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SŁOWO OD REDAKTORA

Czasopismo dostępne bezpłatnie w internecie na stronie www.forummysliwolnej.pl

owy Rok niesie wór obietnic i życzeń, z którego każdy może wylosować coś

dla siebie. Czy obdarzy nas spełnieniem, okaże się za dwanaście miesięcy.

Na pewno niesie wszystkim Zmianę, której większość się domagała w wy-

borach. Czy taką jakiej oczekiwaliśmy – przekonamy się wkrótce. Wybory

do parlamentu wygrała jedna opcja polityczna i to ona będzie decydowała,

jak będzie nam się teraz żyło.Lewica zaś, której zabrakło po raz pierwszy od

ćwierćwiecza w sejmie, musi wyciągnąć wnioski ze swoich kłótni i przepy-

chanek. Swoją drogą szkoda, że lewicowa „Razem” nie przyłączyła się do

Zjednoczonej Lewicy. Wtedy obie przekroczyłyby na pewno próg wyborczy.

Pora, by dopuścić młodych do działania.

Po paryskiej tragedii, gdzie terroryści z „państwa islamskiego” pokazali zbrod-

niczą twarz – nic już nie będzie takie samo. Rozpoczęła się nowa era wojny

z bezwzględnymi i wynaturzonymi wyznawcami walczącymi z „niewiernymi”.

Problem migracji wciąż nie jest rozwiązany. Unia jest bezradna, a fala uchodź-

ców i poszukiwaczy „chleba” rośnie. Co dalej?

W noworocznym numerze „Forum...” oferujemy naszym Czytelnikom z cy-

klu Kobiety wyzwolone artykuł S. Franczaka pt. Maria Dąbrowska – pisarka

i działaczka spółdzielczości (1889-1965) oraz kontynuujemy cykl o etyce dla

młodzieży, a w nim prof. Piotr Szydłowski omawia filozofię Arystotelesa.

O Kurdach dyskusyjnie pisze Mieczysław Jakubiec, zaś o polsko-rosyjskich

stosunkach literackich Ignacy S. Fiut w recenzji książek W. Kajtocha pt.

Szkice o fantastyce i Szkice polonistyczno-rusycystyczne. O prawdzie i kłam-

stwie rozstrzyga w swym felietonie Józef Kabaj. Ponadto znajdziecie Pań-

stwo interesujące wypowiedzi z portali internetowych, polemiki, recenzje,

wydarzenia, komentarze i inne materiały.

Wszystkiego najlepszego na ca³y Nowy Rok
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TADEUSZ ŻELEŃSKI BOY                          TEMATY SPRZED LAT

Kilka słów o piosence

Tym razem o francuskiej piosencie. Zauroczony Paryżem i piosenką

Boy pisze o kulcie piosenki, która „wałęsa się po ulicy” i żyje swoim

życiem. W taki oto sposób autor Słówek, skąd pochodzi ten tekst, zaczął

pisać kuplety i piosenki do „Zielonego Balonika”. A był rok 1907.

Przeczytajcie Szanowni Czytelnicy, wrażenia przekazane przez Boya...

(red.)

Było to w Paryżu; któregoś wieczora

wałęsałem się wzdłuż bulwarów, gdy na-

gle zbudził mnie z zamyślenia głos prze-

raźliwie donośny a i zachrypły, który śpie-

wał, a raczej, mówiąc ściślej, darł się, co

następuje:

Moi j’aime

la femme

à la folie...

Zdumiony tem niespodzianem pu-

blicznem wyznaniem, zwróciłem głowę i uj-

rzałem następujący obraz: mały sklepik

o ścianach pokrytych od podłogi do sufitu

edycyami piosenek, na środku zaś olbrzy-

mi gramofon, z którego mosiężnej gardzieli

wychodziły chrypliwe a namiętne dźwięki

słyszane przed chwilą. Naokoło tłum ludzi,

mężczyzn i kobiet, przeważnie ubogo lub

skromnie odzianych, powtarzających pół-

głosem za tym idealnie cierpliwym i nie-

zmęczonym nauczycielem kuplet piosen-

ki. Za chwilę, fala ludzka wydobyła się ma

ulicę, nucąc już płynnie:

Moi j’aime

la femme

à la folie...

a wraz nowy tłum przechodniów opanował

sklepik. W ten sposób »piosenka dnia«

znajduje się w przeciągu kilku godzin na

ustach wszystkich, aby nazajutrz ustąpić

miejsca innej i zginąć w niepamięci.

I nigdy tak wyraźnie jak wówczas nie

odczułem, czem jest we Francyi piosenka:

jedną z elementarnych potrzeb egzystencyi,

artykułem spożywczym tak ważnym i nie-

zbędnym jak wino i mąka. To tło trzeba

czuć, aby zrozumieć ów genre literacki,

który wykwitł z wrodzonej potrzeby odczu-

wania i nietylko gwałtownych wzruszeń,

nietylko wielkich smutków i radości, ale

wprost najpowszechniejszych zjawisk życia

codziennego w rytm piosenki.

Stworzenie temu kultowi piosenki

trwałej świątyni, a zarazem rynku zbytu,

było dziełem głośnego Salis’a, twórcy Chat

noir’u. Salis, przy całej »bohemie« obdarzo-

ny wielką praktycznością i niepospolitym

talentem organizacyjnym, przeczuł ko-

palnię złota w tych fajerwerkach dowcipu

i szalonych pomysłów, spalanych codzien-

nie z wielkopańską rozrzutnością wśród

koleżeńskich zebrań malarskich pracowni

»Sokrates, warum treibst du keine Musik?...«

(Nietzsche: Geburt der Tragödie).
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i knajp literackich. Rezultat przeszedł naj-

śmielsze oczekiwania – i dla niego samego

i dla nowego genre`u literatury (...).

Rozumie się samo przez się, że stałym,

niejako oficyalnym przedmiotem nieskoń-

czonych konceptów i zabawy jest przede

wszystkiem pomazaniec narodu, prezydent

Republiki. Możnaby mieć wrażenie, że

każdorazowy prezydent tak długo zasiada

na swojem quasi królewskim krześle, do-

póki piosenka nie wyciśnie z jego osoby i sy-

tuacyi całej możebnej sumy humoru i ko-

mizmu: poczem, siłą rzeczy, naród musi

przystąpić do wyboru nowej głowy. Wraz

ze swoim naczelnikiem dzieli ten los każ-

dorazowy rząd, bez względu na jego war-

tość i istotę. I zaprawdę, niebezpiecznym

jest objawem dla osobistości politycznej,

jeżeli nazwisko jej nie defiluje stale w szar-

żach paryzkich kabaretów. Nie z byle kogo

Paryż śmiać się raczy, i nielada znaczenia

i popularności trzeba, aby na to wyróżnienie

zasłużyć. I nie jest to bynajmniej satyra poli-

tyczna, wynikła z bólu, z siły przekonania;

jest to raczej owa blague w inajlepszem pa-

ryzkiem znaczeniu: obracanie w świetle

dowcipu wszystkiemi

powierzchniami dane-

go przedmiotu, aby

zamigotał całym snopem iskierek wesoło-

ści.

A zresztą zdaje się, że te zakłady, w któ-

rych, co wieczora, ośmiesza się dobrodusz-

nie a dotkliwie oficyalnych reprezentantów

narodu, zdobyły sobie już stanowisko

wprost jako instytucye użyteczności pu-

blicznej. Jako dowód może świadczyć, że

jeżeli jakiś utalentowany piosenkarz »en-

gueule le gouvernement« przez szereg lat

i czyni to ze znacznem powodzeniem, to

zostaje nagrodzonym przez ten sam gou-

uernement »palmami« akademickiemi

(mało zresztą szanowanymi na estradzie

kabaretowej); jeżeli zaś ataki jego odzna-

czają się szczególniejszą werwą i dowci-

pem, to może marzyć i o czerwonej wstą-

żeczce legii honorowej. Być może, że jest

w tem traktowaniu rzeczy i głębszy pod-

kład; że piosenka jest tą klapą bezpieczeń-

stwa, którą niewinnie wyładowują się stale

wszelkie niezadowolenia, nie grożąc nie-

bezpiecznem nagromadzeniem. Kto się

śmieje, ten nie jest groźny; podejrzani są

tylko ci ludzie, którzy się nigdy nie śmieją

(...).              �

Pisane w r. 1907

Boy, Słówka, Kraków,

1918, s. 165.

a la folie...

Moi faime
la femme

Moi j’aime

la femme

à la
 fo

lie...
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STANISŁAW FRANCZAK Z CYKLU: KOBIETY WYZWOLONE

  Maria Dąbrowska

– pisarka i działaczka spółdzielczości

(1889-1965)

     Ta wybitna polska pisarka znana jest głównie ze swych

powieści, na czele ze znanym dziełem Noce i dnie, będącym

zresztą w dużej mierze jej autobiografią, która nawet została

sfilmowana i była rozpowszechniana zarówno w kinach jak

i telewizji. Znana jest też ze swych Dzienników pisanych nie-

mal przez całe życie, które znakomicie obrazują klimat epoki

jak i codzienne życie pisarki. Tymczasem Dąbrowska była też

wybitną działaczką spółdzielczości polskiej i jej propagatorką

ideową. Przygotowana wszechstronnie naukowo jak mało kto,

mogła pisać o niej i działać. Już podczas studiów przyrodni-

czych w Brukseli podjęła działalność w belgijskiej spółdzie-

ni „La Maison du peuple” razem z wielkim poetą belgijskim

Emilem Verhaerenem.

Urodziła się w 1889 r. w Russowie pod

Kaliszem jako jedna z pięciorga dzieci

w rodzinie zubożałej szlachty Szumskich.

Ojciec wynajmował się do pracy administra-

cyjnej w majątku ziemskim podobnie jak

Bogumił Niechcic z Nocy i dni. Będąc

w Warszawie słuchała wykładów znanego

filozofa i socjologa prof. Ludwika Krzywic-

kiego. W 1907 r. wyjechała na studia przy-

rodnicze do Lozanny, a potem do Belgii,

gdzie zetknęła się z patriotyczną młodzie-

żą, która organizowała działalność społecz-

no-polityczną. Podjęła pracę w organizacji

filareckiej „Stowarzyszenie Polskie im. J. Lele-

wela” i tam poznała działacza socjalistycz-

nego, emigranta Mariana Dąbrowskiego, za

którego wyszła w 1911 roku za mąż. Była

współautorką Odezwy I Zjazdu Niepodległo-

ściowo-postępowej Młodzieży Polskiej, a tak-

że prelegentką.

Od 1910 r. datuje się jej działalność

publicystyczna, głównie z zakresu spółdziel-

czości, w której opisywała problemy z życia

wsi, upowszechniając idee demokracji

i sprawiedliwości społecznej. Była stałym

współpracownikiem „Gazety Kaliskiej”

i  „Zarania”, które było czasopismem ruchu

ludowego oraz „Społem”, organem z kolei

ruchu spółdzielczego. Ale publikowała też

w „Gazecie Robotniczej” czy organie ruchu so-

cjalistycznego – „Przedświcie”. I tak w 1912

roku w numerze 8/9 zamieściła dużą roz-

prawę Praca odrodzenia chłopów małorol-

nych w Królestwie Polskim, pokazując ich

beznadziejną sytuację i kreśląc zadania dla

przywódców ruchu społeczno-politycznego

w przyszłej perspektywie Polski o charak-

terze ludowym. Artykuł ten dowodzi nie-

zbicie o ukształtowanych już poglądach po-

litycznych pisarki, którym była wierna przez
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całe swoje życie. Oddała się bez reszty dzia-

łalności społecznej, redagując m.in.

„Chłopską Sprawę” i „Polskę Ludową” oraz

działając w Kółkach Rolniczych im. S. Sta-

szica, a także pisząc liczne broszury i wygła-

szając pogadanki na ten temat. Ale nie ogra-

niczała się tylko do tego środowiska, pisząc

również do takich pism jak „Prawda”, „Wi-

dnokręgi”, „Tygodnik Polski”, adresowanych

do postępowej inteligencji i poruszając w nich

problematykę społeczno-polityczną i kultu-

ralno-oświatową.

Mąż pozostawał aż do wybuchu I woj-

ny światowej poza granicami kraju jako

emigrant polityczny, stąd też Maria Dąbrow-

ska zmuszona była często wyjeżdżać za gra-

cę do niego, ale sama była organicznie zwią-

zana z życiem w kraju, gdzie prowadziła

działalność społeczną i publicystyczną.

Marzyła jednak wciąż o tym, by uprawiać

literaturę piękną, ale dopiero tuż przed wy-

buchem I wojny światowej opublikowała

pierwszą nowelkę We Francji... ziemi cudzej

(1912 r.), a następnie opowiadanie Janek

(1914 r.). Okres wojny przetrwała w Piotr-

kowie i Lublinie, tuż po wojnie rozpoczęła

pracę w Ministerstwie Rolnictwa. W tym

czasie napisała broszurę o reformie rolnej

i książki: Spółdzielczość zwyciężająca oraz

Sprawa mieszkaniowa a kooperacja, a tak-

że książki dla młodzieży, jak Dzieci ojczyzny

(1918 r.), dotycząca młodych bohaterów

walczących o wolność i sprawiedliwość spo-

łeczną. W 1922 r. wydała Gałąź czereśni

i inne nowele, obrazującą życie współczesnej

młodzieży. W Uśmiechu dzieciństwa (1923 r.)

pisarka nawiązuje do wspomnień o Rzeszo-

wie, stanowiących preludium do Nocy i dni.

Zafascynowana Conradem tworzyła

prozę wyrastającą z impresjonizmu, która

opowiadała o subiektywnych przeżyciach

i wrażeniach. Kierunek ten wywarł ogrom-

ny wpływ na pisarkę. Już w trakcie pobytu

w Belgii zafascynowała się filozofią Berg-

sona, ale także i poglądami Abramowskiego,

co widać na przykładzie Uśmiechu dzieciń-

stwa. W roku 1925 otrzymała za tę książkę

nagrodę Związku Księgarzy i Wydawców, sta-

jąc się niejako już znaną pisarką, udziela-

jącą dziesiątków wywiadów i spotkań. Zre-

zygnowała z pracy w ministerstwie. Opubli-

kowała jeszcze w tym samym roku drukowa-

ne w odcinkach w czasopismach opowiada-

nia zatytułowane Ludzie stamtąd, w których

zawarła swój stosunek do „wydziedziczo-

nych i poniżonych”, ukazując tragizm ich

egzystencji „folwarcznej”. Te opowiadania

F
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protest przeciw politycznym powiązaniom

z rządzącym obozem.

W rok później włączyła się znów do

pracy Centralnego Związku Spółdzielczego,

stykając się bezpośrednio z ludźmi ze środo-

wiska wiejskiego i małomiasteczkowego. A gdy

wybuchł w Warszawie strajk tramwajarzy

– wystąpiła w jego obronie popierając tę for-

mę walki proletariatu. Na wieść zaś o eks-

cesach antyżydowskich napisała w os-

trym tonie artykuł Doroczny wstyd, piętnu-

jąc fanatyzm i antysemityzm oraz wskazu-

jąc na zagrożenie faszyzmu.

Pisała:

(...) drżę o Polskę. Bo to przecież

nie o reformę rolną tylko idzie.

Reforma rolna to jeden z mnó-

stwa środków zmierzających  ku

temu, by doszła wreszcie do gło-

su, rozkwitła i zwyciężyła ta Pol-

ska, która ma dziś dwadzieścia lat

i chce oddychać pełną piersią

swej potężnej młodości i Polska

olbrzymich sił tkwiących w chło-

pie i robotniku...!

Równocześnie uprawiała nowelistykę,

publikując m.in. Szkiełko, w formie noweli

klasycznej traktującej o losach młodego

działacza socjalistycznego aresztowanego

przez carat.  Już od roku 1931 była aktyw-

nym członkiem Komisji Oceny Książek dla

młodzieży w Ministerstwie Wyznań Reli-

gijnych i Oświecenia Publicznego, opowia-

dając się za książkami cechującymi się pa-

triotyzmem i społeczną sprawiedliwością.

W 1938 r. zebrała własne opowiadania mło-

dzieżowe i wydała w tomie Czyste serca,

które Komisja w Ministerstwie Wyznań...

odrzuciła jako nazbyt radykalne dla mło-

dzieży.

tchną prawdą społeczną i psychologiczną.

Niestety, w tym roku zmarł jej mąż Marian

Dąbrowski, którego śmierć przeżyła pisar-

ka bardzo głęboko. Jej traumę przerwały

wydarzenia majowe 1926 r.: przewrót Pił-

sudskiego wprowadzający ostre zmiany

w konstytucji, represje i aresztowania.

Nie mogła się z tym pogodzić, brała

czynny udział w akcjach protestacyjnych

przeciw ograniczeniu swobód i terrorowi

politycznemu. Władze próbowały nakłonić

ją do popierania tych zmian, ale Dąbrowska

na stałe była związana z organizacjami

lewicowymi. Nie przyjęła oferowanego sta-

nowiska w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-

nych, postanowiła walczyć piórem i rozpo-

częła pracę nad powieścią Noce i dnie, która

urosła aż do pięciu tomów.

Najważniejszymi, cenionymi wartościa-

mi w tej powieści są „uczucia międzyludz-

kiej solidarności i humanitaryzmu, wspólne

dobro, poczucie patriotycznej i obywatel-

skiej odpowiedzialności”, jak określa to

E. Korzeniewska w swej pracy o Dąbrowskiej.

Wybuch wojny niesie nadzieję na od-

zyskanie wolności i swobód obywatelskich,

autorka ukazuje w tej powieści dojrzewanie

świadomości społecznej i przebieg proce-

sów społecznych. W 1933 r. otrzymuje na-

grodę literacką, co było niespodziewanym

jej sukcesem, protestuje w „Wiadomościach

Literackich” (1934 r.) i solidaryzuje się

z walką wiedeńskiego proletariatu, polemi-

zuje nadal z czasopismem „Lewy Tor”, ob-

winiając je o zrywanie z narodową tradycją

kulturalną niezgodną z materializmem hi-

storycznym. Współpracuje z Ludwikiem

Krzywickim, przygotowując Pamiętniki

chłopów. W 1935 r. nie przyjęła Złotego

Wawrzynu od Polskiej Akademii Literatu-

ry, podobnie jak Andrzej Strug wyrażając
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Nasiliły się wobec niej represje i rewi-

zje, władze podejrzewały ją o bliską współ-

pracę z Krzywickim, znanym ze swych po-

stępowych przekonań. Pisała w swym Dzien-

niku: „Smutno i ciężko dziś być w Polsce

zwykłym szarym człowiekiem, nie protego-

wanym i nie należącym do kasty rządzącej.

I ta ciągła niepewność, co z każdym z nas

jutro być może, ten stan upośledzenia, nie-

pewności. Jakże tu tworzyć i pisać”.

Mimo to wydała jeszcze w maju 1939

roku dramat Geniusz sierocy, będący ana-

lizą nurtów i korzeni świadomości narodo-

wej, ale jego prapremiera odbyła się dopie-

ro po wojnie, w 1959 r., w Nowej Hucie.

Okres okupacji przeżyła głównie w War-

szawie dzięki opiece przyjaciół spółdzielców,

ale brała czynny udział w konspiracyjnej

pracy kulturalno-oświatowej, pisała artykuły

do prasy podziemnej i opiekowała się Żydami,

narażając się codziennie na śmierć, a w cza-

sie powstania opatrywała rannych i gasiła

pożary. Wysiedlona do Pruszkowa przedo-

stała się do Dąbrowy Zduńskiej i tam do-

wiedziała się, że prof. Stanisław Lorentz

uratował jej zbiory i rękopisy. Jeszcze trwa-

ła wojna, gdy natychmiast włączyła się do

szkolnictwa rolniczego. Powróciła do War-

szawy do swego starego mieszkania i zaraz

rzuciła się w wir pracy literackiej, publicy-

styki i działalności społecznej.

Zapisała się głównie żarliwą obroną

pisarstwa Conrada i jego humanistycznych

dzieł, broniła laickiej moralności jego twór-

czości. Broniła też Kochanowskiego jako

narodowego poety, a nie „piewcy ziemiań-

stwa” jak chcieli ówcześni krytycy. Wybra-

na do zarządu polskiego oddziału PEN-Clu-

bu brała udział w pracach przygotowujących

akces do Apelu Intelektualistów Francuskich

do ONZ, w którym domagano się całkowitego

rozbrojenia Niemiec. Uczestniczyła w dzie-

siątkach spotkań z czytelnikami w całym

kraju i... znajdowała czas na pisanie nowel

oraz artykułów prasowych. Napisała po-

wieść publikowaną przez „Odrodzenie”, za-

tytułowaną W piękny letni poranek, opartą

na faktach, dotyczącą ukrywania Żydów,

pobytu w obozie w Oświęcimiu z zamordo-

wanymi  wszystkimi prócz Anglika, które-

go także aresztowano i osadzono ponownie

w obozie. Po wojnie ów Anglik wyszedł na

wolność, co stanowi paradoks losów. Napi-

sała też szereg innych przejmujących opo-

wiadań: A teraz wypijmy (1940 r.), Przypo-

wieści Francuskie (1949 r.). Od roku 1950

Dąbrowska włącza się w aktywną działal-

ność w Lidze Kobiet i ZLP, tłumaczy też na

języki obce swe opowiadania. W 1952 roku

zmarł jej drugi mąż Stempowski. Powołano

ją do Rady Artystycznej przy Ministerstwie

Kultury i Sztuki, a z ramienia ZLP przygo-

towywała i wygłosiła referat w 100 roczni-

cę Gogola, który opublikowała  w całości

„Kultura”. W 1952 roku obchodziła 40-le-

cie pracy pisarskiej, na spotkaniu w ZLP

przemawiał Leon Kruczkowski i Jerzy Andrze-

jewski, a sama pisarka została odznaczona

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia

Polski. W 1954 r. rozpoczęła pracę nad po-

wieścią Przygody człowieka myślącego, którą

pisała przez wiele lat. Ukazała się ona dru-

kiem (przygotowana przez Ewę Korze-

niewską) dopiero 5 lat po jej śmierci, w roku

1970.

Postaci jej powieści biorą udział w wy-

darzeniach historycznych, podobnie w dą-

żeniach polityczno-narodowych. Przewrót

majowy przeżywają wszyscy jako dramat

narodowy, widzą nasilającą się faszyzację

kraju, która ma swoje apogeum w okresie

okupacji, a zwłaszcza w czasach terroru lat
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1942-1943, gdy okrucieństwa Niemców

przekraczają granice wyobraźni. Bohatero-

wie powieści próbują ogarnąć rozumowo

sens tych wydarzeń i szukać dróg wyjścia.

Wreszcie sceny z Powstania Warszawskie-

go są wspólnym przeżyciem „ludu stolicy”

bez indywidualnego zarysu postaci, to tra-

gedia całego narodu, wspólny los wyzna-

czony przez historię, nie tylko jednostek.

Wyjście z płonącego miasta głównych bo-

haterów Tomickich i Ewy, którzy odrzucają

propozycję ucieczki do Anglii, jest świado-

mym wyborem odbudowy kraju z ruin. W ten

sposób bohaterowie Dąbrowskiej wykonują

„testament wierności ojczyźnie”. Książka ta

w największym bodaj stopniu związana jest

z prowadzonym przez pisarkę dziennikiem,

który był dla niej źródłem wspomnień. A pisa-

ła owe dzienniki przez lat pięćdziesiąt i po-

zostaną jej wielkim życiowym dziełem.

Opisywała w nich głównie fakty i różne

wydarzenia ludzi z miejsca, gdzie przeby-

wała, a nie osobiste przemyślenia i oceny.

Stąd też dzienniki jej są niewyczerpanym

wprost źródłem dla historyków i twórców.

Dąbrowska zajmowała się także  tłumacze-

niem z języka rosyjskiego i angielskiego, ale

również współpracowała z tłumaczami jej

utworów, które były przekładane na takie

języki jak: francuski, niemiecki, włoski,

arabski czy chiński. Była przy tym wyma-

gająca, drobiazgowa i precyzyjna. Popraw-

ki do tłumaczeń Nocy i dni sięgały rozmia-

rów referatów, gdzie wyjaśniała sens swych

myśli i poszczególnych słów, ich znaczenia

i etymologię. Ulubionym jej autorem był

Czechow – mistrz krótkich form literackich,

a Conrad pozostawał wciąż i nieodmiennie

jej mistrzem, do którego często nawiązywała

i od którego czerpała pełnymi garściami.

Uchroniła się od obowiązującego po

wojnie „socrealizmu” i powieści „produk-

cyjnej”, co w tych czasach nie było takie

łatwe. Krytykowano ją za to, że jest pisarką

Fot. Andrzej Wygrabek
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dziewiętnastowieczną, nieumiejącą wyjść

z „konwencji powieści pozytywistycznej”,

co przeżywała szczególnie mocno.

Broniła się: „nie, ja nie wywodzę się z Pru-

sa ani Orzeszkowej (...) mój rodowód pisar-

ski jest o wiele skromniejszy”. Wskazywała

na korzenie ludowe, gdzie się urodziła i wy-

chowała, stąd wywodzi się „z ziemi kali-

skiej, z mowy i zachowania się tamtejszych

ludzi”. Znów rzuciła się w pracę przekła-

dową, przygotowując wydanie wszystkich

swoich publikacji o Conradzie jako osobnej

książki. Adoratorem jego twórczości był też

Stefan Żeromski, który w 1923 wydał jego

Pisma zbiorowe, postulując wydanie Lorda

Jima. Dąbrowska podjęła akcję upowszech-

niania dzieł Conrada, które w jej przekona-

niu wzbogacają ideowo i artystycznie kul-

turę polską. Wzór bohatera niezłomnego,

który woli śmierć od zdrady, pomagał jej

przetrwać czasy wojenne. Tak jak wielki

pisarz Conrad była moralistą, dlatego jej

postacie powieściowe będąc w różnych opre-

sjach sprawdzają się w swych postawach

etycznych, szanują drugiego człowieka i są

wierne idei, dla której się poświęcają. Rów-

nocześnie Teatr Ludowy w Nowej Hucie

wystawił jej dramat Geniusz sierocy w re-

żyserii J. Krasowskiego (1965 r.). Bohater-

ka sztuki Joanna opierała się na rodzinnej

historii siostry Marii Dąbrowskiej, która ran-

na w Powstaniu Warszawskim umiera w

szpitalu.

Lata 1950-1958 to okres wzmożonej

aktywności pisarki, która udzielała się tak-

że jako publicystka i działaczka społeczna.

Wyróżniana i nagradzana próbowała spła-

cić dług społeczeństwu swym zaangażowa-

niem. Otrzymała w roku 1954 Krzyż Ko-

mandorski Odrodzenia Polski z Gwiazdą,

nagrodę Państwową I Stopnia (1955 r.)

i doktorat honoris causa Uniwersytetu War-

szawskiego. Równocześnie będąc człon-

kiem Zarządu Głównego ZLP i polskiego

oddziału PEN-Clubu brała czynny udział

w różnorodnych spotkaniach z władzami,

a przede wszystkim z czytelnikami.

Na przełomie lat 1959-1960 ukazały się

dwa ostatnie opowiadania Dąbrowskiej:

Szczęśliwa istota oraz Klara i Angelika.

W pierwszym pokazuje przywiązanie zbun-

towanego chłopca do psa, który okazuje się

niewiernym zwierzęciem, a w drugim tema-

tem jest sława i wartość dzieła artysty. Na-

leży o nich wspomnieć, bo najczęściej po-

mija się je w dokonaniach tej pisarki. Opisała

też, co jest wprost bezcenne, Miejsca stra-

ceń w Warszawie, w artykule opublikowanym

w „Polsce” (1960 r.) w wersji dla zagranicy.

Wyliczyła, że 219 miejsc straceń znajduje

się na terenie byłego getta, w Ogrodzie Sa-

skim, a także 178 znanych egzekucji w trak-

cie powstania (największe z nich na Woli),

dalej szczegółowo wyliczyła ilość „przesia-

nych prochów ludzkich” w kg w różnych

miejscach (łącznie ok. 1540 kg). To był

wstrząsający przekaz zbrodni hitlerowskich.

W 1963 r. zorganizowano uroczystą sesję w

Kaliszu z okazji 50-lecia jej pracy twórczej,

której organizatorami był IBL i ZLP.

W ostatnich latach zamieszkała w Ko-

morowie pod Warszawą i tam kończyła dzie-

ło swego życia Przygody człowieka myślą-

cego. Zmarła 19 maja 1965 r. i pochowano

ją w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powąz-

kowskim w Warszawie.

Maria Dąbrowska była wybitną pisarką

oraz działaczką ruchu spółdzielczego i ko-

biecego. Pozostawiła po sobie dzieła, z których

potomni będą czerpać wzorce i analizować

idee przekazywane w prozie i publicystyce.

Egzystencji ludzkiej przeciwstawiła warto-
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ści etyczne, wskazywała cele życia społecz-

nego i narodowego. Działaczka i moralist-

ka zawsze była wierna prawdzie i tej części

społeczeństwa, która kieruje się sprawiedli-

wością i umiłowaniem wolności.

„Jej optymizm i ufność w sens dzie-

jów ludzkich rodziły się – pisze jej bio-

grafka Ewa Korzeniewska – z bliskiego

marksizmowi przeświadczenia, że los

człowieka i narodów nie jest całkowicie

zdeterminowany przez naturę i warun-

ki egzystencji. Los ten, jak sądziła, kształ-

tuje także świadomość i wola ludzka oraz

twórcza praca”.

Dąbrowska apelowała do młodych jesz-

cze parę lat przed śmiercią:

„Mówię to do młodego pokolenia (...)

trzeba przezwyciężyć dekompozycję we-

wnętrzną i budować w sobie i w innych

nową, na miarę czasów, humanistyczną

kompozycję osobowości”.

Jest to wspaniały model wzorcowego

wychowania, który pisarka propagowała

całe życie. Była kobietą wyzwoloną z na-

rzuconych gotowych wzorców upowszech-

niania ideałów wychowawczych, która po-

trafiła wyłamywać się z obowiązujących

schematów. Była działaczką ruchu kobie-

cego, która nie zatracała się w ślepych ide-

ałach kobiecości, ale odważnie je przełamy-

wała, czego dowody pozostawiła w swej

spuściźnie lietracko-publicystycznej.      �

Krytyka literacka

Borkowska G., Maria Dąbrowska i Stanisław Stem-

powski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.

Korzeniewska E., Maria Dąbrowska. Kronika życia,

Warszawa 1971.

Mencwel A., Dąbrowska wobec stalinizmu, „Twór-

czość” nr 8, 1997.

Żmigrodzka U., Orzeszkowa „Młodość pozytywi-

zmu”, Warszawa 1965.

ANDRZEJ GRABOWSKI

Ballada tańcząca

Tańczcie chochoły tańczcie znowu

pora nie taka już raz była

zawsze się znajdzie gdzieś pan młody

choćby się ziemia rozstąpiła.

Tańczcie chochoły chociaż kowal

sam już zapomniał dźwięku kosy

i jeśli klepie biedę młotem

skry się nie sypią wniebogłosy.

Tańczcie chochoły – nikt nie krzyknie

– Fora ze dwora wiechcie stare...

Znów wam tęsknica oko przymknie

i sercem ciśnie o powałę.

Tańczcie chochoły choćby kapeli

ręce ustały to zagra rżysko

pamiętne jeszcze melodią stali

więc tańczcie... na pośmiewisko.

Teksty źródłowe

Dąbrowska M. Uśmiech dzieciństwa, Warszawa

1923, Ludzie stamtąd, Warszawa 1925, Noce i dnie

t. 1-4, Warszawa 1932-1934, Przygody człowieka

myślącego, Warszawa 1970, Dzienniki 1914-1945,

Warszawa 1999, Gwiazda zaranna, Warszawa,

1955, Geniusz sierocy, Kraków 1959, Szkice o Con-

radzie, Warszawa 1959.
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Arystoteles (384-322 p.n.e.)

1. Wstępne informacje

biograficzne

Przyszły twórca szkoły perypatetyc-

kiej Arystoteles urodził się w Stagirze ( od

nazwy miejsca urodzenia zwany był póź-

niej Stagirytą) na Półwyspie Trackim, w ro-

dzinie należącej do ówczesnej klasy śred-

niej, która to rodzina z pokolenia na pokolenie

uprawiała zawód lekarza. Ojciec jego Ni-

komach był lekarzem nadwornym króla

Macedonii Filipa. Środowisko lekarskie, w

którym przebywał, zaszczepiło w nim za-

interesowania przyrodnicze, co w przyszło-

ści zaowocowało zastosowaniem metody

empirycznej w badaniach naukowych.

Ukończywszy 17 lat zapragnął wy-

rwać się z nudnej prowincji i udać się do

Aten. Pytyjska wieszczka delficka, do któ-

rej rodzice udali się po radę, wskazała filo-

zofię w Atenach jako najpożyteczniejszą

dyscyplinę dla ich syna. Zaopatrzony przez

rodziców finansowo Arystoteles w 367 r.

p.n.e. udał się do Aten i wstąpił do Akade-

mii Platona, w której przebywał przez 20

lat, aż do śmierci jej założyciela. Po śmier-

ci Platona na scholarchę (tj. rektora) Aka-

demii wybrano Speuzypa, który nie wybi-

jał się w nauce. Można domniemywać, że

tym wyborem Arystoteles poczuł się do-

tknięty, opuścił bowiem Ateny i osiadł

w Assos w Azji Mniejszej (dziś północno-

zachodnia Turcja), zaproszony przez miej-

scowego władcę Hermiasza, który sprowa-

dzał również innych uczonych z kręgu

Akademii i organizował u siebie ośrodek

naukowy.

W Assos Arystoteles spędził trzy lata,

prowadząc badania naukowe i nauczając

tamtejszą młodzież. W roku 343 został po-

wołany na prywatnego nauczyciela Alek-

sandra, syna króla Filipa Macedońskiego.

Zaszczepiał w wychowanku idee panhel-

leńskie. Gdy po śmierci Filipa Aleksander

został władcą państwa i sprzeniewierzając

się ideom panhelleńskim ruszył na podbój

ówczesnego świata, Arystoteles opuścił

dwór królewski i po krótkim pobycie w ro-

dzinnej Stagirze powrócił do Aten. Założył

tam własną szkołę zwaną Likeionem (od

której to miana wywodzi się nasza nazwa

„liceum”). Zastosował w niej badania empi-

ryczne i kierował nią przez trzynaście lat,

od roku 335 do roku 323. Szkoła jego otrzyma-

ła nazwę „perypatetyckiej”, dysputowano

w niej bowiem spacerując po terenie ogrodu.

Niestety, zajścia polityczne spowodo-

wały odejście Arystotelesa z uczelni. Oto

bowiem Aleksander, zwany później Wiel-

kim, ruszając na podbój Persji wkroczył

z wojskiem do Aten, odnowił przymierze

z Grekami narzucając swoją hegemonię

Związkowi Korynckiemu i został wybra-

ny naczelnym wodzem wyprawy przeciw

Persom. Po śmierci Aleksandra powstał

w Atenach ruch antymacedoński. Arysto-

teles, będąc Grekiem, jawnie sympatyzo-

wał z Macedonią. Zagrożony procesem po-

PIOTR SZYDŁOWSKI    CYKL: ETYKA DLA MŁODZIEŻY
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litycznym został zmuszony do opuszcze-

nia Aten. Odszedł więc z uczelni i udał się

do Chalkis, gdzie niebawem zmarł na jakąś

chorobę żołądka. Przed śmiercią sporządził

testament przytoczony w całości przez Dio-

genesa Laertiosa w Żywotach i poglądach

słynnych filozofów. W tym testamencie swą

żonę Herpelidę powierzył opiece przyjaciół,

prosząc ich, żeby czuwali, aby ona, chcąc

ponownie wyjść za mąż, nie wybrała sobie

niegodnego jej człowieka oraz zarządził, by

nie sprzedawano jego niewolników, lecz

nadal korzystano z ich usług, a gdy osiągną

określony wiek, żeby obdarzono ich wol-

nością. Ciało jego przewieziono do rodzinnej

Stagiry, która uczciła go posągiem w świą-

tyni, nazwaniem placu jego imieniem i usta-

nowieniem święta na jego cześć.

Pozostawił po sobie prace z dziedziny

logiki, metafizyki, psychologii, etyki, poli-

tyki, fizyki, astronomii, zoologii, botaniki,

matematyki, mechaniki, optyki, muzyki,

retoryki i poetyki. Zawarł w nich całą ów-

czesną wiedzę i podsumował osiągnięcia

filozofii.

2. Rozstanie z Platonem

W Żywocie Arystotelesa, piśmie nie-

znanego autora z XIII wieku, znajdują się

często i dziś przytaczane słowa Arystote-

lesa: Amicus Plato, sed magis amica veri-

tas, tzn: „Platon jest (wprawdzie) przyja-

cielem, lecz większym przyjacielem jest

prawda”. Zanegował Arystoteles platońską

koncepcję „świata idei”, uważając Platoń-

skie idee za fikcje i to fikcje bezużyteczne,

bo nie wyjaśniające żadnych faktów. Od-

rzucił również pogląd tych ówczesnych fi-

lozofów, którzy przypisywali materii samo-

Fot. Andrzej Wygrabek
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dzielne istnienie. W miejsce idei i materii

wprowadził pojęcie substancji. Nie istnieją

samodzielnie ani idee ani materia, istnieją

tylko substancje. Każda istniejąca rzecz jed-

nostkowa jest substancją i składa się z ma-

terii oraz formy. Jest bytem samodzielnym.

Pogląd ten został nazwany hylemorfizmem,

od greckich słów hyle – materia i morphé –

kształt, forma.

3. Natura człowieka

według Arystotelesa

Człowiek również jest substancją skła-

dającą się z materii (ciała) i formy (duszy).

Człowiek wyposażony jest w duszę ro-

zumną, która posiadając przymioty duszy

roślinnej (rośnięcie) i duszy zwierzęcej (po-

strzeganie), posiada także rozum, który

Arystoteles podzielił jeszcze na rozum teo-

retyczny (bierny), pełniący tylko funkcje

poznawcze, i rozum praktyczny (czynny),

kierujący wolą człowieka. Ludzka dusza

rozumna (ludzki duch) jest zdaniem Ary-

stotelesa nieśmiertelna i wieczna, ale nie

jest to, jak u Platona, nieśmiertelność jed-

nostkowa, indywidualna, lecz niezindywi-

dualizowana wieczność duchowa, czasami

nazywana przez Arystotelesa boską. Zwróć-

my na ten pogląd szczególną uwagę, gdyż

odegra on w przyszłości ważną rolę

w kształtowaniu się koncepcji człowieka

u Tomasza z Akwinu († 1274). Ta oto wła-

ściwa człowiekowi „dusza rozumna” to ta

część duszy, która poznaje i myśli. „Dusza

jest pierwszą entelechią (patrz: objaśnienia

pod koniec rozdziału) naturalnego, orga-

nicznego ciała” – pisał Stagiryta, jest także

przyczyną ruchu. Ona nadaje kierunek i sens

życiu, stanowi także cel, do którego zmie-

rza rozwój każdego człowieka, dążąc do

osiągnięcia pełni cech przewidzianych dla

jego gatunku.

Tak pojmowanemu człowiekowi po-

święcił Arystoteles swoje do dziś aktualne

koncepcje etyczne. Człowiekowi jako jed-

nostce i człowiekowi jako członkowi spo-

łeczeństwa.

4. Arystotelesa etyka indywidualna

(dla jednostki ludzkiej)

Etyka Nikomachejska, która jest źró-

dłem zawierającym poglądy etyczne Ary-

stotelesa, powstała w drugim okresie jego

twórczości, pomiędzy latami 347-330 p.n.e.

Nie została jednak wydana za jego życia.

Około roku 300 syn jego Nikomach upo-

rządkował to dzieło dzieląc je na dziesięć

ksiąg i opublikował.

Swoje etyczne refleksje, skierowane

do indywidualnego człowieka, Arystoteles

rozpoczyna od wskazania najwyższego

dobra, które usiłuje osiągnąć człowiek

w swoim życiu, realizując przeróżne po-

średnie cele indywidualne. Jakże bardzo

w swojej refleksji różni się Arystoteles od

swego mistrza Platona, który szczęście

i dobro najwyższe człowieka upatrywał

w wyzwoleniu duszy jednostkowej z jej

więzienia – ludzkiego ciała. Arystoteles był

realistą. Wywodząc się ze środowiska me-

dycznego swego ojca już z domu rodzin-

nego wyniósł skłonność do widzenia czło-

wieka takim, jakim on jest realnie, a nie

takim, jakim go „wyfantazjował” Platon.

Będąc realistą widział Arystoteles, że czło-

wiek w swoim życiu wytycza sobie i reali-

zuje różne cele, niższe i wyższe. Te niższe

uznał za środek do osiągnięcia celów wy-

ższych; dostrzegł przy tym, że w tym dąże-

niu od jednego celu do drugiego nie moż-
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na postępować w nieskończoność, lecz na-

leży zatrzymać się na celu najwyższym, któ-

ry będzie celem ostatecznym działalności

człowieka i będzie dla niego najwyższym

osiągalnym dobrem. Tym najwyższym

osiągalnym celem człowieka jest   e u d aj-

m o n i a, czyli doskonałość jednostki osią-

gającej w życiu optimum tego, co człowiek

może przy swej naturze osiągnąć.

Ową eudajmonię różnie pojmowały

różne szkoły filozoficzne starożytnej Gre-

cji, inaczej cynicy, inaczej epikurejczycy

czy stoicy. W pojmowaniu jej przez Ary-

stotelesa dostrzega się pewien rys dosto-

jeństwa, wielkości i godności jednostki

ludzkiej, które dostrzeże w przyszłości To-

masz z Akwinu i przejmie ją do swojej ety-

ki, oczywiście modyfikując ją dla potrzeb

chrześcijaństwa. Nie przesadzę zatem uwa-

żając ową eudajmonię po arystotelesowsku

pojętą za stan doskonałości moralnej jed-

nostki ludzkiej. Dla niej to opracowując

zasady etyczne Arystoteles dostrzegł, że

osnowę życia doskonałego stanowi rozumne

działanie człowieka. Wyodrębniając w czło-

wieku rozum teoretyczny i rozum praktycz-

ny, Arystoteles przewidział jednocześnie

dwa rodzaje cnót: cnoty intelektualne (z gr.

dianoetyczne) i cnoty moralne (etyczne).

Zadaniem cnót intelektualnych jest dosko-

nalenie rozumu teoretycznego; przykładem

są cnoty: roztropności, rozwagi, rozsądku,

mądrości. Zadaniem cnót etycznych (mo-

ralnych) zaś jest doskonalenie rozumu prak-

tycznego; przykładem niech będą cnoty

wstrzemięźliwości, męstwa, czy hojności.

Żadna szkoła filozoficzna starożytnej

Grecji nie opisała, nie ukazała na czym

polega cnota etyczna kształtująca postawę

moralną człowieka, tak jak to zrobił wła-

śnie Arystoteles. Sformułował on miano-

wicie tzw. zasadę złotego środka, wyma-

gającą w postępowaniu człowieka umiejęt-

ności unikania postaw skrajnych. Cnota ta,

rozumiana prawidłowo, polega na dostrze-

żeniu i zastosowaniu w praktyce rozsądne-

go stosunku do mającego zaistnieć ludz-

kiego działania (czynu). W tym działaniu

należy unikać postaw skrajnych. Skrajno-

ści są wadami. Najwłaściwszym stanowi-

skiem jest postawa środkowa między skraj-

nościami. Pisał Arystoteles, że „cnota to

złoty środek między występkami”. Oto kil-

ka przykładów.

W czasie działań wojennych na fron-

cie jeden żołnierz tak bardzo się boi, że

ucieka (tchórzostwo), drugi natomiast jest

tak bardzo pewny siebie, że wyskakuje

z okopów i sam rusza z bronią na wroga

(zuchwalstwo). Obie te postawy są posta-

wami skrajnymi, etycznie nagannymi. Cnota

to postawa środkowa między nimi i w da-

nym przypadku nazywa się męstwem. Żoł-

nierz wie, że może zginąć, ogarnia go zro-

zumiały i uzasadniony lęk, ale on ten lęk

przezwycięża i na rozkaz idzie do ataku.

Taka postawa to cnota męstwa. Mężnym

nazywa się i tego, który wrócił zwycięzcą,

jak i tego, który zginął.

Stosunek człowieka do pieniędzy, do

dysponowania nimi może być trojaki: je-

den człowiek jest rozrzutny (to wada), dru-

gi jest skąpy (też wada – sknerstwo). Cno-

ta to postawa między nimi środkowa

i nazywa się hojnością. Wreszcie: między

dwiema skrajnościami – głodówką i obżar-

stwem – znajduje się cnota wstrzemięźli-

wości.

Ogólnie mówiąc, skrajne postawy są

wadami, cnota „stoi” w środku między

nimi. Arystoteles uczył, że tyle jest cnót

etycznych, ile jest działań człowieka. Każ-
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de działanie posiadające charakter moral-

ny może być wadliwe przez nadmiar albo

przez niedostatek. Zadaniem człowieka roz-

tropnego jest rozpoznanie tych skrajności

i zajęcie między nimi postawy środkowej.

Tak wygląda owa głośna Arystotelesowa

doktryna „złotego środka”.

Jeszcze jedna istotna różnica zachodzi

między poglądami Platona i Arystotelesa,

mianowicie chodzi o sposób nabywania

cnoty. Platon uważał, że cnota polega na

dążeniu do idei dobra, ale nie wskazał – że

tak powiem – „strony technicznej” owego

dążenia. I to był mankament w teorii Plato-

na. Arystoteles natomiast wskazał ową

„stronę techniczną”, ów sposób nabywania

cnót. Jest nim ustawiczne, tzn. częste, jak

najczęstsze praktykowanie cnót, czyli po-

wtarzanie czynów moralnie dobrych. Po-

wtarzanie takich czynności początkowo

może być trudne, z biegiem czasu jednak

staje się coraz łatwiejsze, aż wreszcie osią-

ga się łatwość zwaną sprawnością. Czło-

wiek przez praktykę osiąga sprawność

moralną, która właśnie jest ową moralną

cnotą. Podobnie wygląda owa strona tech-

niczna nabywania sprawności u olimpijczy-

ka rzucającego dyskiem. Olimpijczyk, by

osiągnąć laur olimpijski, często ćwiczy, czyli

często powtarza rzut dyskiem. Robi to tak

długo, aż nabędzie sprawności zapewnia-

jącej mu zwycięstwo. Dobrze rozumieją to

wychowawcy młodzieży, gdy ją zachęcają

do ćwiczenia się w cnotach. Pisał Arysto-

teles w „Etyce Nikomachejskiej”: „Od tego,

czy od wczesnej młodości kształtujemy na-

wyki tego czy innego rodzaju, zależy nie-

mało, zależy bardzo wiele, zależy wręcz

wszystko”. Ażeby dopełnić owe informa-

cje o „stronie technicznej” nabywania cno-

ty, należy jeszcze wyjaśnić, że w ten sam

sposób – czyli przez częste powtarzanie

tych samych czynności – nabywa się wad,

to jest łatwości powtarzania czynów mo-

ralnie nagannych, zwanych nałogami (przy-

kładem nałóg pijaństwa).

5. Arystotelesa teoria państwa

i zarys etyki społecznej

W Etyce Nikomachejskiej (zwłaszcza

w jej rozdziale 2) Arystoteles formułuje

podwaliny etyki społecznej, których efek-

tem jest koncepcja człowieka jako istoty

społecznej. Człowiek jest „zwierzęciem

politycznym” (gr. dzoon politikon), które

z natury skłonne jest do życia gromadnego

i do zrzeszania się. Jest on z natury obywa-

telem miasta-państwa. Społeczeństwo dzie-

li się na „klasy”: bardzo bogatych, bardzo

ubogich i trzecią klasę pomiędzy nimi.

Najgorsi są obywatele najbardziej bogaci,

nie dążą bowiem do szczęśliwego życia,

lecz goniąc za zyskiem łamią tradycje i pra-

wa, stając się w ten sposób „bezczelnymi,

wielkimi łajdakami”.

Do wolnych, ale ubogich obywateli

Arystoteles odnosił się z pogardą i niena-

wiścią. Ostro oceniał „okrętową czerń”,

„najemników” i ubogich rzemieślników. Do

pracy fizycznej miał stosunek negatywny.

Sądził bowiem, że ludzie nią zajęci nie

mogą doskonalić się pod względem moral-

nym, nie mają czasu na działalność umy-

słową, są bowiem pozbawieni własności

i materialnie zależni od bogatych. Owszem,

mają oni prawa obywatelskie, ale nie są

w stanie troszczyć się o interes państwa.

Był Arystoteles nie tylko zwolenni-

kiem niewolnictwa, ale też system ten teo-

retycznie uzasadniał. Niewolnika definio-

wał jako „narzędzie mówiące”, a samo
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niewolnictwo uważał za naturalne, bo zwią-

zane z odmiennością cech, różniących nie-

wolnika od jego pana. Takie były wtedy

czasy – społeczny ustrój niewolniczy. Na

nim opierało się bogactwo i siła państwa-

miasta. Podporę społeczeństwa stanowią

właściciele niewolników, ponieważ są dla

państwa najbezpieczniejsi, a ich liczba i siła

stanowi gwarancję siły państwa. Za najlep-

szy uważał Arystoteles ustrój państwa opar-

ty na klasie średniej. Ustrojem takim jest

arystokracja, oddaje bowiem rządy ludziom

bezwzględnie najlepszym pod względem

moralnym.

W życiu społecznym obywateli Ary-

stoteles przyznaje wielka rolę cnocie spra-

wiedliwości. Ponieważ ludzie łączą się ze

sobą dla określonych korzyści, to i całe

państwo jako wspólnota obywateli powsta-

je i istnieje dla spodziewanych korzyści.

Dlatego interesy prywatne – z reguły ego-

istyczne – winny być podporządkowane

interesom całości. Nadzór nad interesem

całości pełni władza państwowa, ingerując

w prywatną działalność gospodarczą oby-

wateli.

Sprawiedliwość w stosunku do drugie-

go człowieka manifestuje się również

w przyjaźni. Głównym zadaniem polityki

jest sprzyjanie rozwojowi przyjaźni, przy-

jaźń bowiem zapobiega wzajemnemu wy-

rządzaniu sobie krzywdy. Przyjaźń stano-

wi źródło wszelkiej miłości – rodzicielskiej,

małżeńskiej, miłości bliźniego, wszelkiej

filantropii i humanitaryzmu. Jedyną granicą

przyjaźni, której nie można przekroczyć,

jest społeczny status niewolnika. Wolny nie

może przyjaźnić się z niewolnikiem. Inna

też jest sprawiedliwość dla wolnego, inna

dla niewolnika. Nie można również przy-

jaźnić się z „ciemnym motłochem”, hołdu-

jącym „życiu bydlęcemu”.

6. Spory o Arystotelesa

– „Nauczyciela Europy”

Taki bowiem przydomek – „Nauczycie-

la Europy” – otrzymał Arystoteles u potom-

nych. Trudno jedynie ustalić czas, w któ-

rym on się pojawił. Spór o jego poglądy

wybuchł przeszło 200 lat po jego śmierci

i trwał przez wiele stuleci. Dzieła Arysto-

telesa po jego śmierci przez dłuższy czas

były przechowywane w Atenach w piwni-

cy Likeionu i dopiero w 100 roku p.n.e. od-

nalazł je oficer grecki Apellikon. Nieco póź-

niej, w 86 r. p.n.e., po zajęciu Aten przez

wojska rzymskie pisma te zostały przejęte

przez Rzymian i przez Sullę przewiezione

do Rzymu. Wtedy dopiero Andronikos z Ro-

dos, dziesiąty po Arystotelesie scholarcha

Likeionu, uporządkował owe pisma i udo-

stępnił zainteresowanym. Wówczas też

powstał spór o interpretację dzieł Arysto-

telesa.

Jedni eksponowali idealistyczne, pla-

tońskie wątki jego systemu, kładąc nacisk

na transcendencję Boga i na transcenden-

cję rozumu. Pierwszą przyczynę nazwali

Bogiem, a rozum teoretyczny nieśmiertelną

duszą.

Inni, a wśród nich Teofrast z Eresos

(371-287 p.n.e.), usiłowali wytępić czyn-

niki platońskie z arystotelizmu. Ten nurt

interpretacyjny znalazł szczególny wyraz

u kolejnego kierownika Likeionu, Strato-

na z Lampsakos (335-269 p.n.e.). Uważa-

ny jest on za najbardziej samodzielnego my-

śliciela, jakiego wydał Likeion. Była to

materialistyczna interpretacja Arystotelesa,

zaprzeczająca istnieniu przedmiotów nie-

materialnych i transcendentnych. Nie ma

form poza materią, nie ma Boga poza przy-

rodą, ani rozumu poza zdolnością postrze-
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gania. Zwolennikiem takiej interpretacji

Arystotelesa był Aleksander z Afrodyzji

(ok. 200 r. n.e.). Rozum bierny (nazywał

go on „materialnym”) jest formą ciała,

a forma nie może istnieć bez materii, za-

tem rozum ginie wraz z ciałem. Dusza ro-

zumna jest tak samo zniszczalna jak roślinna

i zwierzęca. Jeśli rozum czynny jest nie-

zniszczalny, znaczy to, że ma on nie ludzką,

lecz boską naturę. Rozum bierny jest więc

zniszczalny, a rozum czynny nie należy do

natury ludzkiej. Nie ma więc nieśmiertel-

ności dla duszy ludzkiej!

A ponieważ były tę czasy wielkiego

ożywienia religijnego, taka interpretacja

Arystotelesa nie mogła zadowolić religij-

nie nastrojonych umysłów. Toteż w IV wie-

ku n.e. filozof Temistios z Paflagonii (317-

387 n.e.) zinterpretował Arystotelesa w duchu

platonizmu. Rozum czynny pojął jako sa-

moistną, niezależną od materii substancję,

która – nie będąc wytworem rozwoju fi-

zycznego – nie podlega też fizycznemu

rozkładowi. Rozum bierny jest równie trwa-

ły jak rozum czynny. Z tego wynikać mia-

ło, że dusza ludzka jest nieśmiertelna.

Ważny też był spór o spuściznę Ary-

stotelesa w XIII wieku. Zauważmy jednak,

że zanim do tych sporów doszło, upłynęło

od śmierci Arystotelesa 1600 lat. Ciekawa

była droga, ta fizyczna droga, którą pisma

Arystotelesa (i innych filozofów greckich)

wędrowały z Grecji przez Rzym i Bizan-

cjum na Zachód Europy. Otóż w tym „po-

chodzie” filozoficznych tekstów greckich

na Zachód ogromną, wręcz decydującą rolę

odegrali Arabowie w IX wieku. W roku 830

kalif abbasydzki al-Mamun założył w Bag-

dadzie pierwszą (i najważniejszą wśród in-

nych, mniejszych ośrodków) klasyczną

akademię arabską, nazwaną Bajt al-Hikma,

tj. Dom Mądrości. Finansowana przez

władcę, gromadziła największych ówcze-

snych uczonych z całego regionu, również

z Iranu, reprezentujących różne dyscypli-

ny naukowe. W tej Akademii wyodrębnio-

ny był specjalny dział tłumaczy, którzy

z oryginałów greckich tłumaczyli na język

arabski teksty filozofów, w tym Platona

i Arystotelesa, przywiezione do Bagdadu

z Bizancjum przez specjalną delegację ka-

lifa. Akademia ta za czasów al-Mamuna

w swojej bibliotece posiadała ponad cztery-

sta tysięcy rękopisów, a w dodatku i obser-

watorium astronomiczne. Informuje o tym

uczony encyklopedysta arabski z przełomu

XIV i XV wieku, al-Kalkaszandi, który

pisał w dziele Subh al-asza (tłum. pol. Po-

ranek krótkowidza, Kair 1963,t.1, s. 466):

„Mówią, że trzy są największe biblioteki

w świecie islamu. Jedna z nich to biblioteka

kalifów abbasydzkich w Bagdadzie. Była

w niej niezliczona, ogromna liczba książek

o nieocenionej wartości” Niestety, została

ona zniszczona i spalona przez wojska

mongolskie pod wodzą Hulagu po zdoby-

ciu Bagdadu w roku 1258. Wcześniej jed-

nak teksty filozoficzne zostały z Bagdadu

wywiezione i przekazane ówczesnym uczo-

nym żydowskim, jak również uczonym

arabskiego pochodzenia żyjącym w Hisz-

panii. W Hiszpanii teksty te przejęli tacy

myśliciele jak al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina

zwany Awicenną oraz Ibn Ruszd z Kordowy

zwany Awerroesem. W Persji natomiast na-

stał okres prześladowania filozofów. W Hi-

szpanii filozoficzne teksty Arystotelesa ze-

tknęły się z ośrodkami myśli chrześcijań-

skiej, gdzie ów „pogański filozof” nie cie-

szył się zaufaniem, a czytanie jego pism było

surowo zakazane. Na szczęście zapoznał się

z nimi Tomasz z Akwinu i „ochrzcił” je, czyli
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przyswoił dla kultury filozoficznej zachod-

niej Europy, komentując je w duchu dok-

tryny chrześcijańskiej.

Ważne też były spory o Arystotelesa

w okresie zachodnioeuropejskiego Rene-

sansu. Widziano wówczas w Arystotelesie

mistrza scholastyków. Dlatego ówcześni

zwolennicy Arystotelesa usiłowali oczyścić

jego filozofię z Tomaszowych „naleciało-

ści chrześcijańskich” i zwalczali interpre-

tację tomistyczną, prezentując go naturali-

stycznie i panteistycznie. Renesansowy

arystotelizm wydał dwie szkoły: aleksan-

drystów z siedzibą w Bolonii i awerroistów

zgromadzonych w Padwie. Między tymi

szkołami toczył się wtedy zażarty spór,

głównie o nieśmiertelność duszy. Nie będę

jednak obecnie owego sporu referował.

Objaśnienie niektórych pojęć:

EMPIRYCZNE METODY BADAŃ: są one prze-

ciwieństwem myślenia wyłącznie abstrakcyj-

nego, nie liczącego się z rzeczywistością

przyrodniczą i społeczną. Badania empirycz-

ne opierają się na doświadczeniu. Empiria to

doświadczenie, polegające na obserwacji

przyrody i społeczeństwa ludzkiego, wykorzy-

stujące narzędzia badań (mikroskop, tele-

skop, laboratoria różnego typu, wywiad).

Opisanie rzeczywistości dokonuje się dzięki

zastosowaniu doświadczalnego (empiryczne-

go) wglądu w nią, dzięki wnikliwej obserwa-

cji, porównaniom i sprawdzaniu sformułowa-

nych wniosków. Przykładem współczesnych

badań empirycznych są fizyka, chemia, astro-

nomia, kosmologia naukowa, medycyna, bio-

logia, botanika, zoologia, socjologia jako na-

uka badająca struktury społeczne i poglądy

członków społeczeństwa, oraz zmienność

tych poglądów. Najogólniej można powie-

dzieć, że empiryzm teoriopoznawczy to kie-

runek filozoficzny wywodzący poznanie ludz-

kie wyłącznie z doświadczenia, czyli z szero-

ko pojmowanej obserwacji rzeczywistości.

ENTELECHIA: w filozofii Arystotelesa to

jakaś niematerialna siła tkwiąca w człowieku

i kształtująca celowo materię, urzeczywistnia-

jąca to, co w niej potencjalnie zawarte. „Du-

sza jest pierwszą entelechią naturalnego, or-

ganicznego ciała” – pisał Arystoteles.

Entelechia jest formą danej rzeczy, dlatego

każda rzecz posiada własną entelechię (for-

mę). Jej istotną funkcją jest kształtowanie

materii.

HELLADA: starożytna Grecja.

HELLEN to Grek.

HELLENIZM: to specyficzny, historycznie wy-

odrębniony typ kultury greckiej, która rozwi-

jała się po śmierci Aleksandra Wielkiego

(w r. 323 p.n.e.) w trzech wielkich monar-

chiach, zwanych hellenistycznymi: w państwie

Ptolemeuszów (Egipt), Seleucydów (Syria)

i Antygonidów (Macedonia i Grecja Central-

na). Ukształtował się w owym czasie jednoli-

ty język (tak zwana koiné, późniejsza i dzi-

siejsza wymowa „kini”) oparty na dialekcie

attyckim. Kultura grecka jako przeciwieństwo

wschodnich despocji, uległa wyraźnemu ujed-

noliceniu w duchu ogólnogreckiego, delfickie-

go demokratycznego humanizmu. Rozwijały

się nauki (matematyka, technika, astronomia,

medycyna, literatura, filozofia). Kultura grec-

ka, promieniejąca poza Peloponez, to wła-

śnie hellenizm. Okres ten kończy się wraz

z opanowaniem Grecji i Egiptu przez Rzym

(przełom II i I wieku p.n.e.). Okazało się, że

podbita militarnie Grecja podbiła kulturowo

Rzym. Nastąpiła hellenizacja Rzymu, do którego

wkroczyła grecka filozofia (głównie stoicyzm

i epikureizm), rzeźba, architektura i nauka, a języ-

kiem greckim elity rzymskie posługiwały się

powszechnie.

�
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LESZEK KLIMOWSKI POGAWĘDKI

Mój wnuczek chodzi do II klasy w szko-

le podstawowej. Etykę wykłada u nich w kla-

sach łączonych pani katechetka. Wczoraj

Florek wrócił ze szkoły z rozbitym no-

sem cały zapłakany.

– Co się stało wnuczusiu? –

zapytałem z troską.

– Bo, bo... Pankracy mnie ude-

rzył.

– Jak to, to u was w szkole

wolno się bić?

– Nie, ale najpierw to po-

kłóciliśmy się, bo on

śmiał się ze mnie, kie-

dy mu powiedzia-

łem, że ludzie też

są ssakami, a on cały czas

upierał się, że nie... I... poszliśmy do

pani od etyki i ta powiedziała, że on ma

Zderzenie z etyką

rację, a nie ja, bo człowiek jest istotą bożą

stworzoną na podobieństwo samego

Stwórcy. A wtedy powiedziałem, że chyba

mój kolega i pani są mechanicznymi robo-

tami i Pankracy niespodzie-

wanie mnie uderzył, a pani

kazała mi go przeprosić,

ale ja uciekłem.

– Nie martw się,

wnuczku – powiedziałem

i pogłaskałem go po ster-

czącej czuprynie – cza-

sem za prawdę trzeba

cierpieć. Masz tu na

gumę i żelki, które lu-

bisz... I nie płacz.

I wiesz co, na tę ety-

kę nie musisz już

chodzić.

                                 �
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PIOTR AUGUSTYNEK                                        MYŚLĄC BELFREM

Taka niewesoła refleksja nasunęła mi

się, gdy nowe władze (czy rzeczywiście

takie nowe?) postanowiły uczynić wszyst-

ko, by uzdrowić istniejący od szesnastu lat

system edukacji. Uzdrowić, czyli po pro-

stu postawić z nóg na głowie, rozwalić,

zniszczyć – tylko po to, by powrócić do struk-

tury sprzed reformy ministra Handkego.

Chyba jesteśmy bardzo bogatym kra-

jem, skoro co szesnaście lat stać nas na zgo-

ła wariackie majsterkowanie przy tak sub-

telnym i wymagającym troski mechani-

zmie, jakim jest system edukacji. Przecież,

do biabła, takie zabawy nie są za darmo!

Już widzę święte miny pożal się Boże

polityków, którzy napuszonym tonem i pod-

niosłym stylem powiedzą: „No wiecie, ro-

zumiecie, dla dobra Narodu i Ojczyzny

żadne koszty się nie liczą”.

Szczęśliwcy i geniusze! Tak od razu

dokładnie wiedzą, co jest dobre dla Naro-

du i Ojczyzny. No, pozazdrościć...

Cała sprawa nabiera cech ponurego

żartu, bo przecież nie kto inny, tylko nasza

dzielna prawica wspierała onegdaj ministra

Handkego w jego poczynaniach i własny-

mi piersiami broniła przed napaściami sa-

botażystów, niedowiarków, nie-patriotów

i nieprawdziwych Polaków. Ale kto to dzi-

siaj jeszcze pamięta?

Wtedy też padały argumenty zaczyna-

jące się od: „No wiecie...”. Bardzo często

Dookoła Wojtek

Jakże wiele trzeba trudu, ile trzeba zmienić, aby wszystko

pozostało po staremu...

głoszone przez tych samych szczęśliwych

geniuszy.

W reformatołskim (to nie błąd litero-

wy) szale zapominamy, że taka reforma

niczego nie poprawi, niczego nie uzdrowi.

Zwiększy jedynie frustrację, poczucie tym-

czasowości i utwierdzi nas w przekonaniu,

że edukacja to kolejna zabawka, którą dać

do rąk politykom to tak, jakby małpie wrę-

czyć brzytwę.

Śmieszy mnie argument, że młodzież

gimnazjalna stanowi bardzo groźny pro-
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MACIEJ NAGLICKI

*      *      *

nasze domowe

zwierzęta

zawsze żegnają

ostatnie

nikt nie wie

jaką niosą w sobie

żałobę

tylko niepewność

czy znowu będą

kochane

czy znajdą miejsce

w nowym

bez...

a my – bardziej

mózgowiczowi

uczymy się

wraz z nimi

kochać...

i nie zapominać...

1 listopada 2015

blem wychowawczy i obyczajowy, a zgro-

madzenie jej pod jednym dachem z liceum

zagrożenie to powiększa. A przecież ten

sam argument podnosili przed laty przeciw-

nicy reformy Handkego! Wtedy nie pomo-

gło.

Do tego należy jeszcze zauważyć, że

przez te piętnaście lat środowisko eduka-

cyjne nie spało. Pwstawały rozliczne pro-

gramy edukacyjne, profilaktyczne, wycho-

wawcze, programy pomocy pedagogicznej,

które miały pomóc rodzicom i nauczycie-

lom, a także samej młodzieży zmierzyć się

z problemami „trudnego wieku”.

Jaki efekt dały te działania? Jak zwy-

kle – różny. Część się powiodła, część była

chybiona, część była słuszna, wymagała

tylko niewielkich korekt. Jednakże to nie

powód, by wszystko wyrzucać do kosza.

Zwolennicy powrotu do trzyetapowe-

go systemu edukacji myślą, że wraz z po-

wrotem ośmioletniej szkoły podstawowej

i czteroletniego liceum sytuacja ulegnie

poprawie.

Nie ulegnie. Problemy wychowawcze

mające dotąd miejsce w gimnazjum i kla-

sach starszych podstawówki zostaną teraz

rozdzielone dodatkowo na klasy licealne.

Czy o to chodziło?

Piewcy reform za wszelką cenę zapo-

minają także o zmianach społecznych, ja-

kie zaszły przez ostatnie piętnaście lat

wśród młodzieży jako szczególnie podat-

nej na nowości – dobre i złe także.

Weźmy pod uwagę choćby lawinowy

rozwój cyberprzestrzeni i zagrożeń z tym

związanych, przemiany socjologiczne w ob-

rębie życia rodzin, społeczności lokalnych,

a także powstanie Europy bez granic, gdzie

wszędzie można mieszkać, ubiegać się o pra-

cę i planować przyszłość. Powoli znikają

miedze i podziały, a bycie zaściankiem

Europy jest coraz trudniejsze i coraz bar-

dziej bez sensu.

Pozostaje jeszcze kwestia jakości na-

szych programów nauczania, które coraz

mocniej czuć rzeczywistością rodem z tek-

stów Gombrowicza.

Jeżeli lekarstwem na to wszystko ma

być rozwalenie systemu, to jestem pełen

uznania dla kompetencji i dobrego samo-

poczucia naszych obecnych decydentów.

Warto rozważyć to, co rzeczywiście

wymaga zmian w polskiej edukacji.

No, chyba że około szóstej rano ktoś

zapuka do naszych drzwi...                        �
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MACIEJ NAGLICKI POLEMIKI

Porozmawiać z Tobą, Piotrze, o progra-

mach szkolnych języka polskiego, czy sze-

rzej – edukacji kulturowej chciałem już

wcześniej. Trochę ad vocem do Twojego

felietonu. Myśląc belfrem (FMW nr 66/

2015), a tymczasem zda się – stoimy u pro-

gu kolejnej reformy oświaty, którą propo-

nuje naszemu narodowi nowa-stara klasa

polityczna. I tak, z niemal 35-letniego związ-

ku Twego i mego z oświatą płynie wniosek,

że w tym okresie niemal nigdy nie mieli-

śmy komfortu stabilizacji (nie mylić ze sta-

gnacją) naszej pracy. Jakby mącenie w tej

narodowej kadzi stawało się jedną z naj-

ważniejszych przesłanek politycznego

trwania i „urabiania” kolejnych pokoleń.

Refleksji nasuwa się wiele – nie starczyło-

by annałów. Chcę przede wszystkim być

jak najdalej od stwierdzenia „bo za moich

czasów”. Tym niemniej, jeżeli wspomnimy

Norwidowe słowa, że „przeszłość to dziś,

tylko cokolwiek dalej...”, to porównań i od-

niesień uniknąć się nie da.

Uwagi Twoje – ze wszech miar słuszne

– niech staną się zatem punktem wyjścia

do dalszej refleksji. Spójrzmy więc nieco

holistycznie, jakby powiedział medyk. Prze-

cież edukacja czytelnicza to tylko jeden z

obszarów kulturowego oblicza społeczeń-

stwa. A tymczasem coraz częściej zwycię-

ża stwierdzenie, że tzw. myślenie obrazem,

a nie symbolem słowa, to naturalna już

cecha pokoleniowa i nawet struktura mó-

zgu ludzkiego w tym kierunku ewoluuje.

Jakże przykro mi to słyszeć. Przecież nie

ma nic bardziej kreatywnego, jak dopełnie-

nie słowa własną wyobraźnią, swoim do-

świadczeniem, wreszcie przygotowaniem

do biernego, a może też czynnego uczest-

nictwa w kulturze. Ale owo przygotowanie to

wspólne działanie wszystkich „ciał” i bytów

do tego powołanych, od rodziny, szkoły, in-

stytucji upowszechniania kultury, mediów,

Kościoła wreszcie począwszy. Tymczasem

już od dziesiątek lat owego wspólnego frontu

po prostu nie ma. I nie wiadomo, kiedy zo-

stanie odbudowany. W tym wszystkim owo

dziecię, „które uczyć kazali”, jest absolut-

nie zagubione.

„Kanon lektur potwornie nudny” – stwier-

dzasz. I owszem. Ale jak reagować treścią

programową na społeczne zapotrzebowa-

nie? Poza tym tzw.  klasyka to część dorob-

ku cywilizacyjnego, którego nie unikniemy

i nie wolno nam tego czynić. Zatem, jakie

remedium nas czeka? Nie będę wyważał

z dawien dawna otwartych drzwi. Zainte-

resować. Tak mało, a tak wiele. Przycho-

dzi mi na myśl choćby „cegła” w postaci

Nad Niemnem Orzeszkowej. Sam się zży-

małem nad nakazem podziwiania piękna

opisów przyrody. Czyli nie od tego należy

zacząć. Pewnie też nie od tego, że obraz

społeczeństwa, burzenie świadomości na-

rodowej etc. Może zatem najpierw przybli-

żyć nietuzinkową i często kontrowersyjną

postać autorki. Zresztą i inne pisarki XIX

w. owe biografie mają doprawdy nietuzin-

kowe. Tymczasem, kiedy „zadano” mi na

studiach Narcyzę Żmichowską, załamałem

ręce. Natomiast gdy poznawałem jej „cha-

rakterek” i płynące zeń wyczyny, swój sto-

sunek do pisarki zmieniłem. Można?

Niezłomny profesor Bladaczka

– któż to taki?
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Wspominany przez Ciebie Gombrowicz

ze swym „bo wielkim poetą był” czuł aż za

dobrze, co się święci.

Tym niemniej, takie znawiązania wyma-

gają absolutnie transcendentnej wiedzy:

przygotowania nauczyciela. A tymczasem

na palcach policzyć można tych, którzy po-

trafią okrasić swe zajęcia choćby anegdotą,

dowcipem czy nawet plotką o twórcy, epo-

ce, czy bohaterze. My, belfrowie, chodzi-

my na skróty, bo program, rozkład mate-

riału, dyrektor, ranking szkół, punktacja itp.

– stwierdzasz. Uważam, że wprowadzenie

tzw. edukacyjnej wartości dodanej przynio-

sło więcej szkody niż pożytku. Większość

nauczycieli, ba! koryfeuszy oświaty zaczę-

ła gonić w piętkę, bo to właśnie stało się

miernikiem podstawowym. I tutaj przypo-

mina mi się stwierdzenie jednego z moich

nauczycieli historii: „ja was może do końca

nie nauczę, ale na pewno wielu zarażę”. Myśl

ta przyświeca mi jak credo od dziesiątek

lat. W pogoni za punktacją jakby zatraca

się idea nauczyciela-mistrza. Kogoś, kto

właśnie „poprowadzi” – da wędkę, nie rybę.

Cóż jeszcze, Drogi Piotrze? Oto kształ-

ceni jesteśmy na „niejednych ujotach”, jak-

by powiedział śp. Buszek. Tylko co z tego

wynika? Ilu polonistów może stwierdzić, że

swoją pasją zaraziło? Nie, nie wymagam

od razu, by każdy by twórcą dzieł kultury,

nie. Niemniej jednak, ilu z nas potrafiłoby

poprowadzić grupę młodzieży np. szlakiem

tzw. kamiennej literatury młodopolskiego

Krakowa? I to znowu z nie zawsze nawet

gładziutką anegdotą o co najmniej kilku

miejscach samej tylko ulicy Karmelickiej.

Przykład kolejny, który przychodzi mi na

myśl. Kto z polonistów wie o tym, a ilu nie

obawia się (może nawet z przyczyn oby-

czajowych) o tym powiedzieć, że właściwy

ślub i wesele Rydla z Mikołaczykówną od-

były się dzień wcześniej. Samo zaś przyjęcie

gości miało miejsce w specjalnie przygo-

towanej świetlicy. Natomiast tłem dramatu

były poprawiny, znacznie bardziej huczne i lu-

dyczne.

 Wreszcie stwierdzę, że z tych wszyst-

kich ujotów winniśmy wynieść prawdę, iż

optymalnym byłby tzw. oświecony intuicjo-

nizm. Na bogi – czegóż wymagam. A tak.

Zbliżajmy się do ideału, i nie przez teczki

kolejnych etapów awansu zawodowego.

Zatem jak? Gdybym miał gotową receptę...

Dopełnię zatem przewrotnym cytatem z książ-

ki Petera Abrahama Mój ślub z księżniczką:

„A czy panu praca daje zadowolenie? – Za-

dowolenie, radość życia, zdolność do en-

tuzjazmu, główny ośrodek zainteresowa-

nia... Chciałem być filologiem. Egzystencja

wychowawcy to pieskie życie! Każdy z tych

chłopaków to problem. Na każdego trzeba

mieć inny sposób. Nie można zostawić ich

samych sobie. Z drugiej strony nie wolno

się ciągle mieszać w ich sprawy. Gdy za-

uważą, że są wychowywani, zamykają się

w sobie na cztery spusty. Nie można ot,

tak po prostu powiedzieć: Przeczytajcie tę

a tę książkę”. Bo zaraz powiedzą: – Kto wie

na co ten stary chce nas znowu nabrać”.

Widzi pan tę książkę? Sięgnął na półkę

i wskazał mi tytuł Żegnaj Gulsary! – Zosta-

wiałem ją wszędzie, gdzie się tylko dało.

Nikt nie zwrócił na nią uwagi. Potem na ich

oczach zamknąłem ją na klucz... „To jest

książka, która nie powinna być w waszym

zakładzie”. Wówczas paru zaczęło się nią

interesować. Kazałem się długo prosić,

zanim ją dałem pierwszemu z nich. Potem

z chłopakiem dyskutowałem i strasznie się

na nią wybrzydzałem. Powoli wszyscy ją

przeczytali. I wszyscy zaczęli się ze mną

sprzeczać na jej temat. W końcu dałem się

przekonać, że to jest jednak dobra książ-

ka”.

Jaka szkoda – Drogi Piotrze – że to je-

dynie satyra...

A może wrócić do tematów typu: Sąd

nad Jagną, czy Sąd nad Antkiem, do tego

praca nt. Moja kumpela Jagna i Mój kum-

pel Antek. Stare? Ale jare. Poza tym kore-

lujemy z treściami edukacji...

�
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JÓZEF KABAJ FELIETON

Ja jednak, mimo wszystko, będę się

czepiał tego systemu wychowawczego,

póki sił starczy. Tak jak poddaję w wątpli-

wość metodę nagród i kar, odpowiednio:

za dobre sprawowanie wysoka ocena lub

premia, za niewłaściwe zaś – kara (tzw.

„koza” czy obcięcie premii). Ale z tym sys-

temem walka będzie o wiele trudniejsza.

Dlatego też sygnalizuję jeno ten problem,

który wymaga długotrwałej pracy u pod-

staw nad przekształcaniem ludzkiej świa-

domości. Wszak jesteśmy po temu ewolu-

cyjnie uwarunkowani! Owszem, jesteśmy

uwarunkowani w sensie przystosowania,

lecz koszty tego uwarunkowania – depre-

sje, narkotyki, niekończące się walki w skali

domowej, środowiskowej, międzynarodo-

wej – są dowodem owych wysokich, a na-

wet zbyt wysokich kosztów. Uważam jed-

nak, że trzeba tę skałę drążyć, nawet kiedy

większość ludzi uważa ją za opokę, za fun-

dament ustroju społecznego. Ta skała jest

Nauczono nas tego przez wieki: utrwalania dwoistego obrazu

świata. Zaczyna się od niewinnych bajeczek i powiastek o kra-

snoludkach czy sierotkach, które dzięki skromności, pokorze

i pracowitości – pomimo nieciekawych okoliczności początko-

wych, takich jak np. przebieranie ziarenek maku – ostatecznie

zostają władcami, a co najmniej książętami. Najgorsze zaś jest

to, że takiej pedagogice trudno cokolwiek zarzucić. No bo czy

jest coś złego w programowym haśle „módl się i pracuj”? I czy

można małym dzieciom mówić prawdę, całą prawdę i tylko praw-

dę? To przecież zbyt wielkie obciążenie! Nawet dla dorastającej

młodzieży. Ba, wielu dorosłych woli bajki od prawdy. Dajmy na

to o relacjach ekonomicznych.

Prawdy i nieprawdy

na równych prawach

bowiem moim zdaniem fatamorganą, któ-

ra niknie w oczach, jeżeli się jej dobrze

przyjrzeć. Wtedy się okazuje, że oparcie

moralności na wmówieniach długo się nie

ostoi. Trzeba tylko otworzyć oczy i powstać

z kolan.

Zaraz, zaraz – powie na to ktoś zorien-

towany. Co jest prawdą? Przecież na po-

ważnie borykali się z tym problemem my-

śliciele od zarania ludzkości. Blisko 2,5 tys.

lat temu potknął się na nim śmiertelnie So-

krates, w Nowym Testamencie też ta kwe-

stia stanęła z podobnym skutkiem. I stoi

nadal. Może lepiej w takim razie zostawić

w spokoju tę miksturę prawdy i bajki?

Wszak bajki mają coś z prawdy! Zawierają

pożyteczne uogólnienia: zło ma być uka-

rane, dobro wynagrodzone. Choćby nawet

w realu mało kto tego doświadczał. Niepo-

ważny jest właśnie ten, kto rozgranicza

prawdę i fałsz, splecione ze sobą. Należy

się z tym pogodzić, tak jak z możliwością
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istnienia świata równoległego (lub nawet

wielu, co sugerują nie na żarty niektórzy

fizycy). Wobec tego przykład oboczności

nauki o zbawieniu świata (czyli ludzkości),

które jakoby już się dokonało za sprawą

Jezusa Chrystusa, z nauką o rządach Szata-

na („świat jest w mocy Szatana”) nie powi-

nien nikogo wyprowadzać z równowagi.

Docta ignorantia

Jak to jest możliwe? Niewiedza uczo-

na? To tego trzeba się uczyć, żeby być igno-

rantem? A jednak! Wspomniany Sokrates

całe życie (do sześćdziesiątki, kiedy to zo-

stał skazany na śmierć) zgłębiał wiedzę, by

na koniec stwierdzić (jakoby), że niczego

nie wie (nieco dalej to wyjaśnię). Nowy Te-

stament – poprzez 1 List Pawła do Koryn-

tian – także ten rodzaj mądrości potwier-

dza: „Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo

mądrości świata?” (1Kor 1,20 et passim).

Idąc za takimi wzorami także instytu-

cje zdawałoby się świeckie, jak uczelnie

państwowe w krajach rzekomo świeckich,

nadają honorowe doktoraty ludziom bez

gruntownego wykształcenia, o wiedzy bli-

skiej minimum. Ba, nawet Komitet No-

blowski, z zasady nagradzający uczonych,

od czasu do czasu premiuje ludzi całkiem

skromnie uposażonych pod tym względem

(Pokojową Nagrodą). Czy to dobrze? Uwa-

żam, że tworzy to zamęt, ponieważ stępia

ostrość rozróżnienia fantazji od prawdy.

Nie należy się zatem dziwić, jeśli pa-

pieże nominują na Doktorów Kościoła...

analfabetów (przykładem choćby św. Ka-

tarzyna z Sieny). Mógłby też ktoś postawić

pytanie, czemuż to Jan Paweł II mianował

arcybiskupami i kardynałami właśnie takich

uczonych, jakich wielu pośród biskupów

polskich – doktorów i profesorów teologii,

a nierzadko także innych dziedzin? A nie

mianował biskupem ks. Józefa Tischnera,

doktora filozofii, z którym był blisko przez

wiele lat. Odpowiedź mogłaby być taka, że

Papież szedł w takich przypadkach w ślady

Prymasa Tysiąclecia, podobnie jak tamten

podnosząc do najwyższych godności swo-

jego osobistego sekretarza oraz innych lo-

jalnych, wiernych i komunikatywnych dla

ludu bożego; inaczej niż Tischner, który był

skłonny do dworowania sobie z tego czy

owego.

Plan – jak można zasadnie domniemy-

wać – polegał na tym, żeby w czasach po-

stępującego w świecie rozwiniętych gospo-

darek laicyzmu wykorzystywać pobożność

ludową (umiejętnie podsycaną i kultywo-

waną przez polski episkopat), a w szczegól-

ności maryjność polskiego Kościoła. Hie-

rarchowie wszystkich szczebli nie zawiedli

się również na polskich kobietach, jakże

często utożsamiających się z Matką Boską

pod takim lub innym względem (np. czysto-

ści, świętości, cierpień związanych z ma-

cierzyństwem i z często opłakanym losem

matki). To one przecież zachęcały z dawien

dawna i nadal zachęcają do życia religijne-

go, mobilizując mężów i dzieci do uczest-

niczenia w praktykach religijnych. To one

przygotowują córki – w szczególności stro-

jąc je i wyposażając w odpowiednie atry-

buty – żeby sypały płatki róż pod stopy

kapłana niosącego monstrancję z hostią pod

baldachimem w Boże Ciało.

W przypadku mianowań biskupów,

arcybiskupów i kardynałów jeszcze jeden

motyw się nasuwa. Chodzi tu mianowicie

o metodę, stosowaną przez dyktatorów tu-

dzież przez monarchów absolutnych, do

których wszak należą papieże. Otóż dwo-

rzanin i członek rady królewskiej nie może
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górować nad monarchą; ani inteligencją, ani

urodą, ani popularnością. Jeżeli tylko się

taki „uzurpator” jakimś przypadkiem zda-

rzy (tzn. zdradzi swoją przewagę czy w inny

sposób ujawni potencjał, który może zagra-

żać integralności władzy panującego), z miej-

sca traci oczy, język, „dary Ducha Święte-

go” i kona latami w lochu, jak to bywało

w średniowiecznych monarchiach; w dyk-

taturze najczęściej od razu zapada na ciężką

chorobę albo wyjeżdża w nieznane (z głową

na szyi lub obok). Przykładem z naszych

czasów – nie aż tak brutalnych – przypa-

dek choćby Hansa Künga, profesora teolo-

gii na Uniwersytecie Tybingeńskim, oficjal-

nego doradcy II Soboru Watykańskiego

z nominacji papieża Jana XXIII. Głowy nie

stracił, lecz cofnięto mu prawo nauczania

ex cathedra, czyli – w tym wypadku –

z kościelnego upoważnienia (biskupa or-

dynariusza). Kto ten wyrok zatwierdził? Jan

Paweł II Święty. Tischner miał „szczęście”,

że go nie spotkało coś takiego jak odsunię-

cie przez władzę duchowną od uczelnianej

katedry.

Dobrze też dla dyktatorów, jeżeli mają

haki na „służbę”, która zna wiele sekretów

i mogłaby się zbuntować, a nawet dosypać

coś do porannej kawy. Bo jak inaczej wy-

tłumaczyć pozycję i bezkarność takich

eminencji jak śp. abp Józef Wojciechow-

ski, jak założyciel Legionów Chrystusa ks.

Marcial Maciel Degollado (W 1993 roku

Jan Paweł II publicznie wskazał na o. Ma-

ciela jako na „przewodnika, wzór dla mło-

dych”, wcześniej był on trzykrotnie dele-

gatem papieskim na synody biskupów,

w 2002 roku osobiście witał papieża w Me-

ksyku, a w 2004 roku papież pogratulował

o. Macielowi z okazji 60-lecia święceń

kapłańskich za jego „ogromną, hojną i owocną

kapłańską posługę”), czy abp Wiednia kar-

dynał Hans Hermann Gröer? Jednak do

czasu...

Co się tyczy zaś niedorzeczności wkła-

danej w usta Sokratesowi od ponad 2 tys.

lat, to – jak wyjaśniałem niejednokrotnie

(m. in. na łamach tego periodyku) – mądry

człowiek (a ten tytuł Ateńczycy przywró-

cili Sokratesowi wkrótce po jego śmierci,

zaiste męczeńskiej) – nie może powiedzieć

pozostając w zgodzie ze sobą, że niczego

nie wie; jako że takowa teza też jest wyra-

zem jakiejś wiedzy, która – jaka by nie była

– nie jest żadną. Sokrates budował swoje

zręby wiedzy na dialektycznej analizie po-

jęć, która polegała na zestawianiu ze sobą

sprzecznych mniemań i odrzucaniu absur-

dów.  Sokrates porównywał też swoją dzia-

łalność poznawczą do pracy swojej matki

położnej, która pomagała przy rodzeniu

potomstwa. On zaś zestawiał jako tako po-

częte i urodzone koncepcje i przedkładał ich

dorodne elementy, oparte na doświadcze-

niach, nad niedorzeczne płody umysłu pra-

cującego „na wolnym biegu”, odwołujące

się do mrocznych i absurdalnych rojeń,

guseł (czarów, zabobonów) czy opętań. Te

ostatnie zresztą uchodziły podówczas za coś

boskiego. Wszak o Pytii – będącej głosem

samego Apollina – mówiono, że jest „na-

pełniona bóstwem”. W innych formacjach

kulturowych także spotyka się „szaleńców

bożych”, którzy prorokują. Jedną z oznak

„owładnięcia” jest u niektórych ludów epi-

lepsja.

To „uczeni inaczej” doprowadzili do

skazania Sokratesa na śmierć. Ci, którzy

głosząc jedną, absolutną prawdę w prakty-

ce uprawiali wielość prawd. Potem zaś po-

woływali się – i do dzisiaj się powołują –

na jego autorytet, aby nim podpierać gło-
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szone przez siebie niedorzeczności. Zresztą

i z Jezusem z Nazaretu było i jest podobnie:

„Uczeni w Piśmie” doprowadzić mieli do

jego skazania na śmierć, a ich spadkobiercy

i kontynuatorzy, mówiący o sobie w zasa-

dzie w konwencji Starego Testamentu: „Je-

steśmy bowiem plemieniem wybranym,

królewskim kapłaństwem, narodem świę-

tym, ludem odkupionym” (1 P 2,9), mienią

się wyznawcami jego wartości. A w zależ-

ności od sytuacji lub potrzeby Kościoła

(czyli własnej) raz głoszą, że „jest jeden

Bóg, który wszystko stworzył i wszystkim

rządzi”, innym razem zaś, że „świat pozo-

staje w mocy Szatana”. To są chyba w su-

mie dwie prawdy?

A dzisiaj?

Ceniony – nie bez powodu – popula-

ryzator nauki Edwin Bendyk również zda-

je się ulegać tytułowej w moim felietonie

dwumowie. Komentując (gazeta.pl wiado-

mości) ostatnie zamachy terrorystyczne

w Paryżu, do których przyznaje się tzw.

Państwo Islamskie, protestując – jak rozu-

miem – przeciwko „optyce zderzenia cy-

wilizacji”, powiada: „Wiemy już, że za ataki

w Paryżu odpowiedzialność wzięło Pań-

stwo Islamskie.”

Pytanie: jaką odpowiedzialność wzię-

ło? Moralną? W ramach jakiej moralności

„Państwo Islamskie” poniesie konsekwen-

cje za te zbrodnie? Jakie zadośćuczynienie

przewidziało ono dla rodzin ofiar swojego

bestialstwa? Materialną? Co przewiduje dla

osieroconych dzieci, dla chorych, niepeł-

nosprawnych, staruszków pozbawionych

pieczy bliskich, którzy znaleźli się przy-

padkiem w strefie rażenia? Chyba nie ma

takiego człowieka, który by zakładał, że

„Państwo Islamskie” zaopiekuje się nimi.

Już wiem. „Państwo Islamskie” wzię-

ło odpowiedzialność polityczną za swoje

zbrodnie. Skąd my to znamy? Owszem,

Hitler ponoć zażył coś i strzelił sobie w mózg,

aż mu czaszkę rozerwało. Cesarz Hirohito

zaś zrzekł się osobistej boskości. Ponieśli

odpowiedzialność za ludobójstwa? Jaką?

Fot. Andrzej Wygrabek
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Odpowiedzialność to przecież przede

wszystkim – jak wspomniałem – zadość-

uczynienie. W drugiej narracji jednak, któ-

ra dla wielu jest równoważna z tą poważną

i rzeczywistą, samo deklarowanie odpowie-

dzialności już się równa ponoszeniu kon-

sekwencji swoich decyzji. Np. gospodar-

czych. Wielce to praktyczne i wygodne

podejście dla polityka, który się zasłużył

dla partii, wspiął i dochrapał urzędu. Po

dymisji zaś nierzadko ląduje na intratnej

funkcji w radzie nadzorczej. Obywatele zaś

– ci szarzy – ponoszą konsekwencje jego

błędów.

Podobnie i nie mniej tragicznie bywa

w życiu rodzinnym. Małżonkowie mający

dziecko lub dzieci podejmują „odpowie-

dzialną” decyzję dajmy na to o rozwodzie

i się rozchodzą, czasem nawet na długi dy-

stans (zagranica). Świadomie, a jakże. Zda-

jąc sobie sprawę, że dziecko potrzebuje

zarówno matki, jak ojca. Jakie zadośćuczy-

nienie zaspokoić może potrzebę przytule-

nia matczynego względnie stałego oparcia

w ojcu?

Jak to mawiał pan prezes Fiałek, in-

troligator i sybirak: ćma ćmę ćmi. W tym

wypadku dwoistością znaczeń: odpowie-

dzialności rzeczywistej, kiedy trzeba wy-

pełniać przyjęte obowiązki i płacić za błę-

dy z własnej kieszeni czy własną wolnością,

oraz odpowiedzialności deklarowanej, kie-

dy nie płaci się za nic. Inaczej, odpowie-

dzialności mniemanej, jak by z kolei po-

wiedział Jan Tadeusz Stanisławski. Bo

„mnie-ma-nie” – jak to sprytnie wywodził

(zresztą wbrew Kartezjuszowi, ale co tam)

– znaczy tyle co „mnie nie ma”, czyli: „nie

ma mnie”.

Kartezjusza przekonywało do stwier-

dzenia faktu, iż jego istnienie nie jest ułudą,

to, że zachodzi w nim coś takiego, jak my-

ślenie. Niekiedy faktycznie mamy do czy-

nienia z takim zjawiskiem... Ale przypusz-

czam, że nie podpisałby się on pod tezą, że

myślenie i niemyślenie są równoprawny-

mi sposobami dochodzenia do szczegóło-

wej wiedzy o świecie. Z drugiej strony nie

sposób wykluczyć, że w ciągu najbliższych

kilku miesięcy zostanie przygotowana –

a może nawet już jest gotowa – taka pod-

stawa programowa nauczania matematyki

w polskich szkołach, w której nie będzie

miejsca na kartezjuszowy układ współrzęd-

nych bądź na geometrię euklidesową w ogó-

le. Będzie w niej za to za to kurs prawa ka-

nonicznego. A za kilka lat – szari’at, tj.

„droga prowadząca do wodopoju”.            �

Przemyślenia

Andrzeja Pierzchały

Nic się nie zmieni, dopóki będzie

tak wielu chętnych na niemoralną

nagrodę w zamian za sprzedajną,

przewrotną służbę idei budzenia

zła.

Najważniejsze zdanie w Biblii?

Zwykłe: „Nie wiecie co czynicie”.

Należy je nareszcie przyjąć za głę-

boką prawdę i dowiedzieć się, bez

względu na koszty, dlaczego tak

jest.

Tworzyć niszczące okoliczności

i czekać. – Ot i cały mechanizm

Zła.
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MIECZYSŁAW JAKUBIEC                                                  POLEMIKI

Mowa tu o czystkach etnicznych prze-

prowadzanych przez Kurdów w północnej

Syrii, którzy wypierając z tych terenów dżi-

hadystów z tzw. państwa islamskiego jed-

nocześnie wypędzają z „wyzwalanych”

wiosek mieszkańców arabskich, paląc ich

domostwa, niszcząc ich pola uprawne, gra-

biąc sprzęt wszelaki, grożąc przy tym śmier-

cią.

Dla czytelnika prasy codziennej jest to

news jeden z wielu z Bliskiego Wschodu.

Dla Polaków – na ogół – Kurdowie są „cacy”,

bo walczą po stronie Zachodu, a dżihady-

ści „be”, bo... bo... itd. Tymczasem sprawa

i sytuacja jest dość skomplikowana,choć

postępowanie Kurdów jest bezwzględnie

godne potępienia. Nie przypadkowo infor-

macje red. M. Urzędowskiej tak bardzo

mnie zaintrygowały.

Otóż na przełomie lat 70/80 przeby-

wałem w Iraku na kontrakcie. Przed wy-

jazdem zacząłem penetrować dostępną mi

literaturę popularnonaukową, turystyczne

materiały informacyjne, dostępne mapy

Bliskiego Wschodu. Słowem chciałem do-

wiedzieć się jak najwięcej o kraju, który

dotychczas „znałem” z historii starożytnej

jako Mezopotamię. Sądziłem, że zwiedzę

ruiny Babilonu i Niniwy. Prawdę mówiąc,

materiałów – poza ściągami od orientali-

stów – zyskałem niewiele. Praca zawodo-

wa pracą zawodową (trzeba z czegoś prze-

cież żyć), ale zamierzałem zwiedzić jak

najwięcej i tyleż zapamiętać. Przecież, jak

się okazało, wyprawa turystyczna w tamte

strony dzisiaj – bez ryzyka – jest już nie do

zrealizowania. Częściowo „dzięki” obo-

wiązkom służbowym mogłem znaleźć się

w Syrii i w Kuwejcie, a dzięki polskiej za-

radności (Polak potrafi) odwiedziłem rów-

nież Liban. Sam Irak poznałem wzdłuż

i wszerz, a Bagdad – jak krakus Warszawę.

Jednakowoż, szczególnym sentymentem

obdarzyłem Kurdystan. Może dlatego, że

w górach zawsze czuję się pełen pokory

w ich majestacie i nieodgadnieniu.

Ilekroć miałem kilka dni wolnych

z racji przeróżnych świąt arabskich i pol-

skich, wsiadałem z kolegami w samochód

i... na północ, do Kurdystanu. Był to czas

nieciekawy. Wojna iracko-irańska wisiała

na włosku. Na granicy z Syrią dochodziło

Kurdowie bliscy i dalecy

Jakiś czas temu natknąłem się w „Gazecie Wyborczej” na

artykuł Marty Urzędowskiej p.t. Kurdyjscy sojusznicy Za-

chodu przeprowadzają czystki etniczne. Zasadniczy tekst

poprzedza ona informacją, że „Kurdowie, którzy poma-

gają Zachodowi wojować z państwem islamskim, sami

dopuszczają się zbrodni wojennych – (o czym) alarmuje

Amnesty International. Niszczą odebrane radykałom wio-

ski, a mieszkańców wypędzają”.
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też do sporadycznej wymiany ognia. Co

kilkanaście kilometrów stały arabskie woj-

skowe „check pointy”. Kurdowie wówczas

nie mogli bez zezwolenia podróżować na

południe kraju. Byli zawracani. My, Pola-

cy, w tamtych latach mogliśmy poruszać

się praktycznie po całym Iraku. I czynili-

śmy to ochoczo ku zdziwieniu kontrolują-

cych wojskowych. Oczywiście w strefie

nadgranicznej zatrzymywano nas.  „A po

co? A dokąd? A! Bolanda! You can go away!

No więc Mosul, Irbil, Sulejmanija, wcze-

śniej Duhok, Zakho, potem na wschodzie

Derbendikhan. Piękne, posępne góry, czyste

potoki, lasy szpilkowe i życzliwi, uśmiech-

nięci, uczynni Kurdowie! Kobiety w kolo-

rowych strojach, mężczyźni w swych luźnych

„kombinezonach” peszmergów. W no-

gawce niejednego tkwił zapewne ukryty

„kałach”. W Irbilu malcy 5-, 6-letni sprzeda-

wali papierosy na sztuki, trzymając je w war-

gach. W Sulejmaniji nieogrzewany hotel ob-

sługiwali studenci. Że pościel brudna? Prze-

cież dopiero raz używana! What’s problem?

W tymże Kurdystanie muzułmanie, ale

i jazydzi, farsowie (Persowie z Farsu) i chrze-

ścijanie. Np. Algosh w górach. Chrzesci-

jański klasztor, kościół wykuty w skałach,

erem, zakonnicy. My im o Janie Pawle II,

a zakonnik mówi: „Tak, wiem, byłem w Rzy-

mie, mam z Nim zdjęcie i pokazuje (nb. pa-

znokcie miał czarne – pewnie pielił w ogród-

ku?).

To było 36 lat temu. Myślę, że Kurdy-

stan dziś, to i ten sam i ten inny. Oglądam

kurdyjskie programy TV. Nie rozumiem ni

słowa. Patrzę. Widzę spokój rozmówców.

„Gadające głowy” wreszcie czują się bez-

piecznie u siebie, ale już dziś, jutro, poju-

trze sytuacja może ulec zmianie. I ulega.

Tragedią tego dużego (ok.30 mln.

łącznie z diasporą) narodu jest brak wła-

snego państwa. Kilkakrotnie łudzono ich

przecież obietnicą własnej państwowości,

dawano namiastkę autonomiczności i tyle.

Ich marzenie o własnym państwie jest nie-

zniszczalnie. Wejdą w koalicję z przysło-

wiowym diabłem by osiągnąć swój cel.

Z żywiołem arabskim łączy ich religia –

islam. Poza tym wszystko dzieli.

Incydentalnie dalej poznaję – choć nie-

profesjonalnie – ich dzieje i nadzieje, ich

kulturę i obyczaje, ich piękne i niepiękne

zachowania wobec świata. Żeby nie być

gołosłownym: niektóre plemiona kurdyj-

skie we wschodniej Anatolii uczestniczyły

wspólnie z Turkami w ludobójstwie Or-

mian, Kurdowie działali także na szkodę

aliantów, przerywając rurociągi w czasie II

wojny światowej. Walczyli często między

sobą (między klanami), często dopuszcza-

li się ataków terrorystycznych przeciw...

Turkom. Nie bez przyczyny.

Z Turcją pozostają w pulsującym kon-

flikcie. Przecież ok. 10 mln. Kurdów w Tur-

cji to nie „górale tureccy” – to Kurdowie, któ-

rym często odmawia się prawa do własnego

języka, narodowego stroju, obyczaju, folk-

loru. Kurdowie dziś posiadają własną elitę

intelektualną i artystyczną.

Kurdowie to społeczność zróżnicowa-

na politycznie i manipulowana politycznie.

Ostatnie wydarzenia w Turcji o tym świad-

czą. Deklarują się jako antydżihadyści,

biorą udział w działaniach przeciw tzw.

państwu islamskiemu, ale walczą w obro-

nie własnego narodu i niestety, nie prze-

bierając w środkach, eksterminują „przy

okazji” ludność arabską – co jest nie do przy-

jęcia.  Podobno „poszerzają” powierzchnię

swego przyszłego państwa. Taką przynaj-

mniej mają nadzieję.

�
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Z WITRYNY KSIEGARSKIEJ

Niedawno ukazała się bardzo intere-

sująca książka Ignacego S. Fiuta pt.

Tożsamość światów poetów, w której

autor – znany i ceniony krytyk literacki –

opisuje „tożsamość narodową ukształto-

waną równorzędnie z tożsamością euro-

pejską”. Ukazuje on poprzez poetów i ich

twórczość, jaka ukazywała się w latach

2007-2014, która stanowi „barometr pro-

cesów tożsamościowych”. W tej książce

autor przywołuje kilkudziesięciu poetów

znanych i tych wstępujących, którzy pu-

blikowali swe utwory na łamach czaso-

pism kulturalnych, ale i odnosi się do wy-

bitnych twórców literatury światowej

próbując znaleźć wspólne trendy literac-

kie. Z niej to przytaczamy poniżej ostatni

rozdział poświęcony mistrzowi polskiej

prozy – JULIANOWI KAWALCOWI pt.

Tożsamość świata literackiego.

Tożsamość światów poetów, wyd.przez wydawnic-

two Aureus, Kraków 2014.

Postać pisarska Juliana byłam mi zna-

na od szkoły średniej, kiedy miałem naj-

pierw z obowiązku, a potem z przyjem-

nością czytać fragmenty jego powieści,

opowiadań, które znajdowały się na liście

tzw. lektur obowiązkowych. Duże wraże-

nie zrobił na mnie film pokazany w TVP

z okazji jego siedemdziesiątych urodzin,

w którym wraz z matką, rodziną i przyja-

ciółmi biesiadował i opowiadał o swoim

życiu i związanymi z nim inspiracjami

twórczymi. Zamarzyło mi się wtedy, by

tego dziarskiego, starszego pana poznać

osobiście, choć przypuszczałem, że nigdy

nie będzie to możliwe. Od szkoły podsta-

wowej ukradkiem próbowałem pisać ja-

kieś wierszyki i krótkie opowiadania,

głównie pod wpływem ówczesnych po-

etów, których wyobraźnia literacka była

mi bliska, tj. Jerzego Harasymowicza,

Władysława Broniewskiego, Tadeusza

Nowaka, a w czasie studiów – Józka Ba-

rana, Adasia Ziemianina, Andrzeja Warze-

chy, Sławomira Mrożka i wielu innych,

którzy mieli swoje wiejskie i małomia-

steczkowe korzenie. Duży wpływ na mój

rozwój literacki i pierwsze próby pisarskie

miał jednak ciepły i intymny klimat prozy
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Juliana, która była dla mnie w pewnym

sensie prozą poetycką składającą hołd

życiu na wsi, ale i pięknu oraz tajemnicy

tkwiącym w przyrodzie. Toteż starałem się

kupić każdą nowa książkę jego autorstwa,

by z przyjemnością zagłębić się w świat

szybko odchodzący w zapomnienie.

Spotkaliśmy się w kawiarni na rogu

Rynku Głównego i ul. Wiślnej, gdzie mie-

ściły się wtedy siedziby: Ośrodka Badań

Prasoznawczych UJ, Stowarzyszenia

Kuźnica, KO ZLP i redakcja Zdania. Na

spotkanie przyszedłem z moją 8 letnią

córką, której obecność jeszcze bardziej

rozradowała pisarza. Nasza rozmowa

trwała chyba godzinę i właściwie sprowa-

dzała się do dziękczynnych peanów Juliana

pod adresem Bogusia S. Kundy i moim,

ale i mojej córki, która zdaje się niewiele

rozumiała z naszych rozmów. W pewnym

momencie pojawiła się nagle starsza pani,

która stanowczym głosem powiedziała:

Julianie, już czas, idziemy do domu! Na

odchodnym Boguś szepnął mi do ucha:

– To żona Juliana, Irena.

Nasza dalsza znajomość szybko się

rozwijała, bo prawie co tydzień spotyka-

liśmy się w siedzibie stowarzyszenia Kra-

kowskiego Klubu Artystyczno-Literackie-

go, kierowanego przez Staszka Franczaka,

gdzie w małym pokoiku funkcjonowały

chyba dwa wydawnictwa. Siedziba klubu

znajdowała się przy Rynku Głównym, nad

Klubem Studenckim Jaszczury, w którym

codziennie można było spotkać wielu au-

torów, wydawców, redaktorów. Kawalec

był stałym bywalcem tych spotkań i za-

wsze przynosił swoją piersiówkę, czasem

dwa piwa, by zainicjować piątkowe „lite-

rackie podsumowanie tygodnia”, i zawsze

ok. 1400 pojawiała się jego żona Irena, by

zabrać go do domu. Julianowi czasami

udawało się ją przekonać, by mógł wraz

z nią zostać jeszcze godzinę, ale wtedy od-

jeżdżali do domu taksówką, a mina żony

była naburmuszona! Na jednym z takich

spotkań Staszek zaproponował mi w imie-

niu Juliana, bym napisał posłowie do przy-

gotowywanej do druku jego książki pt.

Harfa Gorców (1999). Po chwili wahania

zgodziłem się, a za kilka lat znów sam

Julian poprosił mnie o napisania tym ra-

zem posłowia do książki o charakterze

prozatorskim Czerwonym szlakiem na

Turbacz (2009), co zrobiłem z wielkimi

obawami, ale i dumą, że właśnie sam au-

tor mnie o to poprosił. Po ukazaniu się

książki drukiem Julian mnie mocno wy-

ściskał i powiedział, że jestem jego „praw-

dziwym synem”. Nie wiedziałem do końca,

co to miało oznaczać, a nawet byłem skłon-

ny przypisać tę jego nadmierną wylewność

większej ilości alkoholu, którą wydawnic-

two serwowało w związku z ukazaniem

się książki. W następnym dniu spotkałem

na uczelni jego córkę, Ewę, i powtórzy-

łem jej słowa ojca, a ona z uśmiechem od

ucha do ucha, podobnym do ojca, powie-

działa mi: Witaj w rodzinie bracie!!!

Kawalec jest pisarzem kompletnym i uni-

wersalnym. Pisze zarówno prozą jak i wier-

szem, ale najczęściej trudno rozróżnić oba

te gatunki literackie w jego dyskursie pi-

sarskim, gdzie kończy się prozaik, a za-

czyna poeta. Niewątpliwie żywotność jego

umysłu, niespotykana wrażliwość uzasad-

nia myśl, że jako wybitny mocarz ducha

ludzkiego będzie dla wielu ludzi sprawie-

dliwych zawsze drogowskazem dla pra-

wości serca.

Prawie ponad 70 lat Julian Kawalec

tropił losy życia ludzkiego, podążając pi-
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sarskim szlakiem. Ta jego droga twórcza

nie tylko metaforycznie, ale również fak-

tycznie łączy się z uwielbianym przez nie-

go Czerwonym Szlakiem, na którym pod-

czas pieszych wędrówek z Rabki na

Turbacz powstawała znacząca większość

pomysłów i projektów utworów literac-

kich, opublikowanych w kolejnych dwóch

dekadach jego aktywności pisarskiej. Jed-

nak wokół owych szlaków egzystencjal-

nej wędrówki przez życie i świat pojawiały

się w duszy i na horyzoncie pamięci pisarza

nowe przestrzenie i nowi ich bohaterowie,

ukazując kolejne strony losów człowieka

współczesnego. Pozostając nieustannym

obserwatorem i narratorem zarazem, wokół

Czerwonego Szlaku Kawalec kreuje własny

i niepowtarzalny świat, wydobyty zarówno

z doświadczenia, bezpośredniej wędrówki,

ale i z pamięci, w których właściwie zostały

odzwierciedlone i ożywione klimaty społe-

czne prawie całego wieku XX i początku

XXI.

Te dwie ostatnie dekady twórczości

krakowskiego seniora literatury, przeplata-

ne publikowanymi tomikami wierszy i zbio-

rami opowiadań, niewątpliwie stanowią

próbę rozliczenia się z tym, co stworzył

wcześniej, a mianowicie z losami bohate-

rów jego znanych powieści. Już na począt-

ku lat 90 rozpoczął się ten okres jego twór-

czości, kiedy w czasopiśmie „Lektura”

próbował zastanawiać się nad tym, jak za-

chowaliby się bohaterowie wcześniej-

szych jego powieści i opowiadań, kiedy

przyszłoby im żyć w nowych realiach spo-

łecznych i politycznych, gdy na pierwszy

plan życia ludzi wysunął się sukces

ekonomiczny, pogoń za pieniądzem i pod-

porządkowanie wszelkich ludzkich spraw

osobistej karierze. Wnet okazało się jednak,

że proza życia codziennego nie została

uwolniona od uniwersalnych antagoni-

zmów wstrząsających ludzkimi losami, a bie-

da, wojna, kłamstwo i pycha, nawet głód

nie znikły, co w tych nowych czasach po-

goni za dobrobytem jeszcze bardziej uwy-

pukliło ich dramaturgię. Dobrze ilustrują

te sytuacje m.in. takie opowiadania jak:

Łapać złodzieja, Letarg, Dziwak, czy Pa-

zury dolara. Pisarz ukazuje w nich złożo-

ne, często zbrodnicze podłoże ludzkiej

psychiki, skłaniającej ludzi w tych nowych

sytuacjach do wszelkiej możliwej niego-

dziwości. Drażni go również to, co stało się

z religią, która również uległa prawom

rynku, a kult i wiara – miast budować du-

szę człowieka – nierzadko przeradzają się w

manifestację i bogactwa i blichtru kościo-

ła, momentami siejąc nienawiść i zgorsze-

nie.

Chłopski i głęboko polski rodowód

pisarza, poczucie stosowności i obowiąz-

ku względem Ziemi oraz rodzimej trady-

cji, pozwalają autorowi wchodzić w part-

nerskie dialogi z „punktu widzenia” łąk,

polan – zielonych oczu lasu, świerków –

ogrodników piorunów, chroniących las

przed ogniem padającym z nieba, o losach

ludzi oraz harmonii i równowadze w na-

turze. Kawalec widzi bowiem świat w jed-

ności wielości, w kolorze czerwonym i zie-

lonym, pomnażający radość współżycia

ludzi z innymi istotami żywymi. Jasna sta-

je się w jego literackim świecie diagnoza,

że Bóg obecny jest w przyrodzie. Miasto

natomiast to chory wytwór ludzkiej zaro-

zumiałości, choć naśladuje swym nieuda-

nym przebraniem samego Pana Boga.

Człowiek w pogoni za wygodą, bogac-

twem, za techniką bezwzględnej eksplo-

atacji – to nic innego – sądzi pisarz – jak

nowe siedlisko rozbestwionego robactwa

w naszym świecie współczesnym.            �
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IGNACY S. FIUT RECENZJE

Grawitacja ciał – to kolejny tomik

poetycki Stanisława Franczaka, w któ-

rym zostały pomieszczone utwory powsta-

łe w wyniku tzw. „poetyckich łowów” au-

tora, przechodzących w „samotność wśród

gwiazd” oraz „drogi i bezdroża miłości”.

W wierszu pt. Poetyckie łowy czytamy:

„Jestem myśliwym/bezbronny/nie mam nic

prócz/dziurawej sieci//łowię nią zagubio-

ne rymy/i metafory/z których buduję/wy-

sokie wieżowce//białej poezji”. Kolejne

utwory opowiadają o przeżyciach i przy-

godach miłosnych autora, o jego przygo-

dach miłosnych z lat młodości w różnych

sytuacjach, głównie na łonie przyrody. To

ona wzmacnia przeżycia autora jako świa-

dek niemy jego przeżyć erotycznych, w któ-

rych kobieta staje się utworem poetyckim,

żywiołami natury, dniem i nocą, o której

dowiadujemy się, że „cała jesteś poezją/

która przenika mnie/do szpiku kości”.

Trudno rzeczywiście orzec, na ile ta mi-

łość do wyidealizowanej kobiety – meta-

fory natury, z którą poeta odbywa ów ta-

niec – korowód życia – jest realna, czy nie

Poetyckie prawdy

o naszej transcendencji

Transcendencja i możliwe do odkrycia w niej światy alterna-

tywne od zarania pociągały artystów, a w tej liczbie i poetów,

którzy starali się je odkryć,  w miarę możliwości opisać i przy-

bliżyć innym ludziom, by poszerzyć ich wrażliwości, ale i inteli-

gencję, co powinno skutkować zbiorowym rozwojem ducho-

wości człowieka i to w wymiarze uniwersalnym. Do tego typu

poezji dydaktycznej należy bez wątpienia twórczość literacka

Stanisława Franczaka i Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego

 i one będą przedmiotem naszej refleksji.

jest to jedynie projekcja jego pragnienia,

podsycana siłami natury, z którymi bezpo-

średnio obcuje – niekiedy tylko w wy-

obraźni! Mieszają się tu bowiem pejzaże

babiogórskie z krakowskimi i nadmorski-

mi, tworząc ów wyidealizowany świat ko-

biecości przeżywany przez poetę od wielu

stron, aż po przysłowiową „wyspę bez-

ludną” – namiastkę raju. Tym rajem mogła-

by być nawet kosmiczna wieczność, w któ-

rej na wieki „dwa martwe ciała grawitują

do gwiazd”, może podgrzewane „płonącą

żagwią moich uczuć”, czyli wiersza poety.

Samotność wśród gwiazd – to cykl

wierszy poświecony „potędze tworzenia”

artystycznego, która kreuje te boskie kli-

maty między bliskimi sobie i zakochany-

mi ludźmi, którym miłość nadaje śmiertel-

nej egzystencji zakochanych ten wymiar

kosmiczny. Jest on ogromnie ważny we

wspomnieniach, snach, niezaspokojonych

pragnieniach, rozwichrzonej pamięci, szcze-

gólnie na wiosnę, kiedy życie kipi pięk-

nem, radością, zwiewnym erotyzmem, zaś

zimą narasta refleksyjnie nad historiami
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osobistych przeżyć miłosnych, które do

końca nie zostały dopełnione duchowo, czy

nawet fizycznie. Wtedy poeta, pomimo

wszystko, jak każda jednostkowa egzysten-

cja doświadcza owej osobistej samotności.

Mogą ją osłodzić właśnie owe wspomnie-

nia i próby ich uniwersalizacji nawet w per-

spektywie kosmicznej, co wydaje się uda-

nie, skutecznie, ale i bardzo pięknie czynić

na ścieżkach poezji właśnie Franczak. W wier-

szu pt. Marzenia dowiadujemy się prze-

cież od poety, że „i tańczyły polne kwiaty/

podałaś mi rękę/był w niej zamknięty/cały

świat/ na srebrną kłódkę//powiedziałaś – /

zostań/zbudujemy dom na księżycu”, co po-

niekąd potwierdza nasze wcześniejsze po-

dejrzenia, w których autor z atencją opo-

wiada o miłości do żony, z którą do dzisiaj się

harmonijnie dopełniają „jednym uśmiechem

i jednym słowem”. Jednak miłość w pode-

szłym wieku często ociera się o kosmiczną

samotność, kiedy osobiste egoizmy kochan-

ków burzą harmonię współżycia, a ich gesty

karmią nieświadomie: „zatrutym ziarnem mi-

łości/własnej a one nie umierają/i żyją tak

długo jak/ nasze uparte milczenie”.

Tomik zamyka ostatnia część – Drogi

i bezdroża miłości, w której autor próbuje

zrozumieć, ale i odczarować fenomen mi-

łości między dwojgiem ludzi. Zaczyna ro-

zumieć, że miłość to nie jakiś ciągły pro-

ces wznoszenia się, ale raz wzbiera, innym

razem opada, a jej poziom zaangażowania

zatacza coraz szersze horyzonty. Wtedy

obydwoje odczuwają jakby jej utratę, którą

poeta próbuje zastąpić bardziej eteryczną

wizją wiersza, w którym kochanka jakby

rozpływa się po świecie. W utworze pt.

„Kreacja” poeta tak ujmuje to doświadcze-

nie: „dotykam Twoich włosów które/roz-

sypały się nad lasem/pachną igliwiem

i malinami/biorę Cię za rękę zimną/jak

księżyc i całuję dworsko//a Ty przenikasz

mnie całego/aż pocę się z zimna/i płyniesz

w moich żyłach//chciałbym Cię pocało-

wać/ale nie istniejesz choć// jesteś we

mnie”. To, co pozostaje poecie to prośba, by

ta wyidealizowana ukochana, rozpływają-

ca się w jego transcendencji pozwoliła mu

zapisać siebie owym „wolnym wierszem”,

albo stworzyć się, wymyślić się, ale i ubó-

stwić w każdą kolejną noc; by zespolić się

z nią jak te dwa cienie. Poeta uświadamia

sobie, że miłość powstaje zawsze nocą,

nocą również powracają jej cienie, ale kie-

dy się budzimy, przeżywamy szok, bo czu-

jemy pustkę w środku, „jak zagubione piór-

ko w powietrzu”. Kochankowie właściwie

skazani są na wieczność ze sobą, a więc

muszą rozpłynąć się w sobie, by stać się

„oddechem niebios”. Kiedy nie ma ich już

w porządku egzystencji, to tylko historia

o nich może donieść.
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To już 25 tomik Janusza Jutrzenki

Trzebiatowskiego, wybitnego artysty ma-

larza, który z lubością para się poezją i widzi

w słowie pewne interesujące przedłużenie

swej wielorodnej działalności plastycznej.

Tomik nosi tytuł – A może, raz jeszcze po-

wiesić Chrystusa..., a składają się na niego

wiersze o charakterze gnomicznym,

w których poeta chce wyrazić pewne praw-

dy o sztuce i powołaniu artysty. Całość

została dopełniona fragmentami prac pla-

stycznych autora oraz upoetyzowanymi

tekstami jego wypowiedzi na temat twór-

czości: Jacka Dawidowskiego, Jerzego

Madejskiego, Adama Zielińskiego, Zbysła-

wa Maciejewskiego, Stanisława Mazusia,

Heleny Tchórzewskiej, Kai Soleckiej, ale

i spotkań warsztatowych z młodzieżą po-

szukującą ducha twórczego. Jako Kaszu-

ba poeta stara się podkreślić dumę ze swe-

go etnicznego pochodzenia, które określiło

twardość jego charakteru, ukształtowało

zarys jego osobowości twórczej, ale i okre-

śloną wrażliwość estetyczną, z której czer-

pie do dzisiaj swe inspiracje artystyczne.

Doświadczenie twórcze przekonało go, że

istotną kwestią dla twórcy jest umiejętność

patrzenia na świat i siebie w nim, bo jest

ono zawsze przypadłością indywiduum

ludzkiego nigdy nie powtarzającą się. Dla-

tego życie ma wtedy sens, gdy uczestni-

czy się w tworzeniu „świata Sztuki/i Pięk-

na” – podkreśla Trzebiatowski. W wierszu

pt. Obraz pisze on: „obraz/jest bytem/sa-

moistnym//z obszarów/świata duchowo-

ści”, zaś wystawiennictwo jest dla artysty

„obnażaniem się”, ale „nie ciała/a Duszy”,

by w wierszu – Artysta dokonać takiej oto

konkluzji: „Artysta powinien/stwarzać rze-

czywistość/na nowo/tworzyć/poezję życia/

nawet/jeśli jest/szaleństwem”.

Poeta-malarz ma wątpliwości, że: „je-

śli istnieją/bogowie/to obnażają się/w Sztu-

ce”, bo np.: „malarstwo/to dowód istnie-

nia/Absolutu/a nie/odbicie/rzeczywistości”

– stwierdza kategorycznie. Choć zdaje so-

bie sprawę, że tworzenie sztuki stawia ar-

tystę na równi z bóstwem, to jednak sądzi,

że czas teraźniejszy nie jest przyjazny dla

rozwoju sztuki, choć z drugiej strony wie,

że jej ziarna zakiełkują dopiero po półwie-

czu, a może nawet później, i stąd wynika

dla niego powinność tworzenia. Sam Bóg

transcendentny jawi się mu jako miłość,

a więc tworzenie i kochanie jest formą

wchodzenia w jego królestwo, zaś sama

śmierć jest zjawiskiem najbardziej intym-

nym. Pochwala więc nagość jako „rzecz

naturalną”, natomiast ubiór jest dla niego

formą erotycznego wyuzdania. Spogląda-

jąc w kosmos jest przekonany, że nie ma

on charakteru materialnego, ale duchowy

i dlatego tak ważna jest globalna humani-

styka, której sztuka może być uniwersal-

nym językiem porozumiewania się ludzi.

Wie również, że brutalizacja życia, polity-

ki, religii, jest przyczyną upadku kultury

duchowej, jednak w sposób stoicki stara

się być dla ludzi wyrozumiały i stwierdza,

że „życie/składa się z sumy/popełnionych

błędów”. Do polskiej demokracji ma kry-

tyczny stosunek, bo sądzi, że zamyka ona

ludzi w klatki jak zwierzęta, które coraz

bardziej są sobie niechętne i agresywne.

Sztuka – według poety – jest kosmosem

„i taka jej percepcja/jak przestrzeń/kosmo-

su/w każdym z nas”, co w jakiś sposób

pozwala zrozumieć ów zdystansowany sto-

sunek artysty do naszej współczesności.

Podkreśla, że nie religia, ale właśnie sztu-

ka prowadzi do wieczności, a jedynym

Bogiem człowieka jest właśnie sam czło-
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JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI

*      *      *

Nie można

rozliczać przeszłości

naszych ojców i socjalizmu

nie czyniąc tego

z perspektywy

Auschwitz

Poznanie

rzeczywistość jest bogatsza

niż to co o niej wiemy

w sztuce

tylko synteza

może dać silniejsze

a przez przeżycie

pełniejsze poznanie

Twórca

nie idzie na emeryturę

idzie na cmentarz

wiek w jego realności. W wierszu pt. Po-

ezja poeta z ironią konstatuje, że: „Pisze

się/nie dla ludzi/a dla bogów//którzy/rzad-

ko czytają”.

W wierszu-gnomie pt. Mniemam

Trzebiatowski dekoduje tytuł swego tomi-

ku, co wyjaśniają następujące wersy: „gdy/

powieszono Chrystusa/motłoch wył/bis”.

Nie trudno zauważyć, że ten mini-utwór

zawiera stosunek autora do twórczości,

jako przysłowiowej ”manii twórczej” wg

Platona, bo podobnie jak on pogardza tłu-

mem i poetami nieświadomymi własnego

przekazu twórczego, czyli nie rozumieją-

cymi, co rzeczywiście pisze i z czego „wyje

tłum”. Przy okazji pochyla się refleksyjnie

nad losem Żydów, ale i wskazuje ich pro-

minentnych przedstawicieli ducha ludzkiego:

Jezusa, Einsteina, Chagalla i Rubinsteina.

Twórczość pozwala autorowi wzbijać się

do Boga, ale z tej perspektywy możliwego

obcowania z Nim kościoły stają się coraz

mniejsze, a wyznawcy w nich są w stanie

nawet „jeszcze raz/powiesić Chrystusa?”

Opisując meandry, ale i zasady własnej

twórczości opartej na „miłości do Absolu-

tu” i „rozmowy z Nim”, autor z ironią do-

daje: „jestem pogromcą smoków/cóż/ że

wyginęły”. W wierszu zamykającym to-

mik pt. Dzieło poeta mocno stwierdza, że:

„piękno budowane przez formę/bez prze-

słania intelektualnego/jest tylko namiastką/

piękna i dzieła”.

Te dwa portrety poetycko-literackie są

niewątpliwie oryginalnymi zapisami dys-

kursem wiersza przeżyć oraz inspiracji

naszą transcendencją, dla każdego z osob-

na, na którą składają się: świat sztuki, przy-

rody, życia społecznego, ale i osobistych

dylematów twórców. Artyści z perspekty-

wy własnego doświadczenia starają się

odsłonić prawdy o naszym życiu ze swych

osobistych stanowisk, ale i wykreowanych

światów poetycko-artystycznych, w które

warto zaglądnąć.                                        �

St. Franczak, Grawitacja ciała, Wydawca: Stowa-

rzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie w Kra-

kowie, Kraków 2015, s. 124, Jutrzenka Trzebiatow-

ski, A może raz jeszcze powiesić Chrystusa…, Który

umarłeś za życie moje. Zapiski o sztuce  i życiu, po-

słowie – Maciej Naglicki, Wydawca: Muzeum

Janusza Trzebiatowskiego w Chojnicach, Wydaw-

nictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Pol-

sce, Kraków 2015, s. 144.
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Czy klucz
do „Zdrady”?

Niemal każdy pamięta scenę z Pana

Wołodyjowskiego, kiedy to ciotka Krzysi

i Basi prezentuje imć Onufremu Zagłobie

koligacje i przodków obydwu pięknych pa-

nien, w trakcie której to prezentacji zacny

zabieg, bowiem chciałbym uniknąć jedno-

znacznej – według klasycznej poetyki – kla-

syfikacji gatunkowej. Nie jest to bowiem

według mnie klasyczna powieść z akcją

i fabułą, choć wątków tu kilka. Nie jest to

również jakikolwiek gatunek dokumental-

ny, czy popularnonaukowy. Oczywiście

synkretyzm współczesnej literatury staje się

czymś oczywistym, lecz przecież jakaś

dominanta gatunkowa istnieje. Tymczasem

w utworze Joanny Krupińskiej-Trzebiatow-

skiej beletrystyka walczy o lepsze z warstwą

dokumentalno-publicystyczną. Jeżeli zatem

przyjmierny taką formułę teoretyczno-lite-

racką, będzie to już krok do pełnego od-

bioru świata przedstawionego.

Joanna Krupińska-Trzebiatowska jest

z wykształcenia i wiele lat uprawianego za-

wodu prawnikiem. Widać to głównie w war-

szlachcic przysypia. Anegdota owa wska-

zywać by mogła na charakter książki Joan-

ny Krupińskiej-Trzebiatowskiej Zdrada.

Bowiem drzew genealogicznych od prze-

łomu XVI i XVII wieków aż po współcze-

sność niemało. Koligacji, pokrewieństw

także, w które jednak radziłbym wnikliwie

wejść, by ogarnąć pełnię niemal 700-stro-

nicowego utworu. Poza tym są czytelnicy,

dla których właśnie rozwiązywanie niuan-

sów genealogicznych to już samoistna war-

tość literackiego utworu.

Zauważyć proszę, iż posługuję się ter-

minami – „książka”, „utwór”. To celowy

RECENZJE
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stwie dokumentalno-przyczynkowej. Szcze-

gółowa dokładność, dogłębna analiza wielu

motywów i wątków, to niewątpliwy walor

książki, choć one właśnie mogą nieprzygoto-

wanego czytelnika drażnić, czasami może

nużyć. Choć przecież tzw. drugie odczytanie

odsłania bardzo ciekawe rysy psychologicz-

ne kreowanych postaci, erudycyjno-intelek-

tualny dowcip najwyższej próby, wreszcie

prawdziwy „ząb narracyjny” dobrego epika.

Kolejny próg percepcyjny to topogra-

fia książki. Wydarzenia w niej zawarte roz-

grywają się niemal w całej Europie. Lecz

cóż, takie były dzieje rodów, społeczności

czy jednostek. Uważnie trzeba śledzić owe

peregrynacje – od terenów Rumunii, po-

przez obszary niegdyś należące do poszcze-

gólnych ziem polskich pod zaborami, aż po

tereny państw Europy Zachodniej. Celowo

nie wymieniam nazwisk i nazw, bowiem

niektóre zapisały się szczególnie barwny-

mi głoskami w dziejach Polaków i polsko-

ści, niektóre zaś są odkrywane poprzez ową

prawniczą dociekliwość Autorki i jej zgłę-

bianie losów tyleż zbiorowych, co jednost-

kowych.

Spójrzmy zatem w warstwę czasu kre-

owanego przez Joannę Krupińską-Trzebia-

towską. Pozorna chronologia – od około

400 lat polskości po współczesność – peł-

na jest inwersji, odniesień, wreszcie dygre-

sji, które cofają fabułę o dziesiątki czy setki

lat. Jeżeli jednak przyjrzymy się dziejom po-

szczególnych pierwszoplanowych postaci,

to te zabiegi są niezwykle precyzyjne, wręcz

niezbędne.

Warstwa historycznego rysu staje się

jednym z najciekawszych zabiegów autor-

skich. Po pierwsze znajdziemy w książce

wiele faktów, których żadne, nawet akade-

mickie podręczniki nie zawierają. W tym

zakresie Autorka staje się rzetelnym bada-

czem-dokumentalistą. Dotyczy to zarówno

historii dawnej, jak tej najbliższej, tworzą-

cej obraz współczesnych pokoleń Polaków.

Jest jednak w owej rzetelności badacza często

subiektywna. Prezentuje niekiedy znane wy-

darzenia czy historyczne procesy poprzez

własne przeżycia, odczucia lub po prostu

swój pogląd. Tworzy Autorka wręcz indy-

widualną treść patriotyzmu. Wszak jako

epik ma ku temu pełne prawo. Twierdzę

wręcz, iż jest to kolejna zaleta utworu. Ot,

spojrzenie na ikonę polskości – Józefa Pił-

sudskiego, czy manewrowanie między

wzniosłością i małością kart historii naro-

du, może nawet narodów.

Joanna Krupińska-Trzebiatowska po-

trafi – przynajmniej myślę u części czytel-

ników –wzbudzić niekłamane wzruszenie

odkrywaniem być może własnych korze-

ni. To Golicja i Głodomeria – jak mawiał

Boy Żeleński – są prapoczątkami wielu

z nas. Z jaką satysfakcją odkrywałem para-

lele i zbieżności ze znanymi mi fragmenta-

mi dziejów mojej rodziny – zarówno po

mieczu, jak i po kądzieli. Być może właśnie

ta książka zachęci innych do poszukiwania

swojej przeszłości – zatem tożsamości. Za-

pamiętajmy w tym momencie rozważań jak-

że ważne stwierdzenie Norwida: „Prze-

szłość – jest to dziś, tylko cokolwiek dalej”.

Oddanie wreszcie nieuchwytnego, a jakże

wspaniałego klimatu dworków i dworów,

w których niegdyś polskość rozkwitała, ale

też toczyły się jednostkowe losy z ich ra-

dościami i dramatami. Uważny czytelnik

znajdzie np. aurę dawnego Krakowa – tego

sprzed ponad wieku, z lat tuż po drugiej

wojnie światowej i ostatnich – z wielko-

płytowymi osiedlami, jak i powstającymi in-

dywidualnymi sadybami.
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Warto podążać przez lata losami po-

szczególnych postaci kreowanych na kar-

tach książki. To niezwykła i barwna lite-

racka przygoda. Osobiście podążałem za

losami Adeli (kim była – nie zdradzę). Ale

takich sylwetek jest co najmniej kilka. Nie-

zwykle wiarygodnie Autorka wykreowała

ich psychikę, często warunkowaną czasem

historycznym, zależnościami interpersonal-

nymi, wreszcie indywidualnymi skłonno-

ściami. Sądzę, iż w warstwie kreacji psy-

chologicznej znowu przydało się doświad-

czenie prawnicze Joanny Krupińskiej-Trze-

biatowskiej. Jej empatia wywodząca się

z posługiwania się tyleż literą, co duchem

prawa. Warto w tym miejscu przypomnieć,

iż Autorka świetnie się czuje jako liryk.

I przynajmniej w omawianym obszarze owe

drugie i trzecie zgłębienie szczególnie jest

pomocne.

Doprawdy – zapraszam do szczegól-

nej czytelniczej wędrówki w przestrzeni

i czasie. Wędrówki, dzięki której znajdzie-

my się w „miniaturowym” Lichtensteinie

(okazuje się posiadającym w swej historii

także wątki polskie), jak i na iście krakow-

skiej w charakterze ulicy Michałowskiego,

z jej kamienicami z przełomu XIX i XX

wieku. Podążymy śladami (czy awanturni-

ka?) Samuela Zborowskiego, jak i polity-

ków II Rzeczypospolitej. Śladami bohate-

rów stronic encyklopedii, jak niemal

bezimiennych obywateli swym bytem co-

dziennym tworzących polskość.

Zatem książka Joanny Krupińskiej-Trze-

biatowskiej – tyleż beletrystyczna, co przy-

czynkowa, wręcz popularno-naukowa – niech

trafia do tych, dla których odkrywanie, spe-

cyficzna eksploracja są najważniejsze.

Pozostaje postawić hipotezę ostatnią

– na ile utwór Zdrada (nomen omen pro-

weniencji tytułu nie zdradzę) jest autobio-

grafią, na ile zaś egzemplifikacją dziejów

zbiorowych. Powiedzmy – otwieram ob-

szar indywidualnej czytelniczej konkrety-

zacji.

Joanna Krupińska-Trzebiatowska, Zdrada, wyd. Pol.

Art. KOZPL, Kraków 2015.

Myśleć Trzebiatowskim

czyli nie ma leku

„Panaceum”

Dzieje literatury, której określeniem

nie do końca precyzyjnym może być poję-

cie „aforystyczno- sentencyjna”, to bogata

karta. Pozostaje zatem zadać pytanie, kto

posiada  prawo do jej tworzenia? Oczywi-

ście pisać każdy może i nic, czy niewiele z

tego wynika. Chodzi przecież o to, by prze-

kaz był przynajmniej ważny w aspekcie

społecznym, może historiozoficznym, po

prostu humanistycznym. Jeżeli owe war-

tości zostaną jeszcze poparte jakościami,

które określimy jako „artystyczne”, to owe

formy pozabeletrystyczne również mogą

zaglądnąć do odbiorcy, wobec którego stoi
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zadanie odpowiedzialności twórcy – de-

miurga.

Daleki jestem od narzucania jakiejkol-

wiek twórczości nachalnego dydaktyzmu,

ale cóż ma wzbogacać w sposób najbardziej

pożądany, jak właśnie dzieło sztuki, w tym

symbol artystycznego słowa. Bez względu

na to, czy są to treści wzniosłe, z tzw. misją,

czy krotochwile, żarty, nawet te nie pozba-

wione pikanterii. Ale już dawno odkryto,

że wychowanie przez szeroko rozumianą

zabawę jest najcelniejsze.

Zatem wróćmy do pytania – kto ma

prawo do tak wskazanych działań? Ano

osobowość, której dorobek życiowy, wcze-

śniejsze konkretyzacje twórcze (także po-

zaartystyczne), uznany odbiór społeczny,

także krytyczny, staje się na tyle ważny, że

rokuje pewien progres, rzec można przy-

czynkowość. Oto właśnie Janusz Trzebia-

towski takie zadanie przed sobą stawia.

Postać autora niniejszego wyboru zna-

na jest przecież w szeroko rozumianym

świecie i światku. Artysta parający się wie-

loma znakami właściwymi sztukom pla-

stycznym zda się być wśród nich szczegól-

nie kreatywny. Nie mnie dotykać tej sfery

krytycznie. Czynili to i Andrzej Pollo, Je-

rzy Madeyski, Igor Trybowski, że wspo-

mnę jedynie te trzy krakowskie nazwiska.

Czuję się natomiast upoważniony do

podkreślenia szczególnie istotnej cechy

osobowości twórczej Janusza Trzebia-

towskiego. Oto od kilkudziesięciu lat ist-

nieje jako twórca interdyscyplinarny. Dla

szerszego odbioru posłużę się pojęciem

„twórca transcendentny”. Niemal równie

jak działalność plastyczna (w tym sceno-

graficzna i medalierska) – ważne stały się

publikacje literackie Autora. W tym głów-

nie poetyckie. Ale przecież to jeszcze nie

wystarcza, by „pozwalać sobie” na niemal

filozoficzne uogólnienia na miarę choćby

Khalila Ghibrana czy mędrców starożyt-

nych, myślicieli francuskich etc., etc. Prze-

cież twórca ma prawo być introwertykiem,

nawet egocentrykiem i pozornie pozosta-

wać na łączce swego warsztatu, widzenia

i kreacji świata. Nie Janusz Trzebiatowski jed-

nak. Nierozerwalnie z kreacją związana jest

Jego działalność na rzecz szeroko rozumia-

nej integracji środowisk artystycznych. Jego

współistnienie z oglądem świata socjologów,

filozofów, historyków. Przecież to postać zna-

na, ceniona i... serdecznie lubiana (sic!) we

wspomnianych przeze mnie „światkach”.

Zatem pojęcie to niech utraci – przynaj-

mniej dla potrzeb niniejszych rozważań –

pejoratywny wydźwięk. Janusz Trzebiatow-

ski w swojej kreacji jest artystą wymagają-

cym – od innych, lecz przede wszystkim

od siebie. Znam jego perfekcjonizm w aran-

żowaniu swych wystaw – nie tylko w Pol-

sce, cyzelowanie wręcz katalogów, które

same w sobie stają się dziełami sztuki.

Wreszcie jego ogląd i realizacje literackie.

Przecież poezja Janusza Trzebiatowskiego

to całe rozdziały myślenia światem poprzez

materię słowa, które strzeliście nie-

jednokrotnie zmierzają ku ideałowi, dosko-

nałości.

Jeżeli tak to widzę, pozostaje posta-

wić pytanie pozornie tylko oczywiste –

czym jest wartość doskonała, idealna? My-

ślę, iż częściową odpowiedź daje osąd Lesz-

ka Kołakowskiego. Otóż utożsamia On owe

wartości z pojęciem „cnoty”. Zacytujmy

zatem: „Nie jest konieczne tak, by wszyst-

kie nasze cnoty były przykrywką naszego

samolubstwa, jak uczył La Rochefoucault,

ale naprawdę tak jest, że z każdego dobra

można zło przyrządzić.
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Nie wolno nam żądać ani nawet życzyć

sobie, by wszyscy byli doskonali, albo byli

identyczni (co zresztą na jedno wychodzi)”.

Owo zaczerpnięcie niech staje się kla-

mrą dotychczasowych rozważań z kolejny-

mi stwierdzeniami. Czy w tym kontekście Trze-

biatowski jest artystą spełnionym, a więc

bliskim ideałowi – cnocie? Z całą świadomo-

ścią stwierdzam – „nie”. Kontynuacja bowiem

powyższych myśli nakazuje stwierdzić, iż

artysta uważający się za spełnionego prze-

staje być artystą, bowiem wyzbywa się twór-

czego niepokoju. To zaś staje się motorem

cnoty mądrości artysty – imperatywu two-

rzenia. Janusz Trzebiatowski zaś jest wręcz

owego niepokoju uosobieniem. Aleksander

Błok stwierdził: „Jął miąć obojętny szpar-

gał// i poczuł że poetą jest// i lęk nim zatar-

gał”. Słowa te w sposób istotny odnieść moż-

na do autora prezentowanego zbioru.

Myślę, że stwierdzenie zapożyczone

z nauk ścisłych: quod erat demonstrandum

można w tym momencie z powodzeniem wy-

korzystać.

Tak! Janusz Trzebiatowski poprzez

swą transcendentną osobowość jest wręcz

upoważniony, by swe doświadczenie prze-

kazać sentencyjnymi stwierdzeniami, re-

fleksjami urastającymi do rangi uniwersal-

nego dyskursu.

Skąd zatem tytuł niniejszego eseju?

Oto treści, które prezentuje, stają się owym

„dyskursem”, zaczynem, prowokacją do in-

telektualnej przygody poprzez rozmowę o świe-

cie odbiorcy tej publikacji. Janusz Trzebia-

towski prowokuje – baw się, śmiej z niej, ale

przede wszystkim myśl, człowieku pierw-

szej połowy XXI wieku. Myśl, rozwijaj w so-

bie te wartości, o których być może dawno

zapomnieliśmy, lub ich po prostu już nie

ma. Zatem niniejszy zbiór jest prowokacją.

Stwierdzeniem dalekim od „uładzenia”. Ale

to przecież terapie wstrząsowe według wie-

lu dają największe szansę sanacji. Chociaż

– tak jest w medycynie – nawet najskutecz-

niejszy lek nie podziała na każdego i na

każdą chorobę. Niestety...

Franczakowe myślenie

o kobiecie...

I co z tego wynika?

Oto w obiegu wydawniczym i czytel-

niczym, w jednym roku ukazują się dwie

publikacje Stanisława Franczaka: Smak

kobiety czyli zakazane opowieści oraz

Grzeszne opowiadania. Ze względu na pro-

blematykę oraz większość motywów i to-

posów postaram się obydwie książki wspól-

nie przybliżyć.

Już tytuły kierunkują potencjalnego

odbiorcę zda się w sposób jednoznaczny.

Oczywiście ktoś powie: „No tak, znowu
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seksizm, erotyka, a może tylko tzw. han-

dlowe tytuły”. Pozwolić zatem proszę na

kilka uwag z tej racji, że problematyką sek-

suologiczną zajmuję się także profesjonal-

nie. Otóż kolejny raz wskazuję wręcz, by

nie łączyć jednoznacznie pojęć „seks” i „ero-

tyka”. Seksualizm w sztuce to jedna z naj-

starszych sfer kreacji, erotyka również. Tym

niemniej pamiętajmy: seks to nic innego,

jak łacińskie określenie płci (łacińskie, nie

anglojęzyczne, sic!), erotyka zaś to tylko

jeden z obszarów dotyczących seksualizmu.

Zatem ów seksualizm to olbrzymi zestaw

sfer życia osobniczego i społecznego wszyst-

kich organizmów żywych, z homo sapiens

włącznie.

Seksuologia zajmuje się wszystkimi

zagadnieniami wynikającymi z faktu, że

osobniki żywe reprezentują płeć męską lub

żeńską. Nawet organizmy obojnacze – w

tym kontekście – nie są aseksualne. Zatem

człowiek jest istotą płciową. Stąd też wy-

nikają wszelkie role indywidualne, ale tak-

że społeczne każdego z nas. Od okresu pre-

natalnego począwszy, aż po naturalny kres

żywota. Zatem spójrzmy na zestawy opo-

wiadań S. Franczaka, czy może bardziej

właściwe będzie określenie „całości arty-

styczne”, poprzez zaproponowany pryzmat.

To po pierwsze.

Kolejna przesłanka, którą chcę zapro-

ponować, to prowieniencja większości

utworów prozatorskich autora. Otóż sięga

on najczęściej do ludowego, czy nawet au-

tentystycznego zestawu motywów. Wiąże

się to z Jego korzeniami osadzonymi w

beskidzkiej przyrodzie i społeczności w tym

habitacie żyjącej. Wspominam o autenty-

zmie jako terminie teoretyczno-literackim

określającym pewne obszary poszukiwań

prowieniencji artystycznej niektórych twór-

ców, ale także sferze oddawania rzeczywi-

stości  zaczątkami swymi osadzonej w na-

turalizmie. Wracając do opowiadań Stani-

sława Franczaka należy przypomnieć, iż

właśnie ludowe spojrzenie na miłość i ero-

tykę najczęściej odarte jest z obłudy i za-

kłamania. Zwykle nasycone elementami

frywolnego humoru. Niektórzy zwą to lu-

dycznością.

Kolejna przesłanka interpretacji oby-

dwu książek to liryczno-poetycka strona

jakże ważnych dla autora działań. Przecież

Franczak jest wytrawnym i wręcz transcen-

dentnym w swych wizjach lirykiem. Uwa-

ga ta dotyczy także sfery języka literackie-

go. To wyzwanie dla wielu – pokazać

piękną polszczyzną najintymniejsze obsza-

ry ludzkiego życia, w tym właśnie erotykę,

w sposób pełny, nie zohydzając wizji okre-

śleniami brukowymi. Z drugiej zaś strony

nie przekraczać pewnej granicy, za którą
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znajdujemy już tylko obrazy zwane porno-

grafią.

I tak pierwszą kobietą w życiu każde-

go z nas jest matka. Oto u pisarza pojawia

się ona w obydwu książkach. Staje się dla

bohatera opowiadań koryfeuszem życio-

wym, z nieuniknioną przecież seksualno-

ścią i erotyzmem, które towarzyszą nam od

najwcześniejszego dzieciństwa. Kolejne

kobiety to koleżanki dziecięcych zabaw,

przygód i poznawania życia, najczęściej w

sposób empiryczny. Tym obrazom towarzy-

szy często humor, także sytuacyjny, który

staje się u Franczaka wartością samoistną.

Wreszcie wraz z wiekiem i rozwojem

społecznym bohaterów opowiadań poja-

wiają się sylwetki kobiet różnych prowie-

niencji – od prostytutek po pracowników

naukowych, artystki, arystokratki, mamy

nawet bardzo ciekawie wykreowaną postać

młodej Romki.

Chcę się zatrzymać nad opowiada-

niem, według mnie, szczególnym dla oby-

dwu zbiorów. Oto Wyprawa do piekła staje

się samoistnym wręcz scenariuszem, w któ-

rym bohater przeniesiony jest w Bieszcza-

dy, z ich dziką, kulturowo i historycznie skom-

plikowaną specyfiką. Wszak wielu twórców

polskiej literatury w ten obszar się udawa-

ło i nadal udaje – jest to temat tyleż wdzięcz-

ny, co trudny dla artystycznej kreacji. Można

przecież zrobić to w konwencji westerno-

wej, easternowej, można stworzyć obraz li-

ryczny, naturalistyczny etc., etc. Stanisław

Franczak owe Bieszczady i ludzi w nich

żyjących oddaje poprzez psychikę młode-

go człowieka, który po raz pierwszy po-

znaje nowe, nieznane mu zjawiska, charak-

tery, wreszcie obcą mu przyrodę, z którą

musi się zmagać, ucząc się przy tym życia

najczęściej odartego ze złudzeń.

Po mistrzowsku kreowane są tutaj po-

staci epizodyczne – ludzie rzuceni przez los

w ten obszar, także pochodzący stamtąd –

gdzie etos polskości miesza się z etosem

Łemkowszczyzny, Ukrainy, wołoskim itd.

Motywy opowiadania przeplatają sceny

dramatyczne, humorystyczne, znów jak

często u Franczaka, z wizjami liryczno-po-

etyckimi. Słowem utwór Wyprawa do pie-

kła staje się autonomiczną wartością, poli-

foniczną i kilkuwątkową. Polecam go

szczególnie czytelniczej uwadze.

Nieprzypadkowo sfera erotyczna ja-

kiegokolwiek utworu interesuje krytykę.

Wspomniane już opowiadania to szczegól-

nie wdzięczny „kąsek” dla recenzentów.

Wspominam pewien tomik krakowskiego

poety, w którym zaroiło się od nagich zdjęć

postaci samego autora. Przypominam so-

bie tytuły notek recenzenckich z „Pupką

poety” na czele. Oto erotyka jako wartość

STANISŁAW FRANCZAK

Pogrzeb chwili

Nieżywa chwila

leżała na miejskim

wysypisku

zgubiona przez tych młodych

żegnających się na peronie

bez niepotrzebnych słów i gestów

a oni

zastygli w tej jednej chwili

która cicho umarła
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artystyczna może od wspomnianej obłudy

i pseudowstydliwości przechodzić w eks-

hibicjonizm, czy nawet narcyzm.

Szczęściem u S. Franczaka nic takie-

go się nie dzieje, choć narrator opowiadań

kreowany jest najczęściej w pierwszej oso-

bie, jakby sugerując ich autobiografizm. To

także zabieg artystyczny, czy nawet ideowy

– patrzcie, nie wstydzę się, obnażam swoją

wizję erotyki i seksualizmu. Wizję jak-

że u Franczaka liryczną: „Zanurzyłem się

w szumiącym oceanie, który pochłonął

mnie całego. Walczyłem z nim aż do świtu.

Gdy przybiliśmy do brzegu, jeszcze tliło się

w nas życie. Ostatkiem sił wskoczyliśmy do

snu, który objął nas puchową pierzyną i ura-

tował przed szkwałem”.

Czyż nie chciałoby się zatrzymać taki

obraz w kalejdoskopie powieki?

Skoro mowa o sferze ideowej książek,

trzeba zwrócić uwagę na jakże humani-

styczne aspekty moralnych meandrów życio-

wych. Dotyczy to głównie zbioru Grzeszne

opowiadania, choć i książka Smak kobiety

od tych kontekstów wolna nie jest: „Młodzi

bohaterowie (...) stykają się z dwulicowością

postaw, zakłamaniem i oszustwem. Przeko-

nują się, że prawda ma wiele twarzy, a może

nawet w ogóle nie istnieje? (...) Czy jakiś

Bóg mógł stworzyć taki niesprawiedliwy

świat? A może wszystkiemu jest winien

szatan, który jest w nas?

By zrozumieć sens bytu, trzeba byłoby

stworzyć i Boga i Szatana. Na własną mia-

rę”.               �

Smak kobiety, Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-

Literackie, s. 405, Kraków 2015.

Grzeszne opowiadania,Stowarzyszenie Twórcze Ar-

tystyczno-Literackie, s. 168, Kraków 2015.

IGNACY S. FIUT

Punkt

Julianowi Kawalcowi

Powstało w punkcie

i zmierza do punktu

uczy się nadziei

i dobroci od Słońca

namacalnie ciepłego boga

życie –

ta kobieta brzemienna

wdziękiem

ten śmiertelny cierń

ostu w jej palcu

kolizja marności

punkt zwrotny –

tylko ten robaczek

beztrosko kołysze się

na promieniu słońca

to punkt

twój brat
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IGNACY S. FIUT

Szkice polonistyczno-rusycystyczne –

to zbiór szkiców literackich i artykułów

naukowych, u podstawy których autor na-

wiązuje w swych badaniach i analizach do

zasad literaturoznawstwa strukturalistycz-

nego, a w innych przybierają one charakter

metody analizy typowo medioznawczej. Na

zawartość tej pracy składają się następują-

ce teksty: Esej o tym, jak pan Chryzostom

Pasek z Moskwą wojował, Dwie głowy pta-

ka Władysława Terleckiego, Lagry i łagry

(Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Gru-

dziński, Aleksander Sołżenicyn), Socre-

alizm jako sposób myślenia o literaturze,

Utopia i ciało (o trzech fantastycznonau-

kowych powieściach z lat pięćdziesiątych

XX wieku), Ze starej szuflady: o najnow-

O polsko-rosyjskich stosunkach

literackich

W roku 2015 ukazały się dwie interesujące prace Wojciecha Kajtocha za-

wierające szkice literackie powstałe w wyniku analizy literatury polskiej, ale

i rosyjskiej, powstałe w  ostatnich 50 latach. Pierwsza z nich nosi tytuł Szkice

polonistyczno-rusycystyczne, druga zaś Szkice o fantastyce. To, co przy-

ciąga uwagę do tych publikacji, to fakty, że autor skrupulatnie bada nie

tylko inspiracje literackie polskich pisarzy, często nieprzyjaznych Rosji,

Związkowi Radzieckiemu, a obecnie Federacji Rosyjskiej, ale i duża wspól-

nota podejmowanych problemów i sposobów widzenia świata przez nich.

W okresie PRL i ZSRR literatura miała pełnić funkcje ideologiczne, propa-

gujące w Polsce idee socjalizmu, w ZSRR zaś idę budowy państwa komu-

nistycznego. W takich uwarunkowaniach bezpieczna była twórczość

o charakterze metaforycznym, ucieczka w historię czy przyszłość, a więc

pisanie powieści i opowiadań bardziej lub mniej fantastycznych. Tę strate-

gię pisarską na wybranych przykładach wydają się dobrze ilustrować ana-

lizy krakowskiego badacza literatury współczesnej na styku kultur literac-

kich Polska-Rosja.

szej powieści radzieckiej, Z zagadnień

współczesnego militaryzmu. Jak kinemato-

grafia rosyjska „oswoiła” konflikt czeczeń-

ski, Odkrycie wroga. O  niektórych współ-

czesnych „polskich” fabularnych filmach

i serialach rosyjskich oraz białoruskich,

poświęconych II wojnie światowej, O po-

znawczych korzyściach z historycznych se-

riali kryminalnych i O tajemniczości sym-

bolicznej w opowiadaniach. To, co charak-

teryzuje te analizy i szkice, to solidna ana-

liza tematyki badanych utworów literac-

kich, ich warstwy ideologicznej, symbolicz-

nej, towarzyszących temu odkryć pewnych

tajemnic, które już na poziomie nawet pod-

świadomym różnią polskiego pisarza i czy-

telnika od rosyjskiego. Wszystko to – pod-
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kreśla Kajtoch – powoduje brak obopólne-

go rozumienia się tych obydwu kultur sło-

wiańskich, co m. in. jest przyczyną nara-

stającej wrogości  między nimi. Ani bo-

wiem Polacy, ani Rosjanie, których losy hi-

storyczne pod wieloma względami egzy-

stencjalnymi są podobne, nie są w stanie

przekroczyć tego Rubikonu, który ich dzieli

w wymiarze dziejowym. Wydaje się bo-

łeczeństwach. Sądzimy, że główna różnica

polega na podejściu romantycznym oby-

dwu nacji do kwestii narodowej. Polski ro-

mantyzm opiera się bowiem na idei walki

o niepodległość, opartej na wizji Polski jako

„przedmurza chrześcijaństwa”, zaś rosyj-

ski bazuje na ideach panslawizmu, co ro-

dzi zasadniczą sprzeczność między twór-

cami tych kultur literackich.

wiem, że właśnie konteksty historyczne,

religijne i społeczne powodują, że Polska

jest tu postrzegana jak część kultury za-

chodniej, wrogiej Rosji, natomiast Rosja

jako część kultury wschodniej, wrogiej

Polsce. Równie ważna jest w tej książce

analiza optyki widzenia świata i człowie-

ka w opowiadaniach i książkach polskich

i rosyjskich autorów literatury SF, ale i wska-

zanie jej przyczyn historycznych oraz ty-

powo społecznych, określanych wzorami

kultury obowiązującymi w tych dwóch spo-

Druga praca krakowskiego badacza pt.

Szkice o fantastyce zawiera analizę litera-

turoznawczą twórczości nazywanej fan-

tastyką i składa się z dwu części: O Lemie

i innych, i Jeszcze o Strugackich, oraz Wstę-

pu i Literatury. To już zdaje się trzecia książ-

ka tego autora związana z jego zaintereso-

waniami tym gatunkiem literackim. Tym

razem autor powraca do swoich badań

i analiz spuścizny Borysa i Arkadego Stru-

gackich, Stanisława Lema, Iwana Jefremo-

wa, Herberta G. Wellsa, pisarza młodsze-

Fot. Antoni Pietryka
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go pokolenia – Łukasza Orbitowskiego, ale

i twórców rodzimej fantastyki, których

wybrane teksty zostały opublikowane w

roku 2004 w książce PL+ 50. Historia przy-

szłości pod redakcją Jacka Dukaja. Znala-

zły się tam m.in. opowiadania autorstwa:

Ryszarda Kapuścińskiego, St. Lema, Mar-

ka Oramusa, Ł. Orbitowskiego, Marka Zim-

niaka, Olgi Tokarczuk czy Jerzego Sosnow-

skiego. Sądzimy jednak, że ta publikacja

to nie zbór utworów przedstawiających ty-

powo klasyczne podejście, jakim charak-

teryzuje się fantastyka oparta głównie na

futurologii naukowej, ale raczej pisarstwo

poszerzające rozważania fantastyczne o ele-

menty ideologiczne, religijne i  typowo post-

modernistyczne, o widzenie świata poprzez

pryzmat jego obrazu przedstawianego w li-

teraturze fantastycznej.

Pierwsza część tej pracy Kajtocha to

typowe szkice literaturoznawcze poświę-

cone gatunkowi SF, stworzonemu przez

polskiego mistrza tego typu literatury – St.

Lema, tłumaczonego na 40 języków świa-

ta: począwszy od jego debiutu z roku1946

– Człowiek z Marsa – po najbardziej znane

w kraju, ale i na świecie opowiadania i po-

wieści fantastyczne, jak np. Solaris, Bajki

robotów, Wizja lokalna. Kajtoch wyróżnia

cztery okresy w jego twórczości (a może

nawet pięć), podążając za kolejnymi wizja-

mi świata i człowieka tego krakowskiego

autora, inspirowanymi nowymi osiągnię-

ciami nauki, cybernetyki, nowych techno-

logii, ale i biologii i kosmologii. To, co po-

zwala wydzielić te okresy, wynika z pogłę-

bionej analizy form symbolicznych obec-

nych w kolejnych fazach tej twórczości,

dzięki którym prowadził on grę informa-

cyjną z publicznością, ale i w sferze aksjo-

logicznej grę dobra ze złem. Rzecz jasna

tak widziana twórczość autora Summa tech-

nologiae zasadnie potwierdza analizy i pro-

Fot. Antoni Pietryka
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gnozy krakowskiego teoretyka literatury fu-

turologicznej.

Druga część – to szkice skupiające się

ponownie na sylwetkach twórczych braci

Strugackich, nawet na ich osobistych kon-

taktach z autorem, ewolucji krytyki literac-

kiej poświęconej fantastyce w Polsce,

Związku Radzieckim, a następnie w Fede-

racji Rosyjskiej. Duża część tego rozdziału

zawiera szkice o rozwoju literatury fanta-

stycznej Łukasza Orbitowskiego, który swoją

przygodę pisarską rozpoczynał opowiada-

niami przesiąkniętymi „literaturą grozy”,

kojarzoną wcześniej z pisarstwem Stefana

Grabińskiego. Kajtoch podkreśla specyfi-

kę, estetykę tej prozy przesiąkniętej horro-

rem, pełnym krwi i gwałtu, która stopnio-

wo coraz bardziej ocierała się o fantastykę

(Złe wyobrażenia, Objawienia, czy Psy wi-

gilijne), by wreszcie określić ją mianem

„horroru satanistycznego”. Kajtoch poświę-

ca również uwagę debiutowi książkowemu

Orbitowskiego z roku 2006 Horror show,

przepełnionemu grozą i obrzydliwościami,

i przypomina jego współpracę z Jarosła-

wem Urbankiem, która zaowocowała tek-

stem Żertwa.

Można tu znaleźć również interesują-

ce rozważania nt. przyszłości ciała i ducha

człowieka, przyszłości kulturowo-cywiliza-

cyjnej Polski i Europy, ale i całego gatun-

ku homo sapiens. Rzecz kończy obszerny

szkic, o którym była mowa na początku

tego szkicu, tj. o książce polskich autorów

wydanej po II wojnie światowej, czyli PL+50.

Historia przyszłości, których niektóre ele-

menty twórczości mieściły się w szerokim

rozumieniu fantastyki literackiej. Na koń-

cu Kajtoch formułuje pewien dylemat,

z którym pora się nie tylko fantastyka lite-

racka, a mianowicie: czy człowiek winien

się kierować w wyborze przyszłości wiel-

kimi ideologiami, teoriami naukowym, ide-

ami religijnymi, czy własnym instynktem

moralnym? Autor odpowiada, że wszyst-

kie te elementy są ważne, ale najważniej-

szy jest ów instynkt moralny, co w jego

opinii czynili Strugaccy, Lem, Terlecki

i inni, dzięki czemu ich twórczość cieszyła

się i dalej cieszy się popularnością wśród

publiczności, ale i jest źródłem inspiracji

w innych sztukach, np. plastycznych,  mu-

zycznych, filmowych.

Przedstawione książki autorstwa Woj-

ciech Kajtocha może nie stanowią jakichś

systematycznych rozpraw o charakterze

wręcz podręcznikowym, opisujących w peł-

ni polsko-rosyjskie stosunki literacko-kul-

turowe czy pełne prezentacje literatury fan-

tastycznej, ale stanowią ważny i oryginalny

wkład do tego typu badań. Autor nie daje

recepty, ani nie stawia prognozy na temat

przyszłości tych polsko-rosyjskich stosun-

ków literackich, jak również na tworzenie

literatury fantastycznej, ale przekonywują-

co podpowiada, że fantastyka literacka jest

najlepszą sztuką poszerzania granic wy-

obraźni ludzkiej, a w konsekwencji granic

jednostkowego i zbiorowego poznania

człowieka, bez którego jego los byłby jesz-

cze bardziej brutalny, pozbawiony szczę-

ścia, ale i przysłowiowej nadziei na przy-

szłość, co – rzecz jasna – dotyczy również

kultur literackich Polski i Rosji.    �

W. Kajtoch, Szkice polonistyczno-rusycystyczne,

Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn

2015, s.188 i W. Kajtoch, Szkice o fantastyce, Wy-

dawnictwo Solaris, Stawiguda 2015, s. 220.



50

Zgodnie z coroczną tradycją krakowska

Rada i Rada Naczelna Towarzystwa Kultury

Świeckiej oraz stowarzyszenie „Kuźnica”

zaprosili swoich członków i sympatyków na

uroczystą sesję popularno-naukową poświę-

coną Tadeuszowi Żeleńskiemu Boyowi – pro-

pagatorowi uniwersalnych wartości humani-

zmu. Sesja odbyła się 7 grudnia 2015 roku

w lokalu Kuźnicy, a rozpoczął ją wykład prof.

Bolesława Farona o związkach Tadeusza

Boya z Krakowem. Pof. Faron przedstawił

życie i twórczość Boya w okresie gdy miesz-

kał on w Krakowie, podkreślił jego znaczący

wkład w powołanie kabaretu „Zielony Balo-

nik”, który był wydarzeniem bulwersującym

ówczesne środowiska, nie tylko intelektual-

ne. Prelegent omawiając twórczość T. Boya

przedstawił go jako dosadnego krytyka zgnu-

śniałych i ortodoksyjnych ówczesnych elit,

który świadomie wchodził w spór intelektual-

ny poprzez dosadne, kpiarskie i często rubasz-

ne opisywanie współczesnych czasów. Pro-

fesor Faron podkreślił również wielki doro-

bek T. Boya w tłumaczeniu francuskiej

literatury na język polski, co bliżej przedsta-

wiła dr hab. Marzena Chrobak, w swoim wy-

kładzie o T. Boyu Żeleńskim jako wybitnym

tłumaczu literatury francuskiej. Scharaktery-

zowała jego dorobek jako tłumacza oraz

omówiła okres pobytu T. Boya Żeleńskiego

we Francji, w trakcie którego zdobył tam wiel-

kie uznanie i szacunek, a za dorobek trans-

latorski został wielokrotnie odznaczany wy-

sokimi odznaczeniami francuskimi. Kolejnym

wykładowcą był prof. Jerzy Wiatr. Przedstawił

on charakterystykę środowisk, do których  od-

nosił się T. Boy Żeleński w swojej twórczości

oraz omówił aktualność problematyki pod-

noszonej przez Boya. Profesor Wiatr wyka-

zał, jak współczesne elity, w tym również elity

SŁAWOMIR BRODZIŃSKI KRONIKA

Sesja popularno-naukowa poświęcona

Tadeuszowi Żeleńskiemu Boyowi
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lewicowe odeszły od Boyowskiej wersji oce-

ny rzeczywistości. Podkreślił, że dzisiaj bar-

dzo potrzebne jest przypominanie twórczo-

ści T. Boya Żeleńskiego, ponieważ głoszone

przez niego hasła są nadal aktualne. Następ-

nie rozpoczęła się dyskusja, w której udział

wzięli między innymi doc. Andrzej Kurz oraz

dr Józef Kabaj. Ostatnim mówcą był dr Zdzi-

sław Słowik, który odniósł się do wygłoszo-

nych referatów i przestawił, jak w dzisiejszej

rzeczywistości aktualne są zasady i wartości

podnoszone przez T. Boya Żeleńskiego w jego

twórczości oraz jak Towarzystwo Kultury

Świeckiej stale czerpie z dorobku T. Żeleń-

skiego Boya. W zakończeniu swojego wy-

stąpienia dr Z. Słowik przedstawił plany i kie-

runki działania TKŚ na najbliższą przyszłość.

W drugim punkcie spotkania Prezes RW

TKŚ w Krakowie Jan Nowak złożył rezygna-

cję z pełnionej funkcji, co motywował pode-

szłym wiekiem (skończone 87 lat) i stanem

zdrowia. Zebrani jednogłośnie przychylili się

do prośby J. Nowaka i również jednogłośnie

akceptowali kandydaturę dotychczasowego

wiceprezesa Józefa Kabaja  na funkcję pre-

zesa RW TKŚ w Krakowie. Na zwolnione sta-

nowisko wiceprezesa RW został jedno-

głośnie wybrany  Mieczysław Jakubiec, a na

członka Prezydium RW została wybrana Sta-

nisława Urbaniak – w miejsce odwołanego

z członka Prezydium RW Jerzego Kornasia.

Kolejnym punktem było przekazanie przez

sekretarza Rady Krajowej TKŚ Z. Słowika

decyzji Prezydium RK o nadaniu Janowi No-

wakowi tytułu Honorowego Członka TKŚ

oraz Honorowego Prezesa krakowskiego

TKŚ.

Spotkanie zakończyło się szczerymi i go-

rącymi podziękowaniami  J. Nowakowi za

długoletnią działalność na rzecz laickiego śro-

dowiska oraz życzeniami długich lat życia w zdro-

wiu i dobrym samopoczuciu.                            �

Fot. Antoni Pietryka
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ANTONI PIETRYKA

Uroczystość otworzył prezes Stowarzy-

szenia Twórczego Artystyczno-Literackie-

go Stanisław Franczak, który przedstawił

kondycję współczesnej polskiej kultury oraz

zagrożenia wynikające z jej upowszechnia-

nia. Krąg odbiorców kultury, a w tym dzieł

20 listopada 2015 roku w Nowohuckim Centrum Kultury

odbył się Festiwal Międzynarodowych Spotkań Artystyczno-

Literackich pn. Pożegnanie Lata Pisarzy i Artystów 2015.

Były to już XX – jubileuszowe – posiady twórców różnych dzie-

dzin kultury jak literatów, malarzy, rzeźbiarzy i muzyków, akto-

rów i fotografików, a także krytyków sztuki i literatury – w tym

dziennikarzy oraz animatorów kultury, oraz młodzieży.

sujemy ten problem do władz państwo-

wych, decydentów kultury, aby czym prę-

dzej opracować właściwy program wycho-

wania kulturalnego, poczynając już od

przedszkola, by młodemu człowiekowi

wszczepić  n a w y k  odbioru kultury, czy-

tania, ale i rozumienia tekstu, opisu rzeczy-

wistości i świata, refleksji i umiejętności

wyciągania odpowiednich wniosków, za

które w pełni weźmie odpowiedzialność.

Ale jeśli nawet maturę zdaje się obecnie

w szkołach na podstawie testów, podobnie

jak na prawo jazdy, gdzie wystarczy opa-

nować materiał pamięciowo, a nie rozumo-

wo? Jeśli pozwolimy na powolny zanik ję-

zyka ojczystego, nie pisząc już listów, ba,

nawet pocztówek, bo wysyła się sms-y ze

skrótowcami, to komunikacja osobowa mię-

dzy nami stanie się prymitywna. Myślenie

zastąpią sygnały i pismo obrazkowe. Wy-

rośnie nam społeczeństwo, być może bar-

dziej syte (kiedy?), wyposażone w bogac-

two dóbr technicznych podnoszących

konsumpcyjność materialną, ale nie du-

chową. Ta pozostanie na poziomie ery ka-

mienia łupanego.

Dziś, przy coraz wyższym rozwoju tech-

nicznym i organizacyjnym kultury, coraz

bardziej w gruncie rzeczy zostaje ona spłasz-

Pożegnanie Lata Pisarzy

i Artystów 2015

twórców różnych dziedzin zawęża się nie-

bezpiecznie, mimo wzrostu technik komu-

nikacji społecznej – internetu, komórek, pro-

gramów tvp, itd. Okazuje się, że postęp

techniczny nie idzie w parze z upowszech-

nianiem kultury. Pora bić na alarm! Adre-
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czona. Odbiera się ją jedynie jako ekstrakt

produktu oryginalnego, albo wcale. To musi

się zmienić, bo grozi nam katastrofa. I to jest

pilne zadanie dla Rządu RP obecnej doby,

by w następnym XX-leciu naszych spotkań

wygłosić bardziej optymistyczne podsumo-

wanie tego stanu rzeczy, niż dzisiaj.

Prezes Stanisław Franczak przytoczył

szereg badań o kulturze instytucji nauko-

wych i zacytował wiersz wybitnego zna-

nego na całym świecie artysty malarza

i poety Janusza Trzebiatowskiego; wiersz,

który w tej dziedzinie sztuki konstatuje tak

tę rzeczywistość:

TEZA

Chcę wygłosić tezę mało popularną

o fatalnym analfabetyzmie w sferze
pojmowania sztuki;
o zaniku tęsknot do sztuk pięknych

dlatego wszelkie działania

w tej materii
są powinnością.

Tu rzucone ziarno
zakiełkuje za pięćdziesiąt lat

tak dojrzewa myśl

w glebie sztuki.

(z tomiku A może raz jeszcze powiesić

Chrystusa, Kraków 2015).

Następnie uczestniczący w spotkaniu

zastępca prezydenta m. Krakowa Andrzej
Kulig dokonał dekoracji najwyższym kra-

kowskim odznaczeniem Honoris Gratia
działaczy, członków Stowarzyszenia, a  to:

Piotra Augustynka – scenarzystę ma-

łych form teatralnych i dziecięcych, poetę,

współzałożyciela STAL i zarazem członka

Prezydium Zarządu Głównego.

Józefa Bratko – autora m.in. wybitne-

go dzieła Gestapowcy, jedynego w Polsce,

oraz wydanej przez Stowarzyszenie powie-

ści o pierwszej komisji katyńskiej Dlacze-

go zginąłeś prokuratorze?, a także malarza

i poetę, prezesa Głównej Komisji Rewizyj-

nej Stowarzyszenia.

Wyróżnieni odznaczeniem Honoris Gratia działacze, członkowie STAL (od lewej):

Piotr Zapart, Maciej Naglicki, Józef Bratko, Piotr Augustynek
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Macieja Naglickiego – poetę i krytyka

literackiego, niestrudzonego konferansjera

spotkań z literaturą i sztuką, wiceprezesa

Zarządu Głównego STAL.

Piotra Zaparta – reżysera filmów doku-

mentalnych, znanego biznesmena, prze-

wodniczącego Komitetu Budowy Pomnika

Króla Jana III Sobieskiego na Kahlenbergu

w Wiedniu.

W drugiej części spotkania, które pro-

wadzili Piotr Augustynek i Maciej Na-

Jak zwykle po zakoń-

czeniu spotkania, w któ-

rym uczestniczyli także

dyrektor NCK Zbigniew
Grzyb oraz przedstawi-

ciele organizacji twór-

czych – ZLP, ZASP,

SPAM, SPP, SPATiF, Fo-

tograficy i in., a także

młodzieży z różnych śro-

dowisk – odbyło się spo-

tkanie towarzyskie w ka-

wiarni U Jurka.

glicki – autorzy utworów zawartych w te-

gorocznym jubileuszowym almanachu czy-

tali je publicznie. Towarzyszył im Zespół

Artystyczny ARTIMA pod kierunkiem

Zbigniewa Huptysia, promujących swe

płyty i książkę pt. Gra w życie.

Podczas tych posiadów Wojciech Ha-
bela –  artysta scen krakowskich recytował

utwory o tematyce lwowskiej. On i kilku

działaczy otrzymali dyplomy honorowe

w uznaniu zasług dla Stowarzyszenia, m.in.

Sławomir Brodziński, Zbigniew Huptyś,

Ryszard Kosiba, Antoni i Barbara Pietry-
kowie.                                   �

Fot. Ryszard Kosiba
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SŁAWOMIR BRODZIŃSKI                                                   Z PRASY

PRZEGLĄD nr 20

– Byt pan u komunii?

– Nie. Ale byłem katolikiem z powodu chrztu

w okresie niemowlęctwa. A Kościół upo-

karza nawet wtedy, kiedy człowiek chce się

z niego wypisać. Musi przyprowadzić ze

sobą świadków; bo sam nie wystarczy.

– A pan próbował się wypisać?

– Ja się wypisałem i musiałem przyprowa-

dzić dwóch świadków, ponieważ nie mo-

głem zdecydować o sobie samym. Miałem

duże kłopoty z uzyskaniem z miejsca mo-

jego chrztu wszystkich papierów potrzeb-

nych do apostazji. To jest ta pogarda Ko-

ścioła.

– Dawno to było?

– Niedawno.

– Trudno było panu znaleźć takich świad-

ków?

– A skąd.

I poczuł pan coś?

– Nic nie poczułem. To wypisanie było spo-

wodowane arogancją, która płynie z Ko-

ścioła. Gdyby ludzie Kościoła uznali, że ja,

człowiek dorosły, mówię, że nie jestem ka-

tolikiem, i to wystarczy, zaakceptowałbym

to. Ale oni tego nie akceptują i uważają, że

jestem ich własnością. Dlatego dokonałem

tego formalnie, żeby zakończyć proceder

wtrącania się katolików do mojego życia.

Nie każdy ma odwagą wypisać się z Ko-

ścioła, ponieważ społeczność, zwłaszcza

niewielka, naznacza takich „odszczepień-

ców”, wyrzuca poza obręb.

Jeżeli uznamy 2 mld katolików za ciało

Chrystusa, to Kościół to ciało codziennie

krzyżuje, znieważa, wyśmiewa, gwałci lu-

dzi Wpisał w człowieka swoją matrycę nie-

woli, niskiego poczucia własnej wartości,

matrycę życia w grzechu. Ma doskonały

bat, bo tylko on może człowieka zbawić.

Kościół stanął między człowiekiem a nim

samym. Zablokował dostęp do głębszej

świadomości.

(...) – Religie próbują zakuwać w kajdany,

powiedzieć, że Bóg jest taki, taki i taki.

Odcinają człowieka od inspirowalności, od

stanu głodu poznania, od oczekiwania; Ko-

ścioły są najaktywniejszą stroną w oddzie-

laniu człowieka od niego samego, od du-

cha. Nikt tego tak skutecznie nie robi. Bo

duch to oświecenie, a człowiek oświecony

jest nie do zmanipulowania. Katolicy nie

rozumieją podstawowych symboli, które

wpychają z taką pychą...

PRZEGLĄD z 31.05.2015 r.

w rozmowie Angeli Bajorek

ze znakomitym pisarzem pochodzącym

z Górnego Śląska z Zabrza, który jest

twórcą niemieckojęzycznym – Janoschem

(wł. Horstem Eckertem) czytamy:

– Nic katolickiego nie ma dla mnie przy-

jemnego wydźwięku. Wszystko, co kato-

lickie, jest dla mnie odrażające. Zresztą

większość religii jest dla mnie wielkim świa-

towym oszustwem. Zawsze są ci na górze

i ci na dole. Religie powalają ludzi na kola-

na. A człowiek, który klęka albo pada na

ziemię, jest pokonany. Zawsze celem jest

przy tym okazanie władzy.

Co innego buddyzm. Buddyzm nigdy nie

grozi. Nie ma tam warstwy wyższej.

– Jak pan podchodzi do kwestii małżeń-

stwa?
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– Bez urzędowego przygwożdżenia zwią-

zek trzyma się lepiej, ponieważ obie stro-

ny muszą się zachowywać przyzwoicie,

żeby to drugie nie odeszło. Kościół Kato-

licki uznaje tylko katolicki ślub zawierany

między katolikami. Uważam to za idiotyzm.

Sens tego jest taki: jeśli oboje są katolika-

mi, muszą zrobić ze swoich dzieci katoli-

ków. Jeśli tego nie zrobią, popełnią grzech

śmiertelny. Ogień piekielny. Nigdy nie mo-

głem ścierpieć podobnej głupoty.

PRZEGLĄD nr 36 z 31.08.2015 r.

w felietonie Bronisława Łagowskiego

czytamy:

„Nie ma w Europie drugiego kraju, w któ-

rym zinstytucjonalizowano religia miałaby

tak wielki wpływ na państwo, na kulturę,

na rywalizacje partyjne jak w Polsce”.

RES HUMANA nr 6/139/2015

w artykule prof. Henryka Domańskiego

czytamy:

„Klęska SLD i zniknięcie z sali parlamentu

Zjednoczonej Lewicy – uważam, że jej spra-

wy w ostatnich tygodniach przed wybora-

mi zaczęły iść w dobrym kierunku. Rosło

jej poparcie społeczne po zjednoczeniu

z ugrupowaniem Twój Ruch; szkoda, że

zbyt późno. Na pięć dni przed wyborami

na scenie medialnej pojawiła się partia

Razem z jej liderem, młodym, niezwykle

elokwentnym, dynamicznym w retoryce

Adrianem Zandbergiem. Dotąd kompletnie

nieznany, błysnął podczas telewizyjnej de-

baty, która zastopowała niezły odbiór spo-

łeczny Zjednoczonej Lewicy – jako koali-

cji, zabrakło jej do wejścia do sejmu

zaledwie pół procenta. Oczekuję jej odro-

dzenia, ponieważ prawdziwa partia lewico-

wa musi występować w interesie klas niż-

szych”.

A prof. Janusz Reykowski pisze:

„(...) polityczna reprezentacja lewicy musi

wykazać, że jest wierna lewicowym warto-

ściom. Wyrazem tej wierności nie są pom-

patyczne deklaracje czy gesty sprzeciwu

wobec politycznych rywali. Dla lewicy naj-

ważniejsza jest wizja życia społecznego

i realistyczne projekty jej realizacji. Cele le-

wicy nie mogą się sprowadzać jedynie do

obrony interesów upośledzonych warstw

społecznych, ani też do obrony interesów

poszczególnych dyskryminowanych grup.

Realizując takie cele lewica jest równocze-

śnie odpowiedzialna za państwo jako ca-

łość – za jego teraźńiejszość i przyszłość,

w tym za ekonomiczne i polityczne prawa

obywateli. W społeczeństwie są obecne

różne ugrupowania i nurty lewicowego

myślenia, lecz są one skupione na wybra-

nych lewicowych celach. Polityczna repre-

zentacja lewicy powinna dążyć do ich inte-

gracji”.                                                           �
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  JÓZEF KABAJ

 Z PORTALI INTERNETOWYCH (onet.pl i gazeta.pl)

Komentarze na temat roli Kościoła

rzymskokatolickiego w gazeta.pl

~fty: W każdej kościelnej gablocie powin-

na być zamieszczona historia Kościoła,

a na lekcjach religii (w końcu państwo fi-

nansuje katechezę z budżetu ponad miliard

zł rocznie) dzieci by musiały ją na blachę

wykuć.

10 NAJWIĘKSZYCH ZBRODNI KOŚCIO-

ŁA KATOLICKIEGO:

1. Prześladowanie tzw. pogan: od chwili,

gdy za sprawą Konstantyna Krk stał się

religią panującą, przez kolejne 15 wieków

prześladował wszystkich bez wyjątku inno-

wierców; w ten sposób eksterminował całe

narody. Całkowita zagłada dotknęła m. in.

Prusów i Jaćwingów.

2. Prześladowanie heretyków, tj. chrześci-

jan ewangelicznych, m. in. krwawe kaźnie

zgotowane waldensom, katarom, prote-

stantom, noc św. Bartłomieja w Paryżu,

czyli słynna rzeź 3 tys. hugenotów z podju-

dzania papieża Grzegorza XIII.

3. Krucjaty, nie tylko przeciw muzułmanom

(ok. 1 mln ofiar), bo nawet przeciw katolikom

(krucjata aragońska), gdy chodziło o pienią-

dze i wpływy.

4. Święta Inkwizycja, czyli zbrodniczy sys-

tem śledczo-sądowy; szacunki minimalne

mówią o dziesiątkach tysięcy, a szacunki

maksymalne o liczbie przekraczającej mi-

lion straceń.

5. Wojny religijne: dziesiątki milionów ofiar

– np. podczas katolicko-protestanckiej wojny

trzydziestoletniej (1618–1648) na wielu ob-

szarach Europy wyginęło ponad 50 procent

populacji.

6. Prześladowania Żydów: od czasów Kon-

stantyna na mocy kolejnych edyktów pa-

pieskich byli eksterminowani, traktowani jak

niewolnicy i podludzie, okradani z majątków,

pozbawiani potomstwa. W ciągu 15 wie-

ków – ok. 10 mln ofiar.

7. Eksterminacja Indian: po odkryciu Ame-

ryki traktowanych przez Krk jako istoty bez

duszy, a więc nie ludzie. W wyniku plano-

wego wyniszczenia całych narodów (aby

zrobić miejsce dla białej rasy), chrześcijań-

scy konkwistadorzy i misjonarze wymordo-

wali ponad 70 mln Indian. To największy

holokaust w dziejach ludzkości.

8. Poparcie niewolnictwa: Kościół rzymski

nie tylko popierał niewolnictwo, ale też czer-

pał zyski z niewolniczej pracy. Bulla papie-

ża Mikołaja V (styczeń 1455 r.) stwierdza,

że niewolnictwo jest rzeczą właściwą i miłą

Bogu.

9. Wspieranie faszyzmu i dyktatur: wszel-

kie prawicowe dyktatury były miłe papiestwu;

tym milsze, im dyktatura była silniejsza.

Salazar, Franco, Hitler, Mussolini – wszyscy

ci krwawi dyktatorzy mogli liczyć na wzglę-

dy Watykanu. Papież Jan Paweł II nie ukry-

wał swoich sympatii do ludobójcy z Chile –

gen. Augusto Pinocheta.

10. Wykorzystywanie seksualne dzieci.

W  USA, gdzie wybuchła afera, co 20 ksiądz

katolicki wykorzystywał seksualnie małych

chłopców i dziewczynki. Przyjmuje się, że
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skala zjawiska molestowania seksualnego

przez kler Krk dotyczy nawet 5 mln dzieci.

~??: Jak typujecie, A czy B? Gdyby teraz

wprowadzana była nowa religia i nasi hie-

rarchowie (szczególnie Głódź, Dziwisz)

dostaliby taki wybór: A) Zachowują dotych-

czasowy stan; tj. pałace, służbę, limuzyny

z szoferami, biżuterię i kiece, ale w zamian

przyjmują nową religię i głoszą ludowi, że

poprzednia to był tylko taki pic dla [ich] ka-

siorki, albo: B) Zostaną wobec nich użyte

metody, które kiedyś Kościół sam skutecz-

nie stosował: łamanie kołem, stos...

green_bonobo: A mnie się wydaje, że

katolicy zasłużyli sobie na to, żeby ich po-

dyskryminować, tak jak przy stole dyskry-

minujemy ( stukając się w głowę) kogoś,

kto powie, że widział ducha, czy że umie

chodzić po wodzie. Nie musimy stać bez-

radni, kiedy słyszymy argumenty katolików

w rodzaju: „Jak można odrzucać nieskoń-

czenie dobrego Boga?”, czy: „Przecież tak

nakazuje prawo naturalne!”. Za kilka lat ten

dobry Bóg i to prawo naturalne mogą wy-

szczerzyć zęby ze stron nowej konstytucji

RP. Wtedy możemy pożałować, że nie

uświadomiliśmy ludziom, w jakie bzdury

każą wierzyć im biskupi. Powinniśmy wal-

czyć o zniesienie przepisu o obrazie uczuć

religijnych i ośmieszać, kompromitować

święte księgi. W obliczu lenistwa intelektu-

alnego wiernych, Fakt i Pudelek to najlep-

sze środki przekazu alternatywnej wiedzy

o treści Biblii. Wyobraźcie sobie, ile praw-

dy pokazałyby relacje z procesu jakiegoś

celebryty-bohatera, który świadomie i bez-

czelnie obrazi uczucia religijne milionów

Polaków (i, w przeciwieństwie do Dody,

dostanie jakieś wsparcie). Badania poka-

zują, że szybko spada liczba ludzi wierzą-

cych w cuda, piekło i diabła - i to w sytuacji,

kiedy rozmodleni redaktorzy TV nie mają

odwagi wybuchnąć śmiechem przekazując

informacje o kolejnych uzdrowieniach i ob-

jawieniach. Co by się działo, gdyby w tele-

wizji powiedzieli, że diabłów i cudów nie

ma?

transformator2014: Kościół twierdzi, że

problem pedofilii jest u nich marginalny, ale

to jest zwyczajne kłamstwo. Instytucja ta,

która do perfekcji opanowała sztukę kłam-

stwa i ukrywania swoich zboczonych współ-

braci, nie może ot tak przyznać się do tego

porażającego precederu. Okazuje się, że

na żadnej innej instytucji na świecie nie cią-

ży taka odpowiedzialność za czyny pedo-

filskie jak na Kościele katolickim. To właśnie

za murami tej wspólnoty powstał dokument,

który pod najcięższą kościelną karą, jaką

jest ekskomunika, nakazywał swoim pracow-

nikom w sprawach pedofilii bezwzględnie

milczeć, nawet jeśli byli świadkami gwał-

tów dokonywanych na dzieciach przez du-

chownych. Crimen sollicitationis to pa-

pieska instrukcja postępowania z duchow-

nymi dopuszczającymi się przestępstw sek-

sualnych wobec dzieci. Solicytacja, czyli na-

kłanianie przez spowiednika do czynności

seksualnych podczas spowiedzi, zachodzi-

ła w Kościele od zawsze, na tyle często,

że w 1962 r. Święte Oficjum (obecnie Kon-

gregacja Nauki Wiary, a kiedyś Święta In-

kwizycja) zatwierdziło, a papież Jan XXIII,

zwany dobrym papieżem Janem i Janem

uśmiechniętym, podpisał dokument, który

pouczał duchownych, co robić, kiedy ich

kolega po fachu gwałci dzieci. Crimen sollici-

tationis obowiązywał w Kościele aż do 18

maja 2001 roku, czyli przez większą część

panowania Jana Pawła II. Tyle lat obowią-

zywania tej instrukcji sprawiło, że kler do-

szedł wręcz do perfekcji w ukrywaniu zbo-

czonych księży i tuszowaniu tych odraża-
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jących czynów. Dlatego abp Michalik po-

wiedział to co powiedział, a ks. Oko ciągle

stara się odwrócić uwagę od tego gorszą-

cego „problemu” kleru watykańskiego. Ale

teraz czekamy na lawinę, pora na ofiary,

które wskażą swoich duchownych opraw-

ców, a tego już tym hipokrytom w sutannach

nie uda się zatrzymać! (…)

getz54: Księża katoliccy prostymi metoda-

mi socjotechnicznymi, jakimi posługują się

na codzień, rozbudzili w mieszkańcach

Czorsztyna fanatyzm religijny. Ci niewy-

kształceni górale, prosty lud pasterski, do-

stąpili zaszczytu okazania miłosierdzia,

wybaczenia win, za sprawą swojego pro-

boszcza mogli okazać swoją wielkodusz-

ność. Skorzystali z tego, zrobili frekwencję

i tyle. Biskup i księża wystąpili w tym przed-

stawieniu żałobnym niejako w manifestacji

lojalności zawodowej. Dali silny sygnał

w obliczu spadków powołań kapłańskich:

chodźcie do nas geje, lesbijki, pedofile, my

was obronimy, wasze zboczenia otoczymy

tajemnicą, żaden świecki sąd nie będzie

was sądził za wasze czyny dopóki my żyje-

my, amen. Ten biskup i ci księża poziomem

intelektualnym niewiele ustępują bacom,

gazdom i juhasom, hej!

lookret: >Kościół nie jest zwykłą organi-

zacją. Ma prawo i obowiązek zajmowania

stanowiska w sprawach moralnych. Otrzy-

mał prawo ‘zatrzymywania grzechów’. –

Owszem, jest zwykłą organizacją, uzurpu-

jącą sobie tytuł do bycia niezwykłą. A pra-

wo odpuszczania i zatrzymywania grze-

chów to jego największa uzurpacja.

chi-neng: W konkordacie państwo zobo-

wiązało się także do pomocy w remontach

zabytkowych kościołów i budynków kościel-

nych. W ubiegłym roku przekazano na ten

cel ponad 26 mln złotych. Konkordat gwa-

rantuje też wsparcie dla działalności cha-

rytatywnej kościoła. W ramach tych zapi-

sów, Caritas dostał w ubiegłym roku dotacje

w wysokości 5,5 mln złotych. Roczne wy-

datki z budżetu państwa, związane z funk-

cjonowaniem kościoła katolickiego:

– koszt związany za nauczaniem religii

w szkołach: około 1150 mln zł,

– dotacje dla Kościelnych Uczelni Wyż-

szych, wydziałów teologicznych, szkół,

przedszkoli i ochronek: 521 mln zł,

– Fundusz Kościelny: 89 mln zł,

– dotacje do remontów zabytków kościel-

nych: 26,6 mln zł,

– Ordynariat Polowy Wojska Polskiego:

19,2 mln zł,

– Caritas Polska: 5,5 mln zł,

– kapelani szpitalni: 3 mln zł,

– kapelani więzienni: 2,4 mln zł,

– kapelani Straży Granicznej: 842 tys. zł,

– kapelani Straży Pożarnej: 745 tys. zł,

– kapelani w policji: 441 tys. zł,

– kapelani Biura Ochrony Rządu:150 tys. zł.

RAZEM: blisko 1 820 mln zł

chi-neng: MILIONY STRAT PO PRA-

CACH KOMISJI MAJĄTKOWEJ.

Komisja Majątkowa przyznała zakonom

i parafiom o kilkaset rekompensat więcej,

niż one same złożyły wniosków. Były wnio-

ski, które Komisja rozpatrywała na „tak” po

kilka razy! Akta 57 spraw zniknęły – to wnio-

ski z rządowego raportu z pracy Komisji

Majątkowej, do którego dotarła „Gazeta

Wyborcza”. Komisja Majątkowa przez 22

lata rozpatrywała roszczenia instytucji Ko-

ścioła katolickiego. Archiwum Komisji na

polecenie Donalda Tuska badali prawnicy

z działu kontroli kancelarii premiera. Kan-

celaria odmówiła ujawnienia raportu.
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Dziennikarzom udało się jednak do niego

dotrzeć. Był w aktach sprawy przeciwko

członkom Komisji podejrzanym o korupcję

i działanie na szkodę skarbu państwa.

53 strony raportu: straty Skarbu Państwa

i niespotykany bałagan. Śledztwo proku-

ratury i CBA sprawiło, że rząd rok temu roz-

wiązał Komisję. 53-stronicowy raport to opis

strat Skarbu Państwa i niespotykanego ba-

łaganu. Dokumenty Komisji istniały wyłącz-

nie w formie papierowej. Nie rejestrowano

dat złożenia wniosku przez parafie czy za-

kony. Nie było informacji o roszczeniach,

sposobie i czasie ich zaspokojenia, warto-

ści przekazanych gruntów. Jeden wniosek

bywał rozpatrywany kilkakrotnie, rekord to

15 rozstrzygnięć w jednej sprawie!

Do najbardziej odpowiedzialnych

za tragedię mojego kraju należy

Watykan. Zbyt późno uświadomi-

łem sobie, że prowadziliśmy po-

litykę zagraniczną służącą jedynie

egoistycznym celom Kościoła ka-

tolickiego. Józef Beck, Bukareszt,

październik 1939.

promemo: Po obaleniu komunizmu wszy-

scy milcząco zgadzaliśmy się, że Kościół

pomógł w tej transformacji, a że jego po-

moc nigdy w historii nie była bezinteresow-

na, więc i tym razem trzeba będzie za to

zapłacić. Ale nikt nie spodziewał się, że

ceną będzie sprowadzenie Państwa do roli

wasala Kościoła, z segregacją obywateli

według klucza religijnego na „prawdziwych

Polaków” i pogardzanej reszty. Kiedyś Ko-

ściół był od nauczania, potem zaczął po-

uczać, teraz żąda wpływu na władzę, wkrót-

ce – pełnej władzy w Polsce. Ta „ewolucja”

Kościoła w Polsce jest od wielu lat widocz-

na jak na dłoni, ale tylko dla tych, którzy

mieli oczy otwarte. (…)

Religijność

nutka7.17: W Polsce lewicy nie ma od

momentu zgody na wprowadzenie religii do

szkół, krzyży do instytucji publicznych (szkół,

szpitali, urzędów itp.), powołania komisji

majątkowej działającej na rzecz kk, przyję-

cia przez przedstawicieli tejże lewicy kon-

kordatu.

apatryda_ateista - @losowynik: Ciekawe

czym się różni egzorcysta w osobie księdza

katolickiego od szamana znad Amazonki?

Chyba tylko ubiorem.

leming_13: A skąd pewność, że nie wy-

pędzają Mzimu, tylko diabła? Ludowe bzdury.

cyreliusz: Wszystkie kultury Świata stwier-

dzają istnienie i działanie złego ducha. Tak-

że Biblia i Koran. Wszystkie kultury Świata

usiłują z nim jakoś walczyć. Jak ktoś chce,

może temu zaprzeczać. Może też zaprze-

czać, że ziemia jest okrągła. W tych przy-

padkach trudno odróżnić chorobę psy-

chiczną od działania złego ducha. Zły duch

to inteligencja wielokrotnie większa od in-

teligencji człowieka. Jak ktoś się spodziewa

prymitywnego działania, to jest w błędzie.

Niewykluczone, że manifestacja w postaci

opętania jest w tym celu, żeby pokazać moc

złego ducha i jego możliwości.

bazbaz73 – @cyreliusz: Powiedz mi – jak

tego szatana znaleźć? Mam kilka potrzeb

i nieużywaną duszę do przehandlowania.

Oddam ją w dobre ręce, bo mnie niepo-

trzebna. Szukałem już na rozstajach dróg,

w różnych śmiesznych instytucjach, ba –

do kościoła nawet wszedłem. I co? Nie ma!

Jest podaż, a popytu nie ma! Jak to jest,

że ten wasz szatan atakuje niewinne

owieczki, a spokojnego handelku nie chce
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na szubienicy biskupa Kossakowskiego

oraz biskupa Massalskiego, a prymas Po-

niatowski zażył truciznę w cieniu budowa-

nej dla niego szubienicy. Wszyscy trzej byli

płatnymi kolaborantami cara Rosji.

Aborcje – z portalu gazeta.pl

W rozmowie z katolickim publicystą Toma-

szem Terlikowskim prof. Chazan mówi

o wątpliwościach co do zaangażowania się

w ruch pro-life, potwierdza też znany już

fakt, że on sam też dokonywał aborcji. Ale

zaznacza: – Nigdy nie byłem czołowym

aborterem, raczej jednym z wielu. Podaje

liczbę – „może 500”.

adam.127 – @fakiba: Wg nomenklatury

słownej Terlikowskiego, aborcja to zabój-

stwo... W takim razie Piecha i Chazan,

wykonując tysiące skrobanek, to wielokrotni

mordercy, ludobójcy, bez sumienia! Dlacze-

go zatem Terlikowski i jemu podobni nazy-

wają kobiety po aborcji morderczyniami

dzieci, a takich ludobójców, jak właśnie

Piecha czy Chazan wynoszą na piedestał,

stawiając ich jako „prawdziwych katolików-

patriotów”? Tych dwóch zbrodniarzy moż-

na porównać do nazistowskiego zbrodnia-

rza Josefa Mengele!

newwandea – @ruchaka: Ja się na pew-

no nie mylę – w myśl Waszej terminologii

ten pan zabił (oficjalnie) około 500 dzieci.

Nieoficjalnie – być może nawet kilka razy

tyle. Zabił 500 dzieci – warto to powtarzać

przy każdej okazji, żebyście zapamiętali.

frakcja-z: Przyznaje się do wykonania 500

aborcji, a przez kościół uważany jest za

obrońcę życia?

�

przeprowadzić? Zresztą fascynuje mnie

ideologia szatana w chrześcijańskim wy-

konaniu. Jest sobie gostek (stworzony

zresztą przez wszechwładnego, wszech-

wiedzącego Boga, co już samo w sobie jest

absurdem – przecież w momencie kreacji

szatana Bóg już wiedział, że będzie on jego

antagonistą, a więc stwarzając go sam tego

chciał i teraz go zwalcza posyłając same-

go siebie w ciele człowieka, by się pomę-

czyć i przebłagać samego siebie za grze-

chy spowodowane przez gostka, którego

stworzył – seems legit) który chce, by na

ziemi zapanowało zło, a jednostki, które

jego namowom ulegają i to zło czynią, nie

zasługują na jego nagrodę, tylko na karę,

którą w imieniu swojego stwórcy wymierza

grzesznikom w piekle... (...).

starzec63 – @leminglogin: (...) Zaprosili

(…) wojska carycy Rosji targowiczanie, na

czele których stali (...) biskupi: 1. prymas

Michał Jerzy Poniatowski; 2. bp chełmski

Wojciech Skarszewski; 3. bp żmudzki Jan

Stefan Giedroyć; 4. bp poznański Antoni

Onufry Okęcki; 5. bp łucki Adam Narusze-

wicz; 6. bp wileński Ignacy Jakub Massal-

ski; 7. bp inflancki Józef Kossakowski; 8.

bp przemyski Michał Sierakowski. O takich

kreaturach jak Szczęsny Potocki, Xawery

Branicki, czy Seweryn Rzewuski lepiej nie

wspominać! A całej tej bandzie błogosła-

wił i życzył powodzenia na uroczystym po-

łączeniu Targowiczan Litwy i Polski Papież

Pius VI. Tzw. Konfederacja Obojga Naro-

dów. Ojciec Święty powstańców Powstania

Listopadowego nazwał warchołami, wi-

chrzycielami i buntownikami, a klerowi pol-

skiemu nakazał, by przekonywał Polaków,

że władza cara pochodzi od Boga i należy ją

uznawać. Powstańcy Kościuszki okazali

swoją dojrzałość i patriotyzm, gdyż powiesili
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WYDARZENIA ����� KOMENTARZE

� „No i stało się. Lewica została za burtą,

choć mam nadzieję, że nie utonie. Nie ma

jej w sejmie ani senacie. Odczujemy to

bardzo na charakterze ustrojowym państwa

i podejmowanych decyzjach”. Poza lewicą

nikt nie upomni się o świeckość państwa

czy państwo sprawiedliwości społecznej”

– mówił w wywiadzie w „Przeglądzie” z maja

2015 r. (nr 42) prof. Mirosław Karwat. O sile

lewicy decyduje przede wszystkim zwar-

tość ideowa, tyle tylko, że program lewicy

trzeba nie tylko stworzyć, a właściwie „od-

świeżyć”, ale przestrzegać go i  konse-

kwentnie realizować. Prawdą jest, że pod-

stawowy elektorat jakim są emeryci, ludzie

biedni i wykluczeni, w dużej mierze przejął

PiS, a częściowo PO. Nie będzie łatwo go

przekonać, by przeszedł na stronę lewicy.

To oderwanie się od podstawowego źró-

dła i zbagatelizowanie potrzeb tej części

społeczeństwa będzie sporo nas koszto-

wało. Czas do boju, a nie na błogi zimowy

sen, na który mogą sobie pozwolić tylko

niedźwiedzie. Pod warunkiem, że mają

bezpieczny barłóg.

� Jaki będzie rozwój gospodarczy Pol-

ski, jeśli PiS nie doprowadzi nas do kata-

strofy? A grozi nam ona w przypadku chęci

spełnienia księżycowych obietnic progra-

mowych z kampanii wyborczej. Choćby

owo obiecane 500 złotych na każde dziec-

ko, które uczyni kwotę co najmniej 25 mi-

liardów złotych do znalezienia w budżecie.

Toteż PiS powolutku wycofuje się z obiet-

nic ograniczając liczbę rodzin, które mo-

głyby liczyć na ten podarunek, a to poprzez

rezygnację z dotowania pierwszego dziec-

ka, a to ustalając granicę dochodów rodzin-

nych na jednego członka rodziny... A inne

obietnice? Wyborcy mają dobrą pamięć i

na pewno rozliczą nieuczciwych graczy

kampanijnych.

� I znów ze strony PiS – czego zresztą

można było się spodziewać – jest najnow-

sza zapowiedź rewizji ustaleń katastrofy

smoleńskiej z 2010 r. Groźnie brzmi dekla-

racja Antoniego Maciarewicza, ministra

MON, że obecnie należy bezzwłocznie

wcielić dwa śledztwa. Jedno dot. „prawdzi-

wego” przebiegu katastrofy i ustalenia czy

był to zamach, czy też nieumiejętność spro-

wadzenia samolotu przez rosyjską obsłu-

gę. Drugi zaś proces dotyczyłby ustalenia

osób, które są winne z powodu złego (czy

świadomego?) przygotowania lotu maszy-

ny. W obu przypadkach, tak postawiona

teza z góry ustala winnych. Ściągnięto na-

wet z Madrytu ambasadora RP Tomasza

Arabskiego, skracając jego kadencję i po-

zostawiając do dyspozycji śledczych, jako

b. szefa kancelarii rządu, odpowiedzialne-

go za przygotowanie wizyty. I dzieje się to na

oczach „całego narodu”, w imieniu którego

rządy autorytarne sprawuje PiS wybrana

przez 18,6% uprawnionych wyborców. Ci,

którzy nie poszli, nie mieli przecież ochoty

głosować na PiS!

� Amerykańska uczona dr Jean Twengo

opublikowała swe badania w książce pt.

Pokolenie ja, w której udowadnia, że „lu-

dzie urodzeni po 1982 – to najbardziej

narcystyczne pokolenie w historii”. Na-

suwa się nieodparcie refleksja, czy nasi

trzydziestolatkowie (bo około tyle liczy so-

bie to pokolenie) są tacy w istocie. Jeśli tak,

to niech nas bogowie mają w opiece.
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� Władza ustawodawcza jest w rękach

jednej partii, co z demokracją ma niewiele

wspólnego. Władza wykonawcza także

w coraz większym stopniu. Tylko w samo-

rządach jest ustalony tryb sprawowania

władzy, choć i tu są już podchody i boje

o stanowiska przedstawicieli „jedynie słusz-

nej partii”. Tylko władza sądownicza trzy-

mała się jakoś do tej pory, ale i na nią przy-

szła „kryska”. Otóż planuje się połączenie

funkcji ministra sprawiedliwości z funkcją

prokuratora generalnego. Pamiętamy tę

niechlubną przeszłość, gdy ministrem ta-

kiego tworu był Zbigniew Ziobro. Wraca

więc „stare nowe”. W gruzy walą się de-

mokratyczne zasady prawa. Nadchodzi

czas apokalipsy, w której sąd ostateczny

będzie pełnił znów „nowy” minister, znany

ze swych poglądów i dokonań. „Przegląd”

nr 48 z 29.11.2015 r. ujawnia stenogramy,

z których dowiadujemy się m.in., że proku-

ratura apelacyjna z Katowic, „skąd wywo-

dzi się Ziobro, chciała sprawdzić, czy nie

występują powiązania pani Marii Kaczyń-

skiej ze światem przestępczym”. Nic do-

dać, nic ująć.

� Pomysł PiS-sowskiego rządu RP, by

obłożyć jednolitym 2% podatkiem obroto-

wym wszystkie sieci detaliczne, może  do-

prowadzić rodzinne firmy do bankructwa.

A przez taki podatek niechybnie wzrośnie

popyt na tańsze produkty z marketów. No

i czai się inflacja oraz wzrost bezrobocia.

Tak więc miast w duże, zagraniczne firmy,

pomysł ten uderzy w małe polskie sklepy.

Ktoś nie pomyślał, nim wyszedł z tą bez-

sensowną propozycją. No cóż, tacy fa-

chowcy i politycy siedzą w PiS. A to dopie-

ro początek.

� Okazuje się, że hasło wyborcze „wszyst-

kie leki dla osób powyżej 75 lat za darmo”

już nie obowiązuje. Policzono, podsumo-

wano i wyszło, że musi powstać wykaz dar-

mowych leków dla seniorów – o czym ra-

dośnie poinformował minister zdrowia

Konstanty Radziwiłł. To jeszcze nic! Waru-

nek podstawowy – leki wykazane w spisie

ministerialnym, będą możliwe tylko dla...

najuboższych. Co to znaczy, nikt nie wie.

Wszyscy czekają, aż granicę pomiędzy

ubogimi i najuboższymi wytyczy sam nad-

prezes Kaczyński. Może w przyszłości to

się zmieni – zapowiedział minister. Kiedy?

Na świętego Dygdy, co go nie ma nigdy –

jak mówi przysłowie.

� Prezydent Andrzej Duda nie miał pra-

wa ułaskawiać Mariusza Kamińskiego, ani

nikogo z jego współpracowników. To praw-

da, że Kamiński nie był prawomocnie ska-

zany, ale przecież udowodniono mu winę.
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Postępowanie sądowe w jego sprawie nie

było wszak skończone. Kamiński więc miał

status oskarżonego, a nie skazanego.

A więc kogo ułaskawia prezydent? Prze-

cież to wciąż nieskazany, a więc... czy pre-

zydent uznał go za winnego i zastosował

prawo łaski, czy też zrobił to wbrew pra-

wu? Czyżby cel uświęcał środki, według

znanej zasady Machiawellego? Ale pocze-

kajmy na skutki. Przecież – jak mówi mec.

Jan Widacki – „wszystkie służby policyjne

i specjalne, także prokuratura, dostały czy-

telny sygnał: podsłuchujcie, podglądajcie,

nie oglądajcie się na przepisy!”. I co to ma

wspólnego z państwem prawa?

� Terroryzm objawił się brutalnie w Pary-

żu. Efekt – 130 mieszkańców zginęło, bli-

sko 200 jest rannych. Stan oblężenia i stan

wyjątkowy przeżyła Bruksela, kto następ-

ny? Wszyscy z lękiem wychodząc na ulice

oglądają się na innych, nawet dzieci mogą

być podejrzane. W najgorszej sytuacji są

muzułmanie, którzy tu i ówdzie odcinają się

od terroryzmu, ale jak ich odróżnić od praw-

dziwych terrorystów? „Nawet nieudany za-

mach – mówi ekspert w zakresie między-

narodowego terroryzmu, dr Krzysztof Lidel

– jest sukcesem terrorystów, bo cały czas

będziemy na jego temat dyskutować”. Roz-

poczęto zbiorowe naloty na państwo islam-

skie, ale na razie nie widać efektów. Jedy-

nie cieszyć się może prezydent Syrii Asad,

bo jego przeciwnicy są w opałach. Ale rzecz

w tym, że terroryzm mieści się w szalonych

głowach i niekoniecznie musi mieć pań-

stwo. Jak go zwalczać, to najważniejszy

problem, na który pilnie trzeba znaleźć od-

powiedź.                         �

          Opr. Zespół

         pod kierunkiem

Sławomira Brodzińskiego

JÓZEF BRATKO

Poeta czarodziej

mówią poezja zwierciadłem duszy

dusza umownym znakiem

bycia

i

wieczności

zatem

czym jesteś duszo moja

czym jesteś poezjo

poeta czarodziej pakt zawarł

wersy posiał nad polem

rozoranym moździerzowym strzałem

z mgieł

i

pamięci

wiódł na barykady zastępy

w obłok układał gwiezdny

by

wiatr znad ruin ptasie formować mógł

 szyki

i

blask ścigał bajkowe kolory iluzji

rozkołysany inny objawiał się świat

w szarzejącym świcie

pokrętnych tras

litanią niedopowiedzianych nadziei

śladami wielkodusznych gestów

pośród pni odeszłego strachu

strzępów porzuconych map

opuszczonych rąk

bezładu

i

zrobiło się cicho

szybsze od ognia

mocniejsze

niż złożone do modlitwy dłonie

aktów strzelistych poranków

 nienasyconych

dzwoniące echem w pustym plecaku

 aluminiowej menażki

poeta czarodziej nie przywiódł złotego runa

i

berła nie cisnął do stóp

(życie samo napędzało swój bieg)

i

tylko

ostatniej wódki pozostał smak

i

ptaki czarnodziobe

po łęgach roznosiły

marzenia

różanolicych obietnic
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Religia jest dla ludzi bez rozumu.

Józef Piłsudski

Latarnie morskie są znacznie pożyteczniejsze od ko-

ściołów.

Abraham Lincoln

Najtańszym podziękowaniem jest „Bóg zapłać”.

Adolf Jończyk

Największe zagrożenia dla Polski to nacjonalizm i kle-

rykalizm.

Jerzy Giedroyć

Klerykalizacja pogłębia się nie z powodu religijności

Polaków, ale z powodu strachu.

Olga Lipińska

Kościół to najbogatsza firma na świecie, choć handlu-

je towarem, którego nikt nigdy nie widział.

Bohumil Hrabal

Księża i prałaci, wy oczekujecie zbawienia tylko od

złota.

Adam Mickiewicz

Gdyby Bóg istotnie liczył się dla swych kapłanów wielokroć więcej od wartości

doczesnych, nie zabiegaliby o nie aż tak łapczywie.

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Naród powinien być panem własnego losu i jego prawa powinny być nadrzędne

wobec praw Kościoła. Żadna religia nie może im przeczyć, odwołując się do pra-

wa boskiego; przeciwnie każda religia powinna być posłuszna prawu ustanowio-

nemu przez naród.

Tadeusz Kościuszko

W demokracji żadna religia niie powinna obowiązywać jako prawo.

John Irving

Wybrał J.K.




