzegano publiczność, która

garnęła się na jej odczyty i spotkania au-

torskie, „przed zgubnym wpływem utwo-

rów wychodzących spod pióra rozwydrzo-

nej bezbożnicy”. Stąd też wydane w rok

później  Poezje niemal przeszły bez echa,

co było dla niej największą karą. Mimo bar-

dzo pochlebnej recenzji  J. I. Kraszewskie-

go, w której pisarz wręcz stwierdził, że

„Konopnicka może stanąć bez obawy obok

największych naszych mistrzów”, inne pi-

sma przemilczały to wydarzenie literackie.

Redakcje „Bluszczu”, „Tygodnika Ilustro-

wanego” czy też „Kłosów” odmawiały dru-

ku jej utworów. Konopnicka pozostała sobie

wierna i już do końca życia była w opozycji

do Kościoła, krytykując politykę Watykanu,

opór przeciw zdobyczom nauki, uprawia-

nie dewocji, ale głównie fakt „wdzierania

się kleru w intymne sprawy ludzkie”.

Toteż w oczach „radykalnych klery-

kałów” i konserwatystów, którzy nie tole-

rowali żadnych innych poglądów niż ofi-

cjalna nauka Kościoła, jakiej nikt nie od-

ważył się kwestionować – pozostała kobietą

niemoralną. Jej przeciwnicy określali ją

jako „wieszczkę poganizmu” i poetkę „in-

terpretującą Pana Boga”. Ale Konopnicka

mimo tych szykan była popularna i czyta-

na, a jeden z licznych recenzentów napi-

sał: „Najpopularniejszą, a raczej najwięcej

zajmującą świat literacki poetką jest obec-

nie Maria Konopnicka”.

I tak już w rok po publikacji Fragmen-

tów jej autorka powróciła do łask mediów.

Jej utwory powodowały gwałtowne spory,

dzieląc czytelników na jej gorących zwo-

lenników i zaprzysięgłych wrogów. Nie

mogły być niezauważone i pozostawić czy-

telników obojętnymi. Konopnicka stała się

wyrazicielem uczuć patriotyzmu Polaków,

została wieszczką swego pokolenia, jak to

określił ją sam Stefan Żeromski. Socjaliści

ujrzeli w niej, zwłaszcza po publikacji utwo-

rów po roku 1881, propagatorkę idei. Bli-

skie jej były bowiem sprawy dotąd skrzęt-

nie pomijane przez twórców, takie jak nędza,

głód, niedola ludu, sieroctwo i krzywda.

Było to z jej strony tyleż nowatorskie, co

odważne. Polemizował z nią H. Sienkie-

wicz, który zaprzeczał istnieniu biedoty

chłopskiej i niedoli ludzkiej, wręcz twier-

dził, że chłopi nasi są powszechnie szczę-

śliwi, „a kto inaczej utrzymuje, ten zdra-

dza sprawę publiczną”.  Zofia Kowerska,

pisarka i krytyk literacki, oskarżyła Konop-

nicką o budzenie w chłopach „zbrodni-

czych skłonności” i o brak znajomości re-

aliów wiejskich. „Jeżeli idzie chłop na pole

– pisała – to wtedy, gdy mu się to podoba,

bo zarobku na wszystkie strony pełno (...)

chłop odziany jest dobrze, zjadł w domu

obfite śniadanie i nie wiem, w jakiej części

kraju naszego widziała pani Konopnicka

owych ludzi nędznych, bladych, posępnych,

cichych,o jakich z takim upodobaniem opo-

wiada”.
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Konopnicka musiała uporać się z ostrą

carską cenzurą, a potem z krytyką literacką.

Ale również wszelkie jej spotkania autor-

skie i odczyty były cenzurowane. Wyma-

gało to przedstawienia na piśmie treści

wystąpienia i zgody cenzury, tak „by nie

wywołało to zamieszek czy też rozruchów”.

Często więc dochodziło do odwołania z tego

powodu odczytu.

Utwory Konopnickiej były strawą du-

chową dla zesłańców na Sybir. Bronisław

Szwarc tak pisze o tym: „Rzuciłem się na

tę szarą książeczkę i te parę godzin, pod-

czas których gorączkowo wertowałem jej

kartki, stanowią jedną z  najważniejszych

chwil mego życia, chwilę niewymownego

pokrzepienia ugasających duchowych sił”.

Czytał też jej poezje na zesłaniu Józef Pił-

sudski. W roku 1883 poetka zaangażowała

się w akcję pomocy dla więźniów, którą

kontynuowała wraz z Wandą Umińską,

działaczką i emancypantką tego okresu.

Zarzucano też Konopnickiej rozwią-

złość z powodu opuszczenia męża Jarosła-

wa, który był utracjuszem i „niedorajdą”

jak nazywała go Konopnicka, bo zadłużył

majątek w Gąsinie, a w konsekwencji przy-

szło mu tułać się pośród swoich dzieci.

Maria nie rozwiodła się z nim, o czym była

już mowa, zresztą było to niemożliwe w Kró-

lestwie Polskim, ale musiała utrzymywać

męża. Otaczało ją zawsze jednak grono wiel-

bicieli i kochanków, co ciekawe, zawsze

o kilkanaście lat od niej młodszych. Z żad-

nym z adoratorów nie związała się jednak

na stałe, lecz pozostała wierna Marii Dulę-

biance, z którą utrzymywała bliskie stosun-

ki przez dwie dekady swego życia, aż do

śmierci. Razem podróżowały po Europie,

ale zawsze wynajmowały odrębne pokoje

i nigdy nie współżyły z sobą, o co niesłusz-

nie posądzano je ówcześnie. Obie kobiety

łączyła przyjaźń „od serca”, jak pisze I. Kien-

zler, ale poetka, w czym zresztą pomagała

jej Dulębianka, całe życie troszczyła się

o swych sześcioro żyjących dzieci. Sama

była typową „kobietą wyzwoloną, która nie

stroniła od wolnych związków”. Oczywi-

ste jest, że taka postawa musiała być potę-

piona przez Kościół, zwłaszcza że poetka

pokazała się po publikacji Fragmentów

„heretyczką”. Ale jej osobowość „wymyka

się wszelkim schematom – jak pisze jej bio-

grafka Kienzler – nie da się jej wpasować

w żadne ramki”. Niewątpliwie była poetką

narodową, bez względu na nieprzychylność

kół katolickich i Kościoła była wsparciem

dla patriotyzmu Polek i Polaków, nawet

tych, a może nawet przede wszystkim tych

na obczyźnie i dalekim wygnaniu na Sy-

bir.

Zmarła w 1910 roku we Lwowie i tam

została uroczyście pochowana na Cmenta-

rzu Łyczakowskim. Na pogrzebie „rozwy-

drzonej bezbożnicy” zabrakło duchowień-

stwa, mimo że przewidziano mowę biskupa

Bandurskiego. Lecz arcybiskup Bilczew-

ski wydał zakaz kościelnego udziału kleru.

Nie zmąciło to bynajmniej uroczystości,

w której udział wzięły tysiące lwowian.

Przemównienie nad  grobem wygłosił wiel-

ki poeta Jan Kasprowicz. Maria Konopnic-

ka wpisała się do grona „wyzwolonych” ko-

biet, Pantenonu Wielkich Polek.     �
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JÓZEF KABAJ

Pierwszą z tych dwu faz mniej lub bar-

dziej przyjaznej koegzystencji, tj. lata

czterdzieste do początku lat osiemdziesią-

tych ubiegłego wieku, poświadczają fakty

takie jak uczestnictwo władz państwowych

w niektórych obrzędach religijnych, a hie-

rarchów Kościoła w uroczystościach pań-

stwowych, czy obecność religii w szkołach

(lata 40). Pamiętam też kazania, na których

cytowano z Nowego Testamentu passus

mówiący o tym, że wszelka władza pochodzi

od Boga. Nawet sam prymas Wyszyński

wobec groźby strajku generalnego apelo-

wał do Solidarności – w liście odczytanym

w kościołach – o zachowanie spokoju.

Drugi okres stosunków pomiędzy Pań-

stwem a Kościołem ilustruje czołobitność

władz państwowych wobec hierarchów

KK, a poświadczają to konkretne rozporzą-

dzenia z mocą ustaw lub nawet ustawy ko-

rzystne dla KK, a niekorzystne dla Państwa

Polskiego, tj. dla jego budżetu, a co za tym

idzie – dla sytuacji finansowej szarych oby-

wateli, składających się co miesiąc na ten

budżet. Włącznie z Konkordatem, przygo-

towanym przez odważnego podówczas kie-

rownika URM i przeforsowanym przez

panią Premier, która otrzymała za to syne-

kurę (wieloletnie ambasadorstwo przy Sto-

licy Apostolskiej, tj. w Watykanie), a podpi-

sanym przez „lewicowego” Prezydenta RP,

włącznie z Komisją Majątkową niepodle-

gającą kontroli organów państwowych ani

samorządowych i włącznie z rozporządze-

niem MEN, firmowanym przez wiernego

w owym czasie Sługę Kościoła w randze

ministra (w dodatku profesora o specjalności

w zakresie historii Średniowiecza) o wpro-

wadzeniu tylnymi drzwiami religii – i co

za tym poszło, choć w założeniu nie miało

pójść, etatów dla katechetów – z powro-

tem do szkół publicznych, a nawet nieco

później do przedszkoli.

Obecnie zaś jesteśmy świadkami pew-

nych prób – na razie niewielkich – eman-

cypacji Państwa za sprawą różnych czyn-

ników. Pierwszym z nich jest w moim

przeświadczeniu wzrost poziomu świado-

mości obywatelskiej; w czym mamy – jako

TKKŚ i TKŚ – też pewien udział. Poka-

Państwo i Kościół,

Kościół i Państwo

Za naszego życia byliśmy i jesteśmy świadkami – a nawet poniekąd uczest-

nikami sytuacji i procesów, że:

– Państwo panowało nad Kościołem (przy znaczącej współpracy w tam-

tym systemie ustrojowym wielu funkcjonariuszy Kościoła),

– Kościół panował i właściwie nadal panuje nad Państwem (przy walnym

udziale wielu funkcjonariuszy Państwa).

RELIGIA I SPOŁECZEŃSTWO
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zywaliśmy bowiem przez ostatnie pół wie-

ku, że jest alternatywa dla myślenia religij-

no-magicznego – w postaci myślenia racjo-

nalnego; dla kultury i obyczajowości

religijnej – w postaci kultury świeckiej, tj.

nieodwołującej się do symboliki staro i nowo-

testamentowej, dla obyczajowości laickiej,

nie kierującej się jedną tradycją obycza-

jową, mianowicie judejsko-chrześcijańską,

lecz pozostawiającej dowolność i możli-

wość sięgania do korzeni zarówno staro-

słowiańskich, jak greckich i rzymskich.

Wszystkie te nasze idee oraz ideały były

traktowane przez hierarchię kościelną, jak

i przez przeważającą część podporządko-

wanego jej kleru, jako opozycja wobec

„uniwersalnej prawdy jednego świętego,

powszechnego i apostolskiego Kościoła”,

wręcz jako walka z Bogiem, religią i Ko-

ściołem; z Kościołem katolickim; bowiem

pozostałe wyznania chrześcijańskie były

chronione przez poprzednie Państwo przed

zagłuszeniem przez Kościół ewidentnie

dążący do monopolu ideowego i religijne-

go, zwanego niekiedy rządem dusz. Hie-

rarchowie ci oraz sterowane przez nich du-

chowieństwo totalnie negowali humanizm

socjalistyczny jako narzędzie duchowego

zniewalania ludzi przez system totalitarny

i odciągania wiernych od Kościoła, drwiąc

przy tym z wartości czysto ludzkich, nie

odwołujących się do nadprzyrodzonego

źródła i podając zastraszające przykłady

świeckich reżimów komunistycznych. Za-

tajano jednocześnie przed wiernymi fakt,

że Kościół Rzymskokatolicki również jest

instytucją o długiej historii własnych rzą-

dów totalitarnych (nawet nad cesarzami)

i o niewygasłych do tego aspiracjach; że to

on właśnie stworzył system feudalny i go

strzegł, wmawiając ludom, że wszelka wła-

dza pochodzi od Boga, wobec czego należy

jej bezwzględnie słuchać. Za to był obficie

sponsorowany bezpośrednimi subsydiami

(nadaniami ziem i poddanych), prawem do

ściągania od nich danin, jak również na-

gradzany sowitymi zapisami testamental-

nymi, które miały gładzić odpowiednio

ciężkie grzechy.

Obecnie obserwujemy wreszcie w na-

szym Kraju zjawisko poniekąd podobne

do tego, jakie poprzedzało wielkie wybu-

chy antyklerykalne w przeszłości. Rozpa-

sanie części wyższego zwłaszcza ducho-

wieństwa zaczyna grać wielu wiernym na

nerwach, podobnie jak chronienie szerego-

wych przestępców w gronie kleru przez naj-

wyższe czynniki kościelne. Przewodni

czącym Episkopatu Polski został np. arcy-

biskup, który beształ kobietę oskarżającą

swojego proboszcza o to, że ją molestował, kie-

dy była dziewczyną. W tym rozpasaniu nie-
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którzy biskupi tracą wręcz rozum i zdol-

ność przewidywania, cechującą zwykle hie-

rarchów (poza kilkoma wyjątkami, jak do-

piero co wspomniałem). Tak np. rozumiem

wyrażenie przez nich zgody – bo przecież

bez ich zgody niczego w dzisiejszej Polsce

nie można zarządzić – na sprowadzenie re-

ligii w szkołach do rangi przedmiotów nad-

obowiązkowych. Być może byli i są but-

nie przekonani, że etykę poprowadzą

niemal wszędzie ich ludzie, czyli absolwen-

ci uczelni katolickich i wydziałów teolo-

gicznych i filozoficznych innych uczelni

kontrolowanych przez hierarchię kościelną,

bo tylko tacy będą dysponować wymaga-

nymi uprawnieniami dydaktycznymi (o co

zadbano). Są widać przekonani, że wierni

nadal będą ich wielbić, słuchać i praktyko-

wać (w tym płacić przy różnych okazjach,

których stworzyli wiele w ciągu roku i na-

dal tworzą), oraz że wierni nadal będą zmu-

szać do tego samego swoje dzieci i wdra-

żać w system podległości (co się nazywa

wiernością tradycji narodowej, której straż-

nikiem się mienią); nie wspominając ani

słowem o niechlubnych epizodach z histo-

rii Kościoła w Polsce, takich jak np. ten,

kiedy to biskupów – zdrajców narodowej

sprawy – wieszano na Placu Zamkowym

w Warszawie, albo o tym, że pewien zakon

– dziś noszący nazwę Kongregacji Najświęt-

szego Odkupiciela (redemptoryści) – został

wypędzony z Polski „na zawsze” nie bez

powodu; dufając, że wierni rodzice nadal

będą posyłać dzieci na lekcje tej wierności.

Jeszcze 20 lat temu – właściwie przez

ostatnich kilkadziesiąt lat – mało kto by się

poważył wobec powyższego (choć jeden

czy drugi przykład może bym znalazł) na

to, żeby zaryzykować własną karierę czy

stanowisko wypowiadaniem bluźnierstwa.

Takiego np., że wiele innych Kościołów ma

równe jak KK pretensje do powszechności

i prawdziwości swego przesłania. Albo ta-

kiego bluźnierstwa – horribile dictu – że

Państwo Polskie wspiera określone guślar-

stwo poprzez uczestniczenie całych orga-

nów władzy państwowej w praktykach

magicznych, poprzez współfinansowanie

tychże (z kieszeni podatników niezależnie

od ich wyznania czy obojętności religijnej),

wraz z wiernymi, poprzez sponsorowanie

przedsięwzięć religijnych lub służących

upowszechnianiu kultu religijnego (tj.

uczelni i wydawnictw wyznaniowych etc.),

poprzez wpuszczanie tego rodzaju praktyk

magicznych, zwanych eufemistycznie re-

ligijnymi, do instytucji państwowych takich

jak wojsko, policja, szpitale, szkoły i przed-

szkola. Ten ostatni przywilej Kościoła zaś

prowadzi do wywierana presji na służby

państwowe, której skutkiem bywają prio-

rytety przy załatwianiu spraw cywilnych,

czy swoisty immunitet, którym cieszy się

duchowieństwo w relacjach z organami

porządku publicznego i ścigania. Także do

wywierania presji na rodziców, młodzież

i dzieci, aby się poddawano indoktrynacji,

która wyklucza skłonność do krytycyzmu

wobec kleru i jego działań, żeby odprawia-

no – dla świętego spokoju – wspomniane

praktyki zapewniające duchowieństwu do-

statek, tj. chrzty, śluby, pogrzeby, msze (od-

płatne „co łaska, ale nie mniej niż ...”). Dla-

tego właśnie tak wysoko oceniłem decyzję

MEN o przesunięciu „religii” na listę przed-

miotów nadobowiązkowych. Stąd już bli-

sko bowiem, tak uważam, do zniesienia

etatów katechetów, co może pociągnąć za

sobą – w dalszej perspektywie – spadek

liczby rodziców gotowych płacić z własnej

kieszeni pensje nauczycielom religii.      �
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Wyniki badań przeprowadzone w czasie

Narodowego Spisu Powszechnego w 2011

roku, opublikowane w Roczniku Statystycz-

nym w 2012 roku, przedstawiają następują-

cy obraz, w którym przynależność do wy-

znania religijnego deklaruje:

– do Kościoła Katolickiego – 33.729 tys.

osób, tj. 87,58% ogółu ludności,

– do Kościoła Prawosławnego – 156 tys.

osób, tj. 0,41% ogółu ludności

– do Wyznania Świadków Jehowy – 137

tys. osób, tj. 0,36% ogółu ludności,

– do Kościoła Ewangelicznego – 71 tys.

osób, tj. 0,18% ogółu ludności.

– do innych Kościołów – 128 tys. osób, tj.

0,34% ogółu ludności,

– nie należy do żadnego wyznania – 929

tys. osób, tj. 2,64% ogółu ludności.

To zestawienie, jakkolwiek niepełne

(bo 2.734 tys. respondentów odmówiło

udzielenia odpowiedzi na pytanie o wyzna-

nie religijne, co stanowi 7,1%), koryguje

dwa dotychczasowe błędy: 1) Kościół Kato-

licki głosił, że katolicy stanowią w Polsce 95-

96% ogółu ludności (tyle jest ponoć ochrzczo-

nych, a przecież powszechnie wiadomo, że

nie wszyscy ochrzczeni są w dorosłym wieku

katolikami), 2) Kościół Prawosławny poda-

wał, że prawosławnych jest w Polsce ok. 500

tys., a ze Spisu wynika, że tylko 156 tys.

JAN NOWAK

***

Według Centrum Badań Opinii Społecznej

(CBOS) charakterystycznym elementem

wiary polskiego społeczeństwa jest przywią-

zanie do praktyk religijnych. Ponad połowa

badanych (55-60%) oświadcza, że uczest-

niczy w mszach raz w tygodniu, ok. 1/5, że

czyni to raz lub dwa razy w miesiącu, a bli-

sko 10% przyznaje się do permanentnej ab-

sencji w praktykach religijnych. Badania

CBOS wykazują ponadto wysokie przywią-

zanie Polaków do obrzędów religijnych ta-

kich jak: pogrzeb (89%), chrzest (87%) czy

małżeństwo (84%).

Kościół jako instytucja społeczna naj-

większym zaufaniem cieszył się u schyłku

PRL. Wówczas jego działalność pozytyw-

nie oceniało ponad 80% badanych. Pierw-

sze symptomy spadku aprobaty działalno-

ści Kościoła jako instytucji publicznej

pojawiły się w połowie 1990 roku, w okre-

sie kontrowersji w związku z wprowadze-

niem religii do szkół, które nastąpiło we

wrześniu tegoż roku. W kolejnych latach

nadal pogarszały się opinie o działalności

Kościoła jako instytucji społecznej; aż do

połowy 1993 roku, kiedy to aprobatę jego

działań wyrażało zaledwie 38% Polaków.

W tym czasie społeczeństwo polskie odczu-

Deklaracje wyznaniowe i praktyki

religijne współczesnych Polaków

W ostatnich latach obserwujemy stały i wyraźny proces świecczenia społeczeń-

stwa polskiego. Potwierdzają to zjawisko zarówno środki masowego przekazu,

środowiska naukowe, a nawet przedstawiciele Kościoła Katolickiego, którzy ubole-

wają, że w nabożeństwach uczestniczy coraz to mniej wiernych, że kościoły, szcze-

gólnie w dużych miastach, pustoszeją, a i powołań kapłańskich jest coraz mniej.



13

wało zagrożenie ze strony Kościoła, że dąży

do państwa wyznaniowego.

W pierwszych latach XXI wieku Kościół

zdołał odbudować przynajmniej w części

prestiż społeczny, ale ostatnie lata 2012-2013

znowu wywołały w społeczeństwie wzrost

dezaprobaty – głównie w wyniku stwierdzo-

nych  przypadków pedofilii i nadużyć finan-

sowych, zwłaszcza u wyższych hierarchów

kościelnych.

Religijność Polaków mierzona często-

tliwością uczestnictwa w praktykach religij-

nych jest mocno zróżnicowana terytorialnie.

Stosunkowo najczęściej w praktykach reli-

gijnych biorą udział mieszkańcy Podkarpa-

cia (84%) oraz Małopolski (65%), natomiast

najmniejszy poziom notowany jest w woje-

wództwach Zachodniopomorskim (38%),

Łódzkim (41%) i Dolnośląskim (45%).

Powszechna jest w społeczeństwie pol-

skim wiara w Boga (90% badanych Polaków

wierzy, że Bóg istnieje), jednak przekona-

nie o istnieniu nieba wyraża już niespełna

75% badanych, a jeszcze mniej wierzy, że

istnieje życie po śmierci (70%). Tylko po-

nad połowa Polaków (56%) wierzy w ist-

nienie piekła, a jeszcze mniej (54%) wyra-

ża przekonanie o istnieniu diabła...

***

Na pewno interesującym problemem

byłby wpływ wykształcenia ludności na stan

wyznań religijnych. Niestety, takich badań,

dotyczących całej społeczności polskiej, jak

dotychczas nie przeprowadzono, a badania

cząstkowe pozwalają na formułowanie tyl-

ko opinii i przewidywań.

Zastanówmy się zatem nad zmianami,

jakie zachodziły w poziomie wykształcenia

ludności polskiej w ostatnich latach – kon-

kretnie w latach 2002-2011. Według Spisu

Powszechnego w 2011 roku odsetek osób

o wykształceniu wyższym wyniósł 17%

i w porównaniu do 2002 roku (poprzedni

Spis) zwiększył się o 7%. W 2011 r. ukoń-

czone studia wyższe (ze stopniem nauko-

wym co najmniej doktora, magistra, inży-

niera, licencjata) posiadało 6 mln osób.

Absolwenci szkół średnich (ogólno-

kształcących i zawodowych) zajmują domi-

nującą pozycję w strukturze wykształcenia

ludności – stanowią ok. 30% ogólnego sta-

nu. Warte odnotowania są znaczące zmiany

w układzie tego szkolnictwa – średnie za-

wodowe zmniejszyło się o prawie 10%, co nie

jest korzystne dla gospodarki kraju, a szkol-

nictwo średnie ogólnokształcące zwiększy-

ło się aż o ponad 40%, co staje się niebez-

pieczne z uwagi na późniejsze zatrudnienie.

Największe zmiany odnotowano w odnie-

sieniu do szkolnictwa wyższego (7-17%), a sto-

sunkowo nieznaczny wzrost w przypad-

ku podstawowego (10% w 2002 roku i 11%

w 2011 r.). Znacznie zmniejszyła się też liczba

osób, które nie ukończyły szkoły podstawowej.

Można z zadowoleniem stwierdzić, że

zmiany zachodzące w kształceniu ludności

polskiej w ostatnich latach są generalnie po-

zytywne. Może tylko gimnazja i szkolnic-

two zawodowe wymagają pewnych zmian,

o czym mówi się już coraz powszechniej.

Mamy też nadzieję, że kolejny Spis Po-

wszechny, który przypada na 2020 rok,

uwzględni w swoich pytaniach przynależ-

ność wyznaniową i jej podział w zależności

od poziomu wykształcenia. Dziś możemy

zadowolić się stwierdzeniem, że im wyższe

wykształcenie, tym mniejsza deklaracja

wyznaniowa, podobnie jak zestawieniem:

im większe miasto, tym więcej ateistów i agno-

styków. Oczywiście wieś pod względem

religijności zajmuje pierwsze miejsce przed

miastem, przy czym zdarzają się też wyjąt-

ki od tej reguły.                                    �
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STANISŁAW FRANCZAK

Będąc dziećmi robiliśmy z łodyżek

gwizdki, wystarczyło odpowiednio zgnieść

w palcach jej koniec, który służył za ustnik

i masz gotowe granie. A jak zebrało się kil-

ka takich gwizdków o różnej długości łody-

żek, to była już cała orkiestra. Albo pucho-

wa główka, czyli przekwitnięty maj. Trzeba

było znaleźć kogoś naiwnego i ciekawskie-

go, żeby powiedzieć mu:

– Zamknij oczy, otwórz usta.

Po czym pakowało się ten puch do

czyjejś gęby i zaśmiewało, kiedy ten się

krztusił i latał dokoła z rękami w górze. Cóż,

dziś na łąkach częściej spotkasz byle jakie

chwasty, niż te, które cieszą oczy. I to nie

mimo zapobiegliwości gospodarzy, którzy

częściej nie uprawiają ziemi niż ją pielę-

gnują, ale dzięki ugorom zdziczałym, agre-

sywnym chwastom i trawom. Nie takim jak

maje w maju.

Mój dziadek w maju, przed wojną,

wyciągał z kufra kościelne odzienie z wy-

szywanym kubrakiem i przez cały miesiąc

nie wkładał go do skrzyni. Owszem, wieszał

na strychu i wdziewał na święta. A świąt

w maju było kilka. Pierwsze z nich to dzień

1 maja, na które wybierał się kilka dni wcze-

śniej, żeby go nie aresztowała policja. Wy-

jeżdżał więc do miasta, gdzie zatrzymywał

się u znajomych robotników i razem już

przygotowywali się do pochodu, strugając

drzewce na szturmówki. Babcia tymczasem

szła do kościoła i dawała na mszę, żeby

dziadek wrócił zdrów i cały. Kiedy dzia-

dek był już w domu, opatrywał swoje rany

i zwykle szedł do karczmy, żeby się osta-

tecznie wykurować i dokończyć świętowa-

nia. Ale pamiętał o 3 maja i rano szedł

z babcią do kościoła, a potem do karczmy,

gdzie do wieczora świętował z kompana-

mi rocznicę Konstytucji i prawa wolności.

Ale największe święto majowe zbiegało się

ze świętami adoptowanymi przez Kościół,

a mianowicie Zielonymi Świątkami. I wte-

dy to przypadało również Święto Ludowe,

czyli święto chłopskie. Dziadek z sąsiadami

ubierali w kolorowe kitajki konie, przygo-

towywali hasła na zielonym płótnie, a go-

spodynie maiły furki i całą gromadą jecha-

li ze śpiewem do miasta na pochód. Ale

i wtedy policja rozpędzała ich, a co bar-

dziej krewkich aresztowała. Dostawało się

czasem i mojemu dziadkowi, przesiadywał

wtedy kilka tygodni w areszcie, nim go

wypuścili i mógł wrócić na wieś do domu.

Młodzież tymczasem świętowała, biorąc

Majowe świętowanie

W maju kwitną maje. Kto pamięta dziś ich nazwę? Mówią

o nich pospolicie – mlecze, a one rozciągają się na łąkach

i polach, rosną w rowie, zakradają się do ogrodów i sadów.

Złoci się cała ziemia, gdy kwitną, bieli zaś, gdy przekwitają,

a biały puch unosi się w powietrzu.

OBYCZAJE I POLITYKA
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smołę do żeliwnych garnków, które moco-

wała na długich kijach, zapalała i ganiała

z tymi pochodniami wokół zielonych pól,

żeby lepiej rodziły.

*

W latach 50 w PRL,1 maja był na wsi

dniem konspiracyjnym. Chłopi wyruszali

w pole, spoglądając niespokojnie na sąsia-

dów, czy oni aby nie doniosą władzom. Bo

tego dnia lud pracujący miast i wsi miał

świętować święto pracy i tyle. Pamiętam,

jak na wieś zjeżdżały specjalne ekipy akty-

wu i sprawdzały, czy wieś świętuje. Gospo-

darze na znak dzieciarni, która stała na cza-

tach, chowali się, gdzie kto mógł, a to

w zagajniku, a to za kępą kamieni, albo uda-

wali, że akurat jadą poić konie... Mieli na

to sposoby. Gorzej, jeśli trzeba było jechać

na pochód do powiatu. Przyjeżdżał wtedy

samochód ciężarowy, kryty brezentem

i wyznaczeni przez sołtysa oraz kierowni-

ka szkoły starsi i młodzież jechali masze-

rować. Tydzień przedtem uczono nas

w szkole pieśni rewolucyjnych, których

i tak potem nie śpiewaliśmy, bo z głośnika

„leciały” pieśni i recytacje. Po pochodzie

zawsze była bijatyka między nami a chło-

pakami z innej wsi. Leciały wtedy kamie-

nie, lała się krew z nosa i stłuczonych ko-

lan, ale cóż, takie były święte prawa wojny

między nami i naszego świętowania.

Dziewuchy też brały w tym udział, z czego

byliśmy niesłychanie dumni, ale kawaler-

ka i panny w tym czasie szli do kluboka-

wiarni, a potem na zabawę. Tak, tak! Były

kiedyś takie miejsca, gdzie uczono się pić

kawę, można było poczytać gazetę („co

tam, panie, w polityce?”), zafundować pan-

nie czekoladę i potańczyć na dyskotece. Ale

dziś to przeżytek! Nawet disco polo słucha

się tylko w domu albo na weselach.

3 maja nie obchodzono wcale, chyba

że stare baby, które szły do kościoła, jeśli

proboszczowi chciało się odprawić mszę,

ale tak, to nie, dzień jak dzień. Nawet nikt

nie kwapił się pod GS lub do klubokawiar-

ni. Za to w Zielone Świątki były zaraz po mszy

wiece ze sztandarami i przemówienia o so-

juszu klasy robotniczej i chłopskiej, o sile

i pracy ludu, o tradycji ludowej i o planach

produkcji rolnej. Chłopi przestępowali z nogi

na nogę, ćmili papierochy, mruczeli coś pod

nosem i szli na domowy obiad. A po połu-

dniu na zabawę, i młodzi, i starzy. Kawaler-

ka szukała okazji do wyszumienia się i za-

imponowania pannom, gospodarze do

pogwarki i wypitki, a kumoszki do przypil-

nowania i młodych i starych. A jak zdarzy-

ły się jakieś kiełbaski przy ognisku, to oho,

i my najmłodsi coś z tego zawsze skorzy-

staliśmy.

*

Dziś w wolnej Polsce maj nadal jest

miesiącem świątecznym. Tyle tylko, że

zmienił się charakter świąt. 1 maja świę-

tują nie robotnicy i chłopi, ale elektorat le-

wicy, na który składają się członkowie SLD,

PPS, a także członkowie jednej z partii

emerytów. Świętują na wiecach i pocho-

dach, które są atakowane przez bojówki

ugrupowań skrajnie prawicowych. Tymcza-

sem w kościele wierni obchodzą święto

Józefa robotnika. Ten dualizm nikomu nie

przeszkadza, ani uczestnikom wieców i po-

chodów, ani wiernym. Zresztą w dużej mie-

rze wierni uczestniczą także w imprezach

politycznych, a uczestnicy tych imprez

w uroczystościach kościelnych. Zaś 3 Maja

obchodzi się dziś u nas uroczyście. Uczest-

niczą w obchodach bez wyjątku wszystkie

opcje polityczne, władze państwowe i Ko-
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ściół. Co prawda i tu zdarzają się utarczki

młodzieżowych bojówek o prawo składa-

nia wieńców pod pomnikiem uznanym za

obiekt godny hołdów, ale to typowy folk-

lor polityczny naszych czasów.

W Zielone Świątki ludowcy organizu-

ją imprezy, w których uczestniczy z reguły

środowisko wiejskie. Wiece polityczne z ha-

słami na transparentach poprzedza zwykle

uroczysta msza św. i stosowne kazanie księ-

dza proboszcza, które konsoliduje całą spo-

łeczność. Choć bywa, że jakieś ugru-

powania partyjne (a może należałoby po-

wiedzieć – organizacje chłopskie) stosują

w tym czasie specjalne formy protestów

przeciwko polityce rządu i władz RP. Po

obiedzie młódź wali na zabawę w remizie

strażackiej albo domu ludowym, starsi wra-

cają grzecznie do żon, tylko nieliczni udają

się do miejscowego pubu, gdzie przy jed-

nym piwie siedzą do wieczora. Ciekawe,

że także poprzednie święta majowe nie

kończą się, jak to drzewiej bywało, w go-

spodzie czy pubie. Inna rzecz, że większość

z nich jest zamknięta na kłódkę, ale chyba

i pieniędzy na takie świętowanie nie ma

w kieszeniach zwykłych zjadaczy chleba.

*

Ale maj bez majówek nie miałby tego

kolorytu, który jest typowy dla polskiego

krajobrazu. Małe umajone kapliczki oży-

wają o zmierzchu i tętnią życiem. Niosą się

pieśni maryjne przez pola i łąki, chłopcy

i dziewczęta umawiają się na randkę. W mie-

ście także odprawiane są w kościołach

nabożeństwa maryjne, w których uczest-

niczą wierni znosząc majowe kwiaty do

umajenia figury Matki Boskiej. Miesiąc za-

myka kalendarzowe święto Matki, w dniu

26 maja. Jest ono najbardziej „domowym”

świętem, o którym pamięta coraz mniej

milusińskich, a w konsekwencji i starszych,

którzy mają jeszcze matkę. Chyba niepo-

ślednią rolę w utrzymaniu święta matki ma

szkoła i Kościół. Aż dziw bierze, że tego

świeckiego święta Kościół dotąd nie adop-

tował i nie uczynił z niego adoracji macie-

rzyństwa NMP. Cud czy przeoczenie?

*

Siedzę z wędką nad rzeką, w której

odbija się maj, ryby skaczą nad wodą i nie

dają się nabrać na żywą przynętę, ani na

sztuczną rybkę. Mocujemy się tak, kto tu

kogo, albo one, albo ja. Choć w gruncie

rzeczy to nie jest ważne. Istotą wędkowania

jest kontakt z przyrodą, cisza, która rozle-

wa się wkoło, i plusk wody, i kręgi na niej

coraz większe i większe, aż znikną w nie-

skończoności. Czas przelewa się z nurtem

rzeki, maj brodzi po kolana w wodzie.

– Hej, dziadku, złowiliście co?

– A gdzie tam, ale mam spokój od tych

wojen na świecie, od polityki, wieców

i obchodów, a nawet od własnej baby, panie.

– To się nazywa święty spokój!

– Tak to tak, Gerwazeńku, tak to tak,

Protazeńku – mruczy dziadek i uśmiecha

się do wspomnień i do majowego słońca.

�

BP
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                Po co nam dzieci

Komu w dzisiejszych czasach nie spędza snu z powiek troska o własną

starość? Obecnie, gdy większość ludzi osiąga zaawansowany wiek,

a jednocześnie gdy rozluźniają się międzypokoleniowe więzy i zobo-

wiązania, zabezpieczenie sobie bytu na ostatni okres życia, gdy za-

braknie sił i możliwości do pracy zarobkowej, wydaje się problemem

niezwykle palącym. Najbardziej oczywistą i najchętniej podsuwaną

społeczeństwu przez władzę receptą na rozwiązanie tego problemu

jest zadbanie o przyzwoity stan liczebny przyszłych pokoleń, które

zapracują na emerytury swoich rodziców. Trudno odmówić racji temu

argumentowi, jednak umieszczenie go w szerszym kontekście społecz-

nym odbiera mu blask oczywistości i zmusza do pogłębionej refleksji.

Z problemem spadku liczby urodzeń

boryka się nie tylko Polska, ale w zasadzie

wszystkie kraje zawansowanego kapitali-

zmu. Jeżeli nie osiągnie on poziomu pro-

stej zastępowalności pokoleń, liczba ludności

w bliskiej perspektywie czasowej zacznie

spadać. Wyludnianie się krajów o nasyco-

nej infrastrukturze i skomplikowanych po-

wiązaniach gospodarczych musi skutkować

bolesnymi zmianami dla całego społeczeń-

stwa. Nadmierne obciążenie pracujących

kosztami opieki nad seniorami jest zatem

tylko jednym z wielu problemów, wcale nie

najbardziej kluczowym.

Utrzymanie w ruchu całego mechani-

zmu produkcji w gospodarce kapitalistycz-

nej wymaga dostępu do taniej siły roboczej.

Zmniejszenie jej podaży musi więc z cza-

sem wpłynąć na ograniczenie inwestycji

i ilości wytwarzanych dóbr i usług. Przy

bardzo znaczącym spadku liczby ludności

niewiele pomoże zwiększenie automatyza-

cji, a tym samym wartości dodanej wypraco-

WALDEMAR JANKOWSKI

wanej przez zmniejszoną liczbę pracowni-

ków, gdyż zbyt mała liczba konsumentów

wydatnie ograniczy popyt na oferowane

dobra i usługi. Należy przy tym zauważyć,

że problemem jest obecnie nie tyle ograni-

czenie dynamiki wzrostu liczby ludności,

co jej spadek w wartościach bezwzględnych.

Mowa jest więc nie o osiągnięciu granic

wzrostu gospodarczego, tak jak go obecnie

rozumiemy, ale o wyraźnym kurczeniu się

potencjału już osiągniętego. Mówiąc pro-

ściej, to samo obciążenie spadnie na barki

mniejszej liczby ludności. Dla obszarów in-

tensywnie zurbanizowanych i uprzemysło-

wionych oznacza to konieczność ogranicze-

nia już istniejącej infrastruktury, a więc

dramatycznych wyborów niszczenia wła-

snego dorobku.

Dotychczas ten problem występował ra-

czej lokalnie, na przykład w Niemczech

Wschodnich po zjednoczeniu kraju lub w De-

troit po przeniesieniu przemysłu samochodo-

wego do Azji. Dziś jednak zjawisko spadku
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przyrostu liczby ludności dotyka całych

kontynentów i wzrasta jego intensywność;

w Rosji i krajach Europy Wschodniej osiągnę-

ło już ogromne rozmiary. W perspektywie

jednego pokolenia można się też spodzie-

wać podobnych problemów w Chinach, In-

diach czy Brazylii wskutek przyjęcia przez

te kraje neoliberalnego modelu gospoda-

rowania. Zmiany społeczno-gospodarcze

będą więc miały zasięg globalny. Świato-

we centra finansowe akumulujące wartość

dodaną z całego globu nie będą już w sta-

nie finansować najbardziej kosztownych

i prestiżowych w skali międzynarodowej

projektów. Z czasem będą więc musiały

upaść badania kosmosu, łączność satelitar-

na, a więc także Internet. Następnie przyj-

dzie kolej na regularne połączenia między-

kontynentalne, co zmniejszy skalę tak

komicznych zachowań jak import czosnku

z Chin do Europy, ale też utrudni wymianę

wiedzy i koordynację działań globalnych,

na przykład w dziedzinie ochrony środo-

wiska czy bezpieczeństwa. Wreszcie, utrzy-

manie ogromnej floty tankowców lub ropo-

ciągów transportujących surowiec dla coraz

mniejszej liczby konsumentów stanie się

zbyt dużym obciążeniem dla coraz mniej-

szej liczby wytwórców wartości dodanej.

Gdzieś w tym systemie istnieje jesz-

cze obciążenie mniejszej ilości pracujących

kosztami opieki nad seniorami. Można jed-

nak być pewnym, że to nie ten problem

spędza władzom sen z powiek, gdy nawo-

łują do zwiększenia dzietności. Zachowują

się wtedy jak akwizytor zachwalający niską

ratę spłaty oferowanego odkurzacza, nie

wspominając, że trzeba będzie ją płacić przez

najbliższe pięć lat, podczas gdy żywotność

samego sprzętu jest krótsza, a komplet wor-

ków do niego kosztuje drugie tyle.

Trudno zaprzeczyć, że stabilna, ade-

kwatna do potrzeb gospodarki liczba lud-

ności jest potrzebna. Należy jednak również

mieć świadomość, że podobna interpreta-

cja rzeczywistości jest wyjątkowo nikczem-

na i cyniczna; a to dlatego, że taki sposób

prezentacji problemu stawia na głowie całą

etyczną stronę istniejącej struktury społecz-

nej. Pierwszym pytaniem, które nasunie się

każdemu porządnemu człowiekowi mają-

cemu dystans do bieżącej polityki, jest, czy

w takim razie gospodarka istnieje dla spo-

łeczeństwa, czy społeczeństwo dla gospo-

darki. W odpowiedzi na nie leży klucz za-

równo do zapewnienia godnych warunków

życiowych ludziom niemogącym już po-

mnażać wspólnego majątku, jak  i do utrzy-

mania przyzwoitego poziomu życia potom-

kom, tak by również oni mogli korzystać

ze zgromadzonego przez pokolenia dorobku

kultury. Może się to udać wyłącznie w at-

mosferze współpracy i wzajemnej troski nie

tylko o zgromadzone już dobra, ale też o kur-

czące się zasoby i biologiczne podstawy

życia na Ziemi.

Podsumowując: czy ktokolwiek obser-

wując w mediach dyskusję na temat demo-

grafii zdobył się na refleksję, jak moralnie

niską pobudką do posiadania potomstwa jest

chęć zapewnienia sobie emerytury?    �

BP
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Dialektyczna prawda wartości

Oświata opiera się – a w każdym razie

powinna się opierać w moim mniemaniu –

w równej mierze na wartościach ducho-

wych, co na wiedzy. Stanowią one, jak to

się zakłada w teorii oraz systemach etycz-

nych, o dobrostanie moralnym społeczeństwa

oraz o samopoczuciu moralnym jednostek,

sprowadzanym też często do satysfakcji

z posiadania czystego sumienia. Ale jako

filozofowie zwracamy również uwagę na

to, na czym ludziom w ogóle zależy, a więc

nie ograniczamy się wyłącznie do preferen-

cji w zakresie tak zwanych wartości ducho-

wych. Poza deklaracjami będącymi następ-

stwem skłonności do hipokryzji, która

cechuje nasz gatunek; nikogo nie wyłączając.

Jak bowiem wyczytałem już wiele lat temu:

z badań naukowych wynika, że kłamiemy

średnio 7 razy dziennie. Hipokryzja zaś, ina-

czej obłuda, żywi się i przejawia właśnie

kłamstwem. Ono służy nam za kamuflaż.

Ukrywamy się za tym parawanem. Udaje-

my kogoś innego.

Jest jeszcze inna możliwość: że jeste-

śmy i tacy i tacy. Bywamy przecież praw-

domówni, prostolinijni, lojalni czy wierni.

Ale zdarza się, że kłamiemy nawet częściej

niż 7 razy w ciągu dnia, skoro średnia wy-

chodzi 7. Ktoś to kiedyś nazwał dialektyką,

nawet dialektyką przyrody. Ale kto w to

dzisiaj wierzy? Stwierdzamy więc, że pro-

stoduszność i obłuda „w jednym stały domu”.

Najbardziej więc zależy nam, jak sądzę,

na zadowoleniu. Pragniemy satysfakcji.

Chcemy być zadowoleni zarówno z innych,

jak i z siebie samych. Oczywiście wolimy,

kiedy inni robią nam dobrze.

Czas

Od dawna nawołuję do odróżniania

pojęć od zdarzeń. Wyraz „pada” mówi

o zdarzeniu, kiedy para wodna się skrapla

i opada w postaci kropel czy strug na zie-

mię lub akwen. Wyraz „deszcz” natomiast

jest pojęciem abstrakcyjnym, powstałym

w procesie uogólniania poszczególnych

przypadków opadania skroplonej pary

wodnej. Równie dobrze moglibyśmy to zja-

wisko nazywać „niebostrzykiem”. „Desz-

czykiem” zaś można by mianować tego, kto

leży w deskach, czyli w trumnie. Jest to

kwestia języka czy konwencji językowej.

Grecy w  epoce homeryckiej mawiali na

przykład, że to sam Dzeus dżdży (Zeυς Ûεi).
My natomiast – jakże często – mówi-

my, że czas stoi albo biegnie, względnie że

się dłuży. Pozwalamy sobie nawet na takie

wymysły, jak wędrówki w czasie. Czyli że

„czas” miałby oznaczać bądź to istotę żywą,

która stoi czy biegnie, bądź przedmiot cią-

gliwy niczym guma, albo też przestrzeń czy

obszar do wędrowania. Mieszamy więc

w języku potocznym metafory poetyckie

czy inne fantastyczne wyobrażenia z po-

rządkiem rzeczowym. Ignorujemy przy tym

                    OKIEM
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stwierdzenia wybitnych myślicieli czy

większość bodaj dzisiejszych fizyków, że

czas to miara zmiany, albo że czas to wiel-

kość skalarna określająca kolejność zdarzeń

oraz odstępy między zdarzeniami zacho-

dzącymi w tym samym miejscu. Krótko:

pojęcie abstrakcyjne (jeden z wymiarów),

nie zaś przedmiot czy teren.

W zastosowaniu do okoliczności życio-

wych natomiast pojęcie czasu oddaje na-

stępstwo zdarzeń lub ich cykliczność.

Stwierdzamy, że coś się zdarza przed czymś,

równocześnie z czymś, albo po czymś. Od-

notowujemy też nawroty – jak to jest w przy-

padku dnia i nocy (ranka, południa i wie-

czora), tygodni (po niedzieli powraca po-

niedziałek), czy pór roku. Następowanie po

sobie miesięcy, lat, epok. I tak się do tego mie-

rzenia i liczenia przyzwyczajamy, że trak-

tujemy owe miary (dzień, tydzień, miesiąc,

itd.) jako byty lub zjawiska, a zatem jako

zdarzenia. Mówimy np., że w takim a takim

dniu, miesiącu czy roku wydarzyło się to a to.

Podobnie mówimy, że na szóstym ki-

lometrze od miejscowości N. zdarzył się

wypadek drogowy. Gdy tymczasem miej-

scem wypadku była droga, fosa, czy łąka,

a nie kilometr, który jest miarą odległości.

Tak samo sekunda, minuta, godzina,

doba, itd. Są to miary, czyli symbole służą-

ce odróżnianiu zdarzeń pod pewnym wzglę-

dem. Odwzorowania naszych reakcji. Czas

podobnie nam ucieka albo się dłuży, jak ten

czy inny zestaw barw względnie obraz

wzrusza nas albo mdli. Żyjemy bowiem pod

naciskiem bodźców oraz sekwencji zda-

rzeń, a także powinności przypisanych do

tych zdarzeń. Wstaje słońce – budzimy się

i my też przeważnie się podnosimy (w tem-

pie właściwym nam lub okolicznościom).

Obracamy się w cyklu życia dobowego (od

zaśnięcia do zaśnięcia, albo od poranka do

poranka), będącego podcyklem cyklu ty-

godniowego (np. od poniedziałku do po-

niedziałku), który z kolei zależy w znacz-

nej mierze od cyklu miesięcznego (od

pierwszego do pierwszego czy od renty do

renty); ten zaś od cyklu rocznego (z na-

wracającymi i zamieniającymi się porami

roku). Mówimy, że „posuwamy się” w se-

kwencji zdarzeń od narodzin – poprzez

dzieciństwo, młodość, dojrzałość, starość

– po śmierć. Ale to tylko uogólnienie pew-

nego rodzaju, abstrakcja. Podobnie jak

określenie „posunięty wiekiem”... Przecież

to nie jednostka miary zmian, którą jest

godzina czy dzień, jest powodem ubywa-

nia komórek lub tkanek, albo przybywania

różnych narośli. To nie wiek, inaczej czas,

„robi swoje” z organizmami, czy ogólnie:

z przedmiotami, które też korodują czy ero-

dują. To się tylko tak mówi w uproszczeniu,

uznawanym powszechnie za wygodne.

Tak więc to rzeczy – w tym organizmy

– zmieniają się, a nie czas. Sekunda pozo-

staje sekundą, a doba dobą. Co innego zna-

cząc dla młodego, któremu przybywa sił

i możliwości, co innego dla starego, które-

mu ubywa potencjału życiowego. Ale nie

minut, ponieważ jego bliscy będą je liczyć

także po jego śmierci.         �BP
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ANNA SZKLARSKA

1. Siła oddziaływania systemu

Arendt w książce Eichmann w Jerozo-

limie. Rzecz o banalności zła prezentuje

nowe spojrzenie na problem odpowiedzial-

ności jednostki za działania w sferze pu-

blicznej. Na ławie oskarżonych zasiada sys-

tem umożliwiający działania, w których zanika

myślenie, zanika sumienie, zanika zmysł

moralny. W jego ramach wszystko, co czło-

wiek czyni – wykonuje niczym maszyna.

Arendt próbuje pokazać, w jak banalny spo-

sób może dokonywać się ogromne zło. Pod-

miot moralny oddaje swoją wolę i ocenę

czynów systemowi i tylko wykonuje roz-

kazy, jego działanie może być nawet po-

zbawione motywacji (czynienia zła). Tak

działają systemy biurokratyczne. Pojęcie

banalności jest zrozumiałe tylko w kontek-

ście takich struktur. Jednakże to my, ludzie,

organizujemy te systemy, jak i cały nasz

świat.

2. Raport z Jerozolimy.

Zanik myślenia

 jednym z warunków zła w świecie

Arendt relacjonuje publiczny proces (w ję-

zyku hebrajskim) nie całego narodu nie-

mieckiego, lecz jednego człowieka, odna-

lezionego i aresztowanego w 1957 r. Chciano

wykazać, że to nie cały system był odpo-

wiedzialny za zbrodnie, tylko pojedynczy

ludzie, a wśród nich Adolf Eichmann, spe-

Źródła zła. Hannah Arendt –

kilka refleksji o złu banalnym

i radykalnym

cjalista w kwestii żydowskiej w Trzeciej

Rzeszy. Nie wykazywał on patologicznej

nienawiści do Żydów, nawet zawdzięczał

im karierę, nie był ograniczony umysłowo,

zdaniem biegłych psychiatrów był nawet

zdolny tworzyć poprawne relacje w życiu

rodzinnym. Nie czuł się winnym zbrodni

na ludzkości, gdyż nigdy, jak mówił, nie

zabił osobiście żadnego człowieka. Przed-

stawiono mu piętnaście zarzutów, na które

odpowiadał: „W rozumieniu aktu oskarże-

nia – niewinny”
1
, iż działał zgodnie z ówcze-

snym nazistowskim prawem, a oskarżenie

zarzucało mu złamanie prawa. Na zarzut

popełnienia masowego mordu odpowie-

dział cynicznie: „Tak się złożyło, że nie

musiałem tego robić”
2
. Obrona argumento-

wała, iż w systemie, jaki panował w nazi-

stowskich Niemczech, odmowa wykona-

nia rozkazu była nie do pomyślenia.

Wrażliwość Eichmanna nie przeszkodzi-

ła mu wykonywać poleceń, które wykony-

wał. Eichmann powoływał się na zasadę

„prawo jest prawem”; czuł wyrzuty sumie-

nia, bo pomógł kilku osobom – a to było

odstępstwo od prawa. Zdaniem Arendt bez

mrugnięcia okiem zabiłby własnego ojca,

gdyby dostał taki rozkaz, a miałby wyrzu-

ty wówczas, gdyby rozkazu nie wykonał.
3

Eichmann oddał się systemowi i czuł się

szczęśliwy, że system odpowiada za niego.

Trzeba w jego postępowaniu zobaczyć siłę

oddziaływania systemu, bez tego kontek-

RECENZJE
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stu działanie Eichmanna jest niezrozumia-

łe i bezsensowne. Nawet Boga Eichmann

pojmował przez pryzmat nazizmu – jako

nosiciela rozkazów. Nie umiał samodziel-

nie, bez odgórnych dyrektyw, podjąć jakiej-

kolwiek decyzji – oto jak można odczło-

wieczyć człowieka.

Mamy zatem obraz państwa opiekuń-

czego, które od swoich obywateli oczeku-

je, iż ci nie będą myśleć i brać odpowie-

dzialności za swoje postępowanie. Władza

państwowa postuluje, by nie wykazywać

potrzeby rozumienia jej decyzji, a jedynie

ślepo je realizować i bezrefleksyjnie im się

podporządkowywać. Eichmann podkreślał,

że interesował się tylko rozwiązaniem po-

litycznych kwestii, zajmował się koordy-

nacją i organizacją transportu. Miał pomysł,

by wywieźć Żydów na Madagaskar, ale nie

udało się go zrealizować, bo ten należał do

Francji. „Ostateczne rozwiązanie” było

kwestią otwartą. Przed 1942 rokiem roz-

ważano „oczyszczenie” Niemiec, a następ-

nie Europy z Żydów, chciano ich wysłać

do Palestyny, ale Anglia, która nią zarzą-

dzała, nie wyraziła na to zgody. W 1942

roku, gdy było oczywiste, że Brytyjczycy

nie udzielą poparcia temu projektowi i po-

jawiła się groźba głodu, wraz z nią wykluł

się pomysł „ostatecznego rozwiązania”,

który spotkał się z powszechną zgodą. Sko-

ro Żydów nie można było przesiedlić, to

trzeba było ich eksterminować. Struktura

systemu ewoluowała – oto jak rzeczy po-

czątkowo nie do zaakceptowania i wyda-

wałoby się niemożliwe stają się możliwe.

Eichmann bronił się cynicznie, iż prawdzi-

wy idealista poświęci wszystko dla idei.

Sam stanowił karykaturę kultu wielkiej idei.

Arendt piętnuje jego pełną patosu postawę,

jaką wykazywał podczas procesu, wygłasza-

jąc górnolotne hasła. Eichmann apelował,

żeby go powiesić jako ostrzeżenie dla wszyst-

kich antysemitów świata. Arendt podsumo-

wała to następująco: Eichmann „wpadł

w zachwyt jakby zapominając, że to jego

własny pogrzeb”.
4
 Stosunek Eichmanna do

wyroku, który brzmiał: winny piętnastu

zarzucanych mu przestępstw, był następu-

jący – Eichmann stwierdził, iż nie jest po-

tworem i padł ofiarą oszustwa.
5

W zbiurokratyzowanym systemie, ja-

kim były nazistowskie Niemcy, nie nale-

żało myśleć, a jedynie wykonywać rozka-

zy. Tak też postępował Adolf Eichmann.

Odczłowieczenie człowieka dokonywało

się również w przypadku tych, którym zle-

cono rolę katów systemu. Uznano go za

winnego, gdyż przestępstwem jest udziela-

nie pomocy w popełnieniu czynu przestęp-

czego. Zdaniem Arendt „stopień odpowie-

dzialności wzrasta w miarę jak oddalamy

się od człowieka własnoręcznie wykorzy-

stującego narzędzia zbrodni”6. Człowiek

w systemie totalitarnym przenosił odpowie-

dzialność na innych, podpierał się autory-

tetami i tym, że wszyscy to akceptowali.

Machina była piekielna i świetnie zorgani-

zowana, ale jeśli są takie struktury społecz-

ne i jeśli ludzie się z nimi utożsamiają – to

są banalni w swej bezmyślności. Eichmann

odegrał kluczową rolę w systemie, ale nie

czuł się winnym właśnie z racji stanowie-

nia jedynie małego elementu systemu, któ-

rego cała struktura ewoluowała, a konse-

kwencje tego były trudne do przewidzenia.

Arendt wyraża przekonanie, iż w całej sfe-

rze publicznej rezultaty ludzkich działań są

trudne do przewidzenia.

3. Banalne zło a zło radykalne

Książka Arendt nie jest traktatem o na-

turze zła. Arendt nie nawiązuje do trady-
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cyjnych koncepcji zła, jak zło metafizyczne,

fizyczne czy moralne. Analizuje konkret-

ny przypadek człowieka, który mordował

bezmyślnie, bez żadnej motywacji, milio-

ny ludzi.

Linia obrony przedstawiała rzecz na-

stępująco: było takie miejsce w systemie,

była taka potrzeba, konkretne stanowisko,

które zajmował Eichmann. Tłumaczył, że

gdyby nie on – ktoś inny zajmowałby się

transportem Żydów do obozów. Pytanie,

które się nasuwa, brzmi: jak możliwe było

skonstruowanie takiego zbrodniczego sys-

temu? To nie było już takie banalne! Wniosek

kluczowy jest następujący: jeżeli jednost-

ka bezmyślnie utożsamia się z systemem –

może dokonywać niewyobrażalnego zła

bezrefleksyjnie, bez najmniejszego poczu-

cia odpowiedzialności. Sam Eichmann był

banalny i bezmyślny, jednak zło realizowa-

ne przezeń z pewnością banalne nie było.

Było przewidziane, zaplanowane, świetnie

zorganizowane, obliczone na odczłowie-

czenie człowieka, które nie daje się opisać

w normalnym, ludzkim języku.

Jak pisze Arendt: zło „rozprzestrzenia

się jak grzyb porastający powierzchnię”.
7
Po-

jęcie banalne zło zostało tu użyte w kon-

tekście Holocaustu, co zresztą wywołało

spore kontrowersje i lawinę krytyki wobec

autorki „Eichmanna w Jerozolimie”. Czy

jednak o banalnym złu możemy mówić

zawsze, gdy na skutek bezrefleksyjności,

zaniedbania, zblazowania, niepodjęcia tru-

du wyobrażenia sobie konsekwencji swo-

ich czynów – pojawia się zło, cierpienie,

krzywda? Czy o banalnym złu możemy

mówić tylko wtedy, kiedy mamy do czy-

nienia z krzywdą wyrządzoną drugiemu,

wymierzoną w bliźniego, czy też sprawca

tego zła może być zarazem jego ofiarą?

Zgodnie z perspektywą Arendt zło dzieje

się zawsze między ludźmi, dotyczy z jed-

nej strony jakiejś relacji, z drugiej – sytu-

acji wyboru. Brak świadomej decyzji, uchy-

lanie się od analizy rezultatów swoich

działań (bądź zaniedbań) też jest rodzajem

wyboru i nie zwalnia z odpowiedzialności

zań. Kiedy jednak rozważamy problem

banalności zła, przychodzą nam na myśl

różne sytuacje. Możemy spróbować nieco

rozszerzyć zakres tego pojęcia i za przy-

kład uznać chociażby banalne wypadki,

w wyniku których na skutek niefrasobliwo-

ści ludzie okrutnie cierpią, przeżywają dra-

maty, nieodwracalnie tracą sprawność. Bła-

ha pomyłka, brak wyobraźni przy skoku do

wody może kosztować zdrowie, a nawet

życie. W takich sytuacjach również nie ma

motywacji czynienia zła, a ono się pojawia.

Kobiety ciężarne mogą pod wpływem kam-

panii reklamowej niesolidnej firmy farma-

ceutycznej nieostrożnie zacząć przyjmować

jakiś lek, w wyniku czego, jak się potem

okazuje, dochodzi do deformacji płodów.

Na dnie oceanu znajduje się skład materia-

łów radioaktywnych, co po pewnym cza-

sie powoduje skażenie wód i całego środo-

wiska. Celowo obniża się poziom morza,

by stworzyć lepsze warunki dla uprawy

bawełny, lecz nie potrafi się przewidzieć

długofalowych konsekwencji tych działań,

tj. burz piaskowych i wielkich powodzi

spowodowanych ingerencją w naturalną

strukturę przyrody. Tymczasem idzie jedy-

nie o to, byśmy myśleli nad tym, co robimy.

Przeświadczenie zwolenników kartezjani-

zmu, że zwierzęta są maszynami, czyniło

ich zupełnie niewrażliwymi na określone

zło fizyczne. Przyjęcie danej optyki impliku-

je określoną moralność, nasz sposób widze-

nia świata może spowodować bagatelizo-

wanie różnych podłości, tak jak Eichmann

nie dopuszczał do siebie myśli, że uczest-
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niczy w kolosalnej zbrodni. Kiedy zmysł

moralny przestaje funkcjonować, terrory-

ści dokonują straszliwego mordu na niewin-

nych, przypadkowych ludziach, którzy

mają być narzędziem w ich walce o sprawę.

Tymczasem trzeba być czujnym wobec za-

łożeń czy idei, które bezmyślnie się przej-

muje i realizuje. Trzeba mieć pewną dozę

podejrzliwości zwłaszcza wobec wielkich

idei. W XXI wieku mechanizm oddziały-

wania wielkich idei wcale nie słabnie, cze-

go dowodem jest np. fanatyzm religijny.

Może wielkie idee należałoby zastąpić

małymi, ludzkimi cnotami, które są niedo-

ceniane, a często nawet lekceważone w sto-

sunkach międzyludzkich.

Współcześnie Arystotelesowska cnota

życia dobrego zanika, tak jak zanika katego-

ria odwagi jako cnoty politycznej. W czasach

antycznych dzielność, czy doskonałość etycz-

na miały publiczny charakter, ponieważ

manifestowały się w odniesieniu do innych.

Zmiana nastąpiła wraz z nadejściem chrze-

ścijaństwa, które nadaje prymat takim war-

tościom, jak skromność czy pokora, i którego

wspólnota nie ma politycznego charakte-

ru. W jego ramach dobro powinno być czy-

nione nie dla poklasku, lecz ze względu na

miłość do bliźnich, która jest sprawą intymną

i niepubliczną. Zdaniem Arendt dobrze jest,

gdy dobro pozostaje w ukryciu również

przed sprawcą dobra, w tym sensie, iż nie

może być ono instrumentalne, podejmowane

z myślą o celu. Człowiek naturalnie dobry

czyni je spontanicznie. Radykalne dobro

jest równie niebezpieczne, jak radykalne

zło. Obydwa sytuują się poza ludzkim świa-

tem; jeżeli wprowadzi się te wartości do

polityki, to obie są tak samo niebezpiecz-

ne. Można przyjąć założenie, że „zło ni-

gdy nie jest radykalne, tylko skrajne, że nie

posiada ono żadnej głębi”.
8
 Jedynie dobro

może być radykalne i głębokie. Dla Arendt

– autorki spektakularnego studium o istocie

i genezie systemów totalitarnych – przeja-

wem radykalności zła są obozy, które stano-

wią zarazem uzasadnienie dla totalitaryzmu.

Odczłowieczenie to szczególny przejaw

radykalnego zła. Takiego zła nie sposób wy-

baczyć, osądzić, wymierzyć zań stosowną

karę. To zło absolutne, które wymyka się

rozumieniu, nie potrafimy bowiem racjo-

nalnie go wyjaśnić za pomocą jakichkol-

wiek złych intencji. Jesteśmy bezradni tak-

że wtedy, kiedy w perspektywie tego zła

mamy za zadanie wskazać na sprawiedliwą

pokutę. Tymczasem tu nie ma możliwości

zadośćuczynienia. Przede wszystkim zaś

radykalnego zła nie sposób pojąć, wytłu-

maczyć, zestawić z jakimkolwiek rodzajem

„racjonalnej” podłości. Czy to jednak ozna-

cza, że nie do końca wiadomo, czym jest

owo zło radykalne? Arendt pozostawia nam

pewne tropy w tej sprawie. Sugeruje np., iż

jest nim sytuacja, gdy chce się uczynić czło-

wieka zbędnym, gdy pewna grupa, na ogół

uprzywilejowana w społeczeństwie, uzna-

je część ludzi za zbyteczną. Choć takie zło

stało się fundamentalnym doświadczeniem

naszej epoki, nie dysponujemy pojęciami,

które mogłyby mu odpowiadać. Wierzy się,

że przed dokonaniem zła jest w stanie czło-

wieka uchronić sumienie. Jednakże wyrzu-

ty sumienia są możliwe, kiedy człowiek

myśli, korzysta z tego sumienia. Sumienie

jest swoistym myśleniem samemu, owym

byciem w harmonii ze sobą, kiedy żyje się

z nim (sobą) „pod jednym dachem”. Su-

mienie ujawnia się w milczącym dyskursie

„dwóch w jednym”. W duchu intelektuali-

zmu etycznego Sokratesa można stwierdzić:

zło jest efektem jakiegoś mankamentu in-

telektualnego. Niestety brak myślenia zda-

rza się wszystkim. Dobrego człowieka po-
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trafimy rozpoznać po tym, iż miewa on nie-

czyste sumienie. Zbrodniarze czy krymi-

naliści na ogół nie są dręczeni wyrzutami

sumienia. Trzeba być świadomym, iż istot-

ny jest nasz sposób widzenia świata, który

wpływa na rozumienie zła. Pierwsze repre-

sje, których następstwem stała się ekstermi-

nacja, w totalitarnym państwie rozpoczęły

się na długo przed „ostatecznym rozwiąza-

niem” od niepełnosprawnych i homosek-

sualistów. Idee eugeniki, wydawałoby się

wystarczająco skompromitowanej, w nie-

których kręgach cieszą się nadal poważa-

niem, a w Szwecji do lat 80 XX w. były z

powodzeniem realizowane.
9

4. Odmówić złu

Czasem dla uniknięcia zła wystarczy

odmowa współpracy, by nic nie robić, nie

wykonać rozkazu, gdy mamy moralne wąt-

pliwości, nie wyrazić zgody na kolabora-

cję. Trzeba być świadomym, że dla zła

Holocaustu potrzebna była współpraca bar-

dzo wielu ludzi i bardzo wielu struktur.

Zdaniem Arendt zawsze można nic nie ro-

bić, odmówić współdziałania. Nawet jeśli

nie ma żadnej szansy stawienia oporu złu,

istnieje możliwość nieuczestniczenia.
10

 Duń-

czycy przeciwstawili się nakazowi noszenia

żółtych oznak segregacji i bronili swoich

Żydów przed represjami. Niemcy byli za-

skoczeni, ponieważ Żydzi byli bezpaństwowi.

Duńczycy protestowali przeciwko deporta-

cji Żydów do Niemiec, ponieważ, jak argu-

mentowali, nie byli oni Niemcami. Wnio-

sek płynie z tego taki, że istniało jakieś

rozwiązanie i pogrom nie był nieuchronny.

Bez współpracy państw podbitych Niemcy

byliby bezradni. W państwach podbitych

były różne nastroje i lokalne antagonizmy

się nakładały, występowała niechęć do Żydów

przyjezdnych czy niedawno ochrzczonych,

stąd trudno było o solidarność z ofiarami

prześladowań.

Współczesny filozof włoski Giorgio

Agamben, powołując się na Primo Leviego

nazwał „przejawem bezczelności” odwo-

ływanie się przez funkcjonariuszy nazi-

stowskich do „stanu przymusu narzucone-

go rozkazem”.
11

 Faktem jest, że niemiecki

kodeks wojskowy dopuszczał w wyjątko-

wych wypadkach niesubordynację i odmo-

wę wykonania rozkazów, co było podstawą

do odrzucenia sprzeciwu nazistów podczas

procesu norymberskiego. Nie przeszkodzi-

ło to nazistom przedstawiać swojej sytu-

acji niemal jako konfliktu tragicznego.

Mówienie o abstrakcyjnej zbiorowej winie,

bez uwzględniania indywidualnego w niej

udziału, jest tutaj pozbawione sensu. Nie

można poczuwać się do winy za kogoś, czy

wyrażać skruchę w czyimś imieniu, podob-

nie jak nie można darzyć uczuciem abstrak-

cyjnych bytów, takich jak naród. Podkre-

ślał to (za Primo Levim) Giorgio Agamben,

który pisze: „Powiedzieć, że żywi się po-

czucie winy za to, co uczynił własny naród,

można jedynie w przenośni; (…) za swoje

winy i błędy człowiek musi brać odpowie-

dzialność indywidualnie, bo gdyby było

inaczej, ostatni ślad ucywilizowania znik-

nąłby z powierzchni ziemi”.12  Tymczasem

– jak zauważa Agamben powołując się na

Arendt – „w parze ze zdumiewającą goto-

wością Niemców do wzięcia na siebie po

drugiej wojnie światowej zbiorowej winy

za nazizm (…) szła równie zdumiewająca

zła wola, jeśli idzie o ustalenie odpowie-

dzialności jednostkowej i ukaranie poszcze-

gólnych zbrodni.”
13

 Arendt konsekwent-

nie podkreślała, iż o winie bądź jej braku

można sensownie mówić tylko w odniesie-

niu do jednostek, a pojęcie winy zbiorowej
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jest farmazonem, wymyślonym, by odda-

lić możliwość osądzenia konkretnych funk-

cjonariuszy. Zwracała również uwagę, iż

przerzucaniu odpowiedzialności sprzyjają

zwłaszcza systemy biurokratyczne.
14

Podsumowując: Arendt dzieli się z nami

ważną, acz pełną prostoty refleksją, iż cho-

dzi jedynie o to, by myśleć, co robimy, gdy

działamy. Pisząc o kontraście między

życiem poświęconym myśleniu i życiem,

które realizuje się w działaniu, Arendt

wskazuje też na aktywność łączącą obydwa,

tj. myślenie, które osądza działanie, osądza

coś pod kątem politycznym. Jest to szczegól-

nie ważne, odkąd „nieśmiertelność” świata,

ze względu na wynalezienie nowoczesnych

technik destrukcji pozostaje w niebezpie-

czeństwie. Arendt rozumie działanie jako

autentyczne doświadczenie polityczne, po-

dejmowanie wyzwań w mowie i czynie ra-

zem z innymi równymi sobie, inicjowanie

czegoś nowego i ustanawianie dziedziny

spraw publicznych. Działanie dokonuje się

zawsze wespół z innymi, a wielość ludzi

sprzężona jest z ich różnorodnością i wy-

jątkowością każdego z osobna.
15

 Wielość ta

stanowi podstawę polityki. Wolni ludzie

dzielą świat wraz z innymi. Wolność politycz-

na jest najwyższym rodzajem działania.

Wszelkie reguły zewnętrzne, nawet szlachet-

ne, które miałyby sterować działaniami ludzi,

są zdaniem Arendt podejrzane i niezgodne

z ideą polityki.

5. Permanentna

groźba totalitaryzmu

W opinii Arendt niebezpieczeństwo

ujawnienia się radykalnego zła w świecie

wcale nie odeszło wraz z końcem systemów

uważanych za totalitarne, lecz jest nadal

obecne. Arendt pozostawia nam refleksję,

która stanowi dla przyszłych pokoleń przestro-

gę: „Fabryki unicestwiania, które oferują

najszybsze rozwiązanie problemu przelud-

nienia, ekonomicznie zbędnych i społecz-

nie wykorzenionych ludzkich mas, są (...)

ostrzeżeniem. Totalne rozwiązania mogą

łatwo przetrwać upadek totalitarnych reży-

mów jako silne pokusy, które się ujawnią,

kiedy tylko będzie się zdawało, że niemoż-

liwe jest złagodzenie nędzy politycznej,

społecznej czy gospodarczej w sposób godny

człowieka.”
16

 Totalitaryzm będzie stale towa-

rzyszył ludziom jako zagrożenie. Arendt

uważa, że im częściej będziemy uznawać

totalitaryzm za część zamierzchłej historii,

im bardziej będzie nam się on wydawać ir-

racjonalny, abstrakcyjny i odległy, tym

większe jest ryzyko, że ponownie niepo-

strzeżenie zatriumfuje. Należy pozostać czuj-

nym i wrażliwym na zjawiska, które mo-

głyby ułatwić mu powrót na arenę historii,

być może w zaskakująco nowych formach.

Niebezpieczeństwo mogą stanowić: skraj-

ny utylitaryzm, apoteoza logiczności, nie-

poszanowanie godności każdego człowie-

ka, czy sprzyjające warunki osamotnienia

w społeczeństwie masowym. „Do totalitar-

nego panowania przygotowuje ludzi w nie-

totalitarnym świecie to, że osamotnienie,

będące niegdyś krańcowym przeżyciem (…)

w naszym stuleciu stało się codziennym

doświadczeniem nieustannie rozrastających

się mas.”
17  

– pisze Arendt. Totalitaryzm jako

zupełnie nowa, możliwa forma rządów, tak

jak monarchia czy despotyzm, pozostanie

z ludzkością na zawsze, nawet jeśli chwi-

lowo nie będzie występować. Totalitaryzm

w pewnym sensie – jako przestroga i nie-

bezpieczeństwo – dotyczy nas wszystkich.

Miłowit Kuniński pisze o tym następują-

co: „Jeśli totalitaryzm jest pochodną roz-

padu systemu klasowego, pojawienia się
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społeczeństwa masowego i osamotnienia

w nim ludzi, a więc jest następstwem kry-

zysu cywilizacji zachodniej, wówczas to-

talitaryzm jest zjawiskiem, które mogło wy-

stąpić w każdym kraju leżącym na obszarze

tej cywilizacji, a o pojawieniu się go w Niem-

czech i we Włoszech zadecydowały czyn-

niki drugorzędne. W ten sposób można (…)

traktować totalitaryzm jako zjawisko uni-

wersalne w świecie zachodnim.”18  Arendt

wielokrotnie podkreślała, że to właśnie osa-

motnienie było podstawowym doświadcze-

niem związanym ze współżyciem społecznym,

które stworzyło podstawy dla pojawienia się

totalnego terroru czy triumfu ideologii. Gior-

gio Agamben w ocenie zagrożenia idzie

jeszcze dalej uznając, iż od kiedy pewne

moce zła zostały spuszczone z łańcucha,

nie sposób ustrzec się przed ich triumfem,

niezależnie od naszego życzeniowego my-

ślenia w tej kwestii.            �

Autorka jest doktorantką w Instytucie

Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Książka nosi tytuł Marginalia i obrze-

ża. Szkice o zapomnianych konspiracyjnych

tomikach poetyckich lat 1939-1945. Pozy-

cja ta wypełnia lukę w historii literatury

polskiej czasów okupacji hitlerowskiej.

Żmudne badania autora doprowadziły go

do źródeł poezji ciemnych kart wojennych.

To niezwykłe osiągnięcie badawcze dopro-

wadziło autora tej książki do ludzi, którzy

swój sprzeciw wobec wojny, mimo nara-

żania swego życia, wyrazili w poezji. Książka

zawiera 10 szkiców dotyczących polskie-

go konspiracyjnego ruchu wydawniczego

w Generalnej Guberni i obszarów włączo-

nych do Rzeszy w latach 1939-1945.

*

Badacz tego zjawiska literackiego

przeanalizował książki poetyckie, które zo-

stały opublikowane w Krakowie, Lwowie

i Mińsku Mazowieckim. Ale uwzględnił

także pozycje, które ukazały się w Żywcu

(Ost-Oberschlesien), Poznaniu (Warthe-

land) oraz w meklemburskim Neubranden-

burgu. Źródła te dziś są trudno dostępne,

ale tym bardziej warte upowszechnienia.

Ich poziom literacki jest bardzo zróżnico-

wany, ale nie był on najistotniejszy w cza-

sach walki z okupantem. Wtedy wszak li-

Nieznana poezja

w mrokach okupacji

Niedawno ukazała się niezwykle interesująca książka w serii Litera-

tura, której autorem jest ceniony uczony prof. Krzysztof Woźnia-

kowski, znawca literatury polskiej, prasoznawca, kierownik Katedry

Badań Książki i Prasy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznaw-

stwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

czyła się umiejętność podtrzymywania na-

dziei, wzbogacanie woli walki, przypomi-

nanie pięknych kart historii oręża polskie-

go i... humor oraz groteska. I w tej mierze

literatura ta spełniła znakomicie swoje za-

danie.
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Pierwszym autorem konspiracyjnego

zbiorku poetyckiego, przywołanego przez

Woźniakowskiego, jest zmarły niedawno,

wybitny uczony polonista prof. Tadeusz

Ulewicz. Jego tomik zatytułowany O wol-

ność ukazał się w maju 1940 roku pod pseu-

donimem Przemko Hreczecha. Autor wier-

szy publikował już przed wojną wiersze

i artykuły popularno-naukowe.

Po wybuchu wojny udzielał się wraz z

Tadeuszem Kwiatkowskim, Wojciechem

Żukrowskim i Karolem Wojtyłą w tzw. kon-

spiracji wojskowej i artystycznej. Tomik

O wolność to dziesięciostronicowy powie-

lany maszynopis z rysowaną winietą tytu-

łową – godło państwowe bez korony,

a orłowi wyrastają zamiast skrzydeł dwa

wojskowe bagnety osadzone na lufach ka-

rabinów. Wydawcą tomiku był Antoni

Krzyżanowski, wydawca satyrycznego pi-

semka Szubienica (zginął w Oświęcimiu w

1944 r.). Nakład liczył ok. 150 egz., co było

pokaźną ilością jak na owe czasy. Rozpro-

wadzał go wydawca w swym sklepiku przy

ul. Krupniczej1.

W programowym wierszu O wolność

zawarty jest „manifest oporu” niepokorne-

go narodu:

„za wolność naród miliony ramion obudzi

i w każdej dłoni błyśnie stalowy bagnet”.

Jeszcze pełniej wyraża chęć „zemsty

na nieprzyjacielu” wiersz Modlitwa nasza,

w którym woła:

„Żyjemy w progu własnych domów,

zajętych przez obcych przybyszy

czekamy na sprawiedliwość

ostrzymy noże

na nowy wolny świt”.

Kolejny liryk W niewoli ukazuje po-

wszedni dzień okupacji w Krakowie:

„Gdy nadejdzie godzina wieczorna

 na ulicach pusto i głucho

tylko auta wojskowe brzęczą jak stada

 szerszeni”.

Tomik zamyka wiersz Norwegom

wzywający naród północny do oporu, pe-

łen wiary w zwycięstwo. Wiersze te mobili-

zowały Polaków do walki i wytrwania, pod-

trzymywały „ducha narodowego”, były

ważnym źródłem budzenia patriotyzmu.

Innym interesującym zjawiskiem kon-

spiracyjnym były wiersze Adama Włod-

ka (późniejszego męża W. Szymborskiej),

które w gruncie rzeczy kontynuowały nurt

naśladownictwa awangardy poetyckiej Ju-

liana Przybosia. Włodek wespół z Tadeuszem

Jęczalikiem wprowadził do obiegu czytelni-

czego podziemne pisemko „Bagnet na broń”.

Pierwszym jego zbiorkiem wierszy jest

tom pt. To już było. Wiersze z lat 1939-1941

(Kraków 1941), stron 18, przepisanych na

maszynie. Włodek wydał jeszcze 16 tomi-

ków przepisywanych ręcznie lub na maszy-

nie w nakładzie 1-3 egzemplarzy. W wy-

jątkowych przypadkach nakład dochodził

do 30 egzemplarzy. W „prywatnej” kon-

spiracyjnej działalności wydawniczej prze-

ważała tematyka miłosno-erotyczna. Poza

Najcichszym sztandarem (1944), zawiera-

jącym liryki wojenno-okupacyjne oraz

przekładem Rainera Marii Rilkego Słowa

o miłości (1943), napisał poemacik dla dzie-

ci Mruczek w butach (1943).

Twórczość Włodka wyraźnie ewolu-

uje: od małopolszczyzny, poprzez skaman-

drytów, do bezrymowego wiersza białego.

Najpiękniejsze utwory znalazły się w Bi-

bliotece Poetyckiej Krakowa (1944). Po wy-

zwoleniu „Czytelnik” w Krakowie wydał

Najcichszy sztandar (1945) w 2000 egz. Jego
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utwory w okresie okupacji stanowią przy-

kład rozwoju literatury w różnych jej aspek-

tach i są interesującym składnikiem histo-

rii konspiracji krakowskiej.

Ciekawą edycją czasów okupacyjnych

był tomik wierszy Zdzisława Marii Okul-

jara noszącego pseudonim Zdzisław Kalia,

zatytułowany Gargantu (1942) opubliko-

wany w Żywcu, ale sygnowany w Krako-

wie ze względów cenzuralnych. Tomik li-

czył 71 stron w nakładzie 44 egz. Były to

erotyki, niezwiązane z okupacyjną rzeczy-

wistością, ale ukazujące normalne ludzkie

uczucia, których nie zabił najeźdźca. Wier-

sze te naśladują manierę Emila Zegadło-

wicza z dowolną pisownią i własnym słow-

nictwem. Miłość jest tu wyidealizowana

i platoniczna, sławiąca kobietę pod niebio-

sa. Jest to nietypowa publikacja czasu wojen-

nego, świadcząca o wyjątkowości twórczej

Okuljara.

Magdalena Samozwaniec znana już

przed wojną jako humorystka, autorka m.in.

powieści Na ustach grzechu (1922), siostra

poetki Marii Jasnorzewskiej Pawlikowskiej

– mieszkała w czasie okupacji w „Kossaków-

ce” (ojcem jej był Wojciech Kossak – zna-

ny artysta malarz).  W czasie wojny wyda-

ła dwie książki różne od siebie. Jedna to

Królewna Śmieszka (1942), stron 28, nakład

nieustalony. Są to wiersze dla dzieci oparte

na żartach i zabawie słownej. Te wiersze „po

trosze na opak” są znakomitą zabawą milu-

sińskich, parodią bajek Jachowicza. Poetka nie

była zaangażowana w podziemną działal-

ność konspiracyjną, ale wydała tomik fra-

szek, który pobudzał do śmiechu i budowania

świadomości własnej niezależności. Nosił

on tytuł Fraszki Magdaleny Samozwaniec

wiek XX (1943), w nakładzie 600 egz. (!),

stron 13, format A4, zawierającym 30 fra-

szek. Groteskowość sytuacji damsko-mę-

skich, zabawa słowem i bezpruderyjność

sprawiały, że kruszyło to wyraźnie dawne

standardy obyczajowe. Autorka nie chowała

się pod pseudonimem, organizowała otwar-

te spotkania towarzyskie w „Kossakówce”,

która zresztą sprzyjała konspirowaniu. Wie-

le tych fraszek powtórzyła w powojennych

wydaniach po ich ocenzurowaniu przez

władze. Wkład Samozwaniec w dzieje pi-

śmiennictwa literackiego okresu okupacji

był znaczący i niezwykle istotny.

Wyjątkowym zjawiskiem wydawni-

czym był w tym okresie tomik wierszy

autorstwa Zbigniewa Mystkowskiego,

zatytułowany Godziny czekania (1943),

wydany w Neubrandenburgu w oflagu II

E. Tomik został wykonany metodą drze-

worytniczą z drewnianych klocków z wy-

rytym tekstem oraz rysunkami Wacława

Bulzackiego. Składał się z 20 stron, nakład

100 egz., i miał pięć wydań. Utwory rymo-

wane były najczęściej w formie trzynasto-

zgłoskowca i przeszły konieczną cenzurę

władz niemieckich. Toteż wszelkie tre-

ści patriotyczne są tu głęboko zawoalowa-

ne. Góruje opis życia obozowego, tęskno-

ty za domem, wspomnień. Bogato zdobio-

ny przez Bulzackiego cieszył się ogromnym

powodzeniem. Cudem przemycono go do

kraju, gdzie jego fragmenty publikowano

w literaturze konspiracyjnej. Autor tomiku

był prawdopodobnie oficerem rezerwy

z Krakowa, ale jego życiorysu nie znamy.

Tomik zaznaczył się wyraźnie w życiu obo-

zowym jeńców, których jednoczył i pod-

nosił na duchu, a poza tym świadczył, że

wciąż nasi żołnierze są gotowi do walki.

I wreszcie należy przypomnieć oku-

pacyjne dokonania literackie znanego dziś
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poety, prozaika i tłumacza Tadeusza Chró-

ścielewskiego (1920-2005). Zaczął on pisać

jeszcze przed wybuchem wojny, kontynu-

ował swą twórczość literacką w latach 1939

-1945. W Mińsku Mazowieckiem opubli-

kował tomik Mój świat (1943) pod pseudoni-

mem Tadeusz Rokitniak. Chróścielewski

uczestniczył w tajnych kompletach i w kon-

spiracji wojskowej (AK), był przywódcą

grupy podziemnej „Koło Akademickie”,

która prowadziła działalność samokształ-

ceniową i literacką. Mój świat liczył 16 stron

maszynopisu, formatu A4, w niskim nakła-

dzie dla członków koła. Tomik cechowały

liczne nawiązania do sytuacji grupy i jej

działań. Nastroje katastroficzne sąsiadowa-

ły z witalizmem, żartem i kalamburem ję-

zykowym. Część wierszy napisana została

w klimacie historiozoficzno-refleksyjnym,

wyrażającym generacyjną świadomość po-

kolenia autora. Pisał w  Moim świecie:

   „Mój świat obkurcza się i ginie

   W każdej wieczorem złej godzinie

   A my tak trwamy zlani łzami

   W zmienionym świecie wciąż ciosani”.

Drugim tomikiem Chróścielewskiego

pod pseudonimem Tadeusza Rokitniaka

była Uczta Aureliana (1944). Zbiorek liczył

15 stron maszynopisu w formacie A4 i jest

zapisem fascynacji psychiki człowieka w okre-

sie wojennym w połączeniu z kpiną i prozą

życia. Nawiązania do Wesela Wyspiańskie-

go i antycznego Aureliana są okazją do

wieszczenia o losie narodu. Aluzje do aresz-

towań i masakry ludności dokonanej przez

hitlerowców stanowią tło tych wierszy.

Tomik podobał się i był powielany wśród

młodzieży konspirującej i wpisał się w twór-

czość literacką uprawianą przez Gajcego,

Stroińskiego, Korczaka i Mencla. Szerszą jego

publikację przerwał wybuch Powstania

Warszawskiego. Po wojnie autor wznawiał

pojedyncze utwory wielokrotnie w nowych

wydaniach poezji.

W kręgu Biblioteki Poetyckiej Krako-

wa – działającej konspiracyjnie, w której

prym wiódł Julian Przyboś pod różnorod-

nymi pseudonimami – funkcjonowała rów-

nież Zofia Jaremko-Pytowska. Nazwa Bi-

blioteki Poetyckiej Krakowa przyjęta

została już po wojnie jako określenie pod-

ziemnej serii wydawniczej, tworzącej swo-

istą „wojenną” szkołę Juliana Przybosia,

a także T. Ulewicza, A. Włodka i T. Jęczalika.

Ważną rolę odegrała księgarnia „Czytelnik”

przy ul. Łobzowskiej w Krakowie, kierowa-

na przez W. Zechentera i K. Filipowicza,

która upowszechniała m.in. poezję Biblioteki

Poetyckiej Krakowa. Sam J. Przyboś wydał

w niej aż sześć tomów poezji, a cała Bibliote-

ka.– dwadzieścia dwa. O działalności lite-

rackiej J. Przybosia napisano wiele, natomiast

nieznana dotąd była Z. Jaremko-Pytow-

ska. Pochodziła z Warszawy, z tzw. poko-

lenia „Kolumbów” (ur. 1920 r.), lecz w roku

1942 przeniosła się do Krakowa i tu działała

w ruchu konspiracyjnym. Jej debiutancki

tom poezji nosił tytuł Rozdroża (1944); sy-

gnowany odważnie jej nazwiskiem liczył

15 stron i ukazał się w nakładzie 20 egz.

Tematyka tych wierszy oscyluje wokół pro-

blematyki miłosno-erotycznej, jest oderwa-

na od realiów okupacyjnych, jakby autorka

chciała uratować miłość. Wyraźnie widać

pod względem formalno-artystycznym wpły-

wy J. Przybosia,  (rezygnacja z rymów i układ

wiersza). Wiersze były patriotycznym na-

rzędziem walki z okupantem, starały się

ocalić człowieczeństwo w jednostce społecz-

nej i wpisały się w dzieje życia konspira-

cyjnego.

O lwowskiej grupie literackiej „Ża-

giew” (1944) niewiele dziś wiadomo. Gru-
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pie tej przewodził Henryk Greb, noszący

pseudonim Jan Obuch, który pisywał frasz-

ki i felietony do gadzinówek Lwowa, od-

bierane dobrze przez czytelników.

Podczas okupacji prócz bohaterskich

postaw pełno jest „szmalcowników” i ban-

dziorów, antysemitów i tchórzy.

Wśród licznej produkcji literackiej

bezsporne znaczenie ma tomik A imię jego

czterdzieści i cztery (28 stron). Były to wier-

sze patriotyczne, 14 utworów anonimo-

wych o antyawangardowym charakterze,

żeby wiersz był „czysty”.

Tomik wykonany był techniką odbi-

tek fotograficznych, co pozwalało na wzno-

wienia. Kolejny tom grupy to Przekroje

(1944) składający się z 73 kart z autopre-

zentacją grupy, zawierający 53 wiersze sy-

gnowane pseudonimami. Przeważały wier-

sze patriotyczne, ale były także i satyry z

rzeczywistości okupacyjnej. Znalazły się

tam i fraszki typu:

„Miej serce i patrzaj w serce –

Wbijano chłopom do głowy

Ten wziął to serio i został

Lekarzem chorób sercowych”.

Grupa „Żagiew” jest pewnym zjawiskiem

lwowskim, które zaistniało w okresie kon-

spiracji. Jej oddziaływanie było w dużym

stopniu ograniczone, ale stanowiło istotny

element bytu kulturalnego.

Warto rzec słów kilka na temat życia

konspiracyjnego w „Kraju Warty” (Poznań,

Inowrocław, Kalisz, a potem Łódź). Po-

wstał tu jedyny podziemny periodyk lite-

racko-kulturalny „Tyrtej” (od 1942). Uka-

zał się też tomik poetycki G. Timofiejewa i

Jana Wajdeloty Śpiew w podziemiach (1942),

który się nie zachował. Znanym natomiast

jest dziś Głód przesytu (1944) Czesława

Kubalika w nakładzie 100 egz., stron 64.

Tematyką wierszy jest sielankowe

opiewanie przyrody i miłości na tle realiów

wojennych. Pisał:

„Na rękach drogiej siostry konałeś powoli,

Długoś walczył ze śmiercią, tak jak ona z tobą.

Nie chciałeś nas pożegnać, oddać ciało grobom,

Uwierzyć w dobre kłamstwo, że śmierć nic

 nie boli”.

Ta wojenna, bezsensowna karuzela

śmierci oparta jest na klimacie strachu i za-

grożenia, groza ulic („afisze śmierci”), bom-

bardowania, egzekucje. Dzięki takim prze-

jawom działalności konspiracyjnej „Kraj

Warty” nie stał się brutalnie „oczyszczony”

z mowy i kultury polskiej.

Ostatnim konspiracyjnym tomikiem

okresu okupacji niemieckiej był zbiór wier-

szy Aleksandry Mianowskiej, zatytułowa-

ny Listy (1945), wydany przez Księgarnię

Stefana Kamińskiego w 36 egzemplarzach.

Autorka udzielała się w podziemiu (AK),

utwory tomiku powstały na przestrzeni lat

1940-1944. Listy mają 26 stron z prawdzi-

wym nazwiskiem poetki i adresem wydaw-

niczym, co było niewątpliwie dużą odwagą.

Wiersze były podporządkowane przecięt-

nemu odbiorcy, stroniąc od awangardowo-

ści, zbliżone do rytmu piosenek warszaw-

skich i szablonów młodopolskich.

Tomik otwiera wiersz Hymn Monte-

lupich,śpiewany przez więźniów gestapo.

Ważnym wierszem w zbiorku jest sześcio-

strofkowy utwór Żołnierzom P-Z, napisa-

ny w Warszawie, gdzie autorka w 1944 r.

uczestniczyła w konspiracyjnym kursie „Pe-

zetu”. Jest jedynym tekstem literackim po-

święconym służbie „Pomocy Żołnierzowi”.

Pisała:

„Dziejowa nadchodzi chwila

Oddajmy wet za wet.
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Więc gotuj się i czuwaj

Szary Żołnierzu Pe-Zet”.

Aż 18 wierszy poświęca poetka roz-

myślaniom o mężu, który zaginął na woj-

nie, o szczęśliwej miłości przed wojną,

o tęsknocie. Wyznaje na tych kartach:

„Pełne są listy moje

Miłości, co nie zna kresu

lecz wszystkie mają wadę

Brakuje im... adresu”.

Wiersz Przed Chrystusem jest formą

konfrontacji autorki z Bogiem, któremu ona

rzuca słowa goryczy. Czy Człowiek – pyta

poetka – jest tylko zagadką w rękach Boga?

Wiersz ten jest nietypowy i wyróżnia się

spośród innych wierszy. Mianowska i jej

wydawca Kamiński cudem uniknęli aresz-

towania przez gestapo.

Tomik ten zamyka okres wydawniczy

konspiracji literackiej w Krakowie, świad-

czący o żywotności i aktywności działal-

ności kulturalnego podziemia podczas oku-

pacji hitlerowskiej.             �

Krzysztof Woźniakowski, Marginalia i obrzeża.

Szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach

poetyckich lat 1939-1945, seria: Literatura, wyd.

Scriptorium, Opole 2003, s. 224.

GRZEGORZ FRANCZAK

pamięci Dziadków

Kamienie

Babcia na fotelu

cała ze świerka

i barwnej włóczki

opowiada

kamienie te to rosną

i rosną w ziemi od zawsze

skąd by ich tyle?

Zbiera człowiek zbiera

tak całe życie

wszyscyśmy z nich

– i babcia zaplata

skamieniałe ręce.

Dziadek zatacza górę

pługiem – aż pod niebo

widząc czuprynę lasu

mruczy

przeklęte kamienie

po co je ta święta ziemia.

Po potopie świateł

na wieczornej ziemi

razem z babcią rzucają

kamienie za siebie

jak siew i schodzą

w gasnącą dolinę

trzymając się za ręce.

Lud golemów o wielkich

kamiennych sercach

nie wstaje

z martwych

na zawsze kamieni

Z tomiku Skarga Pigmaliona.
BP
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MACIEJ NAGLICKI

Oto jednak, z końcem lat 90-tych XX

wieku, Autor coraz częściej sięga do ga-

tunków prozatorskich. Choć z góry stwier-

dzam, że tak jak wspomniany Tadeusz No-

wak czy nestor Julian Kawalec, nigdy nie

zapomni, że „poetą jest”. W prozie sięga

do swych biograficznych początków, by nie

powiedzieć „korzeni”. One zaś wiążą się z

pejzażem, kulturą i tradycją okolic Mako-

wa Podhalańskiego, Suchej Beskidzkiej,

jego rodzinnej wsi Bieńkówki, słowem tych

terenów, którym patronuje niczym potęż-

na ksieni Babia Góra. Masyw obejmujący

od południa część Orawy, od wschodu Pod-

hala, a od północy i zachodu ziemię be-

skidzką.

Zaczęło się od powieści Czerwony scy-

zoryk. Mnie zaś, również ze względów dy-

daktycznych – o czym za chwilę – zainte-

resowały tomy: 7 legend o Bieńkówce, Klechdy

Stanisława Franczaka świat

fantastyczny – czyli samo życie

Wielokrotnie już analizując i opisując twórczość Stanisława Franczaka spoty-

kałem się z kategoryzowaniem go jako autentystę oraz zmaganiem się auto-

ra z ową „szufladką” teoretycznoliteracką. Szczerze mówiąc, termin ten, przy-

pisany niegdyś Janowi Bolesławowi Ożogowi, poniekąd też Tadeuszowi

Nowakowi i mnie – niezbyt przystawał do poetyckich głównie penetracji Stani-

sława Franczaka z lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku. Obszary ówcze-

snych jego zainteresowań były na tyle uniwersalne, przede wszystkim zaś

kulturowo i erudycyjnie osadzone w bytach i ideach żywiołów cywilizacyjnych,

że autentyzm rozumiany nieco „folklorystycznie” faktycznie nie oddawał głów-

nego nurtu owej twórczości Franczaka. Jedynie pobrzmiewał przy niektórych

motywach, zabiegach dodających kolorytu lokalnego, choć skądinąd pięk-

nych. Sam Stanisław Franczak czynił wiele,  by nie być zaszufladkowanym.

Odnosił się na przykład do filozofii i kultury wschodu, tworząc W zaklętym

kręgu Agnihotry. Prezentował wachlarz swych kompetencji literackich – to np.

Szkicownik krakowski, Wołam  Cię wszystkimi imionami, Popiół i gorycz oraz

szereg innych tomów poezji.

KRYTYKA LITERACKA
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i przypowieści, Legendy i podania babio-

górskie oraz osadzone w nieco innej poetyce

Horyzonty i Wawrzek Basista ...

Co się zatem stało? Spróbujmy połą-

czyć w jedną ideową całość pierwsze z wy-

mienionych. Wydawać się może, iż mamy

do czynienia z kolejnymi zbiorami o szta-

fażu fantastyki baśniowej i ludowej. Utwo-

rami zasłyszanymi w beskidzkim dzieciń-

stwie Autora. Ot, kolejnymi zbiorami. Oto

jednak przy głębokim wczytaniu silnie po-

brzmiewa nurt inny – rzec można naturali-

styczny, a z pewnością systemu motywów

wynikających z twardego, nie zawsze do-

statniego życia. Wreszcie surowej ludowej

moralności, niczym z Dziadów cz. II, gdzie

często sprawiedliwość – także  boska – ka-

rze za niewykorzystanie wszystkich aspek-

tów życia.  Wprawdzie takie syntezy świa-

ta realnego i fantastyki, wierzeń, znane są

literaturze polskiej, to jednak u Franczaka

zyskują wymiar indywidualnej, specyficznej

oceny człowieczeństwa. Nasuwają się wcze-

śniejsze kreacje i wizje – choćby z ukochanej

przeze mnie Księgi Tatr Jalu Kurka, czy całej

gamy utworów „cyklu bieszczadzkiego”.

Jednak Franczak jakby „przepraszał”

ową krainę z jej ludem przeszłym i współ-

czesnym za swe literackie zdrady, oddaje

specyficzny hołd. I nie ma znaczenia, że

wśród postaci oraz zdarzeń autentycznych

czy fikcyjnych pojawią się fantastyczne

boginki, utopce, południce, strzygi, etc., etc.

Oto 7 legend o Bieńkówce. Legendy

to, czy woalowane fikcją dzieje 700-letniej

Bieńkówki. Każdy rozdział to opowieść

wskrzeszanych mocą demiurga starców

dzieje – swojego czasu i wieku – miejsco-

wości. Żywa, barwna historia wpleciona w

klimat ludowego widzenia wspólnoty świa-

ta realnego ze światem fantastycznym. Każ-

dy z owych siedmiu narratorów jest indy-

widualizowany. Franczak tworzy nawet

indywidualne „przerywniki językowe”:

„jak my”, „i masz tobie”, „tam, do licha”,

„bo i jak” itp., itd.
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W tomie Klechdy i przypowieści szcze-

gólna uwagę zwraca baśń Gadające buty.

Oto czas historyczny – II wojna światowa

– chyba po raz pierwszy pojawia się w utwo-

rze o charakterze fantastyczno-baśniowym.

Para butów, które mówią, staje się świad-

kami dramatycznych wydarzeń lat tamtych

– także z okolic Bieńkówki.

Z kolei w Legendach i podaniach babio-

górskich – właśnie ze względów dydaktycz-

nych na  plan pierwszy wyłania się przy-

powieść Siekierka samorąbajka. Jej eko-

społeczny wymiar jest nie do przecenienia.

Nie mamy tu jednak do czynienia z nachal-

nym moralizatorstwem. Owe przesłania

emanują z twardej ludowej, choć fanta-

stycznej wizji.

Horyzonty z kolei to autobiografia, w któ-

rej na równi traktowany jest świat realny –

świat beskidzkiej wioski, budzącej się do

życia po latach II wojny, ze światem wie-

rzeń i przeczuć dziecięcych, tak bliskich

prawdzie zawartej w fantasmagoriach lu-

dowej tradycji.

Zatrzymajmy się nieco nad kartami

Wawrzka Basisty ... Oto bohaterem, zarazem

narratorem, staje się dziecko jeszcze nie-

narodzone, żyjące w okresie prenatalnym.

„Rosłem wzdłuż i wszerz, ręce stawały się

coraz dłuższe i zupełnie niepotrzebne,

zwłaszcza kiedy chciało mi się fikać ko-

ziołki. Wtedy najbardziej przeszkadzał mi

gruby sznur, do którego byłem przypięty

i musiałem uważać, żeby nie owinąć się nim

i co gorsza nie udusić.” i dalej „Na polanie

przy szopach mama usiadła i gwarzyła

z pasterzami, którzy poczęstowali ją serem.

Paskudztwo to było słone i niedobre, odbi-

jało mi się przez dobę.”

Zabieg artystyczny – uważam – arcy-

trafny, zarazem nowatorski. Z tak pojmo-

wanym bohaterem dziecięcym w literackiej

tradycji jeszcze się nie spotkałem.

Wykorzystuję ten, i jeszcze inne frag-

menty całości na prowadzonych przeze

mnie zajęciach „wychowania do życia w

rodzinie”. Jakże bardziej przekonująco po-

kazać młodemu odbiorcy, że życie zaczy-

na się znacznie wcześniej, aniżeli w mo-

mencie przejścia w świat zewnętrzny – „łez

padół”, jak go określa babcia narratora. Stąd

krok do rozważań na temat moralnych, psy-

chologicznych i społecznych aspektów np.

aborcji. Wielu zresztą innych zjawisk i pro-

cesów.

Pokrótce zatem zasygnalizowany zo-

stał ów fantastyczno-realny obszar poszu-

kiwań literackich Stanisława Franczaka.

Twórcy, który z wielu względów zakreślił

pętlę powrotu w świat swojej ludowości,

swego dzieciństwa. Świat, o którym kry-

tyk warszawski Leszek Żuliński stwierdził:

„To jest znakomicie rozegrane, bez skoru-

py, z pomysłem na nową formułę autenty-

zmu, którego celem jest nie landszaft z pa-

górkami, lecz pejzaż duchowy”.             �
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IGNACY S. FIUT

Pisanie poematów wymaga obecnie

głębokiego przekonania artystycznego, a i au-

tor musi być mocno zdeterminowany co do

wartości celu, którego urzeczywistnienia się

podejmuje. Żyjemy bowiem w cywilizacji

ponowoczesnej, w której nic nie jest pew-

ne, a żaden autorytet nie jest w stanie oprzeć

się swym krytykom. Mówiąc prościej:

żadna świętość nie może się bezwzględnie

utrzymać i skutecznie obronić jako depo-

zytariusz wartości ważny dla wszystkich

ludzi. Może jest to rezultat rozprzestrzenia-

nia się totalnego tzw. ideologii demokraty-

zacji życia ludzi we wszystkich jego aspek-

tach, co jest założeniem na tyle utopijnym,

co niemożliwym. Nie znaczy to, że ludzie

w większości zaczynają w to wierzyć i pró-

bują praktykować tę ideologię. W wymia-

rze globalnym towarzyszy temu również

tzw. kult amatora – o którym pisał niedaw-

no Andrew Keen, przeciwstawiając się no-

wemu zjawisku związanemu z rozwojem

społeczeństwa informacyjnego i medialne-

go, w którym lansuje się pełną demokrację

i społeczeństwo przekraczające wszelkie

różnice oraz hierarchie społeczne, ale i ich

biologiczne oraz kulturowe podstawy.

Poetyckie perspektywy

oglądu naszej rzeczywistości

Na początku drugiej dekady nowego milenium wielu poetów próbuje

z różnym bagażem doświadczenia osobistego dokonywać bilansów

swej twórczości w kontekście otaczającej nas rzeczywistości spo-

łeczno-kulturowej. Wybraliśmy więc trzy takie perspektywy, bo są-

dzimy, że warto zwrócić na nie uwagę, gdyż prezentowani autorzy

nie tylko tworzą utwory literackie, ale i są mocno zaangażowani

w kreowanie współczesnej kultury literackiej w Polsce.

Początki tego zjawiska zauważono na

przełomie XIX i XX wieku, kiedy nastąpił

dynamiczny rozwój systemu kapitalizmu

opartego na ideologii liberalno-burżuazyj-

nej, któremu równolegle  towarzyszył roz-

wój społeczeństwa masowego. Zjawisko to

J. Ortega y Gasset opisał jako bunt mas,

zaś szkołę frankfurcką w ramach tzw. kry-

tycznej teorii społeczeństwa nazwał po-

wstaniem oraz rozwojem „przemysłu kul-

turowego”, zastępującego kulturę wysoką

kulturą masową o charakterze stricte po-

pularnym, spychającą sukcesywnie tę

pierwszą w ręce komercji lub do podzie-

mia kulturowego, bo nie dawała widome-

go zysku ekonomicznego i hamowała roz-

wój konsumpcyjnej świadomości, z której

żyje przecież wielki kapitał. Zjawisko to

zauważyli m.in. Fryderyk Nietzsche, Ed-

mund Husserl, Zygmunt Freud i jego ucznio-

wie, ale i sympatyzujący z tymi nurtami fi-

lozofii XX wieku modernistyczni artyści,

a także pisarze. W polskim kręgu kulturo-

wym tym przemianom społeczno-świado-

mościowym  towarzyszyła również litera-

tura, która starała się te nowe zmiany opisać

i antycypować ich następstwa na poziomie
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społeczno-świadomościowym. Do grona

tych pisarzy należeli m.in.: Eliza Orzesz-

kowa, Maria Konopnicka, Władysław Rey-

mont, Leon Chwistek, a szczególnie – Bru-

non Schulz i Stanisław Ignacy Witkiewicz

(Witkacy). To oni odkryli zarówno dla poezji

jak i prozy możliwość ukazywania głębo-

kich mechanizmów psychicznych, seksu-

alnych, kierujących społecznym behawio-

rem ludzkich zachowań, pojawiających się

u podstawy ich działań, wyborów moral-

nych, artystyczno-estetycznych, ale i celów

twórczości artystycznej. Do tej tradycji moż-

na również zaliczyć poemat dygresyjny au-

torstwa Tomasza Sobieraja pt. Krawiec.

Już sam tytuł sugeruje, że inspiracje do na-

pisania tego tekstu są pod pewnym wzglę-

dem bliskie Witkacemu, kiedy pisał Szewców.

Poemat ten jest poniekąd autobigrafią

autora, w którą zostają wplecione – w od-

czuciu autora – osobiste kluczowe doświad-

czenia i przeżycia, które mają wpływ na

charakter jego widzenia świata oraz miej-

sca w nim jego twórczości pisarskiej. Warto

je zatem krótko przypomnieć. Urodzony

z matki z dobrego domu i prowincjonalne-

go artysty – krawca. Matka w młodości gry-

wała na skrzypcach, ale w końcu kupił je

grajek pogrzebowy. Ojciec dla pisarza przy-

pominał osobowość, o której pisał również

Brunon Schulz, kiedy wspominał własnego.

Autor kształtował swą męską wrażliwość

pod wpływem pięknych kobiet, na wspo-

mnienie których onanizował się. Fizjolo-

gia śmierci obojga rodziców odcisnęła się

w jego pamięci, choć sądzi, że śmierć przy-

niosła im ukojenie po przekroczenie gra-

nic siermiężnej egzystencji. Zostaje na wzór

swego ojca również „przysłowiowym

krawcem” o zacięciu poetyckim, ale i filo-

zoficznym, nieśmiałym, samotnym, posia-

dającym psa. Najczęściej swoje rozważa-

nia o rzeczach ostatecznych podejmuje przy

szyciu i pruciu ubrań. To pozwala mu szyć

(tworzyć) samego siebie, a przy tym do-

znaje iluminacji pod wpływem twórczości

Leopolda Staffa, podpowiadającej mu, by

na tej drodze zostać nawet Bogiem, stają-

cym ponad czasem, choć widmo śmierci

ciągle budzi w nim wątpliwości co do kie-

runku takiej drogi tworzenia. Do działal-

ności artystycznej mobilizują go nasycone

erotyzmem dialogi z młodą dziewczyną

w jego pracowni krawieckiej, kiedy przy-

chodzi do niego na kolejne przymiarki, by

„wypełnić formę odpowiednią treścią”.

Czuje się wtedy bywalcem świata twórczo-

ści Witkacego i Witolda Gombrowicza, by

następnie rozpocząć dialog o sztuce poety-

zowania z Adamem Asnykiem. Pełen nie-

dosytu marzy o takiej sztuce pisania, której

zarys przedstawił Horacy w „Sztuce po-

ezji”, bo chce osiągnąć coś w literaturze nie-

doścignionego, choć ciągle odnosi wraże-

nie, że wychodzi mu coś na kształt „erotyku”

z „wigilijnym karpiem” w parze.

W kolejnych rozdziałach poematu po-

eta kpi z cogito Kartezjusza, oddzielające-

go rozum od ciała, z nowego języka poezji

przypominającego informatyczne algoryt-

my; z zaszczytów, których doświadczają

„nowi poeci” współcześni, określani nawet

mianem „Natchnionych Ojców Poezji”,

spadający z reguły w objęcia pospolitej

sztuki „codziennych wulgarności”, który-

mi zakwitają ulice i skwery naszych miast.

Marzy mu się „Wielki Karnawał Poezji”,

w czasie którego wybitni nobliści czytali-

by jego wiersze. Podaje nagie cytaty o tym,

czym dzisiaj jest poezja według Adama

Wiedemanna, Karola Maliszewskiego,

Mariusza Grzebalskiego, Agnieszki Wolny-

Hamkało i Konrada z „Dziadów” A. Mickie-

wicza. Wszystkie te określenia aktualnego

rozumienia działa sztuki zderza z teorią

czystej formy Witkiewicza i zastanawia się
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nad jej konsekwencjami w relacji ze sztuką

współczesną, w której treści rozsadzają jej

formy, co skazuje te utwory na utratę wy-

miaru estetycznego.

Przypomina wybitnych twórców, któ-

rzy – jego zdaniem – właściwie zdyskon-

towali w swej twórczości własną wiedzę

naukową i technologiczną, jak np. Leonar-

do da Vinci, Goethe, ale i Witkacy czy Kar-

łowicz, sugerując, że istnieje pilna potrze-

ba pogodzenia sztuki z nauką, technologią

i życiem codziennym. Nie zgadza się też

z Renanem, że społeczeństwo stanowi gle-

bę, na której wyrośnie cywilizacja wspa-

niałych kwiatów (nowy antyk). Powód  tego

jest prosty, bo dzisiaj  nastąpił upadek me-

tafizyki tradycyjnej, a w nowej miejsce

Boga zastąpił człowiek wraz ze wszystkimi

swymi słabościami. Obecna rzeczywistość

jest inna od poprzedniej, bo przeseksuali-

zowana, komercyjna, wulgarna, przypomi-

nająca psychotyka, w której żyją współcze-

śni artyści i poeci polscy. W VII rozdziale

poematu Sobieraj pisze: „Właściwie wbrew

Heraklitowi/nic się nie zmieniło./A dokład-

nie:/duch ciągle jest taki sam, zmienia się

tylko materia./Na gorsze.//I do tego to

wieczne polskie/na niby,/pozornie.//Tak,

w tym kraju nad Wisłą/nic nie jest na serio

– /no może z wyjątkiem głupoty.”

W kolejnym (VIII) rozdziale po raz

wtóry poeta wraca do idei czystej formy

Witkiewicza w kontekście dokonań sztuki

współczesnej, której nie stać obecnie na

tworzenie pełnych dzieł sztuki. Krytykuje

więc sztukę współczesną i poezję za przerost

treści nad jej formą, chwaląc jednocześnie

dyskurs filozoficzny w tej dziedzinie, choć

widzi, że brak dla niego adresata w postaci

„intelektualnych elit”, a wśród publiczności

króluje jedynie „nieczysty tłum”. Współ-

czesna teoria „wielkości dzieła” tkwiąca

w zmurszałym duchu patriotyzmu, gdzie

króluje treść nad formą, pozbawia estety-

zmu takie wypowiedzi artystyczne. Autor

pogardza aplauzami „publiki przeciętno-

ści”, zgodnie z przekonaniami głoszonymi

w tej kwestii już przez Horacego. Dołącza do

tego zjadliwy i ironiczny opis ewolucji de-

generacji współczesnego członka społe-

czeństwa, przysłowiowego pijaka, który

w tych kwestiach ma „najwięcej do powie-

dzenia”, dopóki ma jeszcze wódkę w bu-

telce. Jest to argument w kontekście kosmo-

logicznej idei „Inteligentnego Projektu”

degrengolady nagiej demokracji, która w ten

sposób dostarcza empirycznego przeciw-

dowodu temu filozoficznemu projektowi.

Taka pijacka wizja świata, która zagnieżdża

się we współczesnej sztuce,  to tylko waria-

cje niecnych epizodów z Odysei Homera,

dodaje; bo bez wiedzy o współczesnym

świecie i ludziach – konkluduje Sobieraj –

nie może powstać wartościowe dzieło sztu-

ki, ale jedynie pseudoartystyczny bełkot.

Celem tego poematu, a właściwie pam-

fletu na temat kondycji współczesnej litera-

tury rodzimej, jest niewątpliwie poszuki-

wanie schematu tego, co się obecnie dzieje

w naszym społeczeństwie w obszarze kul-

tury artystycznej, oraz próba „krawieckie-

go fastrygowania i łatania” uniformu dla

tego stanu rzeczy, który pozostaje nieustan-

nie pod ciśnieniem szybkich i notorycznych

transformacji, którym dodatkowo towarzy-

szy mieszanie się różnych kultur pozosta-

jących na różnych etapach rozwoju. Skut-

kuje to w wymiarze zarówno globalnym,

jak i lokalnym tym, że ludzie masowo tracą

swą tożsamość i zakorzenienie kulturowe,

a w konsekwencji skazani są na ciągłe ich

poszukiwanie, budowanie, by się gdzieś jakoś

zakorzenić i choć chwilowo nadać sens

własnemu jednostkowemu, sprywatyzowa-

nemu do granic możliwości istnieniu. Owa

głęboka fragmentaryzacja i towarzyszące
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jej zmiany społeczne, które dotykają rów-

nież i polską kulturę, powodują, że nie ma

ani klimatu, ani kontekstu do budowy wiel-

kich dzieł sztuki, w tym literackich i po-

etyckich, co boli autora i czemu daje wyraz

w swym przepełnionym ironią poemacie.

Głos ten jest ważny, trafnie akcentujący

i eksponujący w różnych dyskursach lite-

rackich aktualny stan rzeczy w świecie ro-

dzimego ducha władającego naszą kulturą.

Co prawda poeta nie proponuje jakichś ra-

dykalnych rozwiązań, ale  wybiera „ meto-

dę krawieckiej fastrygi” aktualnej rzeczy-

wistości kulturowej, przy pomocy której

stara się zachować jej stan posiadania, ale

zdaje sobie sprawę, że szycie nowej tkanki

kultury będzie wymagać „wielu przymia-

rek”, by doprowadziły one do nowej całości;

przymiarek, w których „piękna materia” jak

kobieta nie rozsadza już formy nowego

uniformu duchowego społeczeństwa.

W ubiegłym roku ukazało się drugie

wydanie tomiku wierszy Andrzeja Bi-

skupskiego – Życie. Albo piosenka o…

Pierwsze wydanie miało miejsce w roku1995

w postaci  Pięciu łódzkich arkuszy, w serii

Rzecz Poetycka, nakładem Wydawnictwa

biblioteka. Obecne wydania uzupełniono

o nowe wiersze z lat 1994-2012, a niektóre

z nich były już publikowane w innych zbio-

rach autora. Warto nadmienić, że poeta był

współzałożycielem wraz z Jackiem Biere-

zinem grupy poetyckiej „Centrum”, która

funkcjonowała w latach 1967-1971 jako zwar-

ta formacja kierująca się zasadą poetyckie-

go autentyzmu. Tomik ten ukazał się w 50

rocznicę debiuty poety.

W wierszu bez tytułu poeta opisuje sen

ludzi w Polsce w okresie PRL, którym nieu-

stannie marzyli o swoim odrodzeniu i zmar-

twychwstaniu. W kolejnych utworach – np.

Kolędzie powstałej w latach 1982-1984 –

przedstawia również losy rodaków w okre-

sie stanu wojennego, w formie tradycyjnej

szopki. Podnosi „modlitwę niepokorną”

o zmartwychwstanie ks.  Jerzego Popiełusz-

ki, „rapsod bolesny” po zamordowaniu gór-

ników w kopalni „Wujek”. Ukazuje wizję

Chrystusa wędrującego po mazowieckiej

równinie, przyjmującą formę piosenki o że-

brzącym Bogu-człowieku, który tuła się po

kraju. W momencie zwątpienia wznosi

modlitwę o pomoc do Apollina i Dionizo-

sa w celu wsparcia w wyciąganiu ludzi z

chronicznej beznadziei. Formułuje kolejną

modlitwę rozpaczy, by stała się „przeciw-

rozpaczą”, która obudzi ludzi, by nie zatra-

cili nadziei na poprawę swojego haniebne-

go losu. W następnych utworach protestuje

przeciw fatum, którego doświadcza współ-

czesny mu człowiek uwikłany w swym hi-

storycznym żywocie. W końcu, w geście

rozpaczy, próbuje budować dialektykę na-

dziei przemieszaną rozpaczą, widząc w tych

przeciwstawnych siłach pewną drogę do-

cierania do prawdy o losie narodu.  Przeraża

go  bowiem „bieda wolności”, która ogar-

nęła ducha narodu po roku 1989, kiedy „świa-

tło prawdy” musiało  walczyć z nicością

oślepiającą ludzi. Przypomina więc pewną

myśl Błażeja Pascala na temat absurdalno-

ści śmierci, która bezwzględnie ograbia

życie ze wszystkiego, spychając je jedno-

cześnie w nicość, pogłębiając jego rozdar-

cie egzystencjalne. Szczególnie napawa

poetę obawa o los narodu w tym nadcho-

dzącym świecie, który proponuje mu nowa

rzeczywistości po roku 1989. W wierszu

pt. Powrót do świata pełen obaw pisze:

„Płakać?/Modlić w dziękczynieniu?/Po-

wracać do radości?//Znów wychodzimy jak

krety na powierzchnię świata./Ale ta ja-

sność może nas oślepić.//Dlatego nie jest

nadzieją. Zastępuje rozpacz”.

W dalszej części tego zbiorku Biskup-

ski, mając na uwadze Kantyczkę o narodzi-
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nach syna bożego, zapowiadającą nadejście

„bożego syna”, zauważa również, że nasza

mowa totalizuje świat i próbuje zapanować

nad „światem wymawianym”. Chcąc unik-

nąć tego fatum dziejowego sugeruje, by

opisywać (brać na język) świat sam w so-

bie, stawiać go przed oczyma, i taki bierny

opis czyni go już poezją. Należy również

dokonywać analizy świata w jego „inno-

bycie”, by powstający porządek omijał po-

jawiający się chaos, którego źródłem jest

tzw. „rzeczywistość zdegenerowana”, mówią-

ca o nim z pozycji naukowych, dotykających

jego struktury mikrokosmicznej. W tych sy-

tuacjach głębokiej analizy podłoża bytowego

„bytu naszego świata” poeta sięga do mo-

tywów i głębokich przemyśleń wielu filo-

zofów: Heraklita, św. Augustyna, Sοrena

Kierkegaarda, Gottfrieda Leibniza, Frydery-

ka Nietzschego, Kartezjusza, ale i Georga

W. F. Hegla, a nawet Martina Heideggera.

To, co u nich jest dla niego ważne – to poziom

świadomości wartości „bycia naszego by-

towego świata”, który sami przecież czyni-

my i unaoczniamy. Drażni go jednak i prze-

raża ów wariabilizm, który ujawniają ci

myśliciele i wynikające z niego przekona-

nie o nieuchronności naszego unicestwienia,

a więc śmierci niedającej podstaw dla żywie-

nia nadziei. Mając na uwadze tę absurdalną

sytuację, poeta podkreśla za Mieczysławem

Kucnerem, że na świat „Wchodzimy tu przez

matkę/a wychodzimy przez śmierć”. Świat

bowiem jawi się autorowi jako byt wewnętrz-

nie sprzeczny, co może nawet prowadzić

do wniosku, że i jego Stwórca jest również

bytem wewnętrznie sprzecznym. Ta ostat-

nia perspektywa jest jednak dla niego nie

do przyjęcia, gdyż głęboko wierzy w „do-

bro boże”, którego choćby mały kawałek

jest w stanie napełnić nas nadzieją, a życiu

przywrócić sens.

Biskupskiemu nie jest więc obca wi-

zja wewnętrznie sprzecznego świata, prze-

nikniętego nieustanną walką żywiołów, któ-

re również udzielają się bytowi człowieka.

Jest mu jednak drogi los narodu, jego przy-

szłość, by nie poddał się siłom nicestwią-

cym jego byt. Chce dołączyć się do pieśni

tych ważnych –  w jego ocenie – wartościo-

wych Polaków, którzy rozumieli wartości

słów i pieśni budujących ducha narodu, wie-

dzących co to dobro, prawda, świętość i nie-

podległość, jakimi byli niewątpliwie Cy-

prian Kamil Norwid, Zbigniew Herbert i Jan

Paweł II, ale i jego przyjaciele po piórze:

Jerzy Poradecki, Jacek Bierezin,  Ziemowit

Skibiński, Stanisław Cichowicz, czy Mie-

czysław Kucner. Można się jednak zasta-

nowić, czy to przepełnione lękiem i zatro-

skaniem egzystencjalnym tworzenie poety

nie jest czasem tylko „głosem wołającym

na pustyni”? Wydaje się, że nie. Nie jest

ważne zarówno w poezji, jak i filozofii, co

dany myśliciel powiedział i twierdził

o rzeczywistości, w której przyszło mu żyć.

Najważniejsze są jednak pytania, które

względem niej postawił. Odpowiedzi są

przecież subiektywne i zawsze na miarę

czasów, w których przychodzi żyć jedne-

mu i drugiemu. Najważniejsze są natomiast

pytania, które względem niej postawili. To

one ich najczęściej przeżywają i ocalają od

zapadnięcia się w nicość, pod warunkiem,

że są istotnie postawione i właściwie za-

adresowane. Można sądzić, że w przypad-

ku Biskupskiego jest tak właśnie, wystar-

czy bowiem wybrać ich kilka z utworu pt.

Pytania naiwne (Z odpowiedzią bez odpo-

wiedzi), by się o tym przekonać. A oto i one:

„Czy dane jest wrogie człowiekowi bóstwo

– czy on sam jest sobie?”/*/ „Czy labirynt

jest gigantycznym lochem, jaskinią Plato-

na – czy może tylko kratą (okna) wyła-
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maną?/*/(…) Czym jest Serce Świata (że

chciałoby wszystkich nas przytulić)?/*/Czy

my – w Sercu Świata – niezamieszkali jego

mieszkańcy/trzewi świata domownicy –

gdziekolwiek miejsce ich?”.

Tomik Andrzeja Biskupskiego nie jest

lekturą łatwą, choć mocno refleksyjną,

zmuszającą do stawiania sobie pytań, któ-

re uchylają rąbka tajemnicy naszego istnienia

w jeszcze ludzkim świecie. Zawiera w so-

bie tę cenną domenę mentalną, która zmusza

do myślenia istotnego w świecie, którym

coraz bardziej włada irracjonalność i wizja

świata poza uczuciami i uniwersalnymi

wartościami.

Również w ubiegłym roku ukazał się

zbiór poezji, w którym oglądanie się za sie-

bie z upływam lat stało się jego motywem

przewodnim, szczególnie kiedy poeta do-

konuje wglądu metafizycznego we własny

świat kreowany siłą metafor poetyckich

i chce dotknąć ich porządku metafizyczne-

go, w który stara się wpleść  jako całość

własną twórczość. Przyszłość i związane

z nią wątpliwości w takiej sytuacji stają się

wszechobecne i mają charakter głównie

metafizyczny. Tak dzieje się właśnie w to-

miku wierszy krakowskiego poety – Sta-

nisława Franczaka. Wydał on bowiem

zbiór wierszy pod intrygującym tytułem

Niebyły czas, składający się z sześciu czę-

ści: Kamienna genealogia, W krainie słów,

Nieskończoność, Sensy, W dolinie milcze-

nia i W komnacie pustki, a całość poprzedzają

fragmenty z recenzji wydawniczej, w któ-

rych zacytowano opinie krytyków literac-

kich dotyczące całości jego poezji.

Pierwsza część tomiku zawiera wier-

sze wbudowujące byt poety w całokształt

żywiołów uczestniczących w kosmicznej

genealogii świata, do której należy i poeta

jak owo przysłowiowe ziarnko piasku,

z którego zbudowany jest byt świata i samego

autora. W wierszu pt. Życie kamienia do-

wiadujemy się, że „Ten/kamień jest poetą/choć

milczy wymownie/lecz/gdy odwiedza go

wiatr/śpiewa ballady bez słów/i płacze bez-

łzawo/całą noc i dzień/ale/gdy odwiedzi go

deszcz/śni o wielkiej podróży/do kamiennej

krainy//wiecznej poezji”. Ten pięknie skro-

jony utwór wpisuje niejako jednostkową

twórczość poety w „rzekę rzeczywistości”

tworzącą jakby z głosem poety kosmicznie

współbrzmiącą symfonię naszego wspólne-

go egzystowania w świecie, zgodnego z jego

nieskończenie złożonymi losami.

W części drugiej Franczak stara się

zostać ogrodnikiem hodującym  przy do-

mostwie swego istnienia słowny ogród

słów-kwiatów, kiełkujących na podglebiu

– czyli byciu świata –  nasze rozliczne światy

poetyckie w postać łąk kwiecistych poezji

– jak chciał Bolesław Leśmian – złożone

z wiązanek i bukietów skomponowanych

ze słów żywiących się nawozem tkliwości

naszej duszy. W wierszu pt. Obcy Franczak

próbuje się rozglądnąć w ogrodzie własnych

słów, by nie zredukować swojego poetyc-

kiego bytowania do przysłowiowej krop-

ki, kończącej zdanie jego narracji istnienia.

Pisze więc: „Wszystkie słowa/z których

jestem zrobiony/starzeją się i tracą sens//

muszę zaglądać do słownika/by dociec ich

znaczenia//aby wymienić na nowe/coraz

krótsze prawie symbole//nie poznają się już

wcale a ja/jestem obcy dla samego siebie/

i dla wszystkich ludzi”. Poecie chyba chodzi

o to, by wszelkie metamorfozy w jego kwie-

cistych ogrodach tkane ze słów nie wybla-

kły i by nie pozostał w ich cieniu jakimś

fałszywym, niespełnionym wspomnieniem,

choć coraz trudniej mu twórczo uczestni-

czyć w grze znaczeniami słów odkrywają-

cych nowe strony ciągle upływającej  z pola

widzenia rzeczywistości ludzi i rzeczy.
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Wątpliwości związane z ulotnością

słów, ich eterycznością i zwodniczością

semantyczną, w części trzeciej tomiku owo-

cują wierszami o głębokim namyśle poety

co do możliwości ujęcia przez własny świat

naszego świata zanurzonego w jego ko-

smiczną wieczność, który w tym wymia-

rze kosmicznym jest dla ludzi tą nieskoń-

czoną różnorodnością, przekraczającą

zawsze nasze wyobrażenie – nawet to głę-

boko metafizyczne. W wierszu pt. Rozwa-

żania Franczak dzieli się własnymi obawa-

mi tak oto: „W przeźroczystej przestrzeni/

mój świat jest tak mały/jak słowo wypo-

wiedziane w ciszy//jest pyłkiem w kosmo-

sie, który/eksploduje i spala się/wessany

przez Czarną Dziurę//czy zostanie po nim

ślad/jeśli go nie zapiszę lub/nie wyśnię?”

Przerażają go kosmiczne odległości i ich obra-

zy, które najczęściej mówią o ich przeszło-

ści, z której trudno patrzeć optymistycznie

w przyszłość, bo przecież wiadomo, że to coś,

co powstało, i tak kiedyś musi zginąć, na-

wet wtedy, kiedy światło przynosi nam ślad

o jego istnieniu z kosmicznych przestrzeni.

Jedyną pociechą dla poety jest to, że uczest-

niczy jak i cała ludzkość w tym wielkim mar-

szu życia w kosmicznych przestworzach,

którego echa może gdzieś aniołowie tam

w wieczności zbierają w postaci niekończą-

cych się naszych snów o nieśmiertelności.

W części czwartej autor przypomina

z własnego doświadczenia miałkość i zwod-

niczość sensu wzniosłych idei, czując się

osobiście zawiedzionym graczem o prawdę

ich znaczeń. W tej perspektywie przedstawia

utwór pt. Koło życia, w którym odnotowu-

je interesującą impresję egzystencjalną:

„czas zatrzymał się/na ospałym pagórku/

i maluje kolorowe krajobrazy/ w dolinie

snują się sny/które znalazły się na wolno-

ści//codzienne sprawy/przechadzają  się

wokół/domów i pól czekając/ na spóźnio-

nych ludzi”. Można zatem przypuszczać,

że wolność dla poety stanowi ważną war-

tość, bo otwiera zawsze człowiekowi drogę

ku przyszłości, by nawet swoje spóźnienie

w przemijającym świecie mógł wykorzy-

stać twórczo i pozostawić jakiś ślad swojej

bytności choćby w kolejnym swym wciele-

niu.  W tym przemijającym bezpowrotnie po-

rządku, na granicy jawy i snu nawet wtedy,

kiedy czuje, że go już nie ma, ciągle kąsa

go „przekleństwo egzystencji”: widok głod-

nych psów i dzieci zdychających na „umie-

rającej Ziemi”. Jedynym pocieszeniem dla

poety pozostaje głęboka świadomość, że tą

okrutną logiką rzeczywistości  rządzi dia-

lektyka przemijania, otwierająca okna na-

szego świata ku doświadczeniom może

i lepszej wieczności.

W kolejnej części tomiku poeta zamie-

ścił utwory opisujące osobiste doświadcza-

nie przemijania świata, które z latami staje

się dla niego coraz gwałtowniejsze, co

w rezultacie unaocznia samo jego „stawa-

nia się ”, rozmywające wyraźne kontury ko-
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lejnych jego odsłon istnienia, za którymi

słychać „oceaniczny szum” wieczności.

Szczęśliwe chwile życia przemieniają się

wtedy w: „złudzenia zawieszone na/cieniut-

kiej nitce chwil”. Kontrast tego doświad-

czenia metafizycznego przyspiesza bieg

rzeczywistości do galopu, zanikają filary

moralne naszego świata, jego ciężar przy-

gniata poetę coraz bardziej, widzi dymiące

kominy nad miastem, z których wynurzają

się  Czterej Jeźdźcy Apokalipsy. Wizja po-

ety prowadzi go w te części kosmosu, gdzie

powstają nowe galaktyki, widzi zbliżający

się Armagedon, nadchodzący Koniec Świa-

ta. Za ten dramat kosmiczny ludzi obwinia

wyobraźnię bożą, która nie przewidziała do

końca losów człowieka w kosmosie. Czło-

wiekowi o takiej wyobraźni metafizycznej

pozostaje jedynie ucieczka do „ogrodu za-

pomnienia”, czyli „Krainy Milczenia”, gdzie

– jak konstatuje poeta – „Wielki Ogrodnik

poprawi tablicę/z napisem – obszar skażo-

ny/wiecznej Ciszy i Milczenia”.

W ostatniej części Franczak dociera do

krainy pustki, gdzie czuje się już istnieniem

zniesionym w porządku doczesnym, co

opisuje tak: „jestem Niczym/w czasoprze-

strzeni/lecz/Ty możesz mnie/stworzyć sło-

wem”. Zza grobu widzi, że jego śmierć nicze-

go nie zmieniła, a świat istnieje dalej w swym

„kole Mandali”. To, co uległo w pełni uni-

cestwieniu – to „galaktyki światów i wier-

szy/nienarodzonych, z których/zbudowane

było moje życie//na dalekim firmamencie/

spadła gwiazda” – czyli niepowtarzalny

przypadek zaistnienia jako poety. Pozosta-

jąc dalej w tym wręcz buddyjskim doświad-

czeniu pustki, gdzie „atman poety” jedno-

czy się w formie bezosobowej z Brahmanem

– duchem kosmicznym świata, poeta nie ma

złudzeń co do własnej wieczności, a w utwo-

rze pt. Przywoływania opisuje ów świat tak

oto: „Ja – wieczne milczenie/zapisane na

przezroczystej/stronie nieba/bezsłownie

bezbarwnie/istnieję w nieistnieniu/poza

czasem Ciszy//przywołać mnie możesz/tyl-

ko we śnie lub//we wspomnieniach”.

Nie trudno zauważyć, że krakowski

poeta w swym „niebyłym czasie”, którego

doświadczenie dostarcza mu przechodze-

nie przez kolejne stadia własnego życia oraz

światy własnej twórczości, stara się nam

uświadomić pewną prawdę o nas, mówiącą,

że tak czy owak twórczość sama z siebie

dotyczy jedynie uczestniczenia w przemi-

janiu, a nie jest odskocznią do wieczności.

Nie może więc zabezpieczyć artyście ja-

kiegoś „boskiego trwania”, odsyłającego po

śmierci w wieczność. Z jej bowiem pozy-

cji doczesność człowieka jest nic niezna-

czącym epizodem w kosmosie, bez istnie-

nia którego świat istnieje bez większych

zakłóceń. To, że piszemy i tworzymy na-

sze światy artystyczne, w których jest nam

wygodnie, czasami dobrze; że partycypu-

jemy w doświadczeniu przejawów wiecz-

nego piękna w naszych porządkach zmy-

słowych, nie zmienia sensu wieczności,

w odniesieniu do której jesteśmy niczym

więcej jak właśnie Niczym, bez względu na

to, jaka duma towarzyszyłaby naszemu jed-

nostkowemu egzystowaniu i żadna wiara

w wieczność niczego tu nie zmieni. Nie jest

to chyba nihilizm, a tym bardzie dekaden-

tyzm, ale wskazanie rozsądnej drogi dla

twórczości pomnażającej istnienie naszego

bytowania w doczesności, która w innych

porządkach istnienia już nigdy się nie po-

wtórzy, chyba że ktoś wydobędzie nasze

dzieło ze swej lub zbiorowej pamięci.     �

A.Biskupski, „Życie. Albo piosenka o …”, Wydaw-

nictwo eConn, Łódź 2013, s. 82, S. Franczak, „Nieby-

ły czas”, redakcja Elżbieta Bochenek, projekt okładki

i grafiki – Barbara Pietryka, Wydawca: Stowarzyszenie

Twórcze Artystyczno-Literackie, Kraków 2013, s. 72

i T. Sobieraj, „Krawiec. Poemat dygresyjny”, Wydaw-

ca: Editions Sur Ner, Łódź 2012, s. 64.
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GAZETA WYBORCZA NR 3/2014

z 4-6 stycznia

W artykule Gdzie diabeł nie może

Michał Ogórek pisze:

„Z tekstu o egzorcystach wSieci do-

wiadujemy się, że ktoś, kto nie jest bisku-

pem (...), nie powinien zwracać się wprost

do złego ducha. Diabeł ma taką pozycję,

że rozmawia z nim tylko biskup, co nie każ-

demu jest dane. Ze zwykłymi ludźmi albo

i kapłanami, jak ks. Lemański, biskup nie

rozmawia.

Dlaczego diabeł w Kościele jest zare-

zerwowany tylko dla biskupa, tego nie wy-

jaśniono. Ponieważ jednak jest to godność

nieusuwalna, z diabłem rozmawiać może

nawet biskup, który się ukrywa przed po-

licją, jak ów słyny hierarcha z Dominikany.

Ten to chyba tylko z diabłem znajduje

wspólny język”.

„Polityka” z kolei przypomina, że prze-

wodniczący Konferencji Episkopatu arcy-

biskup Michalik, gdy zaczynał swoje urzę-

dowanie, powiedział, że „swoją rolę widzi

jako tego spośród biskupów, którzy przede

wszystkim służą innym biskupom”. Wycho-

dzi na to, że biskupi mają dobrany i bardzo

wąski zakres specjalizacji: biskupi i diabły.

GAZETA WYBORCZA

z 24 stycznia 2014 r.

W „Gazecie” można przeczytać –

w artykule Pawła Wrońskiego pt.

Kościół chce spokojnie rozmawiać

o gender – informację o obradach pod-

czas konferencji zorganizowanej przez

KAI nt. „Gender oczami specjalistów”,

a w niej m.in. o wystąpieniu

s. Małgorzaty Chmielewskiej, która

mówiła, że ma dobre relacje ze środowi-

skami lewicowymi: „Ale chciałam zapew-

nić, że w tej sprawie mam poglądy bardzo

tradycyjne. Dla mnie kobieta i mężczyzna

odgrywają role komplementarne. Nie chce

mi się być księdzem i dźwigać tego cięża-

ru i nie czuję się z tego powodu dyskrymi-

nowana. A jeśli już mówimy o tym, że to

mężczyźni rządzą w Kościole, to powiem:

a dobrze, niech się męczą. Ale jednocze-

śnie to mężczyzna Chrystus wziął na sie-

bie ciężar odkupienia nie jako człowiek

władzy, ale jako sługa sług”.

Największym wydarzeniem była wizy-

ta ks. Dariusza Oko w sejmie i jego niesły-

chane odkrycia, żeby nie powiedzieć – re-

welacje. A oto skrót jego wypowiedzi za

GW w tymże numerze:

„Nadchodzi nowa rewolucja, podob-

na do nazizmu i komunizmu, a jej twórca-

mi są maniacy seksualni” – przekonywał

wczoraj w Sejmie ksiądz Dariusz Oko. –

Wygłosił wykład Gender zagrożenie cywi-

lizacji w sejmowej Sali im. Konstytucji 3

Maja. Zaprosili go posłowie parlamentar-

nego zespołu ds. przeciwdziałania ateiza-

cji Polski, którzy tworzą głównie politycy PiS

i SP, m.in. Krystyna Pawłowicz, Artur Gór-

ski, Anna Sobecka.

Sam ksiądz filozof swój wykład okre-

ślił jak służbę narodowi polskiemu. Bo gen-

der to element spisku, którego celem jest

podstępny atak na wierzący naród polski

i Kościół. Oto garść jego refleksji.

„Gender to odmiana hydry ateizmu,

podobna do ateistycznego nazizmu i ko-

munizmu, który  łącznie zgładził 110 tys.

księży, podczas gdy inkwizycja przekaza-

ła władzy świeckiej jedynie 4 tysiące ludzi,

którzy mieli przecież proces.

Twórcami odeologii gender są ma-

niacy seksualni, m.in. Jean-Paul Sartre.
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Uczniem Sartre`a był Pol Pot z Kambodży,

który zgładził jedną trzecią swojego naro-

du. Bo Pol Pot i genderyzm miały te same

zatrute źródła myślenia. Skoro można

kształtować płeć człowieka, można kształ-

tować społeczeństwo.

W Polsce ideologię gender realizują

lesbijki, nienawidzące mężczyzn, ducho-

wo i fizycznie są spadkobierczyniami ko-

munizmu. Trzeba chronić mężczyzn, Seks-

misja staje się realem.

Istotą działania ideologii gender jest

rozerotyzowanie dzieci i w ten sposób

odciągnięcie ich od Kościoła. Dlatego

Światowa Organizacja Zdrowia nakazuje

masturbować dzieci od drugiego roku życia.

To tak, jakby im dawać wódkę i narkotyki,

by zrobić z nich seksnarkomanów.

Ideologia gender promuje homo-

seksualizm. A w takich klubach gejowskich

jest darkroom, gdzie każdy może kopulo-

wać z każdym jak zwierzę. Inżynierowie

mówią, że tłok powinien poruszać się w cy-

lindrze silnika, a podczas aktu homosek-

sualnego odbywa się to w rurze wydecho-

wej (w tym momencie prowadzący obrady

poseł PiS Andrzej Jaworski zaczął nerwo-

wo rozglądać się po ścianach).

Pedofilia należy do istoty gendery-

zmu. Głównie homoseksualiści są pedofi-

lami. Dlaczego, gdy media piszą o aferach

pedofilskich w Kościele, nie podają, że

pedofil był gejem?”

Także w GAZECIE WYBORCZEJ

z 24 stycznia 2014 r.

Monika Olejnik w swoim znakomitym

felietonie pr. Gender, czyli metoda siania

grochu w zimie pisze:

Walczące lesbijki nadają ton gende-

ryzmowi, „Seksmisja” staje się realem – to

zmartwienie ks. Dariusza Oko, który stra-

szył posłów z zespołu ds. ateizacji kraju

genderyzmem. Już wiemy, że genderyzm

to szatan, koniec cywilizacji, piąta kolum-

na i niewolnice seksualne. Ale dowiedzie-

liśmy się z wczorajszego wystąpienia ks.

Oko, że najsławniejszymi polskimi pedofi-

lami są Wojciech Krolopp i Roman Polań-

ski. Ksiądz łaskaw był zapomnieć o abp.

Wesołowskim, który rozsławił naszą ojczy-

znę.

Ks. Oko mówił o Kroloppie, że stwo-

rzył w Poznaniu „homo-pedo-burdel”. Za-

brakło refleksji, kto na to pozwolił. W Po-

znaniu była zmowa milczenia na temat

działalności słynnego dyrygenta. Rodzice

nie wierzyli dzieciom, udawali, że nie było

niecnych czynów, wszystko dla kasy. Mil-

czał Kościół. Milczał abp. Paetz, znany

z zainteresowania klerykami. Czyżby nie

wiedział, co się dzieje w jego rodzinnym

mieście?

Ks. Oko przestrzega przed tym, że

małe dzieci mają być uczone masturbacji.

Ma w sobie tyle siły, tyle namiętności, że

rzeczywiście można mieć wrażenie, że już

tak się dzieje w polskich przedszkolach.

Według profesora ateiści to są seksoholi-

cy. A kim jest katolik z Solidarnej Polski,

który zabawia się z prostytutką? Czy moż-

na tak stygmatyzować ludzi? Czy ksiądz

myśli, że jak ktoś jest wierzący, to nie idzie

do burdelu albo nie morduje?

Może warto zrobić sesję naukową na

temat przemocy w rodzinie. Kim są ludzie,

którzy tłuką swoje dzieci, ciągle słyszymy

o przypadkach pobitych niemowlaków przy-

wożonych do szpitala.

Ks. Oko przyrównał genderyzm do

działań Pol Pota – dyktatora z Kambodży.

Nazwał tę naukę również „łysenkizmem”,

odwołując się do słynnego w czasach sta-

linowskich biologa, który nomen omen za-

przeczał darwinizmowi i twierdził, że jak się

pokrzewkę ogrodową (ptak) nakarmi gąsie-

nicami, to staje się kukułką. Namawiał rów-

nież do siania grochu w zimie.

A teraz poważnie. Program równościo-

wy w przedszkolach pomógł czy zaszko-

dził? Przebieranie chłopców za dziewczynki

zbulwersowało rodziców. Natomiast autorki

tego programu uważają, że rodzicie nie

powinni ostatecznie decydować o tym, czy

w przedszkolu powinno się pracować na

rzecz równouprawnienia. Twierdzą, że ro-
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dzice mają za małą wiedzę i często kierują

się stereotypami.

Eksperci Komitetu Nauk Pedagogicz-

nych Polskiej Akademii Nauk („Rzeczpo-

spolita”, 22 stycznia) skrytykowali jednak

program edukacyjny „Równościowe przed-

szkole”. Zarzucają mu, że jest to wysadza-

nie dziecka z płci. Według ekspertów czym

innym jest ujawnianie dyskryminacji ze

względu na płeć, obecne w naszej kultu-

rze, i rozważny trening zachowań, a czym

innym wysadzanie dziecka z jego biologicz-

nej płci. Szkoda, że dopiero teraz ukazała

się taka ekspertyza.

Ale dzięki ks. Oko i posłance Beacie

Kempie gender weszło pod strzechy. Każ-

dy się pyta – ki diabeł? Posłowie licznie

gromadzący się w komisji „Stop ideologii

gender” polecali przedszkolankom bajkę

o „Brzydkim kaczątku”, przeciwstawiając ją

bajce „Z Tango jest nas troje”. Bajka o pin-

gwinach jest napisana na podstawie fak-

tów, w nowojorskim zoo dwa homoseksu-

alne pingwiny wysiadywały jajka. I to

z powodzeniem. Jest to urocza bajka, któ-

ra bulwersuje naszych posłów. Gdyby się

wczytali w „Brzydkie kaczątko”, to może

doszliby do wniosku, że jest to bajka o od-

mieńcu i o braku tolerancji. To też jest bar-

dzo podejrzane. Zakazałabym książki

„Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14

fajerek”. Tam dziewczyna przebrała się za

brata, a brat za dziewczynę, i to z powo-

dzeniem. Zapraszam do lektury.

RES HUMANA NR 1/128 z 2014 r.

W artykule Rok oczekiwań, rok obaw

(s. 2) prof. Jerzy Wiatr pisze:

Dla ruchu laickiego wielkim pytaniem

roku 2014 jest to, jaki wpływ na kształt pol-

skiego katolicyzmu wywierać będzie polityka

papieża Franciszka.  Niedawny sondaż (TNS)

dla „Gazety Wyborczej” (opublikowany 18

grudnia) pokazuje, że katolicym polski prze-

żywa głęboki kryzys. Wzrosła liczba ludzi de-

klarujących brak wiary w Boga (19%) i odrzu-

cających podstawowe dogmaty chrześcijań-

stwa; wiarę w śmierć na krzyżu i zmartwych-

wstanie Chrystusa (ponad 50%), nieśmiertel-

ność ducha, niepokalane poczęcie, niebo

i piekło (ponad 60%). Towarzyszy temu jed-

nak przywiązanie do obrzędowości katolic-

kiej i akceptacja autorytetu Kościoła jako waż-

nej instytycji życia publicznego. Dla ruchu la-

ickiego kluczowe znaczenie ma nie to, czy

(lub jak szybko) pogłębiać się będzie proces

odchodzenia od wiary, lecz to, jaki model ka-

tolicyzmu zwycięży w Polsce – otwarty i tole-

rancyjny, czy zamknięty, konserwatywny i wro-

gi w stosunku do wszystkiego, co sprzeciwia

się jego dążeniom do dominacji. Podzielam

nadzieje polskich komentatorów katolickich,

którzy nadzieję widzą w osobie i polityce pa-

pieża Franciszka. W duchu tej nadziei będzie-

my kontynuować życzliwy dialog w kluczo-

wych sprawach naszego życia publicznego.

 (opr. fras)
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Z PORTALI INTERNETOWYCH

Obraza papieża – w związku

z cudem i kanonizacją:

800 do senior2244:

Od cudów w KK to są egzorcyści. W Pol-

sce jest ich ponad 5000.Ciemnota 21 wieku.

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75477,

13897033,Lekarz_kwestionuje_decy-

zje_Watykanu___To_nie_cud_.html#ixzz

2TFGkg1bt

saint_just

„Cudem” i „nadprzyrodzonością” guślarska

ciemnota nazywa coś, czego współczesne

narzędzia poznawcze i wiedza nie potrafią

DZISIAJ zdefiniować. Ciemnota nie uwzgę-

dnia, celowo ignoruje fakt, że wiedza jest

stanem dynamicznym i nie osiągnęła DZI-

SIAJ kresu swoich możliwości. Kiedy wie-

dza jutro wyjaśnia „cud” – guślarska ciem-

nota znajduje następny. Guślarska religij-

na ciemnota potrzebuje bowiem alibi dla

swojego strachu, niezdolności do stawie-

nia czoła prostym faktom: definitywności

śmierci, i daremności każdego czynu, bo za

tym po prostu przemawia cała zgromadzo-

na wiedza. Te rzeczy nie są przyjemne rów-

nież dla ateisty, lecz ateista je przyjmuje,

bo nie wszystko musi być przyjemne, na-

tomiast religijna ciemnota opatruje je beł-

kotem, że „to musi mieć jakiś sens”, itp. I tak

to się będzie zawsze kręciło – jednym strach

przed śmiercią odbiera godność, inni patrzą

[tj. oczekują] lodowatej, CUDOWNIE bez-

nadziejnej, pustej otchłani ze spokojem, a na-

wet z pewną ulgą, bo ile można męczyć

rurę? 50, 70, 105 lat? Wystarczy.

Szkoła jest zdyskredytowana

Nie będzie z nami – a więc i u nas – lepiej, dopóki sobie tego nie uświadomimy

i nie wdrożymy procesu naprawczego. Tylko że, jak dotąd, nie znalazł się jesz-

cze taki mądry i wpływowy Rodak, kto by się za to wziął i przeprowadził. Polity-

kom chodzi o co innego (tj. o władzę), nauczyciele chcą się utrzymać na eta-

tach czy godzinach zleconych, uczeni podobnie. Granty przyznają z reguły gremia

zachowawcze; podobnie jak stopnie i tytuły naukowe. Episkopat zaś modli się

o utrzymanie status quo, czyli tego, co uzyskał po 89 roku. W szczególności

zaś zabiega o swoją pozycję, którą zapewniają mu układy z kolejnymi rządami.

Troszczy się o swoją pozycję finansową (rekompensaty za upaństwowione dobra,

dotacje dla „dzieł religijnych”), jak i o władzę zwaną „rządem dusz”, którą spra-

wuje dzięki indoktrynacji uprawianej wobec dzieci przez zapatrzone w „duszpa-

sterzy” mamy i babcie, od wieku pieluchowego (mówiące im o bozi, prowadzą-

ce do kościoła, uczące paciorków), a przez katechetki i katechetów od

przedszkola (tłumaczących maluchom np., że prawdziwym ich ojcem nie jest

tata, lecz „ojciec niebieski”, a prawdziwą matką jest „matka boska”). Efektem

takiej procedury „oświatowej”, zwanej jakże często reformą edukacji, są modły

zamawiane przez Sejm Rzeczypospolitej i Rząd oraz kształcenie rzesz teolo-

gów na państwowych uczelniach, w tym egzorcystów zaspokajających rosnące

zapotrzebowanie Polaków na przepędzanie szatana do wszystkich diabłów.
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marek1846 do @saint_just

Jak do tej pory nikt nie zakwestionował fak-

tu, że pewien Dionizy przeszedł się ze

ściętą głową pod pachą. Czyli cuda są

możliwe. Nawet modlitwy naszego sejmu

– z błaganiem o deszcz – zostały wysłu-

chane. Co prawda deszcz spadł po kilku-

nastu dniach, ale spadł; nawet ateiści

muszą przyznać, że to cud.

jurek4491

Lekarze mają rację; ale polegną, bo jak

Watykan twierdzi, że to cud, to cud.

m1r4640

Prawdziwy katolik nie potrzebuje zwykłe-

go lekarza. Oczekujemy na żądanie epi-

skopatu, aby w ochronie zdrowia zatrud-

niać na etatach lekarzy także egzorcystów.

Prof. Zoll chroni
człowieka poczętego

Ewa Siedlecka w rozmowie z prof. Zollem,

gazeta.pl 17.12.2013.

Ewa Siedlecka: Dlaczego proponujecie w pro-

jekcie nowelizacji kodeksu karnego zrów-

nanie ochrony płodu zdolnego do samo-

dzielnego życia i ludzi urodzonych?

Prof. Andrzej Zoll: To logiczne – skoro

dziecko jest zdolne do samodzielnego

życia, to jego życie i zdrowie powinno być

tak samo chronione jak dziecka urodzone-

go. A praktycznym powodem, dla którego

proponujemy tę zmianę, jest potrzeba za-

ostrzenia odpowiedzialności za nieumyśl-

ne powodowanie śmierci czy uszkodzenie

ciała takich dzieci. Mamy do czynienia ze

skandalicznymi błędami w sztuce lekarskiej

w ostatnim okresie ciąży. Te czyny są zu-

pełnie bezkarne do czasu rozpoczęcia po-

rodu. [i dalej:] „Dziecko poczęte jest człowie-

kiem i powinno być zrównane w ochronie,

jeśli jest zdolne do samodzielnego życia.”

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,

15147723,Prof__Zoll__Nie_boje_sie_od-

grzania_aborcyjnego_sporu.html#TRNaj-

CzytSST#ixzz2nlHPiM1h

Luke Fildes, Lekarz (The Doctor), 1891, Tate Gallery, Wikipedia.
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Komentarz podredakcyjny

Prof. Zoll mówi o płodzie, czyli „dziecku nie-

urodzonym”, tak jak o urodzonym („powin-

no być zrównane w ochronie”). Ma to sens,

o ile – rzecz jasna (jak się zastrzega Uczo-

ny Prawnik, karnista) – „dziecko to jest zdol-

ne do samodzielnego życia”. Widać, że Pan

Profesor nie ma pojęcia o tym, jak niesa-

modzielne życiowo jest dziecko urodzone

i jak długo musi być karmione i przewijane

(pielęgnowane); albo też – co gorsza –

świadomie wprowadza w błąd słuchaczy

i czytelników. A co dopiero „dziecko niena-

rodzone”, które po porodowych przejściach

zwykle wymaga jeszcze pobudzenia, żeby

zaczęło oddychać i zapłakało. Wówczas

dopiero staje się narodzonym. Jeżeli zaś

nie zacznie oddychać (pomimo starań po-

łożnej czy położnika) – pozostaje poronio-

nym płodem. Ze względów uczuciowych ro-

dzice nazywają ten płód często dzieckiem.

O wiele częściej, niż dawniej. Obecnie od-

prawia się nad nim ceremonię chrztu. Mówi

się, że dziecko zmarło podczas porodu.

Komentarze internautów:

klondike11

„W niedzielę rano 21 października 31-let-

nia kobieta pojechała do szpitala uniwer-

syteckiego w Galway z ostrym bólem krzy-

ża. Lekarze po badaniu orzekli, że zaczęła

ronić, i że nie ma szans na utrzymanie tej

ciąży. Zrozpaczona Savita prosiła o usu-

nięcie płodu, skoro i tak nie ma możliwości

uratować dziecka, a ona jest w ciężkim sta-

nie fizycznie i psychicznie. Lekarze odmó-

wili: – Irlandia to kraj katolicki, a płodowi

jeszcze bije serce. Savita, sama po stu-

diach medycznych, wielokrotnie błagała

lekarzy, by wykonali zabieg, czuła się co-

raz gorzej. We wtorek serce przestało bić

i martwy płód został usunięty. W nocy Sa-

vita miała już wysoką gorączkę i dreszcze.

Do końca tygodnia walczyła na oddziale

intensywnej terapii o życie. 28 październi-

ka zmarła.” Ku przestrodze tym, którzy tyl-

nymi drzwiami chcą wprowadzić całkowity

zakaz aborcji w Polsce.

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,

15147723,Prof__Zoll__Nie_boje_sie_od-

grzania_aborcyjnego_sporu.html#TRNaj-

CzytSST#ixzz2nlEzB6Ye

jk1962

Na początek proponuję uświadomić sobie,

jakie są skutki całkowitego zakazu aborcji:

swiat.newsweek.pl/latynoskie-pieklo-ko-

biet,11357,1,1.html

Jak na razie pana Zolla dopadły wątpliwo-

ści dopiero pod wpływem pytań dziennikar-

ki: „Będziemy musieli tę sprawę przemy-

śleć. Będziemy o tym jeszcze dyskutować”.

Twierdzenie pana Zolla, że „dziecko poczę-

te jest człowiekiem i powinno być zrówna-

ne w ochronie, jeśli jest zdolne do samo-

dzielnego życia”, jest sloganem kościelnej

propagandy i jest zwyczajnie fałszywe, tak

jak cała ta zakłamana kościelna ideologia.

A gdzie podziała się wola kobiety? Jeśli

kobieta nie życzy sobie urodzić dziecka, to

jest oczywisty konflikt interesów. Interesów

kobiety i płodu. I to jest dylemat: czy inte-

res płodu ma być postawiony ponad inte-

res kobiety? Ale takie dylematy tego ko-

ścielnego sługusa nie obchodzą. Kobieta

jest jak inkubator, kto pyta inkubator o zda-

nie?  Pan Zoll wykręca się od odpowiedzi

na pytanie o odpowiedzialność lekarza za

śmierć płodu podczas procedur medycz-

nych: „Zostaje niekaralność w przypadku

ratowania zdrowia kobiety lub zagrożenia

dla dziecka w ciąży mnogiej.” Gdyby pan
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Zoll zapoznał się choćby z artykułem, do

którego podaję link powyżej, lub ze sprawą

śmierci kobiety w Irlandii pozbawionej po-

mocy z powodu możliwości śmierci płodu,

nie pierdzieliłby takich żałosnych bredni. Le-

karz palcem nie tknie, żeby nie narazić się

na zarzut „zabicia” płodu. Kobiety już teraz

umierają w Polsce z tego powodu. Ale

niech no pan Zoll wytłumaczy, dlaczego

interes płodu ma być ponad interes kobie-

ty, która zwyczajnie nie chce dziecka bez

szczególnego powodu? Dlatego, że tak

kościelna mafia sobie życzy? Czy sumie-

nie pana Zolla dało znać o sobie potężną

czkawką? Wyłożę sprawę wprost: sumie-

nie przeciętnej kobiety w ciąży jest dla mnie

wartościowsze od katolickiego „sumienia”

pana Zolla i jego kościelnych mocodawców,

którzy przez stulecia mordowali ludzi pa-

ląc ich żywcem na stosach i przez stulecia

nie widzieli w tym niczego złego. Dowiedli

w ten sposób tego, że nie potrafią rozróż-

nić dobra od zła. I teraz ta pie...na banda

morderców, złodziei i pedofili razem z ich

pozbawionymi sumienia sługusami w ro-

dzaju Zolla chce decydować za kobiety, co

jest dobre a co złe, tak jakby kobiety su-

mienia nie posiadały. Żałosne.

ciuciumorales

„Ale niech no pan Zoll wytłumaczy dlacze-

go interes płodu ma być ponad interes ko-

biety, która zwyczajnie nie chce dziecka bez

szczególnego powodu? Dlatego że tak

kościelna mafia sobie życzy?” Może dlate-

go, że pan Zoll jest przyzwoitym człowie-

kiem i uważa płód ludzki za człowieka,

a człowieka nie należy mordować? Ale to już

kwestia wrażliwości sumienia. Rozumiem,

że dla Ciebie jest usprawiedliwione zabijanie

dziecka tylko dlatego, że go nie widzisz, bo

jest w macicy matki. Trochę to straszne.

dzioucha_z_lasu – @ciuciumorales

Czyli według przyzwoitych ludzi – kobieta

człowiekiem nie jest i ją mordować można.

Fajnie.

alii13 – @ciuciumorales

Pokaż mi noworodka (donoszonego i zdro-

wego), który jest zdolny do samodzielne-

go przeżycia. Ludzki noworodek bez roz-

ległej opieki dorosłych nie przeżyje.

Oddycha, serce mu bije, nerki itd. pracują,

ale nie jest w stanie zdobyć pożywienia,

że o innych potrzebach nie wspomnę. Tym

bardziej nie przeżyje bez specjalistycznej

pomocy wcześniak. Kochająca matka po-

święci wiele lat (nie tylko 9 mies.), żeby

zapewnić swojemu dziecku najlepsze wa-

runki do życia. Są takie, które zaryzykują

własnym życiem, żeby donosić ciążę i uro-

dzić dziecko. ALE NIKT NIE MA PRAWA

ICH DO TEGO ZMUSZAĆ! Nie jesteśmy

inkubatorami. Przestańcie traktować kobie-

ty jak bezduszne idiotki, które rozkładają

nogi na prawo i lewo, a potem kombinują

tylko, jak się pozbyć „kłopotu”. Zdecydowa-

na większość z nas pragnie dać swojemu

poczętemu dziecku wszystko co najlepsze,

nawet jeśli go nie planowała. Natomiast

lepiej, żeby bezduszne idiotki nie powiela-

ły swojego materiału genetycznego. Po-

zwólmy im pozbyć się „kłopotu”, zanim

będzie zdolny poczuć nie tylko ból, ale też

brak miłości.

apas13 – @ciuciumorales

Na świecie są setki tysięcy, miliony dzieci

cierpiących głód, umierających od chorób,

porzuconych. Już urodzonych dzieci. Co

zrobiłeś dla nich? Zamieszkałeś w namio-

cie, by móc im przekazać to, co płacisz za

spłatę kredytu lub wynajem mieszkania?

Zrezygnowałeś z auta, TV, markowych ciu-
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chów? Odmówiłeś dania na tacę probosz-

czowi, żeby uratować te już urodzone za

pomocą tego, co ma iść na nowy dach

w kościele tudzież hodowlę danieli? Jeśli

jest tak, jak myślę i odpowiedź na te pyta-

nia jest w twoim wypadku negatywna – to

proszę cię, nie wypowiadaj się o sumieniu

innych w kontekście ochrony życia dzieci...

boskee

Płód niczym nie różni się od pacjenta pod-

trzymywanego przy życiu przez aparaturę

i decyzja o odłączeniu powinna należeć do

rodziny (matki).

erg_samowzbudnik – @jk1962

Proponuję, aby piewcy ochrony płodu od

poczęcia przejęli wszystkie obowiązki zwią-

zane z wychowaniem dziecka niezdolne-

go do samodzielnego życia.

minkat – @jk1962

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi

o pieniądze. Szacunkowe 100 000 niele-

galnych aborcji rocznie po 1500 pln każ-

da, to olbrzymia kasa, która ląduje bez po-

datków w kieszeniach lekarzy. Jestem prze-

konana, że to lobby lekarskie tym steruje i

finansuje te różne prolajfy. Do mojej mamy

regularnie przychodzą podziękowania od

jakichś prolajfow za 5000 pln darowizny na

nazwisko nieistniejącej osoby. Ciekawe,

skąd ta kasa naprawdę pochodzi i czy na-

stępny list nie powinien wylądować na po-

licji?

macius261

A pytanie jest – jaką korzyść ma profeso-

rek, że dopiero TERAZ wyskakuje z takimi

propozycjami? Jaką korzyść ma obiecaną

od Watykanu – podobnie jak Suchocka za

konkordat? Czy wywoływanie sprawy teraz

ma na celu przykrycie i odwiedzenie opinii

publicznej od spraw pedalstwa i pedofilii

kleru, lub od złodziejstwa w Komisji Mająt-

kowej, czy unikania płacenia podatków?

mal.gebka

Jestem naprawdę wprowadzona w osłupie-

nie.  Bardzo proszę, niech państwo zo-

baczą filmik pod tym linkiem: www.youtu-

be.com/watch?v=EEPHLC6dMGA

Rodos nocą, fot. Antoni Pietryka
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Dziecko urodziło się 3,5 miesiąca za wcze-

śnie, co oznacza, że mogłoby zostać usu-

nięte np. w Wielkiej Brytanii (aborcja do 6

miesiąca). Czy to nie jest dziecko? Żyjąca

istota, która została powołana do życia nie

na pstryknięcie palców, ale przez dwójkę

dorosłych, jakby powinno się wydawać

ODPOWIEDZIALNYCH ludzi. Nie ma tu

mowy o «sloganie kościelnej propagandy».

Więc ja bardzo proszę, przestańmy uda-

wać, że płód to kawałek krowiego mięsa

i zacznijmy brać odpowiedzialność za swo-

je czyny.

tonomia i sumienie kobiety w ciąży jest dla

mnie nienaruszalna, nawet gdyby miało to

oznaczać śmierć płodu, czy jak wolisz

„dziecka poczętego”. Dla Kościoła su-

mienie też jest ponoć rzeczą kluczową. To

dlaczego odmawiają kobietom korzystania

z ich sumień?

mal.gebka – @jk1962

I tu jest problem. Bo wydaje mi się, że

w większości przypadków nie możemy ba-

zować na ludzkim sumieniu. Tak jest skon-

struowane prawo, bo gdzie jest sumienie

złodzieja, który kradnie twój samochód?

Albo gdzie jest sumienie osoby, która po-

biła kogoś na śmierć, zastrzeliła? Dlatego

według mnie wartością nadrzędną jest ludz-

kie życie i należy stać w jego obronie, ZA-

WSZE. I zgadzam się, gdy sytuacja jest

ewidentna i życie matki jest zagrożone, to

musi być to jej decyzja. Sama nie jestem w

stanie powiedzieć, co bym zrobiła, siedząc

w tym momencie przed komputerem. Ale

innym próbom «usprawiedliwienia» zabicia

dziecka, bo nazwijmy to po imieniu, mu-

szę powiedzieć stanowcze nie.

jk1962 – @mal.gebka

Przykład ze złodziejem samochodu jest

dobry, lecz błędnie zinterpretowany. Usta-

wiasz matkę w roli złodzieja samochodu,

na sumieniu którego nie możemy polegać.

I nie polegamy na sumieniu złodzieja. W tym

przypadku polegamy na sumieniu właści-

ciela samochodu, który może zażądać ści-

gania złodzieja lub nie. To jest jego, wła-

ściciela samochodu, wybór, nie złodzieja.

Podobna jest sprawa z płodem. To płód

korzysta z zasobów i ciała kobiety, nie

odwrotnie; i to sprawa kobiety i jej sumie-

nia, czy pozwala użyczyć swego ciała.

Odmowa goszczenia w swoim ciele płodu

jk1962 – @mal.gebka

Piękna i wzruszająca opowieść. Społe-

czeństwo powinno wspierać kobiety w trak-

cie ciąży, zapewnić jak najlepsze warunki

porodu i pomóc w wychowaniu dziecka. Ja

nie uważam, że płód to „kawałek krowiego

mięsa”. Dla kobiety, może większości ko-

biet, jej dziecko od momentu poczęcia jest

największym skarbem, za który niektóre

gotowe są poświęcić życie. I to jest pięk-

ne. Lecz istota sporu nie polega na tym,

czy uważamy płód za „kawałek mięsa”, czy

nie. Istotą sporu jest to, czy można kobiety

zmuszać do poświęceń. Nawet gdyby brak

chęci do poświęcenia oznaczał śmierć pło-

du. Trafnie opisał to eryn_7: „Bo płód (dziec-

ko nienarodzone) korzysta dla przeżycia

z organizmu matki i to jest przywilej i łaska,

która nikomu się prawnie nie należy.”  Au-

BP
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jest równoznaczna ze śmiercią płodu; lecz

także Twoja odmowa oddania organów do

przeszczepu może oznaczać czyjąś śmierć,

ale nikt z powodu Twojej odmowy nie czy-

ni Ci wyrzutów. Więcej! Nikt nawet nie pro-

ponuje ci takiego poświęcenia.

mal.gebka – @jk1962

Chciałam tylko pokazać, że nie można li-

czyć na sumienie ludzi, w żaden sposób

nie chciałam porównać matki do właściciela

samochodu. Jeśli chodzi o sumienie, to

jestem bardzo daleka od oceniania, czy

czyjeś decyzje są dobre czy złe, gdyż każ-

dy ma swoje sumienie i z nim się rozlicza.

Część rzeczy jest unormowana prawnie,

np. powszechnie uznane jest, że kradzież

jest zła. Część rzeczy jednak jak – znów to

powtarzam – ochrona ludzkiego życia jest

po prostu rzeczą oczywistą, normą mo-

ralną, której każdy powinien przestrzegać.

Nie mogę uwierzyć, że Pan/Pani się temu

sprzeciwia. Uważam, że przykład oddania

organów jest nietrafiony. Ja nie jestem od-

powiedzialna za to, że ktoś uległ wypad-

kowi. W przeciwieństwie do matki (oraz

również ojca), którzy są bezpośrednio od-

powiedzialni za człowieka, którego POWO-

ŁALI DO ŻYCIA.

eryn_7

Ale które dobro: kobietę czy dziecko?

„Gdybym był lekarzem, byłoby dla mnie

oczywiste, że trzeba się kierować wolą

kobiety. Ale ma pani rację, że to wprost nie

wynika z prawa. Będziemy musieli tę spra-

wę przemyśleć.”  To zbyt miałkie stwierdze-

nie jak na tak poważną sprawę. Ta sprawa

została już przemyślana w wielu innych

krajach i właśnie ze względu na koniecz-

ność jednoznacznego wskazania życia

i zdrowia kobiety jako dobra wyższego

uznaje się, że życie osoby ludzkiej w rozu-

mieniu prawa rozpoczyna się od narodzin.

Takie postawienie sprawy wcale nie powo-

Stolica Rodos, w głębi mury Starego Miasta, fot. Antoni Pietryka
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duje zwiększenia liczby przypadków błę-

dów lekarskich. Błędom lekarskim najlepiej

zapobiega widmo wysokich odszkodowań,

których jednorazowa wypłata z ubezpiecze-

nia lekarza od odpowiedzialności cywilnej

powoduje, że taki lekarz traci szansę na

dalsze ubezpieczenie, a przy wymaganiu

ubezpieczenia dla prowadzenia działalności

i zatrudnienia de facto na dalsze wykony-

wanie zawodu. Należy wprowadzić obo-

wiązkowe ubezpieczenia od odpowiedzial-

ności cywilnej dla lekarzy i ośrodków służby

zdrowia, co wyeliminuje jednostki organi-

zacyjne i profesjonalistów działających nie-

dbale i lekceważących zasady wiedzy me-

dycznej. Profesor Zoll zbyt wielkie nadzieje

pokłada w rozszerzaniu penalizacji działal-

ności lekarskiej. Moim zdaniem lekarze,

jako agenci woli pacjenta, powinni być, po-

dobnie jak kobieta w ciąży, wykluczeni z

odpowiedzialności karnej za szkody płodu

i zarodka, jeśli działali w myśl zasad sztuki

lekarskiej i za zgodą pacjentki. Zagrożenie

kobiety ciążą, porodem i ich powikłaniami

nie znika wraz z osiągnięciem przez płód

zdolności do przeżycia poza organizmem

matki, lecz dopiero w momencie, gdy fak-

tycznie znajdzie się on poza organizmem

matki, czyli po prostu urodzi się. Sposób

patrzenia na sprawę aborcji przez profe-

sora Zolla relatywizuje pojęcie osoby ludz-

kiej w świetle prawa, odbierając część praw

do decydowania o swoim życiu i zdrowiu

kobiecie w ciąży. Nie służy w istocie ani

podniesieniu wartości życia ludzkiego w

świetle prawa, ani celom praktycznym po-

legającym na ograniczeniu błędów lekar-

skich. Współczesna praktyka ograniczania

błędów profesjonalnych nie polega na zwięk-

szaniu ich penalizacji, lecz na wprowadzaniu

obowiązkowych ubezpieczeń profesjona-

listów (tak jest np. w Kanadzie). Dalsza

penalizacja błędów w praktyce lekarskiej

przypomina wprowadzanie praw na podo-

bieństwo kodeksu Hammurabiego, gdzie:

„Jeśli budowniczy wybuduje dom dla kogoś,

nie zrobi tego właściwie, a dom się zawali

i zabije właściciela, to budowniczy zosta-

nie uśmiercony. Jeśli katastrofa zabije syna

właściciela, to uśmiercony zostanie syn

budowniczego. Jeśli zabity będzie niewol-

nik właściciela, to budowniczy zapłaci nie-

wolnikiem za niewolnika. (...) Oko za oko,

ząb za ząb”.

mgrzemow

„A praktycznym powodem, dla którego pro-

ponujemy tę zmianę, jest potrzeba za-

ostrzenia odpowiedzialności za nieumyśl-

ne powodowanie śmierci czy uszkodzenie

ciała takich dzieci. Mamy do czynienia ze

skandalicznymi błędami w sztuce lekarskiej

w ostatnim okresie ciąży. Są jeszcze obo-

wiązki lekarza ratowania pacjenta – także

tego w łonie matki. I odpowiedzialność za

ich niedopełnienie. Zresztą mam lepsze

zdanie o lekarzach niż pani.” Jednym sło-

wem prof. Zoll w jednym zdaniu uważa le-

karzy za zbrodniczych idiotów, a w drugim

za świetnych specjalistów. W zależności od

tego, co mu pasuje w bieżącej argumentacji.

Ciekawi mnie tylko, czym ich watykański

okupant przekupił. Hanka Suchocka w nagro-

dę za podpisanie umowy wasalnej, wróć:

konkordatu, dostała 10 letnie wakacje w Rzy-

mie. Panowie – nie możecie być gorsi!

kajtek35 – @mgrzemow

Wczoraj wieczorem w PolsatNews była

rozmowa między posłem Żalkiem i kobietą

(nie pamiętam nazwiska), program prowa-

dziła Gozdyra. To co mówił Żalek, było
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kopią mowy Zolla. Żaden z tych skurw...nów

nie wziął na wychowanie chorego dziecka

z Domu Dziecka!

lukasiklukasik – @mgrzemow

Oto ten profesor, który niedawno skarżył

się na upadek prestiżu tego zawodu. Oto

właśnie przedkłada SWÓJ światopogląd,

ubrany ideologicznie w naukę. I dyktuje go

innym pod sankcją prawa. Proszę, profe-

sorze, popatrz w lustro! Tam zobaczysz

przyczynę tego upadku.

myfly – @mgrzemow

Jednym słowem Zoll wie, jak działa w tej

chwili prawo aborcyjne i jak jest omijane.

Jak lekarze stosują eugenikę w świetle pra-

wa i zabijają dzieci (za przyzwoleniem ro-

dziców oczywiście) z zespołem Downa.

mackowaci2010

Katolicyzm kontratakuje!

inkwizytorstarszy – @mackowaci2010

To ich zemsta za podniesienie dywanu, pod

którym pedalstwo kapłanów aż się zaro-

iło... Bo ta banda cwanych nierobów wie,

że nie będziemy gasić ogniska z pedofila-

mi kapłanami, kiedy podpalono nam dom

z kobietami...

13sw

Rozwiązanie tego stanem wyższej koniecz-

ności sprawi, że lekarz będzie mógł pozba-

wić życia świadomą matkę wbrew jej woli

i reszty rodziny. Bo jak zechce wybrać życie

dziecka, to będzie mu wolno, gdyż jest to

dobro prawne, które nie jest oczywiście

mniej ważne od życia matki. Będzie mógł

bezkarnie wybierać, czy dziś ocali matkę

czy płód.

Wybór i komentarz – Józef Kabaj

JANUSZ TRZEBIATOWSKI

Milczenie

wielokroć

pytałem Boga

odpowiadał

ale

w czasie Powstania

i zagłady Warszawy

zamilkł

żadna odpowiedź

na żadne pytanie

nie padła

milczał

czyżby i On

był

przerażeniem?

Wszystko

wszystko jest nicością

i wszystko jest końcem

więc może nicość

jest Bogiem?

Z tomiku Krawędzie,  2013.
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LISTY DO REDAKCJI

Szanowna Redakcjo!

Czytam Was i podziwiam za trafność i in-

teresujący dobór tematów, które dziś

zwłaszcza stanowią problem społeczny,

często pomijany i niedostrzegany w na-

szym życiu. Dlatego też postanowiłem sko-

rzystać z zaproszenia przez Was do dys-

kusji z okazji publikacji, jak to sami określi-

liście, kontrowersyjnego artykułu p. Andrzeja

Pierzchały. Przede wszystkim gratuluję

odważnego otwarcia łam do dyskusji bez

ograniczania ram światopoglądowych.

Zresztą, jak piszecie, niestraszny Wam

Hegel i jego metafizyka, którą podpiera się

autor. Słusznie, bo tylko odważne i uczci-

we podejście do tematu może przynieść

efekty. A więc do rzeczy.

Autor mówi w artykule zaraz na wstę-

pie o „spustoszeniach we wszystkich dzie-

dzinach życia, a także i w naszej psychi-

ce”. Poza tym „wszędzie jest gorzej i mniej

radośnie” – stwierdza autor. Skąd takie oce-

ny, skąd te wnioski? Jakie „spustoszenia”?

Po dłuższej lekturze okazuje się, że zawinił

filozof sprzed wieków, niejaki Abelard, któ-

ry stworzył system sporów o nominalia,

czyli o nazwy. Wynika z rozważań autora,

że główną naszą winą jest niewłaściwe

nazwanie rzeczy i zjawisk. Podobno nie

zdajemy sobie sprawy, że jakaś tajemna

siła kieruje nami, owo „fatum” czai się wszę-

dzie, jesteśmy z góry skazani bez względu

na winę. Można by rzec, że światem rządzi

szatan, z czego biedni ludzie nie zdają so-

bie sprawy. Wszystko w naszym życiu zo-

stało przewidziane, nie ma więc żadnej

wolności osobistej. Czy wobec tego świat

jeszcze istnieje, czy też jest zgniłym jabł-

kiem, które toczy robak? Życie nie ma więc

sensu?

Bo cokolwiek byśmy zrobili, podlega

to cenzurze jakiejś nadprzyrodzonej siły, ja-

kiegoś mitycznego zła. Czy rzeczywiście

apokalipsa, która toczy się wokół nas, ogar-

nęła wszystko, całe nasze życie, całą cy-

wilizację, naukę i duchowość? Zgroza! „Za-

kłamanie stało się elementem codzienno-

ści” – konkluduje autor. Boże, ileż głupstw

powypisywał ten człowiek! Nie dostrzega

ewolucji społeczeństwa, osiągnięć i zdoby-

czy nauki, wynalazków, które doprowadzi-

ły do podboju Kosmosu. A jakie osiągnię-

cia mamy choćby w medycynie, o ile wy-

dłużyło się ludzkie życie! To nic nie znaczy?

A w „psychice” – jak to określa autor –

też nie ma zmian? Naprawdę jesteśmy tacy

sami jak 50 lat temu? Czy można nami ma-

nipulować i okłamywać jak kiedyś? Chyba

pełniej rozumiemy procesy przemian spo-

łecznych i politycznych niż dawniej. I temu

wszystkiemu patronuje zło? Pomijam brak

jasnych kryteriów autora, czym jest zło, a czym

dobro. Ta kategoria etyczna czy aksjolo-

Wszystko (albo prawie wszystko)

jasne. A co niejasne – wyjaśnia się

(albo zaciemnia)
Parę wypowiedzi czytelników – w formie uwag – do materiału

Andrzeja Pierzchały „Niepojęty horyzont zdarzeń” (FMW 59).
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giczna jest narzędziem do określenia po-

staw i zjawisk świata. To, co dobre dla jedne-

go, nie musi być dobre dla innych. W ogóle

dobro dla ludzi zasadza się na ich intere-

sie ekonomiczno-społecznym, np. dla czło-

wieka dobrem jest coś, co dla zwierzęcia

jest złem. Jakieś mityczne dobro nie istnieje.

Chyba że ktoś zechce przypisać absolut

dobra istocie wyższej, ale to tylko wzór,

ideał godny szacunku, nic poza tym. Zło

zaś jest odwrotnością dobra. Dostrzeganie

go w każdym niepowodzeniu, chorobie, nie-

szczęściu jest tylko opisem tej rzeczywisto-

ści, stanu naszego racjonalizmu i emocji.

Czy Zło jako takie chodzi sobie pola-

mi i miedzą jak jakieś morowe powietrze?

Czy Zło czai się w każdej rzeczy, którą bie-

rzemy do ręki? Ależ to tylko metoda pa-

trzenia na rzeczy i ludzi, ich oceny postaw

i czynów, zagrożeń ekonomicznych i spo-

łecznych. Doprawdy „Zło jest niewidoczne”

– pisze autor, oczywiście, co ma być wi-

doczne, tylko to, co oceniamy pod tym ką-

tem, nie ma, powtarzam raz jeszcze, jakie-

goś wydzielonego, czy osobowego Zła.

Jednym słowem, poplątanie z pomie-

szaniem. Autor artykułu podpiera się w swych

sądach Jamesem Goldsmithem i jego książ-

ką wydaną przez „Tygodnik Solidarność”

w 1995 roku, w której stwierdza się, że mie-

rzenie sukcesów narodowych wysokością

produktu narodowego brutto jest oszukań-

stwem. Inną pozycją przywoływaną przez

autora jest książka Alvina Tofflera „Trzecia

siła” (1986 r.), który udowadnia rozpad spo-

łeczeństwa industrialnego wskazując na

niewytłumaczalne siły, jakie przyczyniły się

do tego. Czytamy w niej m.in.: „Rozpad ro-

dziny, zachwianie gospodarki, paraliż sys-

temów politycznych, ruina uznanych war-

tości” – to wszystko spowoduje, że „w nie-

dalekiej przyszłości będą rozgrywać się

zmagania między potężnymi siłami”.

Brawo dla autora, że znalazł autory-

tet, który buduje jego tezę. Inna sprawa,

że nie nową. Bo cóż to innego jak zapo-

wiadany w biblii Armagedon. Szatan sto-

czy bitwę z siłami boskimi, nastąpi sąd osta-

teczny. Czyż nie do tego sprowadzają się

wnioski autora? Póki co ostrzega, że ist-

nieją „potężne siły mające wpływ na nasze

życie, które na co dzień „manipulują naszy-

mi emocjami i samopoczuciem”. No biedni

jesteśmy, tylko posypać głowy popiołem i bić

się w piersi. Czy nie ma dla nas żadnego

ratunku? Nie ma – twierdzi autor – „bowiem

brak jest całkowitej wszechmocy i kontroli

wszystkiego”. To już tak źle? Pójdę chyba

się upić w pubie!

J.P.

dr n. humanistycznych w UW

Kraków, 14 II 2014 r.

Drogi Panie Redaktorze!

Gratuluję żartu, choć do prima aprilis

jeszcze trochę czasu! Opublikowanie beł-

kotu pióra Andrzeja Pierzchały w FMW nr

59 było zapowiedzianą, z góry przez Was,

świadomą prowokacją do dyskusji. Proszę

mi wybaczyć, ale jakoś mnie to nie spro-

wokowało do jakichkolwiek wynurzeń, bo

żaden argument nie wydaje mi się stosow-

ny do tych bzdur pseudofilozoficznych au-

tora, który uczenie (wszak powołuje się na

innych zwariowanych publicystów) udo-

wadnia nam istnienie Ciemnych Sił, rządzą-

cych światem i człowiekiem. Jednym sło-

wem Zły opanował wszystko i jemu należy

oddawać pokłony, a może i budować świą-

tynie (!)? To po co ten biedny naród buduje

Świątynię Opatrzności, na cóż mu się to

zda, skoro i tak nie ma dla nas ratunku. Ani

„dobra wola, obiektywizm i rozsądek” na nic

się nam przydadzą, bo o tym wszystkim

Zło wie i oczywiście krzyżuje nasze plany. I tak

kręcimy się w kółko za własnym ogonem

jak wściekły pies.
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W dodatku „zakłócone zostały relacje

między rzeczywistością a pojęciami” i nic

już nie rozumiemy. Pozostaje, wg autora

„jedyna rada, to być wyczulonym na obłu-

dę”. Ba, ale jak ją poznać, skoro zakłócony

jest opis świata i cały system wartości. To

straszne, jak przyszło nam cierpieć na tym

nie-Bożym świecie. Najwyraźniej opanował

go anty-Bóg, czyli Lucyfer. Życzę zdrowia

i pomyślności autorowi tego koszmaru, któ-

ry opublikował na Waszych łamach. A jako

student psychiatrii zapraszam go w przy-

szłości do swego gabinetu, jeśli poczuje się

gorzej i nie opanuje tych sprzeczności sa-

mych w sobie.

J.F.

Warszawa, 4 II 2014 r.

Droga Redakcjo!

Bardzo podoba mi się artykuł p. An-

drzeja Pierzchały zatytułowany „Niepojęty

horyzont zdarzeń”, który ostatnio  zamie-

ściliście w FMW, bo jest wbrew pozorom,

konkretny, nazywający zjawiska po imieniu.

Tak zwana wolność człowieka,

w istocie bowiem nie jest prawdziwą wol-

nością, bo jest ograniczona wieloma czyn-

nikami. Tak naprawdę  wolność jako taka

nie istnieje, albo jeśli się upierać  przy jej

istnieniu, to trzeba dodać, że jest to wol-

ność „od do”, czyli względna. W dodatku

w życie człowieka i całego świata ingeruje.

Zło, które czai się w najdrobniejszych

szczegółach jest w istocie niewidzialne,

a przecież odczuwalne. Jak z nim walczyć,

jak go demaskować – o tym pisze właśnie

p. A. Pierzchała. Nie ma na to Zło dobrej

recepty, nie da się go wyplenić całkowicie

z naszego życia, ale jeśli podejmie się po-

szukiwania go w różnych przejawach, to już

jest sukces. Powtarzam: samouświadomie-

nie jego istnienia i tropienie go na codzień

pozwoli nam na uniknięcie obłudy, kłamstwa

i innych nieszczęść. I ta wskazówka w tym

artykule wydaje mi się najcenniejsza.

Irena Klimowska

Lublin, 19 I 2014 r.

Szanowni Państwo!

Już od pierwszych dwu zdań pana Pierz-

chały w jego artykule mamy do czynienia

ze stwierdzeniami kategorycznymi, radykal-

nymi, autorytarnymi, wręcz katastroficzny-

mi. Jak to bywa z biadaniem – i w tym przy-

padku nie jest ono podparte konkretnymi

danymi statystycznymi, które pokazywały-

by proporcje czy tendencje.

To, co dla Autora jest najzupełniej oczywi-

ste – że świat zmierza ku zatraceniu,

wszystko się wali i gnije – dla mnie jest zu-

pełnie obce. Takie myśli zwykle bodaj na-

chodzą ludzi, którym dokucza artretyzm.

Także tych, którzy zazdroszczą młodym

wspaniałości, jakie czekają dzisiejszą mło-

dzież.

Jeśli się porównuje warunki życia ludzi

w minionych wiekach, w których raz po raz

lęgły się zarazy (zwalano je na powietrze,

ale o myciu się nie myślano zbyt często),

z naszymi dzisiejszymi, to raczej nasuwa

się przypuszczenie – w każdym razie mnie

się nasuwa – że za 20, 40 czy 50 lat bę-

dzie dużo lepiej, niż obecnie, a nie gorzej.

J.N.

Łaskawy Panie Redaktorze!

Ja również ubolewam czasami nad miesza-

niem pojęć i faktów, nad niedostatkami dzi-

siejszej edukacji oraz nad odradzaniem się

guseł i magii, zabobonności i nietolerancji
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o czym pisze p. A. Pierzchała w artykule

Niepojęty horyzont zdarzeń (FMW mr 59).

Boleję także nad degradacją pewnych war-

tości kulturowych, do których przyzwyczajo-

no nas w okresie Romantyzmu, Pozytywi-

zmu i nieco później. Chociaż w XX wieku

mieliśmy do czynienia z takim piekłem, że

gorszego nie można sobie wyobrazić. Po-

mimo Beethovena, Chopina, Czajkowskie-

go, Niżyńskiego i wielu innych (także wy-

bitnych pań, jak chociażby M. Konopnicka,

autorka m. in. Roty), ludzie potrafili drugich

ludzi wdeptywać w błoto na śmierć. Kobie-

ty także to potrafiły - jak np. Aufseherin Irma

Gres, która potrafiła dziennie zamordować

w obozie koncentracyjnym, w ten lub inny

sposób, do 30 więźniarek. Rudolf Hess

w Auschwitz był ojcem przykładnie kocha-

jącym swoje dzieci, grał dobrze na skrzyp-

cach, po czym wychodził do pracy i też

wdeptywał ludzi w ziemię (nie tylko to), jak

opowiadała służąca w domu Hessów na

terenie obozu. Ale to, że nie podoba mi się

taka czy inna inscenizacja czy aranżacja,

fałszowanie Hymnu (niedostatek kształce-

nia muzycznego) czy rozrabianie na sta-

dionach i nie tylko, nie skłania mnie i nie

powinno skłaniać do tego rodzaju uogól-

nień, że jest coraz gorzej i wszystko się sta-

cza w przepaść.

Jeśli już miałbym odwoływać się do jakiejś

metafizyki, co też jest obecnie modne (nic

nowego), to wskazałbym na instynkt samo-

zachowawczy, który - być może - uratował

nas przed III wojną światową i ratuje świat

przed nuklearną zagładą. Pszczoły wpraw-

dzie nadal giną, bo w miejsce zakazanego

DDT stosowane bywają inne szkodzące

tym pożytecznym owadom paskudztwa,

lecz pszczelarze nie ustają w wysiłkach

i rozmnażają roje. Powiedziałbym zatem,

że utrzymuje się względna równowaga po-

między „podpalaczami” i „dopalaczami” a „za-

palaczami” i „zapylaczami”.

Na marginesie zaś dorzucę, że przez in-

stynkt rozumiem pewien typ albo rodzaj

pamięci, zarówno indywidualnej jak zbio-

rowej; ontogenetycznej (tj. osobniczej) i fi-

logenetycznej (gatunkowej).

J.K.

Kraków

 Widok na port na Rodos, fot. A. Pietryka
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WYDARZENIA ����� KOMENTARZE

CZESŁAWA JOLANTA KOTARBA

Rok 2014 i 2015 to czas wyborczy w Polsce. W maju tego roku odbędą się

wybory do Parlamentu Europejskiego Jesienią wybory samorządowe,

a w następnym roku wybory prezydenckie i wybory do krajowego parlamen-

tu. Zagęszczenie tego typu działań powoduje, że to na nich skupia się w tej

chwili uwaga naszych władz państwowych i partyjnych. To rzecz jasna spra-

wia, że sprawy dotyczące państwa i życia obywateli traktowane są jeśli nie

marginalnie, to z pewnością z małym zaangażowaniem. W tej chwili szcze-

gólnie wiele uwagi poświęcają partie doborowi kandydatów startujących do

Parlamentu Europejskiego. A chętnych do „startu” nie brakuje. Stanowisko

europosła jest nie tylko bardzo prestiżowe, ale także bardzo intratne: wyso-

kie diety, niemały budżet na własną kancelarię, darmowe przeloty samolo-

tem do Brukseli, udział w atrakcyjnych wyjazdach do wielu krajów, bezpłat-

na nauka języków obcych itp. Wymagania także są niemałe: znajomość

języków obcych, wyrobienie polityczne, sprawność organizacyjna, posia-

danie koncepcji własnej pracy w parlamencie oraz pełne efektywne zaan-

gażowanie w pracach parlamentu. Doświadczenie uczy, że najtrudniej spro-

stać jest stawianym wymogom. Myślę, że ci europosłowie, którzy chcą

ponownie startować, powinni złożyć przed swoją partią raport ze swej unij-

nej, dotychczasowej działalności i to powinno być pierwszą przepustką do

ponownego startu. Nie wolno bowiem traktować pobytu w Brukseli jako

możliwości „dorobienia się” w sposób łatwy i przyjemny. Złożenie sprawoz-

dania powinno zweryfikować krążące opinie, nie zawsze pozytywne dla nie-

których europosłów.

� Są już wyraźne symptomy, że w Polsce

zbliża się czas wyborów parlamentarnych.

Rozpoczął się bowiem festiwal obietnic rzą-

dowych. Premier poinformował, że uczniowie

klas pierwszych w szkołach podstawowych

będą korzystać tylko z jednego podręczni-

ka. W roku następnym pierwszoklasiści

także będą korzystać tylko z jednego pod-

ręcznika. W ten sposób rodzice wydadzą

mniej pieniędzy na wyprawki uczniowskie.

Jaka to radość, zwłaszcza w biednych, wielo-

dzietnych rodzinach!

� Minister Kamysz Kosiniak złożył wizytę

w domu rodziny mającej ośmioro dzieci i po-

wiadomił ich, a przy okazji całą telewizyjną

publiczność, że już jest przygotowana przez

rząd Ogólnopolska Karta dla Dużej Rodzi-

ny. Po ostatecznych konsultacjach w naj-

bliższych dniach zostanie upubliczniona

i stanie się obowiązująca. Jakie w niej są

zawarte przywileje i ulgi dla dużych rodzin,

tego jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast,

że rząd w trosce o wyniki wyborów zmobi-

lizował się i pomyślał, jak pomóc rodzinom.

� Strach zawładnął mieszkańcami czyn-

szowej kamienicy w Środzie Śląskiej, kie-

dy dotarła do nich informacja, że w niej rów-

nież zakwaterowany zostanie po wyjściu
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z więzienia Mariusz Trynkiewicz. Prezydent

miasta uspokajała ludzi, że informacja nie

jest oficjalnie potwierdzona, policja nato-

miast obiecywała, że będzie czuwała nad

bezpieczeństwem ludzi, jeżeli Trynkiewicz

by wśród nich zamieszkał. Na szczęście

zdementowano, a raczej nie potwierdzono

tej hiobowej wieści. Swoją drogą, nie wol-

no denerwować ludzi nie potwierdzonymi

informacjami. Trynkiewicz ma być podob-

no umieszczony w Zamkniętym Krajowym

Ośrodku Terapii Zachowań Dyssocjalnych

w Gostyninie. Ale jeszcze nie zaraz. Wyrok

sądu w Rzeszowie musi się uprawomoc-

nić. Na razie Trynkiewicz zostaje na wol-

ności i ma obowiązek systematycznie mel-

dować się na policji, nie wolno mu również

wyjechać z kraju. „Ustawa Trynkiewicza”,

jak nazwano pospiesznie napisany ten akt

prawny, musi zabezpieczać prawo człowie-

ka do wolności po odsiedzeniu już kary.

Takie jest zdanie wybitnych polskich praw-

ników i... uczciwych ludzi.

� Społeczeństwo polskie nadal mocno

dzieli stosunek do pułkownika Ryszarda

Kuklińskiego. Znaczna część Polaków od-

biera Ryszarda Kuklińskiego jako postać

bardzo dwuznaczną i nie uważa go za bo-

hatera, który ocalił świat i Polskę od III woj-

na światowej. Pomnik Kuklińskiego posta-

wiony w Parku Jordana w Krakowie został

ostatnio oblany farbą, co świadczyć może

o braku akceptacji społeczeństwa dla

umieszczenia wśród ludzi autentycznie za-

służonych dla Polski – szpiega. Pozwolę

sobie w tym miejscu zacytować słowa Le-

cha Wałęsy, moim zdaniem bardzo trafne:

„szpiegom nie stawia się pomników, choć-

by wiele dobrego uczynili”. Zachęcam czy-

telników „Forum” do zapoznania się z arty-

kułami zamieszczonymi w „Przeglądzie” na

temat Ryszarda Kuklińskiego. Są obiektyw-

ne, poparte cytatami z ważnych dokumentów

i ocenami ludzi, którzy pracowali z Ryszar-

dem Kuklińskim, byli jego dobrymi znajo-

mymi, znali go bardzo dobrze i mieszkali

w jego sąsiedztwie.

� Polskie władze znalazły już sposób na

likwidację biedy w rodzinach. By dzieci

w biednych rodzinach nie cierpiały głodu

i zimna, sądy w majestacie prawa odbie-

rają tym rodzinom dzieci i oddają je na wy-

chowanie do rodzin zastępczych lub do

Domu Dziecka. Rodzice bezradnie prote-

stują, dzieci płaczą, a szesnastoletni chło-

piec w desperacji – popełnia samobójstwo.

Czy pieniądze, które przeznacza się dla

rodzin zastępczych i dla Domów Dziecka,

nie mogą być przeznaczone dla niewydol-

nych finansowo rodzin? Nie wszystkie prze-

cież biedne rodziny są patologiczne i roz-

trwonią finanse na inne cele. Nie wolno

także pozbawiać dzieci ciepła rodzinnego,

bo to jeszcze bardziej je okalecza.

� Jak w Polsce właściciele domów miesz-

kalnych pozbywają się lokatorów? – Krót-

ko można odpowiedzieć: bezwzględnie

i okrutnie. We Wrocławiu w pustostanie (bu-

dynek komunalny) zamurowano żywcem

38-letniego mężczyznę. Tak wykonawcy

śpieszyli się z tą nietypową eksmisją, że

nie zdążyli sprawdzić, czy ktoś w mieszka-

niu się znajduje. Dzięki „streetworkerce”

(nowy zawód, pracująca na ulicy) znalezio-

no i uwolniono zamurowanego człowieka.

Jeszcze żył. W Warszawie w kamienicach

odbudowanych po wojnie przez polskie

społeczeństwo, a współcześnie oddanych

dawnym właścicielom gruntów, wyrzuca się

ludzi na bruk, nie zawsze troszcząc się

o lokal zastępczy. Przeważnie są to ludzie

starzy, schorowani, nierzadko są to dawni

powstańcy. Czy władze miasta, jeśli chcą

„szlachetnie” naprawić krzywdy dawnym

właścicielom, nie potrafią uczynić tego nie

krzywdząc innych ludzi? Jest przecież wiele

sposobów,  by odbyło się to sprawiedliwie,
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po ludzku i zgodnie z prawem. Chcę jesz-

cze tylko przypomnieć, że zgodnie w pewnym

hasłem cały naród odbudowywał stolicę.

� Teoria gender, o której głośno było w me-

diach i Kościele, już powoli niewielu ludzi

ekscytuje. Nawet posłanka Kempa przesta-

ła o niej głośno mówić. Ma teraz widocznie

ważniejsze sprawy na głowie. Wybory się

zbliżają, trzeba zewrzeć szeregi.

� Miłość kibiców do idoli sportowych może

czasem śmieszyć, a czasem wręcz rozczu-

lać. Do Rady Gminnej w Mszanie Dolnej

wpłynął wniosek od kibiców, by „Kasina

Wielka” – miejsce urodzin naszej dzielnej

biegaczki, złotej medalistki –  przemiano-

wać na „Justysia Wielka”. Wójt Mszany

Dolnej powiedział: „to chyba żart” i dodał,

że nie ma szans na taka zmianę.

� Po dramacie zaistniałym w szpitalu kut-

nowskim (szpital nie uratował życia sze-

ściomiesięcznej Madzi) rozpoczęła się

w mediach dyskusja na temat polskiego ra-

townictwa medycznego. Generalnie twier-

dzi się, że jeżeli nie upaństwowi się me-

dycznych służb ratowniczych (tak jak

uczyniono to w straży pożarnej), może być

jeszcze długo źle z ratowaniem życia do-

rosłych i dzieci w polskich szpitalach. Ak-

tualnie bowiem pod nr. 112 funkcjonują jed-

nostki ratownicze posiadające różnych

właścicieli. Są to prywatne stacje ratunko-

we, prywatne z kapitałem zagranicznym,

samorządowe, i podlegające funduszowi

zdrowia. Fakt ten generuje różne procedu-

ry w procesie współpracy szpitali z owymi

placówkami. Państwowe szpitale współpra-

cują z jednostkami, których właścicielem

jest Fundusz Zdrowia. Zdarza się bardzo

często, że tego typu placówka usytuowa-

na jest daleko od szpitala. Pomoc może z

tego powodu przyjechać zbyt późno i nie

uratuje człowieka. Europejski Komitet

Spraw Społecznych szczególnie negatyw-

nie ocenia w Polsce sytuację w ochronie

zdrowia. Wg raportu tego komitetu Polska

przede wszystkim nie gwarantuje obywa-

telom równego dostępu do służby zdrowia,

a czas oczekiwania na zabiegi jest stanow-

czo zbyt długi (np. w 2011 r. na wymianę

stawu kolanowego czekało się od 281 do

451 dni). „Nie może być tolerowany fakt –

mówił w sejmie Leszek Miller – że coraz

więcej szpitali przypomina fabryki, a coraz

więcej pacjentów jest traktowanych jak to-

war”. Wszyscy o tym wiemy, rząd też jest

tym zaniepokojony, ale jak było, ciągle jest

tak samo.

� Polskie sądy podpisały umowę z Polską

Grupą Pocztową dotyczącą dostarczania

przesyłek sądowych mieszkańcom miast

i wsi. Tak podobno jest taniej i zdaniem są-

dów również bezpiecznie i sprawnie. Wie-

lu ludzi i instytucji kwestionuje to optymi-

styczne przekonanie. Izby adwokackie

protestują, media negatywnie oceniają tę

innowację, a zwyczajni ludzie – adresaci

przesyłek sądowych – gremialnie nie są

z tej innowacji zadowoleni. Punkty odbioru

przesyłek są często bardzo oddalone od

miejsc zamieszkania adresatów (zwłasz-

cza na prowincji) i znajdują się w miejscach

nie zawsze gwarantujących bezpieczeń-

stwo dla tych ważnych przesyłek: kioski

sklepy itp. Pracujący w nich ludzie – różne

pp. Zosie i Marysie – mogą ze swoją klien-

telą plotkować i komentować koresponden-

cję sądową. Ta innowacja nie ułatwia więc

ludziom życia, a właściwie je komplikuje.

A co np. zrobią starsi, schorowani, niepeł-

nosprawni ludzie? Kto im pomoże odebrać

przesyłki z odległych miejsc?

� Przykro stwierdzić, że wśród naszego

społeczeństwa, generalnie wrażliwego,

empatycznego, jest także wiele zawistnych,

zazdrosnych i bezinteresownie nieżyczli-
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wych ludzi. Ta przykra konstatacja odnosi

się również do tych, co bezpardonowo ata-

kują pana Jerzego Owsiaka. Pomawiają go

o różne negatywne zachowania, o prywatę,

a nawet o to, że swoimi działaniami wyrę-

cza rząd. Czy to źle, że jeśli rząd nie daje

rady, to znajdą się ludzie, którzy go wspie-

rają, a nawet wyręczają? Przecież wszy-

scy jesteśmy Polakami i polskiemu społe-

czeństwu chcemy służyć. Panu Owsiakowi

w jego działaniu pomagają młodzi ludzie,

a że przy okazji zbiórki pieniędzy jest we-

soło, radośnie, głośno? Młodzi się cieszą,

że służą potrzebującym. Duże brawa dla

pana Jurka Owsiaka i dla młodej drużyny

pomocników. Tak trzymać! Orkiestra nie-

chaj gra po wsze czasy.

� Polskich polityków  słusznie absorbują

wydarzenia na Ukrainie. Ciągle odwiedzali

Majdan i rozmawiali z tamtejszą opozycją.

Ale ukraińskiej opozycji nie o wolność cho-

dzi, bo takową mają, lecz o likwidację biedy,

ogromnej korupcji i zniwelowanie ogromnej

nierówności w społeczeństwie. Oczekują

zmiany władzy i wprowadzenia korzystnych

dla gospodarki i społeczeństwa reform. Sami

muszą się dogadać z własnym rządem,

a pomóc im w tym może Unia Europejska,

albo... ich potężny, ale niesamowystarczal-

ny wschodni sąsiad – Rosja. Pamiętać tak-

że musimy o tym, że ukraińska opozycja

jest bardzo zróżnicowana i jej oczekiwania

zapewne są bardzo różnorodne. Być może

nawet sprzeczne z interesem Polski. Mówi

o tym i pisze ksiądz Isakowicz, który do-

brze zna ukraińskie sprawy, mentalność

ludzi Ukrainy, ich dążenia i cele. Na przy-

kład Ołech Tiahnybok – przywódca ukraiń-

skiej „Swobody” – głośno mówi: „Ja nacjo-

nalista. Co może być piękniejszego niż

banderowski nacjonalizm”. Opowiada się

on między innymi za lustracją i identyfikacją

Ukrainy, obowiązkowym ujawnieniem po-

chodzenia narodowego w dokumentach

tożsamości, karaniem za ukrainofobię i przy-

wróceniem ukraińskiego arsenału atomo-

wego. Jak należy interpretować tę wypo-

wiedź? Nasi politycy powinni się nad tym

mocno zastanowić i wyciągać stosowne

wnioski.

� Olimpiada zimowa już się zakończyła.

Nasi sportowcy mieszkali w pięknej zimo-

wej scenerii, w komfortowych warunkach.

Polska ma 6 medali: cztery złote, jeden

srebrny i jeden brązowy. W dotychczaso-

wej historii igrzysk te w Soczi są dla Polski

zdecydowanie najlepsze. Nigdy dotąd nie

słyszeliśmy na igrzyskach tyle razy Mazur-

ka Dąbrowskiego. Słuchaliśmy go zatem ze

szczególną radością i wzruszeniem. Na-

wet pogoda, co jest bardzo ważne, w za-

sadzie dopisywała sportowcom i gościom

igrzysk. Igrzyska odwiedził (prywatnie) tak-

że przewodniczący SLD Leszek Miller, któ-

ry, bardzo wzruszony, uczestniczył w de-

koracji medalami naszych sportowców. Na

igrzyska zaproszony został również Adam

Małysz, ale inne zobowiązania nie pozwo-

liły mu w nich uczestniczyć. Należy Ada-

mowi Małyszowi serdecznie podziękować

za to, że do uprawiania narciarskich sko-

ków zachęcił, zapalił naszych młodych

chłopców i mamy dzięki temu bardzo

sprawną młodą ekipę skoczków. Justyna

Kowalczyk, szczęśliwa po uzyskaniu zło-

tego medalu, chyba już nie pomna słów

krytyki tych co nie wierzyli, że pokona ból

kontuzjowanej nogi, głośno powiedziała:

„dziękuję wszystkim krytykom, którzy nie

chcieli, żebym biegła, bo oni mnie tyl-

ko zmobilizowali”. O Kamilu Stochu ludzie

w Ojczyźnie śpiewają ,,cała Polska kocha

Stocha”. W tym nie zawsze radosnym życiu

coś miłego i dobrego należy się Polakom.

Tą darowaną radością jest dla nas sukces

sportowy naszych młodych reprezentan-

tów. Są oni nie tylko dzielni, sprawni, ale tak-

że urodziwi.                                             �
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Wybrała : Czesława Jolanta Kotarba

Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, któ-

re ma dla innych, ale i za te, które w nich budzi.

Stefan Wyszyński

Jednym z najlepszych lekarstw na dumę i afektację jest

choroba morska. Człowiek który musi wymiotować, ni-

gdy nie stara się imponować.

Josh Billinges

Wyobraźnia została dana człowiekowi, by wynagrodzić

mu to, kim nie jest, poczucie humoru – by go pocie-

szyć.

Francis Bacon

Żaden człowiek siły swojej nie zna, dopóki jej w potrze-

bie z siebie nie wydobędzie.

Eliza Orzeszkowa

Trzeba ludziom zostawić wolność decyzji, nawet jeśli

chcą decyzji szalonych albo tragicznych.

Maria Dąbrowska

Niektórzy uważają, że aby nie dopuścić do epidemii,

wystarczy wymyślić kilka różnych nazw dla tej samej

choroby.

Wiesław Brudziński

Nie każdego stać na szczerość. Jedni mają za dużo do ukrycia, drudzy nie mają

przed kim się zwierzyć.

Feliks Chwalibóg

Czym w końcu jest kłamstwo? Prawdą w masce.

George Byron

Nie historia kłamie, tylko historycy.

Józef Bułatowicz

Małżeństwo bez konfliktów jest prawie tak samo nie do pomyślenia jak społeczeń-

stwo bez kryzysów.

Andre Maurois

Sztuka życia – to cieszyć się małym szczęściem.

Phil Bosmans
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