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SŁOWO OD REDAKTORA

SŁOWO
lat mija REDAKTORA
w br. od tragicznej śmierci naszego patrona Tadeusza Żeleńskiego
Już75OD
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Obamy o przestrzeganie Konstytucji. Drugim ważnym wydarzeniem były Światowe Dni
wspomnienia prof. Pasenkiewicza dotyczących spotkań z żołnierzami radziecMłodzieży, z których młodzi wywieźli na pewno najważniejsze – związki przyjaźni, które
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2018
W numerze
zamieszczamy
tym razem m. in.: etyka dla młodych (i nie tylko) w wydaniu
prof. Piotra Szydłowskiego, o etyce i filozofii Eriugeny pisze Józef Kabaj, a o teologii
wyzwolenia Krzysztof Szymański. Ponadto Andrzej Pierzchała o badaniach nad materią i felietony o etyce Piotra Augustynka oraz Macieja Naglickiego. A przede wszystkim
bogaty materiał o Tadeuszu Boyu Żeleńskim, do którego zapraszamy rocznicowo.

Miłej lektury.Z wielkim żalem zawiadamiamy,

że 27 listopada w wieku 91 lat zmarł

Niech ten magiczny Wieczór
Wigilijny
przyniesie ludziom
STEFAN
BERDAK
spokój i nadziejê na przysz³oœæ
artysta – plastyk, długoletni redaktor graficzny Forum Myśli Wolnej,
nasz wypróbowany przyjaciel.
we Lwowie
w roku 1927
wraz zUrodzony
Zespo³em
Redakcyjnym
niemal całe swoje życie związał z Krakowem. Tutaj ukończył Liceum
Sztuk Plastycznych, a w roku 1955 uzyskał dyplom Akademii Sztuk
Pięknych. Uprawiał równolegle malarstwo, rysunek, grafikę i emalierstwo. W latach 90. Był redaktorem graficznym tygodnika „Przekrój”. Z jego twórczością kojarzyć nam się będą projekty kolejnych
okładek numerów Forum Myśli Wolnej. Pozostawił nam ich jeszcze
kilkanaście. Sumiennie je wykorzystamy. Nie zapomnimy. Żegnaj,
Czasopismo dostępne bezpłatnie w internecie na stronie www.forummysliwolnej.pl
Przyjacielu.
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Czasopismo dostępne bezpłatnie w internecie na stronie www.forummysliwolnej.pl

Naszym wytrwałym i incydentalnym czytelnikom,
fanom jak i adwersarzom życzymy jak najszczerzej
SPOKOJU i PRZEWIDYWALNOŚCI w nadchodzącym 2019 roku.
Spokoju, bo z całą pewnością nam się należy, przede wszystkim od wybrańców
Suwerena. Zamiast „działać”, niech wprzódy zaczną myśleć.
Przyda się, choć to trudne… Przewidywalności, bo nic tak nie rujnuje człowieczej doli
jak brak reguł, brak pewności tego, co za najbliższym zakrętem…
A inne życzenia? No, cóż, czy i w tym przypadku koniecznie musimy
być oryginalni? Nie będziemy. Tak więc inne życzenia:

ZDROWIA, SZCZĘŚCIA, POMYŚLNOŚCI!
Na ten Nowy Rok!
Redakcja

„Pejzaż zimowy z pułapką na ptaki” - Pieter Brueghel młodszy

TEMATY SPRZED LAT
Nie po raz pierwszy sprawdza się powiedzenie, że historia lubi zataczać
koło, że się powtarza, ale zawsze jako farsa, itd., itp. Trafiłem bowiem niedawno
w zbiorze Boy o Krakowie na tekst pochodzący z roku 1930. A o czym? Wystarczy jako odpowiedź przeczytać sam tytuł: WYBORY A DZIECI.
Tytuł zda się świadczyć dobitnie nie tylko o wnikliwości i spostrzegawczości
Boya. Można także powziąć mocne przekonanie o profetycznych talentach naszego Patrona. Niech nas nie zmyli data powstania tej opowieści. Nic bowiem
z aktualności przemyśleń autora nie ubyło, nie zwiędło, nie pokryło się kurzem
staroci. Artykuł Boya wygląda tak, jakby został napisany całkiem niedawno.
A że przy okazji mamy koegzystencję stulecia odzyskania niepodległości i terminu wyborów – no cóż… Boy zapewne prorokiem był.
Można by sądzić, że wybory i dzieci (a także niepełnoletnia młodzież) to dwa
absolutnie rozdzielne byty. Nieprawda, po stokroć nieprawda. Miejmy świadomość, że najmłodsze pokolenie i to dorastające mimowolnie zmuszane jest do
nasiąkania obrzydliwym szambem życia politycznego dorosłych, w tym i kampanii wyborczych. Tam można nauczyć się kłamstwa, bezwzględności, relatywizmu moralnego i tego typu „zaszczytnych” zjawisk etycznych.
A potem dziwimy się, że pokolenie młodych jakoś nie kwapi się z wyrazami
szacunku wobec starszych. No, cóż… Czym skorupka za młodu nasiąknie…

Wybór, opracowanie i wstęp: Piotr Augustynek

TADEUSZ ŻELEŃSKI BOY

WYBORY A DZIECI
Najmilszy stan to być człowiekiem
w sile wieku. Taki ma wszystko: ma
przeszłość, ma ociupinkę teraźniejszości,
ma jeszcze przyszłość, siedzi sobie okrakiem między wczoraj a jutrem, buja nogami i bawi się. Bo świat jest zabawny,
zwłaszcza w zestawieniach, w ciągłych
zmianach perspektywy.
I tak na przykład, zaledwie pułkownik Sławek bąknął o rozpisaniu nowych
wyborów, samo słowo „wybory” potrąciło we mnie jakieś wpół zapomniane
obrazy. Najodleglejsze wspomnienia
dzieciństwa: wybory w dawnym Krakowie. Cichy, cichutki Kraków. Zaczynało się dość poważnie: plakatowano pisma samego cesarza zaczynające

się od sakramentalnych słów: „Kochany hrabio Taaffe…” Ale potem! Naraz gwałt, wrzaski, wymyślania, hasła, wielkie słowa, masa pijanych ludzi
na ulicach – i skończyło się, ktoś pojechał do Wiednia i znów cicho. A starzy
ludzie kiwali głowami ze smutkiem:
„Wszystko (powiadali) ta demokracja, ta Nowa Reforma. Dawniej był jeden dziennik – Czas – i była zgoda; zeszło się kilkunastu ludzi, uradziło, kto
ma posłować, nie było tych gorących
kłótni. A całe to piwo warzył ten wariat Pawlikowski: gdyby on nie dopłacał do Reformy dziesięciu tysięcy guldenów rocznie, musieliby ją zamknąć
i byłaby jedność w narodzie.”
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Takie to były czasy! Demokracja – to
był na wskroś pański dom Mieczysławów
Pawlikowskich; „lud” – to byli dzisiejsi burżuje. Socjalistów jeszcze nie było.
I była jeszcze „wielka własność”, gdzie
kilku ludzi mianowało posła. Dużo się
zmieniło, ale do tego jednego wróciliśmy
: znów dziś kilku ludzi mianuje posłów.
Ale nie o tym chciałem mówić. Raczej o tym, czym były wybory dla nas,
dzieciaków. Te dni to były istne Saturnalia, wielkie święto odwetu. Wyobraźcie
sobie malca, któremu dorośli suszą głowę, że nie trzeba kłamać, że trzeba szanować starszych, że nie trzeba się złościć. I naraz, ci poważni, ci dorośli, często znajomi rodziców, przez kilka dni wymyślają sobie jak opętani afiszami, nalepkami, na wszystkich rogach ulic, zarzucają sobie nawzajem kłamstwa, przekupstwa, wszystkie zbrodnie i występki.
No, a dopiero w gazetach co można wyczytać o każdym z nich... Śliczne rzeczy. Bo w owych czasach technika wyborów (a tym samym wymyślania) była
inna niż dziś. Celowało się nie w bezduszne „numery”, ale w żywe osoby. To
było o wiele soczystsze i zabawniejsze.
„Precz z korupcjonistą! Precz z warchołem!” – Złodziej grosza publicznego, pasożyt to jeszcze najniewinniejsze. A my,
bębny, pławiliśmy się w rozkoszy.
(…) Były zebrania wyborcze, na których namiętności wrzały. Trząsł się Kraków po mowie Asnyka, w której „czerwonemu” poecie wymknął się zwrot
o „zezwierzęceniu arystokracji”. Ponieważ Asnyk był parę razy na herbacie
u Tarnowskich na Szlaku, uznano jego
znalezienie się za czarną niewdzięczność. Inny kandydat, „dobrze myślący”
Tomkowicz, miał dość zabawną przygodę. Był to człowiek bywający w świecie,
anegdociarz, dowcipny, ale dowcipem,
można powiedzieć „kameralnym”, jaki
4

wówczas, w epoce Kazimierza Morawskiego, księdza Pawlickiego, stał w Krakowie bardzo wysoko. Otóż Tomkowicz,
kandydując na posła, przygotował sobie
mówkę wyborczą, zaczynająca się od
słów: „Jestem dobrze urodzony...”; miał
dodać po artystycznej pauzie: „bo jestem
urodzony w Krakowie”. Nieborak spodziewał się burzy oklasków, tymczasem
nie zdał sobie sprawy, że nie przemawia
w salonie, ale w ujeżdżalni; po słowach:
„jestem dobrze urodzony” rozległy się
ryki, piski, gwizdania, nie pozwolono mu
dojść do słowa. Stał z kwadrans, dając
na próżno znaki na migi, że mu zepsuto pointę: nic nie pomogło: zlazł w końcu i poszedł do domu; i to „jestem dobrze
urodzony” było jedyną mową kandydacką, jaką wygłosił w życiu. To był przełom dawnego a nowego Krakowa.
(…) Wielkim wydarzeniem dziecięcego życia politycznego był wybór na
posła do parlamentu nauczyciela historii,
Augusta Sokołowskiego. Był to profesor surowy, wymagający; dobrze wykładał, mówiono o nim, że omal nie został
profesorem uniwersytetu; imponował
nam przy tym nienagannym strojem, zawsze czystym kołnierzykiem i niewzruszoną flegmą. W istocie miał się habilitować, ale „utrącono” go, zdaje się, z przyczyn politycznych. Była to niezagojona
rana; swoje nauczycielstwo gimnazjalne traktował zawsze z pobłażliwym lekceważeniem, a żądza odwetu trawiła mu
serce. Parlament, Wiedeń – to dla ówczesnego bakałarza była kariera tak zawrotna, że dziś na próżno szukam dla
niej porównania. Kandydował raz, przepadł; coś tam potem rozwiązano czy też
ktoś umarł, dość, że były nowe wybory:
przeszedł. Cóż za ewenement w szkole!
Był właśnie naszym „gospodarzem klasy”; jak nie obejść podobnej okazji! Padło słowo fakelcug! Była to w owym

czasie najwyższa skala owacji: orszak
z pochodniami. Kupowało się smolne łuczywa, a wystarczało oczywiście wyjść
z nimi na ulice, tłumy były pewne. Po
drodze chciano zrobić „kocią muzykę”
pod mieszkaniem kontrkandydata, ale
nikt nie wiedział gdzie mieszka; ja wiedziałem, bo to był przyjaciel mego ojca
i często bywał u nas w domu. Poprowadziłem tłumy: cóż za rozkosz choć przez
chwilę być tak ważną figurą! Potem znaleźliśmy się pod domem gdzie mieszkał
August Sokołowski. Słysząc okrzyki, wiwaty, ukazał się w oknie, w otoczeniu politycznych przyjaciół oświecających go
lampami. Podziękował nam gestem i wygłosił mowę polityczna, w której przyrzekł nam, że wstąpi do Koła Polskiego, ale że obierze – to były jego słowa
– „wdzięczną drogę opozycji”. Przy
moim niewyrobieniu politycznym

nie mogłem zrozumieć, skąd on wie, że
będzie oponował, kiedy nie wie jeszcze,
co tamci będą gadali. Ale fakelcug udał
się świetnie, z nieodzownym zakończeniem: jedni poszli na Kazimierz „bić Żydów”, nie wiadomo za co, bo Żydzi „jak
jeden mąż” oddali głosy za „szczełym
demokłatą” (nie wymawiał r) Augustem
Sokołowskim; a inni poszli do domu publicznego. Byłem zbyt młody i zbyt nieśmiały, aby im towarzyszyć.
To były sielankowe czasy parlamentaryzmu w Krakowie. Potem nagle przyszedł socjalizm, płomienny Daszyński,
i owa osławiona „piąta kuria” mająca
oszukać gniew ludu; jeszcze potem powszechne głosowanie. Technika wyborów sie zmieniła. Może to i szkoda. Za
mało robi się dla dzieci. 
			
1930
Ze zbioru Boy o Krakowie,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974

Sposób na wierzyciela
Zanim Mark Twain stał się sławny, tkwił po uszy w długach. Oczywiście,
wierzyciele nękali go w rozmaity sposób. Twain nie lubił pisać listów, ale
gdy jeden z wierzycieli dał mu się zanadto we znaki, napisał do niego tak:
„Szanowny Panie!
Nazwiska i dokładne sumy, które jestem winien moim wierzycielom,
mam wypisane na kartkach. Leżą one w moim biurku, a jest ich kilkaset.
Mam zwyczaj, że raz w roku, najczęściej w wigilijny wieczór Bożego Narodzenia, wyciągam z szuflady biurka jedną z kartek i  zapisaną kwotę oddaję. Zwracam Panu uwagę, że jeżeli będzie się Pan nadal tak uporczywie
upominał o swoje pieniądze, to kartkę z jego nazwiskiem wyeliminuję z ciągnienia i odbiorę mu możliwość udziału w loterii.
Z poważaniem Mark Twain”.
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ETYKA DLA MŁODZIEŻY
PIOTR SZYDŁOWSKI

Nihilizm etyczny Maxa Stirnera
(1806-1856)
Nazwisko Maxa – Stirner – było przydomkiem, podkreślającym jego wysokie
czoło (niem. die Stirn = czoło), co widać
widniejący na jedynym jego portrecie namalowanym przez Fryderyka Engelsa.
Urodził się Max w rodzinie luterańskiej
jako Johann Kaspar Schmidt w miejscowości Bayreuth i był w tej rodzinie jedynakiem. Z czasem przydomek na stałe zastąpi
jego nazwisko rodowe.
Cechą charakterystyczną całego jego
życia były gnębiące go wyjątkowo wielkie trudności materialne, graniczące okresowo wręcz z nędzą, które niewątpliwie
miały wpływ na jego nihilistyczne poglądy etyczne. Nieudane małżeństwo, ciągły brak środków finansowych, pożyczki
i ucieczki przed wierzycielami z jednego
miejsca zamieszkania na drugie doprowadziły go do dwukrotnego pobytu w więzieniu. Jedyna opublikowana książka w nakładzie tysiąca egzemplarzy nie przyniosła
mu finansowych korzyści.
Studiował na uniwersytetach w Erlangen, Królewcu i Berlinie, osiągając jedynie
wyróżnienie naukowe – bez naukowego
stopnia. W Berlinie słuchał Hegla będącego wtedy u szczytu swego akademickiego
powodzenia, a słuchał jego wykładów z historii filozofii, z filozofii religii i z filozofii
subiektywnego ducha. W Berlinie otrzymał również pracę w prywatnej szkole dla
dziewcząt; uczył je przez pięć lat (18391844) historii i literatury. Opuścił szkołę z chwilą wydania swojej książki pt. Der
Einzige und sein Eigentum, 1845 (wyd.
pol. Jedyny i jego własność, tłum. Joanna
i Adam Gaźlewiczowie, PWN 1995, wyd.
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II, 2012). Odtąd jego warunki materialne
pogorszyły się jeszcze bardziej.
W Berlinie należał do grupy tzw. „Wolnych”, czyli niezadowolonych z życia i panującego ustroju społecznego dziennikarzy, ekonomistów i filozofów, rekrutujących się zwłaszcza z lewicy heglowskiej,
i spotykających się na dyskusje w berlińskich kawiarniach i winiarniach. W winiarni „U Hippla” spotykał się Stirner ze
zbuntowanymi młodoheglistami skupionymi wokół Bruno Bauera. Lewica heglowska stanowiła w owym czasie nurt filozoficzny dążący do przekształcenia filozofii w krytykę zmierzającą do przemiany
świata. Bruno Bauer był krytykiem religii, negował historyczność Jezusa i autentyczność ewangelii. Mojżesz Hess był filozofem żydowskiego pochodzenia, ideologiem ruchu socjalistycznego w Europie. W spotkaniach tych i dyskusjach brali też udział Ludwik Feuerbach, Arnold
Ruge oraz Karol Marks i Fryderyk Engels.
W tym środowisku w dyskusjach nad jego
książką Max Stirner zyskał sobie uznanie
za swoje poglądy, mianowicie za manifestowaną wrogość do religii i za głoszenie
swoich radykalnych poglądów na temat
życia społecznego. Takie właśnie było owo
sfrustrowane i zbuntowane środowisko ludzi „wolnych”.
Etyka Stirnera zawarta w jego książce
jest zatem etyką człowieka zbuntowanego
przeciw wszystkiemu i wszystkim, zmaltretowanego przez szare, ubogie i trudne
życie w biedzie. Los człowieka, swój własny los porównywał on do losu ptaka, który lata i śpiewa, ale nie wie kiedy zginie.

O swoje nieszczęścia oskarżał innych.
Feuerbach, o którym wiemy, że był zdeklarowanym ateistą, a który brał udział w spotkaniach „U Hippla”, uwolnił Maxa z zależności od Boga, ale w miejsce Boga postawił człowieka. Stirner czuł się zależny od
społeczeństwa i nadal nie doświadczał całkowitej wolności. Owa p o t r z e b a c a łk o w i t e j w o l n o ś c i od wszystkiego doprowadziła go do uwolnienia się
również od społeczeństwa i od wszystkiego, czym społeczeństwo dysponuje i czego od swoich członków oczekuje. W sumie
społeczeństwo jak i Boga uznał za fikcję.
Pisał: „Boga i ludzkość, poza nimi samymi, nie obchodzi nic. To i mnie nic już nie
obchodzi. Mnie, który niczym Bóg jestem
Nicością. Nicością wszystkich innych Rzeczy. Mnie, który jest sobie wszystkim, który jest Jedyny”. (Pobrzmiewa w tym zdaniu tytuł jego książki – Jedyny i …).
Uznając Boga i społeczeństwo za widmo (rzeczy realnie nie istniejące) głosił, że
nie należy im służyć. Widmem nazywał
wszystko, co ze społeczeństwa się wywodzi, a więc prawo, zasady moralne, państwo, naród, rodzinę i wszystkie inne normy przez to społeczeństwo narzucane jednostce oraz wszystkie prawdy wiary. Są
one widmami, są szkodliwe, nie należy się
z nimi liczyć. Demaskuje więc Max i krytykuje wszystkie pozytywne pojęcia funkcjonujące dotychczas w społeczeństwie:
prawdę, prawo, naturę, miłość, słuszność,
ludzkość, wolność, sprawiedliwość, i uważa te pojęcia za szkodliwe widma; a ludzi, którzy je uznają i nimi się posługują
– za chorych psychicznie. „Nie myśl – pisał – że to żarty czy metafora, gdy ludzi
oddanych wyższym sprawom (a należy do
nich przytłaczająca większość, prawie cały
świat, uważam za skończonych idiotów,
prosto z domu wariatów”.
Odrzuciwszy to wszystko Max Stirner dochodzi do wniosku, że i s t n i ej e t y l k o o n i   j e g o i n t e r e s
w ł a s n y. „Należy być egoistą – pisze

– czyli niczemu wartości nie przydawać,
lecz szukać jej tylko w sobie samym”. Odrzuciwszy Boga, prawa i moralność, należy społeczeństwo zastąpić związkiem egoistów robiących to, na co mają ochotę. Z innych ludzi należy korzystać jak ze swojej własności (zwróćmy jeszcze raz uwagę
na brzmienie tytułu jego książki – Jedyny
i jego własność). Była to postawa skrajnego anarchisty i niczym nie krępującego się
indywidualisty. Zwalczał wszystko: władzę ludzi i władzę pojęć, społeczeństwo,
religię, komunizm, liberalizm, humanizm,
prawdę i czysty rozum (tak, zwalczał rozum!). Był anarchistą w sensie filozoficznym. Niszczył wszelkie wartości i świętości. Nie uznawał nad sobą obowiązujących w społeczeństwie norm moralnych,
zwłaszcza nakazu miłości bliźniego i potrzeby poświęcenia się dla innych. A skoro
nie uznawał społecznych norm moralnych,
to – wyjaśniał – „dobro” i „zło” nie mają
dla niego sensu. Nie uznawał nad sobą
żadnego autorytetu. Miejsce państwa winien – jego zdaniem – zająć związek egoistów, w którym, każdy robi co chce, nie licząc się z innymi ludźmi. Myślał o sobie,
że może żyć tak, jakby był jedyną istotą
na świecie, która ma do swojej dyspozycji
wszystkich innych ludzi.
Pogląd ten w zwięzłej postaci zawarł
w tytule swojej książki – Jedyny i jego własność. Jej tekst to jeden krzyk buntu człowieka nieszczęśliwego. Okazał się w niej
głównym teoretykiem anarchoindywidualizmu. Nie wystąpił jednak w niej w charakterze misjonarza. Owszem, pisał z pasją, nie głosił jednak tych poglądów dla innych. Opisał w ł a s n ą drogę życia i po
swojemu ją uzasadniał. Dla siebie.
Jego nihilizm etyczny należy zatem
uznać za podkategorię nihilizmu egzystencjalnego, który w jego myśleniu jest fundamentem całej jego filozofii, w której
wszystko jest nicością – łącznie z nim samym. 
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RELIGIOZNAWSTWO
JAN CZAJKOWSKI

Herezje i heretycy w chrześcijaństwie
(wprowadzenie)
Mimo że przez całe stulecia chrześcijańscy heretycy gnili w więzieniach
lub płonęli na stosach, to wkład ich poglądów w rozwój katolickiej teologii
jest bezdyskusyjny.1 Przebogata jest literatura poświęcona chrześcijańskim herezjom. Jedni autorzy pisali z pozycji
obrońcy czystości wiary potępiając heretyckie nowinki, drudzy w swoich tekstach zajmowali stanowisko konfesyjnie
bezstronne (akonfesyjne) ukazując pozytywną rolę, jaką odgrywali heretycy:
zarówno w doskonaleniu tez teologicznych jak i we wprowadzaniu – niejako
pod osłoną herezji – korzystnych zmian
w życie europejskich społeczeństw.
Najpierw jednak wyjaśnijmy sobie, co
to jest herezja i kim jest heretyk. Otóż etymologia, czyli nauka o pochodzeniu (lub
raczej źródłosłowie) wyrazów wyjaśnia,
że słowo „herezja” wywodzi się ze starożytnej greki, w której wyraz hairesis oznacza wybór. Heretyk zatem to człowiek dokonujący samodzielnego wyboru między
przynajmniej dwoma przeciwstawnymi
sobie twierdzeniami dotyczącymi doktryny teologicznej, prezentowanej – najogólniej to ujmując – przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Ortodoksyjne poglądy teologiczne wypracowywane były w toku
otwartej publicznej dyskusji, kończącej
się przyjęciem formuły uznawanej przez
1
Historiografia katolicka nie godzi się na określenie
„herezje chrześcijańskie”. W odniesieniu do większości,
bodaj nawet w stosunku do wszystkich herezji „chrześcijańskich” uznaje się, że heterodoksja jest wypaczeniem, a więc wyjściem z nurtu chrześcijańskiego.
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kompetentne (przede wszystkim uprawnione) instancje kościelne za prawdziwą.
Jeśli ktoś biorący w tej dyskusji udział
miał swoje, odrębne zdanie, przeciwne formule ortodoksyjnej, nazywany był
heretykiem (i tym samym dyskwalifikowany); wybrał bowiem, jak wyżej wspomniałem, pogląd błędny (fałszywy), uznając go za prawdziwy (prawowierny, czyli
ortodoksyjny).
Brzmi to może dziwnie, bo teologia
katolicka rozwój dogmatów religijnych
przypisuje inspiracji płynącej od Ducha
Świętego. Kardynał J. H. Newman (18011890) uważał, że cały depozyt wiary został złożony w świadomości chrześcijańskiej gminy religijnej od samego początku jej zaistnienia, w której to świadomości w ciągu stuleci miała miejsce ewolucja tego depozytu, z którego stopniowo
wywodzono szczegółowe tezy dookreślające (pod wpływem inspiracji boskiej)
to, co niejasno zawarte było w owym depozycie. Pogląd ten nie wyklucza jednak
faktycznego udziału heretyków w rozwoju szczegółowej świadomości religijnej wiernych. Otóż ten proces ewolucji
depozytu wiary zrazu odbywa się w toku
dyskusji publicznej i otwartej, w czasie
której początkowo nie ma jeszcze heretyków. Istnieją jedynie dwa lub kilka zdań
ze sobą sprzecznych. Wreszcie gremia
uznają, że dyskusję trzeba zakończyć
i spór rozstrzygnąć. Ostateczną decyzję
podejmuje instancja w Kościele kompetentna i w danej chwili dysponująca władzą – synod lokalny, sobór powszechny,

bądź papież. Kto zaś z tą decyzją się nie
zgadza, bo ma swoje odrębne zdanie,
staje się heretykiem. Jego pogląd zostaje potępiony jako fałszywy.
Pierwsze w chrześcijaństwie publiczne dyskusje i spory teologiczne pojawiły się w tzw. okresie przejściowym między starożytnością a wczesnym średniowieczem, w drugim i trzecim wieku naszej ery. Działali wówczas
chrześcijańscy apologeci, czyli obrońcy doktryny katolickiej. W ówczesnym rozumieniu była to powszechna wiara Kościoła rzymskiego, reprezentowanego przez biskupa Rzymu i sięgającego swoimi wpływami niemal do całego Imperium Romanum. Wiara ta bywała atakowanej przez
jej pogańskich przeciwników
(obrońców religii tradycyjnej,
w szczególności greckiej lub
rzymskiej), oraz błędnie (jakoby) pojmowana przez niektórych, wybitnych w owych
czasach, chrześcijan. Pisałem
o tym w nr. 73 Forum Myśli
Wolnej (s. 12-23). Toczyły się
bowiem w owym czasie spory
na różne teologiczne tematy,
a wśród nich spory o pochodzenie i nieśmiertelność duszy ludzkiej.
Ustalono wówczas i powszechnie przyjęto obowiązujący do dziś pogląd, że duszę ludzką stwarza Bóg, odrębną dla każdego poczętego ludzkiego płodu, że jest
ona niematerialna, że miała swój początek, ale nie będzie miała końca życia, bo
jest nieśmiertelna. Odmienne w tej materii zdanie miał wielki w owych czasach apologeta chrześcijański Orygenes
(185-254 n.e.), który swoją działalnością wywarł bardzo wielki i pozytywny
wpływ na rozwój egzegezy biblijnej (stosował alegoryczne rozumienie tekstów

biblijnych) i na duchowość chrześcijańską. Został uznany za heretyka, ponieważ głosił preegzystencją duchów i ludzkich dusz. Uważał, że Bóg stworzył je
równocześnie ze stworzeniem świata
materialnego, a dusze ludzkie tylko na
skutek upadku w grzech zostały złączone z ludzkimi ciałami. Pogląd ten jako
błędny, czyli heretycki, został potępiony przez ówczesnych dwóch
biskupów – Teofila i Metodiusza, a potępienie to potwierdził również trzysta lat później Sobór Konstantynopolitański II w roku 553. Dopiero dziś, w XXI wieku, patrologowie i teologowie powracają do poglądów Orygenesa,
studiują jego pisma i dokonują
jego rehabilitacji (z wyjątkiem
jego poglądów na duszę ludzką), a papież Benedykt XVI
w głoszonych przez siebie katechezach zaliczył Orygenesa
do grona Ojców Kościoła i poświęcił mu aż dwie katechezy.
Czas płynął, trwały dyskusje teologiczne, herezje rodziły się jak przysłowiowe grzyby
po deszczu: pelagianie, arianie,
monofizyci i inni; aż nadszedł
rok 313, w którym ukazał się
Edykt Mediolański wydany przez cesarza
Konstantyna Wielkiego i jego wschodniego współcesarza Licyniusza. Edykt przyznawał wszystkim obywatelom WOLNOŚĆ WYZNAWANIA DOWOLNEJ
RELIGII, W TYM RÓWNIEŻ RELIGII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. Czytamy
w Edykcie: „Gdy tak ja, cesarz Konstantyn, i jak również ja, cesarz Licyniusz August, zeszliśmy się szczęśliwie w Mediolanie i omawiali wszystko, co należy do
pożytku oraz bezpieczeństwa publicznego, postanowiliśmy między innymi zarządzić to, cośmy dla wielu ludzi uważali za
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konieczne między innymi zarządzeniami,
zdaniem naszym dla wielu ludzi korzystnymi, wydać przede wszystkim i to, które do czci bóstwa się odnosi, a mianowicie CHRZEŚCIJANOM I WSZYSTKIM
INNYM DAĆ ZUPEŁNĄ WOLNOŚĆ
WYZNAWANIA RELIGII JAKĄ KTO
CHCE (…). Ze zbawiennych więc i słusznych powodów postanowiliśmy powziąć
uchwałę, że nikomu nie można zabronić
swobody decyzji, czy myśl swą skłonić do
wyznania chrześcijańskiego, czy do innej
religii, którą sam za najodpowiedniejszą
dla siebie uzna (…)”.
A czas płynął, herezje nie znikały. Martwili się tym biskupi chrześcijańscy, martwił się papież, jakby tu zapobiec krzewiącej się „zarazie heretyckiej”. Z pomocą przyszedł im kolejny cesarz Teodozjusz (347-395). Po upływie
69 lat od wydania Edyktu Mediolańskiego wolność wyznawania religii chrześcijańskiej przekształciła się w obowiązek.
Cesarz Teodozjusz, zwany przez potomnych chrześcijan Wielkim, wydał w roku
381 edykt zwany Edyktem Tessalońskim
(cesarz bowiem w tym czasie przebywał
w Tessalonice), UZNAJĄCY CHRZEŚCIJAŃSTWO ZA JEDYNĄ RELIGIĘ DOZWOLONĄ w cesarstwie rzymskim. Zakazał praktykowania innych religii, a nieposłusznych innowierców poddawał prześladowaniu. Pisał w Edykcie:
„Chcemy widzieć wszystkie ludy, które
podlegają miłościwej władzy Naszej Łaskawości, żyjące w wierze, jaką przekazał Rzymianom Apostoł Piotr, i którą głosi się tak jak niegdyś także dzisiaj, i którą wyznaje, jak każdy wie, papież Damazy i biskup Piotr z Aleksandrii (…). Nakazałem, żeby tylko ten, kto przestrzega
tego prawa, mógł przybrać imię katolika,
A WSZYSCY INNI JAKO NIEROZUMNI I SZALENI BYLI NAPIĘTNOWANI
HAŃBĄ NAUKI HERETYCKIEJ. Winni oni spodziewać się przede wszystkim
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pomsty Bożej, a następnie naszej kary
stosownie do decyzji, którą powzięliśmy
z natchnienia niebieskiego”. W 388 roku
Teodozjusz zabronił publicznych dysput
na tematy religijne. Polecił pozamykać
pogańskie miejsca kultu. Heretykom (np.
ówczesnym manichejczykom) ograniczył
prawa obywatelskie, wypędzał ich poza
granice imperium, a nielegalnie powracających z wygnania karał śmiercią. Wreszcie w roku 392 wręcz ZAKAZAŁ WYZNAWANIA INNYCH RELIGII NIŻ
CHRZEŚCIJAŃSKA, podnosząc ją do
rangi religii państwowej. Pisze prof. Aleksander Krawczuk: „Ważne też jest w tym
edykcie oficjalne potwierdzenie przez
władzę świecką nazwy katolicy. Żyje ona
w tym znaczeniu do dziś, choć mało kto
zdaje sobie sprawę, komu zawdzięcza ona
walor urzędowy”. (A. Krawczuk, Poczet
cesarzy rzymskich. Dominat, Warszawa
1991, s. 417).
Od tego czasu państwową przemoc w obronie katolickiej ortodoksji stosowano przez całe stulecia aż do
Wielkiej Rewolucji Francuskiej (17891799). Do pomocy władzom państwowym przyszła kościelna Święta Inkwizycja. Najpierw powołano w poszczególnych diecezjach Inkwizycję Biskupią, która funkcjonowała w latach 11841231. W owym czasie na uniwersytecie
w Bolonii odnaleziono kodeksy Teodozjusza II i Justyniana uznające herezje za zbrodnię obrazy majestatu i karzące je śmiercią. W roku 1184 papież
Lucjusz III w porozumieniu z cesarzem
Fryderykiem I wydał bullę Ad abolendam, w której nakreślił sposób postępowania z podejrzanymi o herezję i ściśle
rozgraniczył w tej materii kompetencje
władz duchownych i świeckich. Nie nakazywał stosowania kary śmierci, polecając konfiskatę mienia i wygnanie heretyka z kraju. Bullę ową uznają badacze za początek Inkwizycji Biskupiej.

Inkwizycja Papieska powstała w latach 1231-1233, powołana przez papieża
Grzegorza IX całą serią nominacji inkwizytorów dla poszczególnych regionów
Europy. W szczególny sposób wsławiły
się swą działalnością inkwizycje: hiszpańska, portugalska, sycylijska i rzymska. Działalność inkwizycji hiszpańskiej,
którą kierował zwany „bestią Boga”
okrutny i fanatyczny inkwizytor Torquemada (1420-1498), wzbudziła w społeczeństwach Europy taką awersję i obrzydzenie, że papież Paweł III (1534-1549)
w roku 1542 zmienił jej nazwę na Święte Oficjum, a papież Paweł VI w roku
1965 dał jej nazwę Świętej Kongregacji
Nauki Wiary. W roku 1983 usunięto z jej
nazwy przymiotnik „święta”. Cel tych
wszystkich odmian inkwizycji był zawsze ten sam: wyszukiwanie poglądów
błędnych i ich potępianie, oddając heretyków (do czasu przed Rewolucją Francuską) – w ramach sojuszu ołtarza z tronem – w ręce władzy świeckiej, która
rzadko stosowała karę więzienia, na ogół
paląc heretyków na stosie.
Herezjom miał zapobiegać również
Indeks Ksiąg Zakazanych, których czytanie powodowało automatyczną ekskomunikę czytającego. Pierwszy powszechny indeks powstał za papieża Pawła IV w roku 1559. Na indeksie
znalazły się między innymi: dzieło Mikołaja Kopernika O obrotach ciał niebieskich, książki Woltera, Immanuela
Kanta, Adama Mickiewicza. W okresie
przed drugą wojną światową w Polsce
w roku 1930 opracował i opublikował
rodzaj indeksu w postaci poradnika Co
czytać redemptorysta Marian Pirożyński (1899-1964). Umieścił na nim wybitne publikacje polskich autorów. Polemizował z nim Tadeusz Boy-Żeleński, atakowały go takie czasopisma, jak
Wiadomości Literackie, Kultura, Robotnik, Dwutygodnik Literacki. Kościelny

Indeks Ksiąg Zakazanych został oficjalnie anulowany dopiero po zakończeniu Soboru Watykańskiego II dnia 14
czerwca 1965 r. przez papieża Pawła VI.
Bo czasy były już inne.
W latach 1962-1965 odbył się bowiem Sobór Watykański II, który 28 października 1965 r. wydał Deklarację o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich (Nostra aetate), w której wezwał
do braterstwa między ludźmi i sprzeciwił się wszelkim formom dyskryminacji
oraz prześladowaniom religijnym. Nareszcie! Długo trzeba było na to czekać.
Był to koniec epoki Konstantyńskiej.
Wreszcie nadszedł rok dwutysięczny, będący rokiem Wielkiego Jubileuszu w Kościele katolickim. W owym to
roku papież Jan Paweł II (Polak) publicznie przeprosił za wcześniejszy stosunek
Kościoła do heretyków, żydów i kobiet,
w ciągu minionych dwóch tysięcy lat
chrześcijaństwa. Przeprosiny owe nie
zmieniły, rzecz jasna, przeszłości, wskazały jednak środowisku chrześcijan godną ludzkości drogę na przyszłość. Ludzkość odetchnęła.
Śledząc zakamarki tego labiryntu herezji zauważamy, że kwestionując doktrynę religijną kościoła katolickiego heretycy jakby „wymuszali” kształtowanie
się poglądów uznanych z czasem za ortodoksyjne. Ponadto zauważmy, że w heretyckich doktrynach zawarte są propozycje zmian w ówczesnym prawie kościelnym i państwowym oraz w stosunkach
społecznych ówczesnego feudalizmu.
Czytaj: Peter Heather, Upadek Cesarstwa Rzymskiego, Poznań 2006. Adam
Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009. Aleksander
Krawczuk, Poczet cesarzy rzymskich.
Dominat, Warszawa 1991. Jerzy Cepik,
Torquemada. Opowieść o wielkim inkwizytorze Hiszpanii, wyd. Poznańskie,
Poznań 1986. 
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NORMAN TABOR

Czarny Islam w Czarnej Ameryce
Według danych demograficznych w 2017 roku w USA mieszkało 3,45 miliona wyznawców islamu, co daje 1,1% ogółu ludności kraju. Według danych
Departamentu Stanu USA z 2009 roku największą grupę muzułmanów stanowi ludność pochodzenia południowoazjatyckiego (34%), następni są Arabowie
(26%), na trzeciej pozycji znajdują się natomiast Afroamerykanie (25%). Zestawienie Afroamerykanów obok Arabów i ludności południowoazjatyckiej może
dziwić, o tyle, że termin Afroamerykanin oznacza wyłącznie czarnoskórych
Amerykanów (z tego grona jest więc wykluczona ludność napływowa z np. Senegalu). Kiedy islam pojawił się w Ameryce i kiedy zdobył popularność wśród
czarnoskórych?

Korzenie amerykańskiego islamu sięgają jeszcze czasów niewolnictwa. Szacuje się, że około 15-30% czarnych niewolników, którzy dotarli do obu Ameryk,
było wyznawcami islamu. Większość
z nich została przymuszona do konwersji i przyjęcia chrześcijaństwa. Islam na
kilka stuleci niemal całkowicie zanikł
z amerykańskiego krajobrazu i powrócił
na scenę dopiero na początku XX wieku.
W Ameryce Północnej proces deislamizacji niewolników przebiegł płynnie i bez większego oporu, inaczej sytuacja ukształtowała się w Ameryce Południowej. Na terenie brazylijskiej prowincji Bahia miała miejsce „rewolta Males” – powstanie islamskich niewolników
z plemienia Jorubów. Czarni muzułmanie
w Brazylii okazali się bardzo dobrze zorganizowani i jak na owe czasy wyedukowani. Jorubowie często potrafili czytać
i pisać, co było w ówczesnej Ameryce
Łacińskiej rzadkością, nawet wśród wolnej ludności. Muzułmanie prowincji Bahia spisywali w języku arabskim manuskrypty. Ich badanie wykazało, że spisujący je musieli onegdaj należeć do afrykańskiej inteligencji.
Zdominowana przez katolików Brazylia niechętnie patrzyła na inne wyznania. Biali Brazylijczycy zmuszali czarnych do przyjmowania chrześcijaństwa,
12

ci jednak dalej praktykowali rdzenne religie. W ten sposób narodził się synkretyzm religijny, przeżywający obecnie
w Brazylii renesans. Najbardziej niechętni chrystianizacji byli oczywiście Jorubowie, słynący z religijnej żarliwości. Nic
dziwnego że po tym, gdy biali nakazali
zburzyć meczet w Bahia, ci zareagowali
zbrojną rebelią. Zbuntowani muzułmanie
– a z dzisiejszej perspektywy islamiści –
wystąpili w styczniu 1835 roku. Wśród
ich postulatów znalazły się: abolicja dla
wszystkich czarnych muzułmanów, wzięcie w niewolę wszystkich niewiernych,
wprowadzenie w kraju islamskiej monarchii, zabicie wszystkich białych i skonfiskowanie ich majątków.
Jakkolwiek z dzisiejszej perspektywy hasła te brzmią abstrakcyjnie, trzeba
przyznać, że także współcześni islamiści
wahabiccy czy salafici miewają równie
postrzelone pomysły. Powstanie oczywiście upadło, a islam w Brazylii został całkowicie wytępiony.
Wróćmy jednak na północ kontynentu. Odrodzenie islamu pośród czarnych
nastąpiło za sprawą działalności nieortodoksyjnej sekty o nazwie Mauryjska
Świątynia Wiedzy. Założycielem tej quasi-islamskiej organizacji był Drew Ali
(urodzony jako Timothy Ali). Założył on
w 1913 roku meczet w Newark, gdzie

głosił doktrynę stanowiącą mariaż czarnego nacjonalizmu i sunnickiego islamu.
Ali był twórcą teorii spiskowych, powielanych następnie przez kolejne pokolenia czarnoskórych fanatyków. „Mauryjczycy” twierdzili, że Afroamerykanie są
„Azjatami”, ich naturalnym wyznaniem
jest natomiast mahometanizm. Ali uznawał ponadto, że czarni są spadkobiercami fikcyjnego „imperium mauryjskiego”, Jezus był czarny. Poza tym o islamie Ali miał znikomą wiedzę. Islam traktowany był przez „Maurów” w sposób
symboliczny, bowiem Ali jedynie w niewielkim stopniu poznał Koran; głoszone
przez niego hasła pełną garścią czerpały natomiast z dorobku sekt chrześcijańskich. Pierwsza muzułmańska organizacja w USA była w zasadzie muzułmańska tylko z nazwy.
W 1931 roku w USA (tym razem padło na Detroit) pojawił się kolejny wizjoner religijny. Był nim Wali Fard Muhammad, będący prawdopodobnie białym
muzułmaninem zasymilowanym w społeczności czarnych gett. Zarazem był on
niezłym bajkopisarzem i mitomanem.
Fard twierdził m.in., że Afroamerykanie są potomkami zagubionego plemienia Shabazz z Mekki, a on sam jest jedyną osobą mogącą doprowadzić do renesansu tego odnalezionego Narodu Islamu
w Ameryce.
W 1934 roku W. F. Muhammad niespodziewanie zaginął, schedę objął po
nim Elijah Muhammad. Nowy lider
„ubogacił” Naród Islamu o wątki nacjonalistyczne i rasistowskie, białych
okrzyknięto mianem „białych diabłów”.
Od lat 50. sekta zyskiwała na popularności jako alternatywa wobec umiarkowanego ruchu na rzecz praw obywatelskich.
Najbardziej wpływowym krzewicielem
czarnego islamu był Malcolm X. W latach 60. porzucił on oryginalną doktrynę Narodu i przyjął sunnicki islam; rozgniewało to sfanatyzowanych sekciarzy,
którzy w 1965 roku zamordowali aktywistę. Zanim Malcolm X zginął, zdołał

nawrócić na islam m.in. boksera Muhammada Alego (znanego wcześniej jako
Cassius Clay).
Aktualnym liderem sekty jest Louis
Farrakhan znany z antysemityzmu, homofobii, rasizmu i propagowania teorii
spiskowych. Niestety, sędziwy Farrakhan
jest traktowany przez Afroamerykanów
całkowicie poważnie i cieszy się dużym
szacunkiem tej społeczności.
Naród Islamu również uchodzi za grupę nieortodoksyjną i sektę, z pewnością
jest jednak bliższy islamowi niż Mauryjska Świątynia Wiedzy. Przedstawiciele Narodu Islamu wyznają Allaha, nie jedzą wieprzowiny, nie piją alkoholu i modlą się pięć razy. Także jego historyczni
(jak i obecny) liderzy bardzo dobrze znali Koran i zasady islamu.
Od lat 80. zauważalny jest wzrost liczby konwertytów na islam sunnicki, który
niemal całkowicie zmarginalizował Naród Islamu i mniejsze odłamy, takie jak
Pięcioprocentowcy. Sunnitami są m.in.:
demokratyczny polityk Keith Elisson, raperzy Ice Cube, Dave East, MC Ren i Kevin Gates, czy bokser Mike Tyson.
Duża część nowych muzułmanów
przyjęła wiarę Mahometa w więzieniach. Badacz J. Michael Waller szacuje, że w 2003 roku muzułmanie stanowili
17-20% całej populacji więziennej, czyli około 350 tysięcy, większość muzułmańskich więźniów mają stanowić czarnoskórzy. Nie zanosi się na to, aby czarny islam wyparł chrześcijaństwo tradycyjnie zakorzenione wśród Afroamerykanów, niemniej jednak islam jest nadzwyczaj popularny wśród zwolenników
ruchu Black Power i… pośród raperów.
Czarny islam stał się oficjalną doktryną
kilku grup tzw. czarnego nacjonalizmu,
w tym Nowej Partii Czarnych Panter i jej
pochodnych.
Nacjonaliści wykorzystują islam do
uderzania w białą, chrześcijańską Amerykę, co niekiedy przybiera skrajny charakter. W lipcu 2016 roku ekswojskowy
i członek Narodu Islamu, Gavin Long,
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zastrzelił trzech policjantów w Baton Rouge (Luizjana). Zbrodnię poprzedziły zamieszczane przez Longa wideoblogi, które ochoczo umieszczał na portalach społecznościowych. W filmikach były żołnierz oskarżał policjantów o złe traktowanie Afroamerykanów. Bezpośrednim
impulsem, jaki pchnął Longa do morderstw, była wieść o zabójstwie 37-letniego Altona Sterlinga przez białych policjantów w stanie Minnesota.
Czarny Islam nie ma jednak wyłącznie rasistowskiej i agresywnej gęby. Muzułmanie nierzadko są liderami społeczności afroamerykańskich i gwiazdami
popkultury. Członkiem Narodu Islamu
przez pewien czas był ceniony raper Snoop Dogg. Wokalista uznał jednak, że islam nie jest dla niego i po pewnym czasie
przeszedł na rastafarianizm.
Większą gorliwością wykazał się jego
kolega z branży Kevin Gates. Pochodzący z Luizjany muzyk jest jednym z niewielu amerykańskich raperów z wyższym wykształceniem i sprawia wrażenie
dość bystrego człowieka, niemniej jednak
w przeszłości miewał problemy z prawem i to właśnie w zakładzie karnym zainspirował go sunnicki islam. Na portalach społecznościowych prowadzonych
przez rapera możemy znaleźć zdjęcia
ukazujące Kevina i jego żonę m.in. w tradycyjnych strojach muzułmańskich, modlących się i odbywających pielgrzymkę
w Mekce. Islam jest także jednym z najczęściej powtarzających się motywów
w utworach hip-hipowca.
W obecną chwil liczba muzułmanów-Afroamerykanów szacowana jest
na 660-825 tysięcy. Trudno przewidzieć,
jaka przyszłość czeka czarny islam.
Z pewnością nie zastąpi on chrześcijaństwa, może jednak przez kolejne dziesięciolecia wywierać duży wpływ na życie
i kulturę Czarnej Ameryki. 
/Norman Tabor jest studentem Uniwersytetu Szczecińskiego/
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Andrzej Grabowski

PRZED PASTERKĄ
Próżno się owce nawołują…
Pasterze padli z wieczora
któż się będzie gwieździe kłaniał
gdy przyjdzie jej zwykła pora
W izbie leżą zaczadzeni
gospodarz wraz z rodziną
Pies nie zdążył wyjść do sieni
kot się na amen zwinął.
Noc rozespana z bielmem w oku
wyrzekła się czuwania.
Rozwichrzona jodła sapie
przyklęknął w zaspie stóg siana.

Henryk Cyganik

POLACY
po ekstazie ocalenia Europy
po etosie styropianowych ciuciubabek
z komuną
po poświęceniu kaloryfera
i konfistadorów trzeciego tysiąclecia
ocieramy się o geniusz
ideał podnosimy z bruku
sięga już komina
gdyby nam się jeszcze udało
książkę do nabożeństwa
zmienić
na nabożeństwo do książki

W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
KAZIMIERZ PASENKIEWICZ

Wspomnienia.
Spotkania z Armią Czerwoną
Publikujemy kolejny odcinek wspomnień prof. Pasenkiewicza, który przed
swoją śmiercią (w roku 1995, w wieku 98 lat) ofiarował je naszemu Towarzystwu; z nadzieją, że może ujrzą one światło dzienne. Głęboko przekonani o ich
wartości historycznej i literackiej udostępniamy je naszym Czytelnikom, spłacając tym samym dług wdzięczności wobec Wybitnego Rodaka. Liczymy też, że
te pamiętniki nie tylko okażą się dla Was interesujące, lecz także będą inspirować do historycznej refleksji w oparciu o materiał z pierwszej ręki. Przypominamy, że Kazimierz Pasenkiewicz przeszedł długą drogę: od walecznego oficera
Armii Carskiej, przez wojnę polsko-bolszewicką (utracił nogę skutkiem ciężkiej
rany w boju) i sztab Powstania Warszawskiego, po stanowiska wojewody krakowskiego i profesora UJ. /red./

Wiosną 1919 roku zdemobilizowałem
się jako żołnierz w Komendzie Miasta
Kijowa Armii Czerwonej przy ul. Bezakowskiej (na tej też ulicy mieściła się
Komenda POW N. 3). Oficerowie w tym
czasie byli traktowani podejrzliwie lub
wrogo.
Otrzymałem kartę demobilizacyjną
bez trudności. Takich jak ja były tysiące
[w oryg.: miliony]. Był to mój pierwszy
kontakt z Armią Czerwoną.
Po dwudziestu latach, we wrześniu 1939 r., spotkałem się z nią znowu. Oddziały radzieckie zajęły Włodzimierz i posuwały się dalej na zachód.
W początkach października wyjechałem
z Włodzimierza drabiniastym wozem do
Warszawy. Jechała ze mną siostra i kuzyn, Kazimierz Cywiński.
Pierwszy nocleg wypadł nam w Hrubieszowie. Na drugi dzień rano spotkałem u fryzjera lejtnanta, czołgistę. Mijaliśmy się: ja zdążałem w kierunku Lublina, on z oddziałem wracał spod Lublina;
jechali w stronę Włodzimierza.

Czekając na kolejkę rozpoczęliśmy
rozmowę. Był zachwycony, że mówię po
rosyjsku. Pragnął wymiany zdań, podzielić się ogromem wrażeń. Nie mógł pojąć,
jak mogliśmy w niespełna miesiąc przegrać wojnę. Powiedziałem: Uwiditie (zobaczycie). Była to chwila jasnowidzenia;
nie przyszłości, ale jasnego widzenia rzeczywistości; i znajomości losu narodu,
gdy emocje i euforie zastępują rozsądek.
Po pięciu latach po raz trzeci spotkałem Armię Radziecką. Tym razem okoliczności spotkania i sytuacja światowa
były inne.
10 stycznia 1945 r. Zosia Szyszko
i ja przyjechaliśmy, nie pamiętam w jakiej sprawie, do Krakowa. Po Powstaniu Warszawskim Zosia, jej mąż Michał
(Dąbek), Felek Baranowski i inni byli na
Turbaczu w oddziale, którym po powstaniu dowodził Szalubski. Umówiliśmy
się, że następnego dnia spotkamy się na
dworcu, aby wrócić do Nowego Sącza.
Zosia na spotkanie nie przyszła. Nie spytałem jej nigdy, jak ona i pozostali z Turbacza dostali się do Lublina.
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Musiałem jechać sam. Koło południa
wsiadłem do tarnowskiego pociągu; byłem pewien, że wieczorem będę w Nowym Sączu. Pociąg odjechał i przybył
do Tarnowa planowo i prawie bez spóźnienia. Jak się okazało, był to już ostatni
niemiecki pociąg.
Jeszcze czekaliśmy na peronie w Tarnowie, a już – zgodnie z zapowiedzią –
pociąg ten odjechał z powrotem do Krakowa. Nie był przepełniony. Na dworcu
Niemcy zachowali spokój; ani śladu paniki. Połączenie kolejowe z Nowym Sączem było przerwane. A więc – piechotą,
to tylko 60 km. Kilkunastu z nas, przybyłych z Krakowa, wyruszyło natychmiast.
Zdążyliśmy przejść tylko 8 km, było już
ciemno i trzeba było myśleć o noclegu.
Ja i jakaś kobieta trafiliśmy do domu,
gdzie przy telefonach siedziało kilku
Niemców i spokojnie nadawało informacje. Na nas nie zwrócili uwagi.
Obudziliśmy się o świcie. Niemców
już nie było. Kobieta poszła do swojej
wsi i w dalszą drogę ruszyłem sam. Jakiś
czas szosa była zupełnie pusta. Po paru
godzinach od strony Ciężkowic nadjechała półciężarówka z cywilnymi Niemcami. Jeden z nich zapytał po polsku, czy
na szosie są Rosjanie. Powiedziałem, że
nie. Podniecenie zaćmiło mi jasność myśli. Powinienem był powiedzieć, że nie
widziałem ich, ale możliwe, że są już
w pobliżu. Do dziś prześladuje mnie
myśl, że prawdopodobnie posłałem ich
na śmierć.
Parę razy w życiu zdarzały mi się
pauzy w jasnym myśleniu. Bywało to
w bardzo trudnych sytuacjach i zawsze
miało fatalne dla mnie skutki. Widzę zawsze wyraźnie powiązanie między stanami rzeczy, a także powiązania zdań między sobą; sprawia mi czasem trudności
natomiast powiązanie stanu rzeczy ze
zdaniami (a więc opisy).
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Niegodziwością jest nadużycie zaufania, a wbrew woli mogło mi się to zdarzyć. Zdarzenie to należało do tych bardzo przykrych, o których pamięć towarzyszyła mi przez całe życie.
Od szosy na Nowy Sącz i Grybów
odchodzi w Gromniku na zachód droga do Zakliczyna. Na skrzyżowaniu stał
oddział niemiecki z armatkami. Dowodził nim wysoki postawny oficer. Żołnierze byli zdenerwowani. Oficer kazał mi
zejść z szosy. Cofnąłem się do drogi prowadzącej przez pole pokryte śniegiem
do Ciężkowic. Na skraju drogi siedziało
dwóch młodych niemieckich żołnierzy –
Rosjan. Byli przygnębieni. Jeden z nich
powiedział: kidajem wintowki, niekuda nam tiepier idti („wyrzucamy karabiny, nie mamy gdzie teraz pójść” – tłum.
JK). Drugi miał wątpliwości. Chyba żaden z nich nie doczekał końca wojny.
Do Ciężkowic było kilka kilometrów
zasypanej śniegiem drogi polnej. Szedł
ze mną jakiś mężczyzna, znający trasę.
Ciężkowice było już widać; szliśmy na
przełaj. Śnieg był głęboki i iść na szczudłach było bardzo trudno; mężczyzna
wyprzedził mnie.
Ujrzałem za pagórkiem paroosobowy patrol radziecki. Żołnierze byli pijani, nie zwrócili na mnie żadnej uwagi.
Jak widać, do bitwy na rozstaju dróg nie
doszło.
Do Ciężkowic wkroczyłem samotnie. Na ulicy zaczepił mnie jakiś żołnierz radziecki. Dowiedziałem się od
niego, że na kwaterze u nich są wolne
miejsca. W sali szkolnej siedziało i leżało z 20 żołnierzy. Moje przybycie nie zainteresowało obecnych. Był między nimi
lejtnant Kazach. Jego rodzina mieszkała
koło Jeziora Aralskiego. Był, jak wielu
innych, bardzo rozmowny. Opowiedział
mi, że walczy jako ochotnik, aby odwdzięczyć się Związkowi Radzieckiemu

za dobrodziejstwa kultury. Podobał mi
się.
I to było moje trzecie spotkanie z Armią Czerwoną.
Na drugi dzień, nakarmiony przez
żołnierzy i wyspany, ruszyłem drogą grybowską do Nowego Sącza. Szosą
bez przerwy szły oddziały artylerii i tabory. Ruch odbywał się we wzorowym
porządku. W chwili, gdy kolumna stanęła, skorzystałem z zaproszenia artylerzysty i wskoczyłem na wóz z amunicją.
Co jakiś czas dowódca przejeżdżał konno wzdłuż kolumny. Zobaczywszy mnie
krzyknął slezaj („złaź”) i zdzielił mnie
pałką przez plecy. Było to trzecie i ostatnie uderzenie w mym życiu, którego nie
mogłem odwzajemnić. Byłem w kożuszku, uderzenia nie odczułem, i – zgodnie
z radą żołnierza – pozostałem na wozie.
Dowódca jeszcze kilka razy przejeżdżał
obok mnie, ale pogodził się ze stanem
rzeczy.
Nie dojeżdżając do Grybowa kolumna podzieliła się: część skręciła w prawo w kierunku Korzennej i Librantowej,
a część dążyła dalej, do Grybowa. Całym ruchem kierowała młoda dziewczyna-żołnierz i czyniła to bezbłędnie. Jej
skinienia były bezapelacyjne. Mój wóz
skierowano na Grybów. Zeskoczyłem,
pożegnałem artylerzystę i poszedłem dalej pieszo na Librantową. po drodze dopędziłem jakąś dziewczynę i szliśmy razem. Droga pustoszała, ciemniało. Jakaś
półciężarówka minęła nas i stanęła przed
nami; żołnierze zabrali nas. Pojechaliśmy
do podnóża góry. Tu wóz stanął; wysiedliśmy. Uderzył mnie niezwykły widok.
Była już noc i siarczysty mróz. Dokoła
paliły się liczne ogniska. Brodaci w walonkach i kożuszkach, dawno nie widziani saperzy-dziadźki siekierami, których
ostrza błyskały w świetle ognisk, ciosali pnie i bale; inni piłowali je. Niektórzy

spali przy ogniskach. Podobnie jak ich
przodkowie, budowali mosty i umocnienia, odbudowywali zniszczenia wojenne.
Robili to skutecznie i szybko. Wydawało
się, że przeciwnik na próżno traci dynamit na wysadzanie mostów. Jakiś dziwny, patriarchalny obraz.
Posterunki na stokach Librantowej
przy świetle ognisk zauważyły nas. Zainteresowała ich dziewczyna, wołali na
nią. Ta, widocznie miejscowa, skryła się
gdzieś. Szedłem więc sam na górę.
Za posterunkami – cisza leśna zimowej nocy.
Brodząc w śniegu trafiłem już na płaskim wierzchołku Librantowej na jeden
ze stojących tam 3 domków. Drzwi nie
były zamknięte, domek pusty. Dwa łóżka naprzeciw siebie pod oknami, między
nimi stół. Przykryłem się kocem i zasnąłem. Zbudziłem się, gdy już świeciło słońce. Na moim łóżku i na drugim
siedziało 6 oficerów. Na stole mapy. Nie
mogłem sobie przypomnieć, gdzie jestem. Po chwili zrozumiałem: w czasie snu przyszło wojsko, oficerowie naradzają się nad planem akcji. Wchodzi
lejtnant i pyta: kak strielat’? Na to major: czort jewo znajet, strielajtie po gorodu. W tym momencie włączyłem się
do rozmowy: w gorodie (Nowym Sączu)
niet Niemcow, oni w ukrieplenijach jużniej i zapadniej goroda („w mieście nie
ma Niemców, oni są w umocnieniach
na południe i zachód od miasta”). Major zapytał, skąd to wiem. Mówię, że jestem z miasta i widziałem ich umocnienia. Zapytał po polsku: „pan jest Polakiem?” Okazało się, że major jest także
Polakiem, z Łucka; w armii radzieckiej
od 1941 roku. Wyszedłem przed dom.
Na południu, w odległości 8 kilometrów, miasto. Zaraz za domkiem, na północnym stoku, armaty; a przed domem
i obok katiusze. Dano mi binokle, pokazałem w terenie.
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Zaczął się ostrzał. Huk armat, stada
lecących widocznych w powietrzu pocisków i rakiet (katiusz). Nad miastem nie
unosiły się dymy.
Dopiero pisząc to uzmysłowiłem sobie, że przecież dzięki mnie, i to z całą
pewnością, nie powiększyła się liczba
gruzów i bezdomnych. Mieli do mnie
pretensje, że będąc w Nowym Sączu nie
zorganizowałem społeczeństwa i nie zapobiegłem pożarom, które zniszczyły pewną ilość budynków. Nie zrobiłem
tego, bo nie miałem czasu. Pożary powstawały na skutek żywiołowej likwidacji magazynów poniemieckich. Nie było
na to rady.
Na drugi dzień wojska niemieckie
weszły do miasta. Spędziłem jeszcze jeden dzień na górze. Wszystkimi drogami do miasta ciągnęły kolumny wojska
i taborów. Imponujący był zwłaszcza widok na zachód. Przez śniegi zamarzniętego Zalewu Rożnowskiego ciągnęła nieprzerwana czarna linia kolumny wojsk.
Byli dobrze widoczni na tle śniegu. Na
wojnie widzi się odcinki rozgrywających
się wydarzeń. Tu widziałem ich na szerokiej białej płaszczyźnie. Imponujący widok, niepowstrzymany ruch ogromnych
mas. Zdawało się, że nie było dość samolotów i czołgów na całej Ziemi, aby ten
ruch zatrzymać.
W tym czasie zapoznałem się już
z gospodarzami wszystkich trzech domków. Żywili mnie, byli to dobrzy, przyjacielscy ludzie. Czuli tak samo i oczekiwali tego samego, co ja. To było bardzo
krzepiące w tych dniach.
Przez wszystkie lata, gdy byłem wojewodą krakowskim, wybierałem się odwiedzić ich i podziękować. Skończyło
się na dobrych chęciach. Zawsze na przeszkodzie jakieś „pilne” sprawy. Zostają
wyrzuty sumienia; zatruwają nam życie.
Zupełnie innym niż większość nas był b.
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Marszałek Stanisław Szwalbe. Nie zapominał o długach wdzięczności. Wyleczyłem się z tej atrofii woli dopiero w wieku, gdy na wszystko było już za późno.
Na drugi dzień wyruszyłem dobrze
mi znaną drogą do Nowego Sącza. Nie
było daleko – jakieś sześć kilometrów.
Na drodze kilka trupów niemieckich żołnierzy. Rozbity czołg rosyjski. Koło mostu na Dunajcu leżał zabity żołnierz niemiecki. Podchmielony żołnierz rosyjski
kopał go przemawiając: i czewo ty durak
priszoł siuda („po coś ty durniu tu przyszedł”). Wyglądało to raczej na dydaktyczne strofowanie, niż na zemstę.
W Nowym Sączu wynajmowaliśmy
jeden z pokoi w domu tuż koło stacji
Nowy Sącz-Miasto.
Wieczorem przyszło do nas z wizytą kilku żołnierzy. Opowiadali, że w czasie wojny nikt im nie pomagał. Ameryka
sprzedawała czołgi za złoto. W chwili,
kiedy przekonywał: my im zołoto, a oni
nam puszki („my im złoto, a oni nam armaty”), wtargnęło trzech enkawudzistów
podsłuchujących pod oknem. Żołnierze
przyjęli groźną postawę i nie dali się zabrać. Na mnie przybyli nawet nie spojrzeli, ale zabrali lokatora, młodego poznaniaka, nie rozumiejącego ani słowa
po rosyjsku.
Nie oświadczyłem, że to ja prowadziłem rozmowę. Zachowałem milczenie;
wiedziałem, jak to się skończy. Poznaniak wrócił po godzinie do domu. Ja tak
prędko nie wróciłbym – jeżeli w ogóle.
Następnego dnia, nie troszcząc się
o miasto, udałem się po przepustkę do
Komendanta. Spotkałem tam pułkownika, doktora. Oczekując na Komendanta
rozpoczęliśmy długą rozmowę.
Był to mądry człowiek. Podobnie jak
inni czuł gwałtowną potrzebę wymiany
zdań, wypowiedzenia się. Pragnął mówić o zwycięstwie, o cenie, którą naród

za nie zapłacił, wyjaśnić dlaczego zwyciężyli. Dowodził, że w końcu technika
przegra z silnym biologicznie, żywotnym i odważnym przeciwnikiem. Stanął
mi przed oczyma obraz nocy pod Librantową: pracujący i śpiący na mrozie brodaci saperzy.
Zupełnie inaczej układały się rozmowy z Niemcami. Byli między nimi porządni ludzie. Byli bardzo czuli na wyrazy uznania i pochwały Polaków dla organizacji i techniki niemieckiej.
Natomiast komendant miasta nie był
rozmowny. Przyszedłem po przepustkę. Komendant zapytał krótko: propusk
kuda? („przepustka dokąd?”). – W Lublin, k prawitielstwu („do Lublina, do
władz”). – A wy pi-pi-er ili pi-pi-es?
(„A wy PPR, czy PPS?”) Mówię ja: pi-pi-es („PPS”). – Nu tak propuska nie połuczytie! („No to nie dostaniecie przepustki!”). Był to jak widać wytrawny polityk.
Udałem się po przepustkę do starosty. Nie pamiętam, jak się nazywał. Przyjął mnie sekretarz starosty Antoniszczak,
młody chłopiec. Był on później mym
współpracownikiem, starostą w Nowym
Sączu, w Żywcu. Później członkiem Prezydium Rady Wojewódzkiej Krakowa.
Otrzymałem przepustkę bez trudu.
W drodze okazało się, że żadne przepustki nie były potrzebne. Natomiast bardzo by się przydały półlitrówki wódki,
a jeszcze lepiej spirytusu.
Następnego dnia poszedłem do Łososiny Dolnej po moją siostrę cioteczną,
Jadwigę, późniejszą żonę żeglarza Teligi.
Razem wyruszyliśmy pieszo do Lublina.
Było to chyba 20 stycznia. Za miastem
zostaliśmy ostrzelani. Był zmrok, parę
kul gwizdnęło nad nami. Trochę dalej leżał trup jakiegoś cywila.
Przenocowaliśmy w samotnej chatce na wysokim brzegu Białej (za Bobową), u chorej samotnej kobiety. Jak się

rano okazało, była chora na tyfus. Wyszliśmy o świcie. Kobiecie zostawiliśmy
parę kanapek. Po kilku godzinach pieszego marszu dopędził nas i zatrzymał się
jakiś wojskowy dodge. Zaproszeni przez
polskiego kierowcę wsiedliśmy do budy
i bez przeszkód dojechaliśmy do Tarnowa, już pod wieczór. Szofer wysadzając nas zapytał: „Wiecie, kto was podwiózł? Jechaliście z ministrem rolnictwa
Jędrzejem Witosem.” Przyjechał szukać
swojego brata Wincentego. Nie widzieliśmy go, nie wyszedł z szoferki. Co dziwniejsze, nigdy go już potem nie spotkałem i nie mogłem podziękować. Prawdopodobnie był w Krakowie na pogrzebie
swego brata, ale ja byłem wtedy jeszcze
w Bydgoszczy.
Z Tarnowa do Pilzna zawieźli nas rosyjscy żołnierze jadący gdzieś na południe. Przenocowaliśmy w Pilznie. Przyjęła nas na noc i zaprosiła na kolację jakaś liczna rodzina. To był chyba nasz
pierwszy spokojny, pogodny wieczór
u życzliwych ludzi w wyzwolonym kraju. W tym czasie wszyscy ci, u których
nocowaliśmy, byli życzliwi i gościnni.
Na drugi dzień ruszyliśmy piechotą dalej. Zapasy wyczerpały się, byliśmy
głodni. Usiłowaliśmy na rynku w Dębicy kupić trochę chleba, ale nie mieliśmy
nowych pieniędzy. Musieliśmy zapłacić
2 srebrne dziesięciozłotówki za pół kilograma chleba. Dwadzieścia razy powyżej ceny na rynku.
Kraj był zupełnie wyludniony. Na
drodze ani wozów, ani ludzi, ani aut. I tu
stał się cud. W polu, na szynach, kilkanaście kilometrów za Dębicą stał długi towarowy pociąg. Wagony pootwierane, widocznie wyładowany. Weszliśmy do jednego z wagonów. Nie marzyliśmy o jeździe; raczej, aby się ogrzać.
Był wiatr. Raptem po kwadransie – ku
naszemu zdumieniu – pociąg ruszył i nie
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zatrzymując się w Rzeszowie dowiózł
nas do Przeworska.
W Przeworsku, korzystając z gościnności rodziny maszynisty kolejowego,
spędziliśmy parę dni. Czekaliśmy na pociąg do Lublina. Mieszkało tu także kilku
maszynistów radzieckich; stosunki były
przyjazne.
Na drugi dzień jeden z tych maszynistów wrócił. Gospodarz nasz ucieszył się
i zapytał: – A gdzie Andriej? Maszynista
mówi: Andriej ubit, razorwało jewo. Gospodarz: – Jaka szkoda, taki dobry człowiek. Na co kolega Andrieja: Czewo
szkoda, u nas mnogo takich.
Takie to były spotkania po dwudziestu kilku latach.
Byli to ci sami ludzie, z którymi walczyłem przeciw Niemcom w czasie pierwszej wojny światowej.
Prości, przyjaźni, odważni. Brak,

moim zdaniem, pewnej patriarchalności,
jaka cechowała wtedy stosunek między
oficerem i żołnierzem. Więcej dyscypliny, wymagań, poczucia odpowiedzialności za wielką sprawę. Pili – było to niemożliwe w czasie pierwszej wojny.
Późniejsze stosunki między mną
i wojskowymi były oparte na dobrej
woli: łączyła nas życzliwość. Znajdowałem wspólny język z nimi przy rozwiązywaniu wspólnych spraw. Zachowałem
w pamięci współpracę w województwie
bydgoskim z generałem Subotinem, Miłowskim, Strezikozinem i z innymi.
Sądzę, że podobnie jak mieszkańcy
Poznańskiego znajdują zrozumienie dla
sposobu życia Niemców, Galicjanie – dla
stylu urzędowego Austriaków, tak urodzeni kresowiacy mają zrozumienie
dla wielu cech natury rosyjskiej.
Może są to cechy ogólnosłowiańskie? 

Całowanie na ekranie
W czasie spotkania dziennikarzy ze znanym komikiem i reżyserem Woody Allenem jeden z nich zapytał:
- A jak to wygląda, Woody, gdy całujesz dziewczynę w filmie? Czy jesteś uczuciowo zaangażowany?
- Raz pocałowałem Jeanne Moreau i ani ona, ani ja nie przeżywaliśmy tego głębiej. Ale za to bileterzy odciągnęli mnie od ekranu i musiałem znów usiąść na mym
krześle.

Persona
Prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1901 – 1909 Theodor Roosevelt nie
odznaczał się zbytnią skromnością. Jego syn powiedział kiedyś:
- Mój ojciec musi być zawsze ośrodkiem zainteresowania. Będąc na ślubie żałuje, że nie jest narzeczonym, będąc na pogrzebie wścieka się, że nie jest
nieboszczykiem.
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FELIETONY
PIOTR SZYDŁOWSKI

Widmo krąży po Polsce
– widmo egzorcyzmu
Tornado pedofilstwa księży katolickich runęło na kraje Europy i obu Ameryk o przewadze wyznania rzymskokatolickiego; nie ominęło ono również arcykatolickiej Polski. Ominęło natomiast kraje, w których chrześcijaństwo ma kształt
prawosławia, protestantyzmu i przeróżnych odprotestanckich denominacji, których kapłani (popi, pastorzy, …) legalnie
zawierają związki małżeńskie. Pedofilstwo wśród duchowieństwa rzymsko-katolickiego osiągnęło rozmiary porażające
świadomość zwykłego, prawego moralnie człowieka, nie ominęło zakonników,
biskupów, arcybiskupów, zahaczyło również o kardynałów, których papież Franciszek pozbawia za karę purpury.
Nie będę jednak tego wątku kontynuował, ani znęcał się nad nieszczęsnymi
pedofilami w sutannach. Obszernie pisała o tym prasa polska, zabierali głos polscy biskupi szukając środków zaradczych
przeciw tej pedofilskiej gangrenie. Przejdę natomiast do opisania innego zagrożenia, mianowicie do nabierającego sił tajfunu zwanego egzorcyzmowaniem. Praktyka ta, legalnie funkcjonująca w Polsce,
polega na wypędzaniu szatana z rzekomo
opętanego człowieka (na ogół z kobiety).
Nadchodzący tajfun, który jeśli nie zostanie powstrzymany narobi nie mniejszej
szkody niż narobiło jej pedofilskie tornado. Zrozumienie jednak przyczyn egzorcyzmowania wymaga sięgnięcia – w największym skrócie – do początków zła moralnego opisanego w księgach świętych
Starego i Nowego Testamentu.

Opis początków moralnego zła, które – wedle tej narracji – dotknęło gatunek
ludzki, zawarty jest w rozdziale 14 proroctwa Izajasza, który pisał w VIII wieku p.n.e., oraz w rozdz. 28 proroctwa Ezechiela (VI wiek p.n.e.). Informacje te zawarte są również w apokryficznej księdze
Henocha, niezaliczanej przez Kościół katolicki do ksiąg świętych, zaliczanej natomiast do nich przez Kościół prawosławny. Sięgnięcie do tych proroctw jest niezbędne dla zrozumienia natury i funkcji
egzorcyzmów, stosowanych z taką lubością przez polskich katolickich kapłanów.
Oto bardzo, bardzo dawno termu, gdy
nie było jeszcze człowieka na ziemi, w niebiosach istniał tylko Bóg otoczony chórem aniołów. Śpiewali oni Panu chwałę, a wśród nich pierwsze miejsce zajmował Lucyfer, anioł najwyższy rangą w tym
wojsku anielskim. Był pierwszy po Bogu
i nosił światło przed Panem. Lucyfer, to
łacińska wersja jego imienia, zawierająca
w sobie funkcję „noszenia światła” (łac. lucem ferre, znaczy „nosić światło”). Wczesnochrześcijański pisarz Pseudo-Dionizy
Areopagita (twórca angelologii), a za nim
Tomasz z Akwinu (XIII wiek) wyodrębnili dziewięć chórów anielskich (czyli odrębnych grup czymś różniących się między sobą) i nadali im następujące nazwy
(w wersji polskiej): Aniołowie, Archaniołowie, Trony, Panowania, Moce, Władze,
Zwierzchności, Cherubini i Serafini. „Chóry” to są odrębne zbiory aniołów podzielonych na określone grupy i pełniące funkcje przydzielone danej grupie. W tradycji
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chrześcijańskiej istnieje opowieść, że pewnego razu Pan Bóg ukazał Lucyferowi postać małego dziecka (miało to być w przyszłości dziecię Jezus) i polecił złożyć mu
pokłon. Na co Lucyfer miał odpowiedzieć
w wersji łacińskiej non serviam, tzn. „nie
będę służył”. Wypowiedział swemu Panu
posłuszeństwo i pociągnął za sobą swoich
zwolenników. W tej sytuacji wystąpił przeciw niemu wraz ze swoimi zwolennikami
archanioł Michał. Jego imię – jak świadczą księgi święte – pochodzi z jego bojowego zawołania. Widząc bowiem bunt Lucyfera, zakrzyknął: Mi-ka-El (w wersji hebrajskiej), co znaczy: „Któż jak Bóg!”.
I walczył Michał ze swymi zwolennikami
w obronie Pana. Walka skończyła się zwycięstwem wiernych Bogu aniołów, a Lucyfer wraz ze swoimi zwolennikami wtrącony został w czeluście piekielne. Nie siedzi tam jednak bezczynnie, lecz grasuje po
świecie i węszy, gdzieby zaszkodzić swemu byłemu Panu.
Czytelnikom zainteresowanym tymi
początkami moralnego zła polecam takie
oto publikacje: Pseudo-Dionizy Aeropagita, Hierarchia niebiańska, hierarchia kościelna, z greki tłum. Maria Dzielska, Kraków 1999. A. Jankowski, Aniołowie wobec
Chrystusa-chrystocentryczna angelologia
Nowego Testamentu, wyd. Benedyktynów
Tynieckich, Kraków 2018. J. Ruland, Wielka księga aniołów-imiona, historie i rytuały, tłum z niem. Monika Dziedzic, Katowice 2003. G. Davidson, Słownik aniołów,
w tym aniołów upadłych, tłum. J. Roszkowski, Poznań 1998 i 2003.
I oto nadeszła pierwsza okazja. Pan
stworzył pierwszą parę ludzką – Adama
i Ewę – osadził ją w biblijnym raju, zakazując jedynie spożywania owoców z drzewa wiadomości dobrego i złego. Złamanie
tego zakazu zagroził karą śmierci. Na to tylko czekał szatan. Przybierając postać węża
namówił Ewę do zerwania owocu z drzewa
zakazanego zapewniając jej życie wieczne
i boską zdolność odróżniania dobra od zła.
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Ewa nie tylko sama zjadła zakazany owoc,
dała go również mężowi – jedli go oboje.
Znane są losy pierwszej ludzkiej pary: wypędzenie z Raju, zapowiedź ciężkiej pracy, poddanie Ewy zwierzchnictwu Adama (kobiety mężczyźnie) i rodzenie dzieci w bólu. Bóg-Jahwe zwrócił się również
do węża (szatana): „Ponieważ to uczyniłeś,
bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt
domowych i polnych: na brzuchu będziesz
się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia” (Księga Rodzaju,
rozdz. 3, w. 14). Rzucone wtedy przekleństwo na szatana (w postaci węża) powtarzane jest dziś przez całą armię chrześcijańskich, a ze szczególną gorliwością polskich egzorcystów.
Pojawia się w tym miejscu nieodparcie
pytanie: skąd ci prorocy (Izajasz, Ezechiel
i Henoch) czerpali swą wiedzę o zbuntowanych aniołach? Na to pytanie teologowie chrześcijańscy odpowiadają, że mieli
oni boskie objawienie; w ten sposób kończą wątpliwości i dyskusję.
Tymczasem dzisiaj – jak dowiadujemy
się z prasy – w Polsce trwa intensywna akcja egzorcyzmowania. Tygodnik „Przegląd” (nr 33/2018) donosi, że Polska jest
światowym mocarstwem w wypędzaniu
diabła. Z zamieszczonego w owym numerze (na str. 17) artykułu Katarzyny Wierzbickiej i Ewy Rogowskiej dowiadujemy
się, w jaki sposób odbywa się obrzęd egzorcyzmowania. Czytamy tam: „do końca lat 90-tych XX wieku obrzęd egzorcyzmu był ujednolicony za pomocą Rytuału
Rzymskiego z 1614 r. Dopiero w 1997 r.
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów wydała dokument „O egzorcyzmach większych i duszpasterstwie opętanych”. Nowy rytuał egzorcyzmów Jan
Paweł II zatwierdził 1 października 1998 r.
Obrzędy rozpoczynają się pokropieniem
pobłogosławioną wodą. Potem odmawia
się litanię. Egzorcysta może też recytować jeden psalm lub kilka. Następnie odczytuje Ewangelię. Potem nakłada ręce na

udręczonego, błagając Ducha Świętego,
aby diabeł odszedł od człowieka. W tym
samym czasie może dmuchać w twarz dręczonego (exsufflatio). Później recytuje wyznanie wiary, a następnie Modlitwę Pańską. Po tych czynnościach ukazuje dręczonemu krzyż, a następnie czyni nad nim
znak krzyża, który wyraża władzę Chrystusa nad diabłem”.
Egzorcyzmowanie odbywa się zawsze bardzo dyskretnie, z dala od „wścibskich”
reporterów, wyposażonych
w aparaty fotograficzne; na
ogół w dodatkowych, bocznych lub dolnych pomieszczeniach świątyni, w obecności kilku zaufanych osób
wspomagających modlitewnie – i nie tylko – egzorcystę.
Bardzo często osobę egzorcyzmowaną przywiązuje się bowiem pasami do łoża, na którym ona leży, by uniemożliwić jej zachowanie agresywne bądź ucieczkę. Jest nią na
ogół kobieta, często nastolatka
w okresie swego psychosomatycznego dojrzewania, czasem
dostarczona przez katechetkę-zakonnicę za
nieuczęszczanie na lekcje religii, bądź zmuszona do poddania się egzorcyzmom przez
własną matkę (pisano o tym w „Dzienniku
Polskim” dnia 20 września 2018 r.). Diabeł
jest wszędzie, zwłaszcza w waginie dziewczyny, to też egzorcyści nie rzadko namaszczają te miejsca świętymi olejami, dotykają je krzyżem, a nawet kładą się na nie
swoim ciałem (informuje polska prasa).
W Średniowieczu palono na stosie czarownice, oskarżając je o kontakty z diabłem (również seksualne), a dwaj rzeczoznawcy problemu, pobożni ojcowie dominikanie – Jakub Sprenger i Henryk Instytor – napisali podręcznik do rozpoznawania i sposobu karania czarownic pt. Malleus maleficarum (Norymberga 1496).

Podręcznik ten miał wiele polskich
wydań: Jacek Piekarski, Młot na czarownice: postępek zwierzchowny w czarach,
a także sposób uchronienia się ich i lekarstwo na nie w dwóch częściach zamykający: księga świadomości ludzkiej nie tylko
godna i potrzebna ale i z nauką Kościoła powszechnego zgadzająca się (z pism
Jakuba Sprengera i Henryka Kraemera Instytora; po
większej części wybrana i na
polski przełożona przez Stanisława Ząbkowica), wiele
polskich wydań, np. Lublin
2003, 2007, 2012, Wrocław
1992, 2000, Warszawa 2018.
Wróćmy jednak na nasz
polski teren, bo widmo krąży po Polsce, widmo egzorcyzmu! Polska choruje na egzorcyzmy; a Wojciech Eichelberger uważa, że
w umysłach współczesnych
kobiet odradza się duch czarownictwa. Coraz więcej Polaków szuka pomocy u egzorcysty. Naukowcy twierdzą, że to już epidemia. Dziś
w Polsce działa ponad stu egzorcystów. Więcej ich niż u nas działa tylko we Włoszech. W każdej spośród 41 polskich diecezji odbywa się raz w tygodniu
„msza o uwolnienie od złego ducha”. Ludzie ciągną tam autokarami. Taka msza
trwa wiele godzin, jej uczestnicy wpadają
w trans, mdleją, a do tracących przytomność nierzadko wzywane bywa Pogotowie Ratunkowe. W sieci (internecie) można znaleźć wykaz wszystkich diecezji katolickich w Polsce wraz z ich adresami, numerami telefonów, adresami e-mailowymi
i nazwiskami aktualnie funkcjonujących
tam egzorcystów.
W roku 2007 odbył się w Częstochowie IV Międzynarodowy Kongres Egzorcystów. Wzięło w nim udział ponad 300
egzorcystów z całego świata. Ustanowiono
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wówczas w Polsce ŚWIATOWE CENTRUM EGZORCYZMU i umiejscowiono
je w Ośrodku Pomocy Duchowej – „Oaza
Maryi Królowej Światłości” w podszczecińskim Poczerninie, w gminie Stargard.
Zagraniczni komentatorzy obserwujący żywotność polskich wrogów szatana, w „Washington Post” z października 2008 roku,
ironicznie uznali Polskę za „Dolinę krzemową egzorcyzmów”. Inni natomiast obserwatorzy tych zjawisk, na pytanie: skąd
taki wzrost liczby egzorcystów w Polsce,
odpowiadali: „bo Polska jest ostatnim bastionem prawdziwego katolicyzmu, a szatan atakuje tam, gdzie jeszcze napotyka na opór. Cały Zachód Europy już opanował. Tam nie ma on oporu – i nie ma
egzorcystów”.
I wreszcie pytanie, którego w tych rozważaniach nie można, bo nie wolno pominąć: CO NA TO WSZYSTKO NAUKA,
ściślej – psychologia, psychiatria i neurologia – czyli medyczne dyscypliny empiryczne, nie bujające w obłokach jak teologia, które tak wspaniale kwitną w naszych
czasach. I jeszcze: co na to fizyka, ta teoretyczna i empiryczna, i co filozofia?
Otóż, mówiąc krótko, w s z y s t k i e
ob j awy op ę t an ia zos t ał y
j u ż w y j a ś n i o n e p r z e z n au k ę. Zdaniem profesora Jerzego Aleksandrowicza, kierownika Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, tego, co wywołuje poczucie opętania,
nie da się skutecznie zmienić odwołując
się do wiary, i dlatego często egzorcyzmy
mają charakter gaszenia pożaru benzyną. Zdaniem Profesora, wszelkiego rodzaju bioenergoterapie, radiestezja, gabinety
„medycyny alternatywnej”, są nieskuteczne i w ten to pseudonaukowy nurt wpisują
się również egzorcyzmy. Co więcej, praktyka egzorcyzmowania tzw. „opętanych”
praktycznie blokuje chorym dostęp do lekarzy. Człowiek „opętany przez diabła”
to człowiek w sposób naturalny (nie nadprzyrodzony) chory psychicznie. Zaistniała
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u niego awaria w systemie nerwowym,
w korze mózgowej, a jego wypowiedzi towarzyszące tej awarii są bardzo różne, uzależnione od dotychczasowego życia pacjenta, jego wykształcenia i wpojonych mu
przekonań w procesie wychowawczym. To
nie diabeł przemawia przez niego, gdy ten
chory bluźni Bogu, pluje na krzyż, ubliża wszelkim uznawanym społecznie świętościom. To przemawia jego schorowany
mózg, posługujący się słowami z dziedziny
religii i moralności. TEN MÓZG TRZEBA
LECZYĆ. Jeśli nie wyleczy go specjalista
(bo przecież może nie wyleczyć) psychiatra czy neurolog, to na pewno nie wyleczy
go egzorcysta (nie usunie z jego mózgu
diabła, bo go tam i tak nie ma).
Egzorcyści jednak rozwijają w Polsce swoją działalność. Niektórzy publicyści obserwując ową działalność przewidują, że niebawem egzorcyści, którzy aktualnie za swą pracę nie biorą wynagrodzenia, będą pracować na państwowych etatach, podobnie jak kapelani w szpitalach
czy katecheci w szkołach. A wtedy Polska
definitywnie utrwali pogląd obcokrajowców, że jest światowym centrum opętań,
które usiłuje opanować pseudonaukowymi metodami ich leczenia. CZY ZATEM
NIE LEPIEJ BYŁOBY POJMOWAĆ
SZATANA JAKO SYMBOL WSZELKIEGO, ZWŁASZCZA MORALNEGO
ZŁA, NIŻ JAKO REALNIE ISTNIEJĄCY NIEMATERIALNY BYT?
A co na to wszystko tak pięknie rozwijająca się obecnie fizyka teoretyczna oraz
filozofia? Obie te dyscypliny idą ze sobą
w parze. Filozof nie może (w sensie – nie
powinien) fantazjować, lekceważąc kosmiczne zjawiska fizyczne i osiągnięcia
naukowe fizyków-empiryków. Wykształcony filozof wie, podobnie jak i teolog, że
w polskiej kulturze filozoficzno-teologicznej diabeł jak i anioł to są byty niematerialne (przyjmując oczywiście, że one naprawdę istnieją). Jawi się zatem pytanie: w jaki
sposób byt niematerialny może skutecznie

wpływać na byty materialne? Nie ma
wszak „punktu styku” między tymi bytami (niematerialnym diabłem i materialnym
człowiekiem). Nie ma przesłanek upoważniających nas do myślenia, że byt niematerialny wywiera swoją energią wpływ na byt
materialny (a tak właśnie myślą księża i egzorcyści). Dlaczego? A dlatego, że energia
duchowa, to tylko przenośnia mająca wyjaśnić, że człowiek osiągnął, bądź może osiągnąć wysoki poziom swego moralnego życia. I nic więcej. Natomiast fizycy jednoznacznie utrzymują, że w przyrodzie, szerzej – w kosmosie, materia jawi się nam
w dwóch postaciach, mianowicie w postaci masy i energii. Energia jest materią, nie
duchem! Mówienie zatem o energii bytu
niematerialnego (diabła czy anioła) jest terminologicznym nieporozumieniem i metodologicznym błędem. To dzięki temu błędowi ludzie religijni przypisują skuteczną
aktywność energetyczną diabłom i aniołom, bojąc się, że diabeł im zaszkodzi; więc
idą do egzorcysty. Dzięki temu owo widmo krąży po Polsce – widmo egzorcyzmu.
Teologowie natomiast nie liczą się
w tym wypadku z prawami fizyki. U nich
najwyższym bytem jest Bóg – byt niematerialny, który swoją wolą (utożsamianą
z jego energią) wpływa skutecznie na całą
materialną rzeczywistość kosmosu, nie tylko w ten sposób, że powołuje go z nicości
do istnienia (creatio ex nihilo), ale też decyduje o każdej zmianie w nim zachodzącej.
Śledzą więc egzorcyści polscy diabła
przebywającego w biednych, psychicznie
chorych katolikach polskich. Tajfun egzorcyzmowania szaleje w Polsce na dobre. Szalał swego czasu również w Niemczech, dopóki w roku 1976 nie zmarła chora na epilepsję dziewczyna egzorcyzmowana przez dwóch kapłanów. Egzorcyści zostali przez sąd skazani za nieumyślne doprowadzenie do jej śmierci, a episkopat niemiecki zakazał na stałe wszelkich praktyk wypędzania szatana,

czyli egzorcyzmowania rzekomo opętanych chorych. Można zastanawiać się, czy
kiedykolwiek taki zakaz wyda episkopat
polski. W polskim społeczeństwie nie ma
atmosfery wrogości wobec takich praktyk. Zachodnioeuropejskie Oświecenie
dotarło do Polski ze stuletnim opóźnieniem, gdy Rzeczpospolita Obojga Narodów chyliła się już ku upadkowi, a oświeceniowe propozycje zostały przejęte i łagodzone przez polski kler rzymskokatolicki. Pisałem o tym w nr 74 Forum Myśli
Wolnej na s. 6-19. Dziś w Polsce współegzystuje ze sobą nieoświecona religijność z elementami myśli oświeceniowej
(racjonalistycznej). Ta karykaturalna hybryda sprzyja rozwojowi tajfunu egzorcyzmującego chorych psychicznie. Wyjściu z tego zaklętego kręgu pomoże lektura następujących publikacji. Opracowane
przez fachowców najwyższej klasy wskażą na naturalne przyczyny zjawisk zwanych opętaniem i na skuteczne środki od
tego „opętania” mogące uwolnić. Oto one:
- Aleksandrowicz Jerzy, Nerwice i choroby psychosomatyczne, wyd. PAN 1971.
- Aleksandrowicz Jerzy, Zarys teorii struktury zaburzeń nerwicowych, Kraków
1978.
- Aleksandrowicz Jerzy, Zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych. Psychopatologia,
diagnostyka, leczenie, wyd. Collegium
Medicum UJ, Kraków 1997.
- Eichelberger Wojciech, Kobieta bez
winy i wstydu, Warszawa 1997 i 2015.
- Nowak Artur, Żeby nie było zgorszenia,
ofiary mają głos, wyd. „Krytyka polityczna” 2018.
- Rovelli Carlo, Rzeczywistość w ujęciu
współczesnej fizyki, wyd. Feeria 2017. 
Autor jest magistrem teologii i doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie
filozofii, emerytowanym profesorem WSP TWP
w Warszawie – red.
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JÓZEF MACIEJ ROŚLICKI,

My – Mocarstwo
Uzasadnieniem do niniejszej analizy pojęcia naszej mocarstwowości może
być moje doświadczenie stratega wojskowego w stopniu nie tyle najwyższym
co najważniejszym, jakim jest – „szeregowy”. W moim przypadku jest to stopień „szeregowego dyplomowanego”.
To tłumaczy poniższe rozważania. Nie
są one tak głęboko-filozoficzne jak wojaka Szwejka, chociaż łączy nas wspólne
określenie – idiota. Szwejk nim był, a ze
mnie próbuje się go zrobić. To jeszcze lepiej tłumaczy moje poniższe wywody.
Dla ich uzasadnienia przytaczam fakt,
że na początku lat 60. ubiegłego stulecia,
służąc w wojsku, przeżyłem stan przed
wybuchem III wojny światowej. Był to
konflikt między dwoma mocarstwami
tj. ZSRR a USA w okolicach Kuby. Od
tego czasu nie interesowałem się zbytnio problemami wojskowo-wojennymi,
pławiąc się w czasach pokoju, aż do czasów obecnych. Po 60 latach odnoszę nie
tyle wrażenie, co przekonanie, że widmo
wojny może stać się realne.
Co istotniejsze, że może to być widmo nie tyle wojny, co zagłady; i to całego świata. Bomby atomowe jako narzędzia walki mogą to nam zagwarantować.
Bomby atomowe, rakiety dalekosiężne
i podobne urządzenia służące do zagłady
mają być także środkiem obrony. Trudno powiedzieć, czy byłyby skutecznymi, nawet gdybyśmy je mieli. Nasze doświadczenia wojenne, o czym przypomina historia, sprowadzały się dotychczas
do operowania szablą, bagnetem i karabinem. No i oczywiście cudami, jak chociażby „cud nad Wisłą” w wojnie z 1920
roku.
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Tak było kiedyś. A teraz? Chcesz pokoju, gotuj się do wojny – głosi maksyma. My wdrażamy ją, chociaż patrząc
realistycznie przygotowujemy się nie
do wojny lecz do obrony. Istotnym jest
tu określenie się, przed kim czy czym
mamy się bronić. Żyjemy w wolnym od
wojen regionie świata jakim jest Europa.
Ten pokój zafundowały nam mocarstwa
przed 70 laty. Żyliśmy w jej wschodniej
stronie wpływów, a gwarantem bezpieczeństwa i pokoju był Układ Warszawski. W jego ramach „gościliśmy” żołnierzy radzieckich. Teraz po wstąpieniu do Unii Europejskiej taką gwarancją jest przynależność do NATO. To są
oczywiste fakty i rzeczywistość stworzona przez inne mocarstwa. Jest to także gwarancja naszego rozwoju cywilizacyjnego, gospodarczego, kulturalnego,
itd. Czy korzystamy z niej? Coraz bardziej wątpię i myślę, że nie jestem w tym
odosobniony.
SI VIS PACEM PARA BELLUM.
Nie wiem, więc posłużę się szwejkowsko-szeregowcowym rozumowaniem.
Obowiązkiem państwa jest bronić prawie 40 milionowy naród. Czy obejmuje on także te 20 miliony żyjące za granicami państwa? Są Polakami, chociaż
w znacznej mierze obywatelami innych
państw. Oni wybrali swój sposób na życie, a tym samym i gwarancję na pokojowy byt. Przy czym nie chcą tracić kontaktu z macierzą. Chcą jednocześnie jej
potęgi, oczekując racjonalnych działań
rządów w kraju, sprawowanych w demokratycznej rzeczywistości, która tymczasem staje się coraz bardziej nieprzewidywalną i częstokroć wrogą dla ludzi.

Odeszliśmy od zasady: przyjaciół
szukaj blisko, a wrogów daleko. Naszym
największym sojusznikiem stają się zza
oceanu Stany Zjednoczone Ameryki.
Największym wrogiem – Rosja, z którą graniczymy. Do grona naszych nieprzyjaciół pretendują także niektóre państwa Unii Europejskiej, której jesteśmy
częścią. Przyjaciele naszych przyjaciół
są naszymi przyjaciółmi – brzmi stare przysłowie. Tym samym ich wrogowie są też i naszymi wrogami. Jak więc
traktować naszych bratanków – Węgrów,
bratających się z naszym wrogiem Rosją? Swoiste rozdwojenie jaźni.
Szukając przyjaciół daleko dotarliśmy aż do Chin. Nasza przyjaźń zaowocowała między innymi budową Jedwabnego Szlaku, który od naszej strony będzie się nazywał Bursztynowym. Jego
zakończeniem ma być lotnisko w Szymanach. Przyjaciele Chińczycy sfinansują to przedsięwzięcie, bo ich na to
stać. Chińczycy już nieźle zagospodarowali się w Europie, a także u nas. Mało
widoczni lecz skuteczni. Przepowiednia
sprzed wielu lat głosiła: żółta rasa zaleje świat. Maotsetungizm jako idea zapanuje. Zastąpi nawet takie religie jak
chrześcijaństwo czy islam. Wyjaśnieniem pojęcia ideologii – wiary, jakim
jest MAOTSETUNGIZM jest stwierdzenie Twórcy Chin, Mao Tse Tunga, które
brzmi: „Musimy ujarzmić kulę ziemską.
Naszym celem jest cała kula ziemska, na
której stworzymy mocarstwo”.
Jest ona konsekwentnie realizowana.
Są już pierwsze wygrane – ekonomiczne. Doświadczyły tego USA, stąd też
ich celne wojenki. Amerykanie są dłużnikami Chin, stąd ta ich wrogość. Czy
my ją podzielamy? Czy nie stoimy tu
w rozkroku? A Chiny bratają się z Rosją, nie mówiąc o nieprzewidywalnej
Korei Północnej. Tworzy się tym samym

azjatycko-nuklearna potęga. Graniczymy z nią. Czy obroną przed tym ma być
garstka amerykańskich żołnierzy i ich
stała baza u nas? To tylko przyczółek
potęgi militarnej USA, mający stanowić o naszej mocarstwowości. Ma odstraszać naszych wrogów, a od siebie
w szczególności.
Warto przypomnieć poglądy przywódców Chińskiej Republiki Ludowej,
że: „Wojna jest nie tylko nieunikniona, ale i pożądana. Jeśli w wojnie zginie połowa ludzkości – to nie ma znaczenia. Wystarczy, aby pozostała jej trzecia
część”. Tak więc świat stoi przed alternatywą: pokojowe współistnienie czy wojna termojądrowa.
Należy przypomnieć tu pierwsze zdanie z Aktu Konstytucyjnego UNESCO,
które brzmi: „Wojny rodzą się w umysłach ludzi, toteż w umysłach ludzi należy podejmować obronę pokoju”. Tak
powinni rozumować przywódcy światowych mocarstw. My też chcemy lub
czujemy się Mocarstwem. Stąd też te
nasze wojenki z sąsiadami i to w ramach układu, do którego sami przecież
przystąpiliśmy.
Kto Mocarstwu zabroni.
Na zakończenie przytaczam wiersz
Antoniego Słonimskiego pt. O Polsce
słabej i Polsce mocnej:
Mówią o Polsce silnej. Już dziś liczą sztaby,
Jak ją ziemią okopać, oprzeć na bagnecie.
Lecz ja, wybaczcie, bracia, pragnę Polski słabej,
Ja pragnę Polski słabej, lecz na takim świecie,
Gdzie słabość nie jest winą, gdzie już nie ma warty,
Ryglów u bram i nocą dom bywa otwarty,
Gdzie dłoń nieutrudzona okrutnym żelazem
I gdzie granica wita tylko drogowskazem 

Józef Maciej Roślicki
Szeregowy dyplomowany
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MYŚLĄC BELFREM
PIOTR AUGUSTYNEK

ZGŁASZAM BULWERS
Tak oto pewnego szkolnego poranka przemówił do mnie jeden z zacnych
uczniów. Zdębiałem: - Co to znaczy, po
jakiemu ty mówisz, a w dodatku do polonisty? – już święte oburzenie prawie pozbawiło mnie tchu i zdolności racjonalnego myślenia.
Udało mi się jednak nie spiorunować
ucznia (ani słowem, ani uczynkiem);
udało mi się przemyśleć to, co rzekł.
„Zgłaszać bulwers” w młodzieżowym slangu znaczy tyle, co „oznajmić,
że się jest wzburzonym, zbulwersowanym”. Pomijam wyjątkowy komizm
i „kolczastą formę” komunikatu
ucznia. Jakby nie potępić
tego wyrażenia z racji
czystości języka – jedno trzeba dodać; skuteczność skrótu
jednocześnie
będącą świadectwem bezsilności. Skoro
bowiem młody, przebojowo do
życia ustawiony człowiek „zgłasza bulwers” to znaczy, że jest wobec czegoś bezsilny, nie umie sobie
z problemem poradzić. Bo przecież gdyby wiedział, co robić z jakimś tam kłopotem, to by nie zgłaszał, tylko po prostu sprawę załatwił i już. A tak – zgłasza.
Ale dlaczego ja tyle o uczniowskim
slangu? A dlatego, że sytuacja nadaje się
do takiego właśnie skwitowania.
Chodzi bowiem o porażającą skuteczność polskich władz oświatowych,
z uporem reprezentowanych przez Panią Minister Zalewską. Mam na myśli
28

skuteczność niszczycielską, przy której, (jak mawiają uczniowie) tsunami to
„małe miki”.
Reforma edukacji, zwana często „deformą” daje się scharakteryzować następującymi liczbami:
• w najbliższym i obecnym roku będziemy mieli naraz w klasach VII i VIII
szkół podstawowych 750 000 uczniów,
• w tych klasach podstawa programowa
będzie realizowana w dwa lata, podczas gdy dotychczas realizowano ją
w trzech latach gimnazjum,
• 60 % - tyle wynosi możliwość realizacji tejże podstawy programowej,
na co wskazują oficjalne wypowiedzi nauczycieli i badania
ankietowe,
• 80 % dzieci i młodzieży
uskarża się (wraz ze swoimi rodzicami) na nadmiar
treści programowych, ich
przypadkowy i niestaranny dobór – wystarczy przejrzeć programy przedmiotów humanistycznych,
• 41 % uczniów uważa, że jest zbyt wiele zadań
domowych.
Do tego można dodać jeszcze
fakt, że szkoły w poszukiwaniu
metody poradzenia sobie z problemami
organizacyjnymi planują rozpoczynanie dnia nauki już po godzinie 7:00 (to
szczególnie ekscytujące w zimowe poranki np. w terenie wiejskim), nie mówiąc o zakończeniu prac drugiej zmiany
po godzinie 19:00.

Samorządy, odpowiedzialne za zapewnienie edukacji na swoim terenie,
szukają nie tylko salomonowych metod
organizacji toku nauczania, ale i oszczędności finansowych.
Pani Minister Zalewska podczas kampanii wyborczej bezlitośnie chłoszcząc
biczem krytyki poczynania poprzedniej
władzy, łaskawie stwierdziła, że edukacja to nie wydatek, ale inwestycja i dlatego nie wolno na niej oszczędzać, bo tu
przecież idzie o dobro ucznia i PiS (gdy
dojdzie do władzy) zapewni uczniom
komfort i godne warunki pobierania
nauk. Ładnie zabrzmiało? Ładnie. A jak
wygląda?
Klasy stłoczone do granic możliwości. Nauczyciele „lepiący” swoje pensum
godzin w kilku placówkach, nieraz odległych od siebie. Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej w dalszym ciągu haniebnie odstające od jakiejkolwiek normy przyzwoitości. Natomiast

symptomatyczne jest to, że przy każdej okazji wytyka się nauczycielom, że
mają trzy miesiące wakacji (nieprawda!), że mają 18 godzin pensum (a praca w domu związana z uprawianiem dydaktyki?), a na dodatek do tego zawodu często trafiają ludzie słabi mentalnie i zawodowo. Za takie pieniądze? Toż
to są giganci poświęcenia, albo szaleńcy! Płaćcie w przybliżeniu tyle, co płaci
się w państwach „starej Europy”. Wtedy
nie będzie można narzekać na brak utalentowanych adeptów zawodu nauczycielskiego. Stwórzcie wreszcie stabilne
warunki rozwoju edukacji dla uczniów
i nauczycieli, zacznijcie używać rozsądku w tworzeniu podstaw programowych.
Może wtedy nasza edukacja będzie wyglądała normalnie, nie jak
uśmiech Pani Minister.
No, to przynajmniej zgłosiłem bulwers. A co mi tam!! 

Rozpuszczony mózg
Sławny wynalazca Thomas Edison osobiście przyjmował kandydatów do
pracy w swoim laboratorium. Lubił z nimi pogadać, wybadać, jakie mają projekty i co ich w pracy najbardziej pociąga.
- Mam wspaniały pomysł – rzekł do Edisona pewien młodzieniec. –
Pragnę wynaleźć uniwersalny rozpuszczalnik. Płyn, który by rozpuszczał
wszystko. Czuję, że jestem na dobrej drodze, ale nie mam środków na zrealizowanie swego pomysłu.
- Uniwersalny rozpuszczalnik? – zdziwił się Edison. – A w jakim naczyniu
będzie go pan trzymał?
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HENRYK SZYDŁOWSKI

Moje potyczki z Cenzurą
Im dalej od PRL-u, tym więcej kombatantów. Taki przykładowo Marcin
Wolski, który od 29 lat walczy komuną, a wówczas był I Sekretarzem Partii w Polskim Radiu, czy bardzo znany,
aczkolwiek nieżyjący już reżyser, pieszczoch reżimu, któremu nagle po roku 90’
z dnia na dzień przestał się podobać Pałac Kultury i chciał go rozbierać, za nasze pieniądze oczywiście. Imię ich legion; im bardziej się ktoś wówczas kundlił, tym większym głosi się dziś „bojownikiem”. Jest to tak zwany mechanizm
wypierania.
Jak już kiedyś przypominałem, Marszałek Piłsudski w 1933 roku, jak zobaczył w czasie zlotu legionistów na krakowskich Błoniach morze głów i sztandarów, powiedział do swojego otoczenia:
– Gdybym ich miał tylu w 1920, roku to
bym do Moskwy doszedł.
Jednym z najchętniej używanych
przez byłych pieszczochów ustroju mitem jest ich krwawa walka z cenzurą. Bo
jakoś trzeba wytłumaczyć się z kolaboracji skutkującej wielotysięcznymi nakładami, o których obecnie nawet pomarzyć nie mogą, czy uzyskiwaniu od ręki
astronomicznych kwot na filmy, których
dzisiaj pies z kulawą nogą by nie sfinansował. Więc bajdurzą o straszliwych siepaczach z ul. Mysiej, bo taką mają naturę, oni w każdym ustroju lubią być przy
konfiturach.
Mit ten był także kultywowany przez
„tfurców” już w czasie PRL-u i miał na
celu usprawiedliwienie ich impotencji, bądź bylejakości twórczej. Mrugając okiem tłumaczyli, że nie wydają,
bo wiadomo cenzura, ale gdyby mogli
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upublicznić to co mają w szufladach, to
naród padłby na kolana. A potem przyszła „demokracja” i d..a blada, szuflady
okazały się puste.
Faktem jest, że cenzura państwowa
w czasach stalinowskich i potem może
jeszcze za Gomułki była opresyjna, ale
później już naprawdę zesłabła (jak i cały
system). Nie odbiegała zresztą od cenzury kościelnej. Spróbowałby redaktor naczelny pisma bądź wydawnictwa kościelnego opublikować coś, co nie spodobałby się biskupowi, to wyleciałby z posady z szybkością pociągu ekspresowego.
Przy „świątobliwych” redakcjach urzędowali na stałe przydzieleni cenzorzy
kurialni, dla hecy nazywani asystentami
kościelnymi. Nie wszyscy resztą przepracowywali się w tej robocie. W Krakowie np. – co bez żenady, a nawet z pewną
dumą potwierdzają ówcześni członkowie
kolegium redakcyjnego „Tygodnika Powszechnego” – cenzurowanie odbywało się w pałacu Wojtyły, przy jego osobistej aktywności na cotygodniowych odprawach, zwanych eufemistycznie „dyskusją nad linią programową pisma”. Już
samo zestawienie kościół i dyskusja jest
wystarczająco śmieszne. Upadek reżimu, co oczywiste, w kościelnej cenzurze nic nie zmienił, a nawet ją zaostrzył,
ponieważ za PRL-u wyrzucony ze świątobliwej redakcji wyrobnik pióra zostałby z pewnością chętnie „przytulony”
przez jakiś reżimowy tytuł, obecnie zaś
musiałby długo szukać pracy. Tak długo, jak długie są ręce jego kościelnego
pracodawcy.
Obecnie cenzurę z Mysiej zastąpiła
wynikająca z upadlającego strachu przed

właścicielem autocenzura dziennikarzy,
podobna do cenzury kościelnej. Z tamtą „komunistyczną” można było dyskutować (wiem co piszę, bo miałem z nią
osobiście do czynienia), z obecną nikt
z pismaków nawet się nie odważy. „Ruki
po szwam” i wykonać, a jak nie, to na
bruk.
Ta sytuacja spowodowała wytworzenie (jak jest popyt, to pojawia się i podaż) nowego modelu niedouczonego, ale
w 100% dyspozycyjnego dziennikarza,
który potrafi wyłącznie rozpisywać się
o piersiach Muchy czy pośladkach Dody,
albo na poważnie rozważać, o czym bebła jakiś Pajacyków. Natomiast np. światowe sukcesy polskich programistów
przechodzą bez echa. Ale cóż, aby pisać
o tym ostatnim, trzeba mieć choćby śladową wiedzę o innych sprawach niż np.
życiorysy naszych piłkarzy potykających
się o własne nogi.
Dziennikarze ci mają do spełnienia
ważną misję, która polega na tym, aby
na wzór amerykański wyhodować społeczeństwo składające się w swojej masie
z ćwierćinteligentów potrafiących obsługiwać niezbyt skomplikowane urządzenia, a głównie służących do żarcia
hot dogów, do pieprzenia na okrągło
i bez sensu przez telefon i tym podobnych czynności, które zapewniają zbyt
korporacjom.
Pamiętacie tych błaznów dziennikarzy, którzy zamykali się demonstracyjnie w klatce w obronie kumpla, który został zamknięty w areszcie na tydzień nie
za to co pisał, tylko za to, że pomimo wyroku sądu nie chciał przeprosić człowieka, którego opluskwił. W obronie do prawa swobodnego głoszenia swoich poglądów przez kolegę dziennikarza nikt
z tych szlachetnych ludzi się nigdzie nie
zamknie, chyba że w kiblu z zamkniętymi ustami.

Osobną kastą są dziennikarze pasożytujący i żerujący na politykach. Jest
tajemnicą poliszynela, że wszyscy politycy, od lewa do prawa, to pozbawieni
uczuć wyższych demagodzy. Wedle wiarygodnych badań amerykańskich psychiatrów co najmniej 75% spośród nich
ma poważne odchyły od normy psychicznej, a znaczna część powinna być leczona w systemie zamkniętym. Wystarczy
zresztą popatrzeć na ten nasz cyrk na
Wiejskiej i bez psychiatrycznych kwalifikacji można postawić taka samą diagnozę. Każdą bzdurę rzuconą jak ochłap
przez polityków tym dziennikarzom oni
chwytają w lot, szarpią zębami i dławiąc
się natychmiast usiłują zwrócić publice.
Przykład pierwszy z brzegu, ten „inteligentny inaczej” Bush młodszy wymyślił określenie „mapa drogowa”, aby nazwać harmonogram osiągania celu, czyli jeżeli trzymać się już krawężnikowych
porównań – „marszrutę”. Temu prostakowi nie tylko nikt nie wytłumaczył, że
mapa sama z siebie nigdzie nie prowadzi, a jedynie odwzorowuje teren, ale
jeszcze inteligentni inaczej dziennikarze i politycy to kretyństwo podchwycili i upowszechniają. Ale spuśćmy zasłonę miłosierdzia nad tymi wyrobnikami.
Wracając do tematu głównego: aby
przybliżyć metody działania współczesnej cenzury przedstawiam poniżej – na
przykładzie Onetu – wybrane, pierwsze
z brzegu, przykłady cenzurowania na
tym forum moich wypowiedzi. Przykłady moim zdaniem żenującej, prowincjonalnej mentalności państwa cenzorów,
którzy z pewnością oburzyliby się na
porównanie do swoich towarzyszy z ul.
Mysiej. I słusznie, bo z tamtymi, jak pisałem, można było dyskutować, a dla
tych chyba szkoda czasu i atłasu. Umysły mają sparaliżowane strachem.
A oto przykłady ich twórczości:
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W dniu ....-..-.. 10:37:36 użytkownik
<forum@onet.pl> napisał:
Witaj Centus, Twój komentarz:
Ciekaw jestem, czy Wojtek używa
sformułowań typu „szwabska armia”,
albo „Szkopy interweniowali w Iraku”.
Stosowanie określenia „sowiecki” i „Sowieci” świadczy o nieznajomości języka polskiego i braku szacunku dla niego.
Jest to typowy rusycyzm i zaśmieca język,
a ponadto ma wydźwięk obraźliwy i o to
chyba chodziło.”
dotyczący artykułu „Uzdrowiciel” –
książka o cudach dokonanych za życia
Jana Pawła II – został usunięty, ponieważ naruszał zasady forum.
Administracja Forum
Moja odpowiedź:
Gratuluję czujności! Rozumiem, że teraz ciężko o pracę i trzeba być czujnym,
ale jestem ciekaw, co bardziej obraża
waszych panów-właścicieli: przymiotnik
„szwabski” czy „sowiecki”? To będzie
pewna wskazówka, o czyje interesy dbacie, bo przecież – patrząc na forum – nie
o czystość języka polskiego, który większość waszych korespondentów traktuje
jak śmiecie, przy waszej pełnej akceptacji i bierności.
*****
W dniu ....-..-.. 13:44:25 użytkownik
<forum@onet.pl> napisał:
Witaj Centus, Twój komentarz:
Co to jest, duże, okrągłe i nienawidzi Żydów? Odpowiedź: kula ziemska. To
wbrew pozorom nie jest dowcip antysemicki. To wytyczna marketingowa szefów
Przedsiębiorstwa Holokaust.
dotyczący artykułu: „Grass podtrzymuje ciężkie zarzuty wobec Izraela” został
usunięty, ponieważ zawiera treści obrażające inne narodowości, religie, rasy
ludzkie.
Administracja Forum
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Moja odpowiedź:
Ciekawe dlaczego puściliście wcześniej mój następujący cytat: „Prócz
wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest
sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na
brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej
nienawidzić.”
Antoni Słonimski, polski poeta żydowskiego pochodzenia.
Czyżby cenzor uznał, że rodaka nie
będzie wycinał, czy też wyszedł akurat do
toalety?
*****
W dniu ....-..-.. 00:44:16 użytkownik
<forum@onet.pl> napisał:
Witaj Centus, Twój komentarz:
„Do tej sytuacji doskonale pasują słowa z piosenki austriackich jegrów
z Galicji (Małopolska) za czasów Franza Josepha: „bo taką naturę od Boga
już mamy, że w dupę bierzemy i nic nie
gadamy...”.
dotyczący artykułu „Następczyni wojskowego poboru ruszy 6 lutego” został usunięty, ponieważ naruszał zasady
forum.
Administracja Forum
Moja odpowiedź:
Wy w tym Onecie znacie się tylko na
„brzydkich słowach” z którymi walczycie bardziej bohatersko niż za PRL-u towarzysze cenzorzy z ul. Mysiej. Takie odczuwacie posłannictwo? Gdyby dać wam
szansę, ocenzurowalibyście całą polską literaturę. A Pan Marszałek ze swoim niewyparzonym jęzorem nie miałby
u was szans. Wy chyba jesteście jakimiś
potomkami Dulskiej.

*****
Normalność Kalego, czyli nie żyje
demokracja!!!

wykreślali mu tego słowa na „g”. Panie
cenzorze, słowo na „g”, to na przykład
gloria (in excelsis).

Objaśnienie moje.
Spłonęła część kolebki (Stoczni
Gdańskiej), ta którą Balcerowicz z Wałęsą nie zdążyli dobić własnoręcznie.
Na portalu Onet, jak z zwykle, rozgorzała dyskusja. Ja swój wpis – biorąc pod
uwagę moje poprzednie doświadczenia
z „redaktorami” tego forum – postanowiłem sam sobie ocenzurować. Poprzednio
zdejmowano mi wpisy np. za słowo „pieprzyć”. Oczywiście był to pretekst, chodziło o niesłuszne z punktu widzenia „redakcji” poglądy.
A oto tekst i wymiana „myśli”:
Myślę, że to Wałęsa powinien ich zasponsorować. Tak, jak i innych swoich
kolesiów, którym dzięki jego „zwycięstwu” i na ich własną prośbę zlikwidowano kolebkę. Jest taka anegdota, która
doskonale oddaje powyższą sytuację:
Lata trzydzieste, na bankiecie legionistów siedzą obok siebie dwaj leguni, jeden dygnitarz (Wałęsa), drugi szaraczek
(jeden z bezrobotnych stoczniowców),
jakiś tam leśniczy z Kresów. Wałęsa do
szaraczka:
– No to wypijmy za Rzeczpospolitą, którą tymi rękami dźwigaliśmy do
niepodległości.
Szaraczek odpowiada:
– Tak, zgadza się, dźwigaliśmy. Z tym,
że przy tym dźwiganiu pan ją trzymałeś
za cycki i masz mleko, a ja za tyłek i mam
wydzielinę odbytniczą.
Przepraszam za „tyłek” i „wydzielinę
odbytniczą”, ale nie chcę, aby towarzysz
cenzor tego forum znowu zdjął mi tekst
za „wulgaryzmy”. Ale przecież wy wiecie, o co chodzi. Tadeusz Dołęga-Mostowicz (który tę anegdotę przytacza) miał
więcej szczęścia, ponieważ nawet okrutni komunistyczni cenzorzy-siepacze nie

Redakcja Onetu:
Wpis został usunięty, ponieważ zawiera uwagi skierowane do redakcji
Onetu. Jesteśmy za nie bardzo wdzięczni. W takiej sytuacji prosimy o kontakt
z Redakcją – redaktor_wydania@onet.pl
Administracja Forum
Moja odpowiedź:
W tym przypadku uprawiacie panowie (bądź panie) normalną ordynarną
prywatę. Nie wstyd wam, zacni demokraci. Przy was ci z ul. Mysiej to naprawdę
gówniarze.
Szanowni towarzysze cenzorzy, jeżeli słowo „d..a” jest tym, które przeraża
was do tego stopnia, że zakładacie knebel swoim gościom, to gratuluję poczucia
odpowiedzialności. Dobrze że Fredro.
Wańkowicz, Dołęga-Mostowicz, Tuwim,
Boy-Żeleński i legion innych polskich
pisarzy polskich, począwszy od Mikołaja Reja już nie żyją, bo na pewno z oddaniem poświęcilibyście się czyszczeniu
ich twórczości. Ale nic straconego: możecie przecież wziąć flamaster i pozakreślać stosowne słowa. Potem zabierzcie
się za przekłady, bo ci za granicą też różne słowa piszą. A zapomniałem jeszcze
o Panu Marszałku: ten to dopiero miał
niewyparzoną gębę (przepraszam, powinienem napisać buzię). W ogóle w waszym opracowaniu cała literatura byłaby
tak czyściutka i piękna, że „Elementarz”
Falskiego przy niej byłyby obsceniczny.
Aniela Dulska byłaby z was dumna i towarzysze z ul. Mysiej też.
Z bardzo umiarkowanym szacunkiem
skreśliłem te słowa.
*****
W dniu ....-..-.. 18:00:07 użytkownik
<forum@onet.pl> napisał:
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Witaj Centus, Twój komentarz:
„Bardzo mało piszą o sprawcy, czyżby był klerykiem?”
dotyczący artykułu „Tarnobrzeg: zgwałcenie 10-latka. 5,5 roku więzienia”
został usunięty, ponieważ zawiera informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby. Administracja
Forum
Moja odpowiedź:
Czyżby pytanie o bycie klerykiem waszym zdaniem można uznać za zarzut? To
jest dyskryminacja. Co macie przeciwko
klerykom?
*****
W dniu ....-..-.. 08:06:29 użytkownik
<forum@onet.pl> napisał:
Witaj Centus, Twój komentarz:
Ciekaw jestem, czy Bul-Komorowski ogłosi żałobę narodową? On to lubi
robić.
dotyczący artykułu „Śląsk: tragiczny wypadek busa” został usunięty, ponieważ
komentarz jest niestosowny w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej lub prywatnej. Administracja Forum
Moja odpowiedź:
A czerpanie przez polityków korzyści z ludzkich tragedii jest stosowne?
Pod Szczekociny po katastrofie zlecieli się jak szakale, które poczuły świeżą krew. Komorowski ogłosił żałobę, bo
się zorientował, że konia kują i też chciał
łapę podstawić. A dziennikarze przecież
też się żywią truchłem; im bardziej cuchnie, tym bardziej im smakuje. Nie bądźcie
hipokrytami.
*****
I jeszcze jeden z wielu usuniętych
przez cenzorów z Onetu moich tekstów
(już bez oprzyrządowania):
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„( ) Uważam, że postulat „brania
pod uwagę przeżyć osoby, jej wytrzymałości, odporności na stres i wielu innych
uwarunkowań, których w mediach nie da
się pokazać” dotyczy w równym stopniu
także Macierewicza. Tymczasem on zanurzony po szyję w beczce wypełnionej
teoriami spiskowymi, oszołomiony oparami unoszącego się z niej absurdu, wie
wszystko najlepiej, nie liczy się z niczyimi uczuciami, ani ze zwykłym rozsądkiem. Jego zachowanie, wzrok i mowa
ciała człowieka nawiedzonego, całkowity brak wątpliwości i refleksji upodabniają go do postaci typu Torquemada, że
o innych nie wspomnę, każdy wie o kogo
z najnowszych dziejów może mi chodzić.
Jestem przekonany, że gdyby mógł, to posyłałby przeciwników swoich teorii bez
zmrużenia oka na stos. Oczywiście wyłącznie w w imię prawdy, Boga i dla ich
dobra. Jego chyba dotknęły zaburzenia
afektywne – dwubiegunowe, zwane niegdyś psychozą cyklofreniczną, bądź też
tzw. psychoza natręctw, charakterystyczna dla fanatyków wszelkiej maści – np.
religijnych.
Jest on – w bezkompromisowej pewności wyłącznie swoich racji – bliski legatowi papieskiemu Arnoldowi Amaury’emu, z XIII-wiecznej Francji, który
przewodził krucjacie przeciwko sekcie
katarów. Przed szturmem miasta Beziers
(rok 1209), zamieszkałego zarówno przez
katolików jak i heretyków, na pytanie, jak
odróżnić katolików od katarów, powiedział: „Zabijcie wszystkich, Pan bowiem
wie, którzy należą do niego” (Caedite omnes. Novit enim Dominus, qui sunt
eius). Amen!
I to byłoby na tyle. Wytrzymałość
czytelnika też ma swoje granice. 

MIECZYSŁAW JAKUBIEC

Propozycja do poduszki
ze wspomnieniami i premierem w tle
To były lata sześćdziesiąte. W przeddzień inauguracji nowego roku akademickiego zorganizowałem na zlecenie Rady Okręgowej ZSP przy współpracy z Domem Książki – wzorem moich pomysłowych poprzedników – kiermasz książkowy „Od żaczka do przedszkolaczka”. Wokół Collegium Novum,
trochę zahaczając o Planty, a odrobinę
o ulicę Gołębią i Jagiellońską, ustawiliśmy czterdzieści (!) stoisk wydawnictw
z całej Polski, z ich znakami wydawniczymi, ze sprzedawcami w strojach żakowskich (wypożyczonych z garderoby
Teatru im. J. Słowackiego). Tego dnia…
czekaliśmy na premiera Cyrankiewicza,
który rankiem musiał przemknąć między naszymi stoiskami, zdążając z lokalną świtą na uniwersytecką inaugurację
roku akademickiego. I przemknął. Udało się. Gdzieś tam o coś spytał, na coś
rzucił okiem. Sukces. Rok wcześniej,
na św. Mikołaja, na tychże Plantach, na
mini kiermaszu podpisywał swe tomiki poezji Jerzy Harasymowicz. U nas też
się pojawił. Podpisywał „Przejęcie kopii” i „Wieżę melancholii”. Wydawnictwo „Śląsk” rozdawało torby reklamowe swym klientom za darmo! Kiermasz
zradiofonizowano! „Pisał” o tym Dziennik Polski (nr235 z 1963 r.)! No i ta pompa z premierem. Dziś koń by się z tego
uśmiał. Ale wtedy…
Wtedy to były czasy reglamentacji papieru, nawet klozetowego. Autorzy, a nawet całe wydawnictwa walczyły
o tzw. pulę papieru. Czy papieru wtedy
brakowało? Ależ nie! Był. Dlaczego więc
wówczas polski świat intelektualny aż do

centralnych, politycznych władz postulował o nieograniczanie dystrybucji papieru? To proste. Ograniczeniami wspomagano cenzurę. Co to była cenzura?
Patrz: Nowa encyklopedia PWN t. I ,str.
665 wyd. pierwsze z r. 1995. Jakież wyczerpująco objaśniające hasło encyklopedyczne. Prawda? Cenzura, jako czujne oko na straży prawomyślności, reglamentowała również formy popularyzacji czytelnictwa, toteż nasz kiermasz, by
mógł zaistnieć, musiał uzyskać zezwolenie Urzędu Prasy, Publikacji i Widowisk.
Na wszelkie publiczne imprezy wymagano zezwolenia. Pamiętam, gdy tkwiłem w kolejce w cenzurze, obok mnie
czekał petent, który ubiegał się o zgodę
na publiczne naśladowanie głosu… ptaków. „Tylko dla dzieci w przedszkolach”
– tłumaczył mi się, gdy go spytałem „za
czym stoi”. Czysty Mrożek. Tak to było.
No więc kiermasz w końcu się zaczął. Tłumy krakowian buszowały wśród
książek, kupowano ulubionych autorów, szukano nowości wydawniczych,
przede wszystkim szukając literatury
obcej, np., serii Nike, czy też serii Koziorożca. My, organizatorzy modliliśmy
się… o brak deszczu. Nie spadł. Kiermasz się udał. (Nawiasem mówiąc, jeszcze przed nadejściem Cyrankiewicza siwiałem ze zgrozy, gdy „naczelny” wykonawca oprawy plastycznej, nieco zmęczony rozrabianiem farb „konkretnymi”
płynami, kończył wieńczyć ostatnie stoisko. Skończył, zsunął się z rusztowania i padł w bramie „Gołębnika” niczym
Leonidas.)
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Cóż mnie skłoniło do tych wesołosmutnych wspomnień z lat sześćdziesiątych? Otóż mam w ręku „Wyborczą
Gazetę na targi książki 25-28.X.2018”
w Krakowie. Mówię mam, a tak naprawdę minęło już kilka dni od ich zakończenia. 32 strony rzetelnej, dziennikarskiej informacji. Że będą to targi międzynarodowe, to lekka przesada. No, był
tam gość honorowy: Szwecja. Byli więc:
Martin Widmark ( piszący dla dzieci),
Asa Lind i inni. Zresztą Mariusz Szczygieł nie omieszkał, jako zmanierowany bywalec europejski, targi krakowskie
sprowadzić do formatu kiermaszu krajowego.(Pewnie za mało sprzedał a za
dużo wydał.) Wracając do gazety targowej, to – jak doświadczyłem na własnej
skórze – gdyby nie ona, błąkałbym się
po pawilonach targowych jak wiejskie
dziecko na wycieczce po Krakowie. Sześciuset piętnastu wystawców z 20 krajów
(jednak!). Tłumy zwiedzających i kupujących. Podobno ich liczba przekroczyła 60000 osób. Mnie osobiście ucieszyła mnogość grup uczniowskich. Zmęczone, okupowały ściany hal wystawowych,
siedząc i pijąc różne świństwa „energetyzujące”, ale wertując jednakowoż zakupione książki, zebrane foldery i zakładki książkowe; zapominając wreszcie
o smartfonach, bo, o dziwo, książki zajęły ich uwagę.
Wyjeżdżając na targi, w gazecie targowej policzyłem krakowskich wystawców. Doliczyłem się ich ponad 140!
„Nas” tam nie było. Szkoda. Może rzeczywiście koszt wynajmu stoiska był
wysoki? Warto by o tym w przyszłości
pomyśleć. Konfesyjnych wydawnictw
nie brakowało. Tę uwagę zadedykowałbym wszystkim naszym formacjom
światopoglądowym.
Po cóż głównie powędrowałem
na targi? Głównie tropem grubachnej
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książki pod tytułem „Joseph Conrad i narodziny globalnego świata”. Autorka to
Maya Jasanoff. Zaintrygowało mnie nazwisko autorki, a raczej jego charakterystyczna końcówka: -off, bowiem spotkałem w swym życiu kilka osób pochodzenia żydowskiego o podobnym nazwisku.
Pomyślałem więc: jak osoba wiedząca o sporadycznie, ale jednak deklarowanym przez Conrada antysemityzmie,
traktuje go z taką empatią, żeby nie rzec
sympatią? Już we wstępie zatytułowanym „Jeden z nas” autorka udzieliła mi
wyczerpującej odpowiedzi.
Po pierwsze; zarzuciła mu, że w jego
prozie nie ma zbyt wielu wiarygodnych
postaci kobiecych. Po drugie; jako pół-Azjatka uważa, że egzotyzuje Azjatów. Po
trzecie; jako pół-Żydówka widzi, iż niezaprzeczalnie okazuje on antysemityzm.
Ale... Ale sama przyznaje, że choć już
„ napisano całe tomy na temat różnych
aspektów jego życia i prozy (…) skupiając się w szczególności na wpływach
i związkach literackich” (str.25), to jednak przyznała się (choć próbowała się od
tego uwolnić) do swego „przywiązania
do tego nieżyjącego już białego mężczyzny cierpiącego na ciągłą depresję, niepoprawnie cynicznego i – jak na dzisiejsze standardy – niepokojąco uprzedzonego”. Dalej pisze, że „na stronach swych
książek przemawiał większą liczbą głosów przedstawicieli różnych nacji i grup
etnicznych (…). Był jednym z nas… na
dobre i na złe, był jednym z nas: obywatelem globalnego świata.”
M.Jasanoff jest historyczką, a więc
nie dokonuje analiz literackich wybranych przez siebie utworów Conrada.
Ona je lokuje w czasie i przestrzeni pisarza, którą przemierzył w dosłownym
tego słowa znaczeniu. Co więcej, sama
wybrała się w podróż szlakami conradowskimi, by móc doświadczyć – jej

zdaniem – przeżyć i obserwacji samego
autora. Dokonała swego rodzaju obserwacji uczestniczącej, ale w jakże innych,
bo współczesnych warunkach.
„Postanowiłam (…) przebyć tę trasę
drogą morską w ramach celowego powrotu do przeszłości, żebym mogła lepiej
pojąć zasadniczą część życia i pisarstwa
Conrada” – pisze M. Jasanoff. Sądząc
wg przypisów, autorka wykonała benedyktyńską wręcz pracę, studiując korespondencję Conrada, rozczytując się w literaturze fachowej dotyczącej ówczesnej gospodarki morskiej, poznając
terminologię żeglarską,
nie mówiąc już o podstawowym materiale źródłowym w postaci kilku znanych biografii Conrada, choćby autorstwa
Zdzisława Najdera.
Tak sobie myślę:
kogo z nas stać by było
na wędrówkę po archiwach
singapurskich, na przeloty do
afrykańskich portów nad rzeką Kongo, na wielotygodniowy rejs przez
Ocean Indyjski, na wielokrotne naukowe pobyty w Wielkiej Brytanii? Możliwości materialne dużych uczelni amerykańskich, bo jedną z nich reprezentuje M. Jasanoff, z pewnością ułatwiły jej
realizację pomysłu na tę książkę o Conradzie. Jednakowoż w treści opracowania sama przyznaje, ileż trudu osobistego
włożyła w organizację wypraw, podróży i sponsoringu z tym związanego. Życie i twórczość Josepha Conrada Korzeniowskiego została już dość dobrze udokumentowana, ale nikt nie porwał nas

w tak oszałamiającą podróż z teraźniejszości w przeszłość jak uczyniła to Maya
Jasanoff. Ta intelektualna podróż warta
jest każdej ceny.
Spośród dzieł Conrada autorka wybrała: Tajnego agenta, Lorda Jima, Jądro ciemności i Nostrodoma i podążyła
ich tropem. Warto uprzednio wrócić do
tych pozycji, by ocenić ich analizę historyczno-literacką dokonaną przez M. Jasanoff, a liczy ona blisko 400 stron. Miłej lektury.
PS
Nie myliłem się. Ojciec Mayi Jasanoff opublikował w Internecie swój biogram, zatytułowany „About me”.
Jego żydowscy (aszkenazyjscy) rodzice pochodzą z małej
miejscowości
Jasionówka (Jesionówka) pod Białymstokiem. W Stanach przyjęli (czy też nadano im albo narzucono) nazwisko Jasanoff właśnie od miejscowości swego
pochodzenia. On urodził się w 1942 r.
w Nowym Jorku i j. angielski uważa za
swój ojczysty. Żona jego (matka Mayi)
jest Hinduską (!), którą poznał w Bonn
jako student na mityngu studentów zagranicznych. Dziś wszyscy, nawet jego
pasierbica Luba Katz, są nauczycielami
akademickimi na Uniwersytecie Harvarda. Myślę więc, że może ojciec Yay skłonił swą córkę Mayę do badań nad losami Conrada, polskiego szlachcica herbu
Nałęcz z zaboru rosyjskiego. Kto wie?
Sama Maya twierdzi, że generalnie zajmowała się przecież literaturą anglojęzyczną – stąd jej zainteresowanie Conradem. 
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Furcewa Jekatierina Aleksiejewna –
bogini czy megiera? (cz. 2)
Gdy przystąpiono do rozwiązywania palącego problemu braku
mieszkań dla obywateli, Furcewa
aktywnie włączyła się do programu budowy tzw. „chruszczowek”. Obecnie te zasoby mieszkaniowe są stopniowo wyburzane. Mieszkania owe były ciasne,
o niskim standardzie,
zbudowane z wielkiej płyty, jednak
dla wielu moskwiczan
stały się realizacją marzenia o własnym mieszkaniu. Uwalniały ludzi
z koszmaru tzw. „komunałek”, tzn. dużych przedrewolucyjnych mieszkań, podzielonych prowizorycznie na małe
pokoje ze wspólną
kuchnią, łazienką i toaletą. Ich lokatorzy
żyli
w atmosferze permanentnych
konfliktów.
Świadkowie, którzy w tamtych latach zetknęli się z Furcewą, wspominają jej niespożytą energię, prędko podejmowane decyzje i wielką konsekwencję
w ich realizacji. Z ustalonych terminów
i przedsięwzięć rozliczała bezwzględnie.
Przy jej wsparciu powstało kilka dużych ośrodków medycznych, rozpoczęto budowę Teatru „Mossowietu”, teatru
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operetki, w całym kraju pojawiły się
nowe, coraz nowocześniejsze budynki kin. Można powiedzieć, że były to
działania stricte inwestycyjne. Jekatierina Furcewa nie wnikała w niuanse i subtelności sfery, która była
dla niej czymś nowym. Od tych
spraw miała innych ludzi i inne
struktury. W jej osobowości
dominowała dusza aparatczyka, o czym świadczy taki przykład: gdy
G. Żukow popadł w niełaskę, nie wahała się wydać
polecenia wycięcia z kronik
filmowych kadrów z jego
wizerunkiem.
Mimo że wkroczyła
w nowy resort, (co uznała za osobistą katastrofę), nie chciała przyjmować postawy zalęknionej debiutantki. Środowisko kultury, początkowo
ostrożnie, powoli przekonywało się do nowej szefowej. Mówiono, że prezentowała „wzruszający analfabetyzm”.
Pomimo tego, że po XX wjeździe KC
KPZR w oficjalnej kulturze nastał czas
swoistej „odwilży”, wielu aparatczyków nie chciało tego faktu zauważać, ani
tym bardziej akceptować. Nowa minister kultury ze swoim „zawodowym rodowodem” też musiała się tej „odwilży”
uczyć. Z różnymi, często bolesnymi dla

siebie skutkami. Bardzo szybko zdała sobie sprawę z tego, że brak jej wykształcenia. Doskwierała jej także świadomość
niskiego poziomu ogólnej kultury, braku
ogłady osobistej itd.
Wystrzegała się więc podejmowania woluntarystycznych, nieprzemyślanych decyzji. Potrafiła długo i cierpliwie
dyskutować, negocjować, poszukiwać
najlepszych, (często kompromisowych
jak na ówczesne standardy) rozwiązań.
W rozmowach była bezpośrednia, zadawała szczegółowe pytania, była dociekliwa. Gdy coś było niezrozumiałe, zjednywała sobie rozmówców szczerością: „ja,
prosta baba skądże mam wiedzieć o …”.
Nie tylko pytała o radę ekspertów, ale
wbrew opinii wpływowych „patriotów”
potrafiła zastosować się do tych rad. Na
audiencję do towarzyszki minister mógł
przyjść każdy, bez ceremonii ubiegania
się o pozwolenie.
Była drugą kobietą w ZSRR, która w 1965 r. poddała się operacji plastycznej, pierwszą była znakomita aktorka Lubow Orłowa. Furcewa operację
zamaskowała wyjazdem na urlop do Soczi, piękną opalenizną. Sprawa nie nabrała rozgłosu.
Gdy Chruszczow podjął decyzję
o zwrocie zbiorów Galerii Drezdeńskiej
do NRD, postanowiła zorganizować
wielką wystawę, aby przed oddaniem kolekcji pokazać 350 arcydzieł obywatelom
radzieckim. W kolejce po bilety na wystawę od maja do listopada 1955 r. stały tłumy chętnych. Rzecz cała była ewenementem, ponieważ władze ZSRR kolekcję tę (jak i wiele innych dóbr kultury)
traktowały jako należne trofeum po drugiej wojnie światowej. Furcewa nie tylko
przybliżyła bogactwo zbiorów szaremu
obywatelowi, lecz na potrzeby ekspozycji wykorzystała sale Muzeum Sztuk
Pięknych im. A. Puszkina. Nie byłoby
w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że

dotychczas sale wystawowe były zajęte
na ekspozycję podarków dla Stalina od
przywódców niemal z całego świata.
Decyzją Furcewej zbiory Galerii Tretiakowskiej, Muzeum Sztuki im.
Puszkina i eksponaty z kolekcji Ermitażu zostały zaprezentowane w Japonii.
I znów rzecz całą spowiła atmosfera nie
lada sensacji. Prezentacja i sam transport
arcydzieł odbył się bez żadnych procedur bezpieczeństwa, bez ubezpieczenia
finansowego, jedynie na słowo honoru
Jekatieriny. Należy również pamiętać, że
były to czasy zarówno „żelaznej kurtyny”, „zimnej wojny”, jak również działań
„małych stalinków”, choć sam tyran nie
żył już od dwóch lat. „Pogrobowcy Stalina” pamiętali i ze wszech sił po swojemu
realizowali jego koncepcje i wytyczne,
po swojemu rozumieli historię i bieżącą
politykę. Sama pani minister pamiętała
linię ideologiczną partii i wciąż jeszcze
częstokroć realizowała ją na swoim stanowisku. Na szczęście wszystkie dzieła
sztuki wróciły.
W kontaktach z twórcami nie porzuciła busoli ideologicznej. Starała się zapraszać tych, co do których ją przekonano, że mają lewicowe poglądy. Takie pomysły J. Furcewej nie znajdowały aprobaty innych (szczególnie starych) aparatczyków, co zmuszało panią minister
do mozolnego trudu przekonywania, argumentacji – nie zawsze z pozytywnym
sukcesem.
Jej wysiłkom należy zawdzięczać
fakt, że na tournée do ZSRR przyjechali Yves Montand wraz z Simone Signoret. Tournée orkiestry Benny Goodmana
podczas 32 koncertów w Moskwie, Leningradzie, Kijowie, Taszkencie, Tbilisi, Soczi zgromadziły ponad 180 tysięcy
słuchaczy. Ciekawostką pozostaje fakt,
że rodzice B. Goodmana byli emigrantami spod Kijowa, a w tamtych czasach
ani emigranci, ani ich potomkowie (tym
39

bardziej żydowskiego pochodzenia), nie
byli mile widziani. Było to echo słynnej
stalinowskiej kampanii antyżydowskiej.
Tryumfy w kraju Rad w 1971 r. święcił znakomity Duke Ellington (Moskwa,
Kijów, Leningrad, Mińsk, Rostów nad
Donem). Jekatierina Furcewa patronowała też występom „czerwonego kowboja” Deana Reeda w ZSRR, ale nie udało się jej załatwić Reedowi mieszkania w Moskwie. Stało się tak z powodu
jego „lekkomyślnego” listu do Aleksandra Sołżenicyna. Reed w 1973 r. wyjechał do NRD, gdzie przedwcześnie zmarł
w 1986 r. Radziecka państwowa firma
„Melodia” w masowych nakładach wydawała płyty z jego nagraniami.
Furcewa nie lubiła nowych prądów w muzyce młodzieżowej, rozwijających się na Zachodzie. Obawiała się
ich i nie rozumiała. Zapewne dlatego
zablokowała (już po wstępnych ustaleniach) przyjazd do ZSRR takich zespołów jak The Beatles i The Rolling Stones. (Dzięki temu zbiegowi okoliczności występ „Stonsów” mógł się odbyć
w Warszawie).
Minister kultury ZSRR była bardzo
ostrożna i nieufna wobec rodzimych
gwiazd. Światowej sławy wiolonczelista Mścisław Roztropowicz przez wiele
lat nie mógł występować na radzieckich
scenach, a w 1974 r. musiał przymusowo emigrować z powodu przyjaźni z A.
Sołżenicynem. Wystarczyło to, że udzielił mu schronienia na swej podmoskiewskiej daczy, gdy prześladowany pisarz
został bez dachu nad głową.
Także wiele kłopotów spotkało słynnego pisarza W. Dudincewa, którego powieść „Nie samym chlebem” nie została dopuszczona do powszechnego druku.
Ukazała się w 1956 roku w sierpniowym
numerze czasopisma „Nowyj Mir”, redagowanego wówczas przez wybitnego literata K. Simonowa. Powieść Dudincewa
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odniosła spory sukces na Zachodzie spotkała się z wielkim uznaniem, była wydana w wielu przekładach, na jej podstawie napisano scenariusz sztuki, która
z ogromnym sukcesem była wystawiana na Broadway’u, a w Hollywood nakręcono film. Nawet takie argumenty nie
skłoniły Furcewej do pomocy autorowi.
Pomimo obojętnej postawy pani minister
o powieści Dudincewa nie zapomniano. Powieść była antybiurokratyczna, ale
nie (jak sądzili niektórzy „towarzysze”)
antyradziecka.
Podobny los spotkał powieść „Białe szaty”, druzgocącą teorię pseudogenetyka T. Łysenki. Inkryminowana powieść Dudincewa w oficjalnym obiegu ukazała się dopiero w roku 1987, to
znaczy w okresie gorbaczowowskiej
„pierestrojki”.
Wiele trudności napotkał tekst znanej piosenki z 1961 roku, zatytułowanej
„Czy Rosjanie chcą wojny?”. Autorem
słów był poważany i uznawany poeta
Jewgienij Jewtuszenko, zaś wykonawcą
nie byle kto, tylko słynny pieśniarz i aktor Mark Bernes. Muzykę skomponował
popularny kompozytor E. Kołmanowski.
Aparat partyjny uznał, że tekst jest jawnie pacyfistyczny, demoralizujący żołnierzy i naruszający ducha bojowego armii radzieckiej.
Jak na ironię, latem 1962 r. w Moskwie odbywał się Międzynarodowy
Kongres o Powszechne Rozbrojenie i Pokój, a delegatom wręczono płytę z nagraniem utworu w wykonaniu zespołu im.
Aleksandrowa. Tym samym utwór „uratowano” mimo wielkich oporów „wierchuszki” partyjnej. Zespół wykonywał
tę pieśń podczas tournée we Włoszech,
Belgii, Francji, Szwajcarii i Anglii.
Furcewa potrafiła mówić nie tylko „nie”, co było czasem wygodne, ale
i „tak”, co mogło wiązać się z ryzykiem
utraty stanowiska. Znakomicie zdawała

sobie sprawę z dogmatyzmu przywódców partyjnych, nawet jeżeli stwarzali
pozory otwarcia na świat. Sama przecież
była niegdyś jedną z najgorliwszych ideologicznie funkcjonariuszek partyjnych.
Podczas pierwszego Międzynarodowego Konkursu im. P .I. Czajkowskiego (w 1958 r.), zorganizowanego przy
jej aktywnym wsparciu „wyłamała się”
z obowiązującego wówczas sposobu
myślenia. Posłuchała bowiem rady wybitnego pianisty i pedagoga Emila Gilelsa, aby pierwszą nagrodę za mistrzostwo
otrzymał amerykański pianista Van Clibern. Decyzja ta stała w jawnej sprzeczności z opiniami tzw. „patriotów”, że
skoro konkurs odbywa się w Moskwie,
to zwycięzcą może być tylko reprezentant ZSRR.
Rok 1959 przyniósł inaugurację
pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Tym razem sojusznikiem w tym dziele był dla J. Furcewej
znany reżyser G. Czuchraj i tutaj też posłuchała rad znanego reżysera, kiedy
w roku 1963 (mimo protestu ideologów
partyjnych) pierwszą nagrodę otrzymał
F. Fellini za film „Osiem i pół”.
Jekatierina najmniej pewnie czuła się
w takich obszarach sztuki jak malarstwo
i muzyka. Niedoskonałości starała się
nadrobić poprzez wiele spektakularnych
przedsięwzięć (jak na ówczesne warunki). W roku 1964 w Muzeum Sztuki zorganizowana została wystawa dzieł Fernanda Légera, a jego żona Nadia bywała
częstym gościem w ZSRR. Furcewa zadbała, aby przydzielono jej mieszkanie
w Moskwie, umożliwiono budowę daczy
w ośrodku literatów w Pierediełkinie. To
tam Nadia zawarła znajomości z najwybitniejszymi twórcami tamtych czasów.
Podarowała Rosjanom wiele monumentalnych mozaik. Jedna z nich przedstawia portret Furcewej, sporo mozaik przekazano do Dubnej i tam są eksponowane

w przestrzeni publicznej i stanowią też
ozdobę kolekcji lokalnego muzeum.
Spektakularnym osiągnięciem naszej bohaterki było osobiste zaproszenie w 1973 roku Marca Chagalla. Wreszcie, po pięćdziesięciu latach wymuszonej emigracji, mógł odwiedzić ojczyznę.
Osobiście otwierał swoją wystawę w Galerii Tretiakowskiej, zwiedzał muzea
w Moskwie i Leningradzie, a Muzeum
Sztuk Pięknych im. Puszkina otrzymało
od Chagalla 75 litografii jego autorstwa.
Przez wiele lat Furcewa zarządzała także kinematografią, (nie było wówczas odrębnego resortu). W tej sferze też
dominował w Jekatierinie duch polityka-aparatczyka, a nie człowieka kultury.
Jako przykład niech posłuży polecenie,
które wydała (kategorycznie) w sprawie
zmiany wykonawcy głównej roli w filmie E. Riazanowa „Husarska ballada”.
Film opiewał m.in. postać generała M.
I. Kutuzowa. Rolę główną miał grać aktor komediowy. Zdaniem Furcewej mogłoby to ośmieszyć postać bohatera wojny narodowej. Groziła, że jeśli wykonawca głównej roli nie zostanie zmieniony, zakaże projekcji filmu. Film został uratowany przez zięcia L. Breżniewa, A. Adżubeja, który polecił wydrukowanie entuzjastycznej recenzji w „Izwiestiach”. Pierwotna obsada filmu pozostała niezagrożona.
Z drugiej zaś strony Furcewa nie pozwoliła zmienić ścieżki dźwiękowej filmu „Niewolnica kaukaska” tylko dlatego, że nazwisko głównego bohatera brzmiało podobnie jak nazwisko lokalnego aparatczyka partyjnego niskiego szczebla. Do konsekwentnej postawy
przekonał panią minister aktor J. Nikulin.
Będąc ministrem Jekatierina bardzo dbała o swój wygląd, szczególnie,
gdy chodziło o zachowanie młodzieńczej sylwetki. Zawsze lubiła sport, regularnie chadzała do sauny, pływała,
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gimnastykowała się codziennie. Sposób zachowania i maniery towarzyskie
konsultowała z aktorką Wierą Mariecką (były do siebie podobne). O garderobę Furcewej najpierw dbał pierwszy
znany radziecki projektant W. Zajcew,
pracujący w atelier na Moście Kuźnieckim. Później zrezygnowała z jego usług,
ponieważ rolą atelier było projektowanie strojów nobliwych, odpowiadających gustom korpulentnych, konserwatywnych „kremlowskich żon”, będących
tłem dla utytułowanych mężów. Zaufała gustowi Nadii Léger, która przysyłała jej przez dyplomatów ogromne walizy strojów prosto z Paryża. Podczas wyjazdów zagranicznych sama wiele kupowała, zwłaszcza w Paryżu i Mediolanie.
Jej makijaż był stonowany i dyskretny,
podkreślał jej niewątpliwą urodę. Nosiła
charakterystyczną fryzurę, powszechnie
naśladowaną w kraju. Fryzura ta nawet
po odejściu Jekatieriny zyskała ironiczne
określenie „Furcewa dla ubogich”.
Po każdym urlopie na południu kraju
zostawiała swoje kreacje obsłudze hotelowej. Była realistką i wiedziała, że takie
stroje są dla personelu szczytem marzeń.
Była pierwszą kobietą, która na przyjęcie na Kremlu zjawiła się w wytwornej
sukni balowej, czym na tle siermiężnych
„kremlowskich dam” w zadekretowanej „skromności” wzbudziła prawdziwą
sensację.
Często w środowiskach twórczych
nazywaną ją „drugim A. Łunaczarskim”.
Powszechnie wiedziano, że każdy z artystów bez zbędnych formalności mógł
wejść do jej gabinetu i z nią porozmawiać. Podczas występów gościnnych
znanych artystów, zespołów i teatrów
rozdawała ludziom sztuki bilety, by nie
przepłacali „konikom”. Miała swoich
ulubieńców, ale byli i tacy, których nie
znosiła. Chodziło o twórców podejrzanych o dysydenckie poglądy.
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To, że wielu zjawisk w kulturze nie
rozumiała, nie oznaczało automatycznych represji, czy zakazów. Nie była
skostniała jak większość ideologicznych
decydentów. Oleg Jefremow (założyciel
słynnego Teatru „Na Tagance”), powiedział kiedyś o niej: „durna, ale chociaż
żywa”.
To dzięki jej energii udało się w 1969
roku zorganizować międzynarodowy
konkurs artystów baletu. Przewodniczącą jury była Galina Ułanowa.
Miała odwagę, by w roku 1964
i w 1974 zaprosić na występy do Moskwy słynny Teatr La Scala z Mediolanu. Spektakle La Scali wystawiane w Teatrze Wielkim, poleciła transmitować
w telewizji państwowej. Spowodowała, że coraz częściej na gościnne występy do Europy Zachodniej i USA zaczęły wyjeżdżać radzieckie zespoły teatralne, baletowe, muzyczne. Wyjeżdżali także słynni soliści i śpiewacy operowi. To
z jej inicjatywy w ZSRR trzykrotnie gościł słynny dyrygent Herbert von Karajan. W 1969 roku dyrygował X Symfonią
Dymitra Szostakowicza w obecności samego autora. Nie ingerowała w treść artykułów na temat jego wystąpień w periodyku „Sowietskaja muzyka”. Wiele
łączyło słynnego dyrygenta z rosyjską
kulturą muzyczną, przyczynił się do odkrycia takich artystów jak dyrygent Walery Giergijew. Jako pierwszy w Europie
wystawił operę „Borys Godunow” w języku rosyjskim.
Z Jekatieriną Furcewą spotkał się też
Andrzej Wajda. Na deskach teatru Sowremiennik w 1972 roku wystawiał sztukę według powieści Davida Rabe „Brother to Brother” („Jak brat bratu”), poświeconą problemowi „syndromu wietnamskiego”. Podczas bankietu ku jego
czci, na pytanie Furcewej: „Panie Wajda, co mogę zrobić dla Pana?”, reżyser
odpowiedział, że jego marzeniem jest

wystawienie „Biesów” według F. Dostojewskiego z radzieckimi aktorami w Teatrze Sowremiennik. Sztukę tę wystawił
w Teatrze Starym w Krakowie w roku
1971. Spektakl zdjęto z afisza tuż po
premierze, przeciwko wystawieniu jej
w Londynie zaprotestowała ambasada
radziecka. Wajda na realizację „rosyjskiego” marzenia czekał ponad 30 lat.
Dopiero w roku 2004, na zaproszenie
Galiny Wołczek, przyjechał do Moskwy;
premiera odbyła się 15 marca 2004 r.,
spektakl odniósł ogromny sukces. Wcześniej spektakle na motywach powieści F.
Dostojewskiego A. Wajda reżyserował
w USA, Japonii i w Niemczech.
Ambicją Furcewej były także wystawy dzieł sztuki ze zbiorów muzeów europejskich. Ostatnie lata jej urzędowania były najbardziej obfite w ważne imprezy kulturalne. W roku 1973 niebywałym zainteresowaniem cieszyły się skarby z grobowca Tutanchamona, wystawa
ze zbiorów nowojorskiego Metropolitan Muzeum. Ekspozycję prezentowano w Galerii Tretiakowskiej. Pomysłem
Furcewej (okazało się skutecznym) było
„ugoszczenie” na kilka miesięcy w Moskwie słynnej Mony Lizy, wracającej
z wystawy w Japonii. Ze względów bezpieczeństwa każdy widz mógł się zatrzymać na 10-15 sekund. Mimo to chętni
wystawali w kolejkach do kasy po wiele godzin. Wielbiciele malarstwa mogli poznać w 1974 r. dzieła francuskich
impresjonistów.
Nazwisko Furcewej dobrze wspominają liczni artyści. Wysoko oceniają jej
działalność na fotelu ministra kultury.
Najlepsze wspomnienia o niej zostawili tacy artyści jak: Maja Plisiecka, Oleg
Jefremow (zawdzięczający jej otwarcie
Teatru „Na Tagance” w 1964 r.), Światosław Richter, Edyta Piecha, Maria Pachomienko i wielu innych twórców. Znana aktorka Faina Raniewska nazywała

ją „moim dobrym duchem”. Jekatierina przyjaźniła się z Ludmiłą Zykiną.
Mawiano, że była jej nie tylko przyjaciółką i powiernicą, ale i kompanką do
kieliszka.
Bardzo krytyczne uwagi pozostawiła
Galina Wiszniewska, ale ona rzadko kiedy mówiła o kimś dobrze. Zarzucała Furcewej branie łapówek w obcej walucie.
Sama przyznała się do wręczenia pani
minister czterystu dolarów, jednocześnie
wspominając, że dzięki Jekatierinie mogła często występować za granicą, a zaproszeń na występy dla niej nie przekazywano innym śpiewaczkom.
Z okazji 50-lecia rewolucji październikowej, Teatr „Sowremiennik” wystawił fragment trylogii („Narodowolcy”,
„Dekabryści” i część trzecią „Bolszewicy”) według Michaiła Szatrowa w reżyserii Olega Jefremowa. Tekst ten wywołał oburzenie decydentów. Widzowie
po premierze odśpiewali „Międzynarodówkę”. I ten spektakl Furcewa uratowała przed zdjęciem z afisza, a teatr przed
zamknięciem.
Moskwa zawdzięcza jej też budowę nowego gmachu cyrku na Prospekcie Wiernadskiego w roku 1971. Gmach
ten nadal pozostaje największym i najnowocześniejszym gmachem cyrkowym
w Europie; widownia liczy 3500 miejsc.
Jednakże nie wszystkie decyzje Furcewej były decyzjami „na tak”. W roku
1968, po premierze sztuki „Żywy” według powieści B. Możajewa w Teatrze
„Na Tagance”, Furcewa nie pozwoliła na
kolejne spektakle, gdyż utwór uznano za
antyradziecki; na ponowne wystawienie
spektakl musiał czekać 21 lat (1989 r.)
Gdy Furcewa sprawowała urząd ministra miały miejsce także represje wobec pisarzy i poetów; wobec niektórych stosowano metody „psychiatrii więziennej”. Wymuszono na artystach i literatach wyjazdy za granicę (J.
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Brodski, A. Sołżenicyn, M. Roztropowicz, G. Wiszniewska). Prześladowano tych, którzy próbowali opublikować utwory za granicą (A. Siniawski,
J. Daniel), stosowano odmowy publikacji w kraju. W stosunku do tych, których podejrzewano o nieprawomyślność
(W. Grossman, A. Wozniesienski i inni),
zastosowano represje. Mimo pozorów liberalizacji sytuacji politycznej ideolodzy nie wypuszczali literatów z kleszczy
cenzury. Furcewa z pewnością o wszystkim wiedziała, ale kryteria jej aprobaty
lub sprzeciwu nie są do końca jasne.
Czas jej ministrowania umownie
można podzielić na dwa okresy: lata
sześćdziesiąte, gdzie głównie była skupiona na kulturze rodzimej i na lata siedemdziesiąte, kiedy coraz częściej i szerzej uchylała żelazną kurtynę na kulturę
Zachodu.
Sama Furcewa stanowisko ministra
kultury traktowała jako wielką katastrofę w karierze, zaś według powszechnie panujących opinii był to „złoty
okres” dla kultury w dziejach Związku
Radzieckiego.
Sama często wyjeżdżała na Zachód,
na przykład na otwarcie wystaw, towarzyszyła radzieckim teatrom i orkiestrom
podczas ich gościnnych występów. Obserwowała kulturę Zachodu, mimo że
czyniła to przez „ideologiczne okulary”.
Po wielu latach od jej śmierci nastąpiło
przewartościowanie jej dokonań.
Dzięki jej staraniom do radzieckich
muzeów wróciły dzieła emigracyjnych
twórców. Radzieckie zbiory wzbogaciły się o cenne nabytki, takie jak prace N. Roericha, P. Sorina, F. Légera,
M. Chagala. Rosyjscy artyści zagościli
na scenach i estradach świata. Do ZSRR
coraz liczniej przybywali artyści z Zachodu, co dotychczas było rzadkością;
widz radziecki mógł poznać dokonania
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teatrów operowych i baletowych z Zachodu. Pokazała arcydzieła kultury rosyjskiej nie tylko na Zachodzie, ale
i w Japonii. Zamknięty w ideologicznej
klatce człowiek radziecki choć trochę
posmakował kultury Zachodu.
Doprowadziła do tego, że ostatecznie listę artystów, wyjeżdżających na Zachód, zatwierdzało definitywnie Ministerstwo Kultury, a nie KGB. Oczywiste,
że o rezygnacji z „opieki” służb specjalnych nad wyjeżdżającymi mowy być nie
mogło. Drobne słabości już chyba wszyscy jej wybaczyli.
Na pogrzebie J. Furcewej wybitny
poeta Konstantin Simonow powiedział
między innymi: „Jekatierina Aleksiejewna zawsze miała odwagę powiedzieć
„tak” i czyniła wszystko, aby wesprzeć,
pomóc… Miała też odwagę powiedzieć
„nie” – i jej czyny były zawsze zgodne
ze słowami. Tak mogła postępować tylko
wielka, świetlana osobowość”.
A w depeszy do córki Jekatieriny Furcewej napisał: „Droga Swietłano, nie potrafię znaleźć słów – jak przykro uświadomić sobie, że nie ma już na świecie tak
wspaniałego, tak odważnego i szlachetnego człowieka jakim była Pani Mama.
Ja lubiłem i głęboko szanowałem ją i dziś
podzielam wraz z Panią smutek. Moja
żona i córki wyrażają głębokie współczucie Pani i najbliższym. Łączę uścisk
dłoni i wyrazy szacunku. Konstanty Simonow 25.X.1974 r.”.
Istnieje informacja, że w jej gabinecie wisiał portret królowej Elżbiety II
z dedykacją „Od Elżbiety dla Katarzyny”. Portretu jednak nie ma ani w archiwum ministerstwa, ani w zasobach jej
fundacji, założonej w 2004 r. przez nieżyjącą już córkę. Dzięki staraniom córki, w 2004 roku na domu przy ul. Twerskiej 9 została odsłonięta tablica pamiątkowa z profilem Jekatieriny.

W grudniu 2006 r., dzięki poparciu
władz Moskwy, w dzielnicy Frunzeńska
otwarto bibliotekę im. J. Furcewej. Nad
wejściem umieszczono mozaikę N. Léger, przekazaną przez Międzynarodową
Fundację Rozwoju Sztuki Rosyjskiej im.
J. Furcewej.
Furcewa kiedyś stwierdziła, że
umrze jako minister. Istnieje pogłoska
(dementowana przez rodzinę), że po powrocie z przyjęcia z okazji jubileuszu
stulecia Teatru Małego zażyła cyjanek.
Została znaleziona martwa w swoim
mieszkaniu w centrum Moskwy. Zmarła 24 października 1974 r., oficjalnie na
„niewydolność serca”. Była to diagnoza typowa dla zgonów oficjeli radzieckich. Furcewą pochowano na cmentarzu
Nowodiewiczym w Moskwie. Później
obok niej pochowano córkę Swietłanę,
zmarłą w tym samym wieku i w tym samym miesiącu co matka. (W październiku 2006 r. Wnuczka Marina, urodzona w 1963 r., w 1995 wyjechała do
Niemiec, później do Hiszpanii, gdzie
mieszka z prawnuczką Furcewej – też
Jekatieriną).W związku ze stuleciem
jej urodzin poświęcono jej kilka filmów
dokumentalnych, dokumentalno-fabularnych oraz dwunastoodcinkowy serial „Furcewa. Legenda o Jekatierinie”,

którego premiera odbyła się 14 Listopada 2011 r., obejmujący pół wieku z jej
życia i kraju, w którym żyła.
Również pojawił się szereg ciekawych publikacji na jej temat, znakomita
książka z serii „Życie Sławnych Ludzi”
L. Mleczyna „Furcewa” (2011), oraz
N. Mikojana i F. Miedwiediewej „Nieznana Furcewa. Wzlot i upadek radzieckiej królowej” (wyd. Eksmo 2011).
Ponadto dwa wydawnictwa wydały podobno pamiętniki samej bohaterki „Ja płaczę tylko do poduszki. Wyznania pierwszej lady ZSRR”, opublikowane w Chinach w 1975 r., które Furcewa, czując nadciągające czarne chmury, przekazała żonie Mao Zedonga Jiang
Qing, z którą przyjaźniła się od 1953 r.
Rękopis został skonfiskowany w 1976 r.
podczas procesu „bandy czworga” i jego
los jest nieznany.
W bibliotece Uniwersytetu Pekińskiego zachował się jeden drukowany
egzemplarz i te dwa wydania rosyjskie
z 2016 r. są jakoby jego przedrukiem (jak
zapewniają wydawcy). W Chinach tytuł
podobno brzmiał „Pamiętniki ministra
kultury”, a wstępem opatrzyła je Jing
Qing. Ponadto pojawiło się wiele publikacji okolicznościowych, czasami szukających sensacji. 
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Stulecie lotnictwa wojskowego
W cieniu obchodów końca Wielkiej
Wojny i okrągłej rocznicy utworzenia lub
odtworzenia państw powstałych po jej zakończeniu minęła ważna rocznica powstania samodzielnego rodzaju sił zbrojnych,
jakim jest lotnictwo wojskowe.
W kwietniu tego roku minęło równe
sto lat od utworzenia brytyjskich
Królewskich Sił Powietrznych
(Royal Air Force), pierwszej
w świecie formacji funkcjonującej jako samodzielny rodzaj
sił zbrojnych. Krój i kolor
brytyjskiego munduru lotniczego jest cały czas
ten sam, zmieniają się tylko tkaniny.
Wypracowane i sprawdzone w działaniu przez
RAF taktyka i organizacja stały się wzorcami działania dla sił powietrznych wielu krajów. To właśnie lepsza organizacja i sprawne działania RAF umożliwiły
zwycięstwo w Bitwie o Anglię. W części też pomógł nowy, choć wtedy jeszcze
niedoskonały wynalazek - radar, w części zdolności menadżerskie kierownictwa przemysłu, który w 1940 roku produkował więcej samolotów niż Niemcy! To właśnie w Anglii dokonano podziału zadań RAF, tworząc dowództwo
obrony wybrzeża (Costal Command),
dowództwo myśliwskie (Fighter Command) i dowództwo bombowe (Bomber
Command). RAF podlegał bezpośrednio
Ministerstwu Lotnictwa (Air Ministry).
Niebagatelny w tym udział w budowie
i siły RAF miała Polska, której lotnictwo
też ma już wiek, a jego związki z RAF są
bezsporne i ogólnie znane.
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Lotnictwo ma ponad 100 lat. Krótki, samodzielny lot Orville’a Wrighta na
dystansie zaledwie 37 metrów w 12 sekund dokonany 17 grudnia 1903 roku,
był w istocie krokiem milowym naszej
cywilizacji. Bracia Wright, skromni właściciele warsztatu rowerowego i pasjonaci latania dokonali przełomu
technicznego i psychologicznego. Okazali się przy tym – jako
prywatni inwestorzy – znacznie
skuteczniejsi i tańsi od potężnych
i przesadnie drogich struktur
rządowych, które także chciały urzeczywistnić marzenie
człowieka o lataniu.
Wynalazek rozwijał się
powoli, nie brak było głosów prominentów cywilnych i wojskowych, że to tylko kaprys, przydatny dla rozrywki i sportu, a bezużyteczny dla
wojska (tak np. twierdził późniejszy
marszałek F. Foch). Po 10 latach okazało się jednak, że u progu Wielkiej Wojny, Alianci i Państwa Centralne miały
już zaskakująco dużą ilość samolotów
wojskowych.
W doskonałej poznawczo książce Martina van Crevelda „Era lotnictwa wojskowego” (wyd. Tetragon, 2013)
jest informacja, że w sierpniu 1914 roku
Niemcy miały 232 samoloty wojskowe, Austro-Węgry 48, Francja 165, Rosja 263, Wielka Brytania 63, a Belgia 16.
Państwa te miały też pewną ilość sterowców (najwięcej Francja – 10) i balonów
(najwięcej Rosja – 46). Powszechnie
wiadomo, że Niemcy brutalnie bombardowali Londyn w 1940 roku (i później).

Ciekawostką jest jednak fakt, że po raz
pierwszy Londyn był bombardowany już
w maju 1915 roku ze sterowców „Zeppelin”, a potem we wrześniu 1916 roku.
Ogółem Niemcy przeprowadzili wówczas 51 nalotów ze sterowców i bombowców, wskutek których zginęło łącznie ok. 500 osób, a 1200 zostało rannych.
Działania wojenne w powietrzu doprowadziły do stałego i szybkiego doskonalenia nowego, latającego oręża, specjalnie pod koniec wojny w latach 1917-1918. Każde z państw wojujących kreowało swoich własnych rycerzy przestworzy, a nazwiska Manfreda
von Richthofena (tzw. Czerwony Baron;
od koloru Fokkera, którym latał), Rene
Foncka (Francja), Edwarda Mannocka
(Wielka Brytania) lub Edwarda Rickenbachera (USA) przeszły do historii lotnictwa wojskowego.
Udział Polaków w walkach powietrznych I wojny był znaczący, zwłaszcza po
stronie Rosji i Austro-Węgier. To właśnie te kadry stanowiły podstawę lotnictwa wojskowego odrodzonej Rzeczypospolitej. Asami I wojny byli: Antoni Mroczkowski, Wiktor Komorowski, Franciszek Peter i inni. Spore zapasy
sprzętu lotniczego i wyposażenia przejęte przez polskie już lotnictwo na podpoznańskiej Ławicy dało początek polskich
sił powietrznych. Odegrały one znaczącą rolę w wojnie polsko-bolszewickiej
w 1920 roku, a sławna ochotnicza amerykańska Eskadra Kościuszkowska, dowodzona przez Meriana Coopera, stała
się podstawą późniejszej legendy. Polskie lotnictwo wojskowe, bazujące na
dawnych lotniskach niemieckich i austro-węgierskich, wyposażone początkowo w sprzęt zdobyczny pochodzący właśnie z tych krajów, z czasem zaczęło korzystać ze sprzętu francuskiego i z konstrukcji własnych.

Wielu utalentowanych konstruktorów
lotniczych stworzyło dobre na swój czas
konstrukcje (myśliwiec P-11c lub lekki bombowiec Karaś), a pod koniec lat
30-tych samoloty na światowym poziomie (średni bombowiec PZL 37B Łoś).
Szkoła Orląt w Dęblinie stała się kuźnią
kadr lotniczych dla lotnictwa wojskowego i cywilnego. Najsławniejsi z lotników, tacy jak Stanisław Skarżyński (loty
wokół Afryki w 1931 roku oraz pierwszy przelot Polaka przez Atlantyk 8 maja
1933 roku), Bolesław Orliński (lot Warszawa-Tokio-Warszawa w 1926 roku),
Żwirko i Wigura (zwycięzcy zawodów
sportowych na RWD), Stefan Pawlikowski (dowódca Brygady Pościgowej), zapisali się złotymi zgłoskami w historii
Polskich Sił Powietrznych.
Wojna obronna w 1939 roku obnażyła niestety braki sprzętowe i organizacyjne polskiego lotnictwa. Mając blisko 400
samolotów, w większości już przestarzałych, najlepsi lotnicy nie mogli długo stawiać oporu niemieckiej Luftwaffe. Błędne użycie niewielkich sił w rozproszeniu, bez jasnej koncepcji użycia, musiało się skończyć katastrofą. Niewielka pociecha w tym, że podobne błędy popełniły też inne większe i zamożniejsze państwa, przede wszystkim Francja. Siły jedynej dobrze zorganizowanej i dobrze
użytej jednostki dla obrony powietrznej Warszawy w postaci Brygady Pościgowej, liczącej 1 września 54 samoloty,
wystarczyły zaledwie na 3 dni walki. Nie
brakowało świetnych pilotów i ich zapału, była amunicja i paliwo, zabrakło samolotów uzupełnienia.
Dowódcę Brygady pułkownika Stefana Pawlikowskiego już na emigracji
włóczono po sądach, oskarżając – jak to
często w polskim piekle o – „osłabienie
siły polskiego lotnictwa”, przez stworzenie Brygady Pościgowej! Podobne
47

oskarżenia wysunięto przeciwko długoletniemu dowódcy lotnictwa Ludomiłowi Rayskiemu, zdymisjowanemu w marcu 1939 roku. W rezultacie Rayski latał
w lotnictwie brytyjskim jako zwykły pilot, a emigracyjny sąd honorowy w Londynie uwolnił go od krzywdzących zarzutów dopiero na rok przed śmiercią
w 1975 roku!
Płk Stefan Pawlikowski latał także jako zwykły pilot myśliwski i poległ
w walce powietrznej nad Francją w maju
1943 roku. W chwili śmierci Pawlikowski miał już 47 lat, a niemiecki pilot, który go prawdopodobnie zestrzelił , Erich
Rudorffer, późniejszy as Luftwaffe –
miał 26 lat. Polski pilot zapewne wskutek przeciążenia stracił przytomność
i nie wyszedł z lotu nurkowego, rozbijając się o ziemię.
Udział polskich lotników w kampanii francuskiej, a potem w Bitwie o Anglię jest ogólnie znany. Plejada asów myśliwskich, takich jak Stanisław Skalski,
Witold Urbanowicz, Jan Zumbach, Mieczysław Ferić, Josef František, Eugeniusz Horbaczewski, Bolesław Gładych,
Marian Pisarek, Aleksander Gabszewicz
i inni, osiągnęła szczyt swoich możliwości służąc w RAF, ale organizacyjnie
w Polskich Siłach Powietrznych sformowanych w Wielkiej Brytanii.
Warto też odnotować wysiłek polskich załóg bombowych, które poniosły
największe procentowo straty w czasie
walk powietrznych nad Niemcami.
Zapomnianym bohaterem lotnictwa
bombowego jest chorąży Jan Cholewa,
który zaczynał służbę wojskową w zupełnie innej formacji, mianowicie w pułku Strzelców Podhalańskich. Jest to typowe dla wybitnych lotników, przykładowo von Richthofen i Skarżyński zaczynali służbę jako kawalerzyści, talent
do latania ujawnił się później i przez
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przypadek. Jan Cholewa służbę w lotnictwie zaczął w Anglii w grudniu 1942
roku, w 300 dywizjonie bombowym
„Ziemi Mazowieckiej”, a później latał
jako ochotnik w 1586 eskadrze do zadań specjalnych, sformowanej w 1944
roku na bazie 301 dywizjonu bombowego „Ziemi Pomorskiej”. W czasie wojny,
chor. Cholewa wykonał 110 misji bojowych i spędził w powietrzu ok. 1200 godzin. W okresie Powstania Warszawskiego odbył w różnych konfiguracjach załóg, ale zawsze jako dowódca, aż 9 (!)
lotów ze zrzutami do Warszawy na morderczej trasie Brindisi-Warszawa-Brindisi – wykonał łącznie 21 misji ze zrzutami
broni i cichociemnych nad okupowaną
Polską. Jest więc absolutnym rekordzistą o niepodważalnych, ale niestety mało
znanych osiągnięciach w walce.
Po wojnie osiadł w rodzinnym Ustroniu i mimo posiadania orderu Virtuti Militari był represjonowany przez UB, będąc skromnym kierownikiem świetlicy
w fabryce „Kuźnia”. Zmarł w wieku zaledwie 46 lat w 1966 roku. Wysiłek dywizjonu „Ziemi Pomorskiej” uhonorował jeszcze we wrześniu 1944 roku Naczelny Wódz, przyznając zaszczytny tytuł Obrońców Warszawy. Do godła dywizjonu, gryfa pomorskiego dodano
wówczas syrenkę z szachownicą lotniczą na tarczy.
Dla prawdy historycznej wypada też wspomnieć o polskim lotnictwie
na Wschodzie. Lotnictwo sformowano wcześniej niż siły lądowe, w lipcu
1943 roku, przy czym warto pamiętać,
że dominującą rolę odgrywali instruktorzy i dowódcy radzieccy. Z końcem wojny 90% kadry oficerskiej lotnictwa polskiego stanowili obywatele ZSRR. Jako
pierwsze formacje stworzono wówczas
1 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego i 2 Pułk
Bombowców Nocnych „Kraków”.

Od połowy 1944 roku w ramach Wojska Polskiego w ZSRR stworzono Mieszaną Dywizję Lotniczą i 1 Mieszany Korpus Lotniczy w składzie 3 dywizji, a każdy po 3 pułki lotnicze. Doliczyć
do tego trzeba 3 eskadry lotnictwa łącznikowego, 4 pułki lotnictwa pomocniczego i jednostki logistyczne, zabezpieczenia i obsługi. Lotnicy z tych formacji
także zapisali chwalebne karty poświęcenia i odwagi, chociaż działali w znacznie trudniejszych warunkach, niż ci na
Zachodzie. O ile konstrukcje radzieckich samolotów były na dobrym poziomie (Iliuszyn, Jakowlew, Tupolew), to
szwankowało szkolenie, kultura techniczna i zaopatrzenie w części zamienne. Dominowała też tradycyjna zasada
przewagi ilościowej i ataków za wszelką
cenę bez względu na straty.
Lotnictwo polskie właściwie aż do
1956 roku było mocno „zrusyfikowane”, choć sprzętowo, z uwagi na sojusz
z ZSRR, było nieźle wyposażone. Notabene Dęblińska Szkoła Orląt przez dłuższy czas od 1968 roku nosiła imię Janka
Krasickiego, który z lotnictwem nie miał
nic wspólnego!
Rewolucja techniczna w lotnictwie
postępowała stopniowo. Po silnikach
tłokowych osiągających granice mocy
(Rolls Royce „Merlin” lub BWM typ
801) przyszedł czas na silniki i konstrukcje odrzutowe. Pionierami byli Niemcy, którzy w 1944 roku wprowadzili do
służby Me-262, napędzany dwoma silnikami Junkers-Jumo i osiągający prędkość ponad 800 km/h. Komando Nowotny używając tych maszyn osiągnęło znaczące sukcesy w walce z Aliantami, choć
samoloty te pojawiły się na szczęście za
późno i w zbyt małej ilości.
Barierę dźwięku na samolocie odrzutowym Bell X-1 jako pierwszy pokonał
Amerykanin Charles Yeager 14.10.1947
roku i był to kolejny przełom. Powstawały

coraz lepsze i nowocześniejsze konstrukcje, zimna wojna i wyścig zbrojeń przyspieszył tworzenie nowych samolotów,
osiągających niemal dwukrotną i trzykrotną prędkość dźwięku.
Poważnym konkurentem dla lotnictwa stała się broń rakietowa, której prekursorami byli Niemcy (rakiety V-1
i V-2), a potem Rosjanie i Amerykanie.
To właśnie konstruktor pierwszej prawdziwej rakiety balistycznej V-2, Werner von Braun, ewakuowany po wojnie z Niemiec, skonstruował rakietę Saturn-5, która dowiozła Amerykanów na
Księżyc w 1969 roku.
Interesujący jest także fakt, że Siły
Powietrzne USA (US Air Forces) zostały samodzielnym rodzajem sił zbrojnych
USA dopiero w 1947 roku. Wcześniej
istniały U.S. Army Air Forces (Siły Powietrzne Armii Stanów Zjednoczonych).
Próbą mariażu lotnictwa i techniki rakietowej był program rakietoplanu X-15,
realizowany w USA w latach 1959-1968.
Specjalnie skonstruowany płatowiec, napędzany silnikiem rakietowym, do dnia
dzisiejszego dzierży rekord świata wysokości lotu samolotu (108 km) i rekord
prędkości poziomej (7.200 km/h czyli
mach 7). W programie X-15 latało 12 pilotów, z czego jeden, nieżyjący już Neil
Armstrong, był astronautą i pierwszym
zdobywcą Księżyca w 1969 roku.
Wskutek dominacji techniki rakietowej program X-15 zarzucono, ale uzyskano bezcenne dane i obserwacje. Niejako przy okazji rozwinięto też wysoką
technologię w obszarze aeronautyki i badań kosmicznych w USA.
Dzisiejsze lotnictwo jest już na poziomie technicznym końca XXI wieku,
a możliwe są dalsze osiągnięcia. Już niewiele brakuje do wdrożenia tzw. „sztucznej inteligencji” czyli komputera pokładowego, który wskazuje pilotowi dobór
celów i środków bojowych do użycia
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w danym momencie, właściwym dla danych okoliczności. Podobno system taki
mają polskie F-16 „Jastrzębie”. Bezpilotowe drony stały się już codziennością
w siłach zbrojnych na świecie.
Konstruktorzy pracują usilnie nad
stworzeniem możliwości sterowania
bezpilotowego zwykłego samolotu, zamiast pilota, którego operator może siedzieć tysiące kilometrów od miejsca akcji. Tworzenie takich systemów bezpilotowych jest zapewne celem wszystkich
laboratoriów badawczych i biur konstrukcyjnych świata. Umożliwi to wykorzystanie istniejących zasobów samolotów bojowych bez narażania ludzi.
Wydaje się jednak, że sprawności
i intuicji ludzkiego mózgu nie da się niczym zastąpić; piloci mogą się szkolić
spokojnie i w sposób coraz bardziej
doskonały.
A polscy piloci wojskowi? Oni
zapłacili podczas wojny olbrzymią

daninę krwi. Na wniosek Naczelnego
Wodza w latach 1940-1945 Orderem
Wojennym Virtuti Militari V klasy udekorowano 1125 lotników, a 7 orderami
IV klasy (złotymi). W całej niemal Europie zachodniej jest wiele cmentarzy wojskowych, na których spoczywają także
lotnicy, również ci o polskich i polsko
brzmiących nazwiskach.
Największy polski cmentarz lotników znajduje się w Wielkiej Brytanii w Newark-on-Trent. Spoczywa tam
351 lotników Polskich Sił Powietrznych (do 1993 roku spoczywał tam też
gen. Władysław Sikorski). O pochowanych tam kolegach pięknie napisał jeden z asów polskiego lotnictwa, gen.
Witold Urbanowicz: „leżą tam bardzo
zwykli i bardzo skromni ludzie, którzy
nikomu nigdy nie grozili i niczego
nie żądali, poza prawem do życia
w wolnej Ojczyźnie”. 

Mechanika filantropii
Kiedyś Henry Ford, który był także wydawcą dziennika
i wielkim filantropem, umieści na tytułowej stronie swojej gazety takie hasło:
„Jak możemy ulżyć cierpiącej ludności?”
Następnego dnia w konkurencyjnym piśmie ukazała
się w podobnym miejscu i podobnie wielkimi literami odpowiedź:   „Henry! Umieść więcej sprężyn w fotelach swoich
samochodów”.
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Cygańska przygoda
(fragment opowiadania)
Farida [Cyganka] podbiegła do mnie
i przyniosła ze sobą zapach perfum, które pachniały jak jaśmin i bez. Na rękach
miała złote pierścionki, a na szyi złoty
łańcuszek z serduszkiem.
– Wybierasz się na bal? – przywitałem
ją.
– Ale z tobą. I to do kościoła – odparła natychmiast.
– Do kościoła? – zdziwiłem się.
– Oczywiście, W ten sposób zawsze
ratuję się przed upałem, a dziś uratuję
i ciebie. Jest tu w pobliżu taki mały kościółek, ma drewniane stare ławy, ale co
najważniejsze kamienną, zimną jak źródlana woda, posadzkę. Można się nawet
na niej położyć albo postawić bose nogi,
jest bosko!
Podała mi rękę i zgodnie ruszyliśmy
do tego raju. Skrzypnęły drewniane drzwi
wiodące do kościółka, w środku panował
przyjemny chłód, oaza ciszy rozciągała
się tu od wejścia aż po główny ołtarz i wysoki sufit. Drewniane ławy po prawej i lewej stronie dostojnie modliły się i czekały
na wiernych, ale wewnątrz świątyni prócz
nas nie było nikogo. Rozgościliśmy się
w jednej z ław, Farida zdjęła z nóg sandały, ja zaś lekkie półbuty, stopy zetknęły się
z zimną podłogą.
– Widzisz ten przyjemny niebieski
chłód, jak obejmuje powoli człowieka od
stóp do głów? – półszeptem powiedziała
Farida.
– Niebieski? – zdziwiłem się. – Chyba
niebiański, no i jak go można zobaczyć?

– Zwyczajnie, wyobraź go sobie, a nie
tylko odczuwaj, bo to prymitywne.
– Coś takiego! – zdziwiłem się. – Nie
podejrzewałem cię, że jesteś poetką.
– To mało jeszcze wiesz o Cygankach
– odcięła się.
Mówiliśmy półszeptem, a mimo to
echo powtarzało nasze słowa, które spadały na posadzkę i odbijały się aż pod sufit i ginęły w zakamarkach ołtarza.
– A czy ty jesteś wierząca? – zapytałem ją.
– Ja? – zdziwiła się dziewczyna. –
Ja... właściwie jestem wierząca. Wierzę
w Matkę Przyrodę, jesteśmy jej cząstką
i pochodzimy z niej, to Ona jest Bogiem.
– Coś takiego! – Byłem całkowicie zaskoczony jej zwierzeniem się. – Czyli jesteś zwolenniczką panteizmu.
– Czego? – zdziwiła się.
– Właśnie tego, o czym mówisz, że
Przyroda jest Bogiem.
– Ależ ja, i nie tylko ja, ale spora część
nas Cyganów uważa, że Bogiem jest
wielka Natura, a więc Słońce, Księżyc
i Gwiazdy.
– A co po śmierci?
– Jak to co, wracamy do Natury, z której wyrośliśmy.
– To znaczy nie ma żadnego nieba? –
drążyłem dalej.
– Jakie niebo – oburzyła się. – Istniejemy jako cząstka wielkiej Matki Przyrody.
– To bardzo interesujące, choć religie takie wyrosły kiedyś w różnych plemionach i środowiskach, na przykład
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w czasach słowiańszczyzny, gdzie kłaniano się Słońcu, bano się grzmotu itd., a potem zrodziły się religie starożytne jako
cudowne mity. Religia wielobóstwa Greków, Rzymian czy Egipcjan. Powstał judaizm z religią Mojżeszową i jednym Bogiem o imieniu Jahwe, z niej zrodziła się
sekta chrześcijańska, która urosła do wielkiej religii światowej, ale w niej pojawiła się trójca boska – Jahwe, Jezus i Duch
Święty – która stała się dogmatem religijnym, o którym nie wolno dyskutować ani
wątpić.
– Ale słyszałam, że są jeszcze inne
religie...
– Jasne, że są.
Najważniejsze
główne
religie
świata to – prócz
chrześcijaństwa,
które składa się
z różnych
wyznań
opartych na różnej interpretacji Pisma św., jak
prawosławie czy protestan- tyzm – islam
i buddyzm. Islam powstał o kilka wieków
później niż chrześcijaństwo i opiera się
na tezie, że Allach jest jedynym Bogiem,
a Mahomet jest jego prorokiem. Prorokiem dla wyznawców islamu jest także
Jezus z Nazaretu. Islam jest bardzo restrykcyjną religią, w której surowo zabrania się picia alkoholu i wymaga się aż pięciokrotnego modlenia się w ciągu jednego dnia (ze zwrotem w kierunku Mekki).
Buddyzm zaś – ten klasyczny – jest religią bez boga. Właściwie jest to system
filozoficzno-religijny, w którym człowiek
jest elementem przyrody poddanym procesowi wiecznego odradzania się. Jeśli
żył zgodnie z Naturą i moralnością buddyzmu, to odrodzi się w odpowiedniej do
tego kaście, czyli grupie społecznej. Może
być bogaty i urodziwy, zdrowy albo kaleką, biedakiem. Najgorzej, jeżeli odrodzi się w kaście Niedotykalnych; takiego
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traktuje się jak psa. Można odrodzić się
też pod postacią ptaka czy ślimaka.
Mnisi buddyjscy idący ścieżką zaopatrzeni są w długie kije, których używają do przepędzania robaków i odchylania trawy, boć to przecież ich bracia i siostry. Ale jest wyjście z tego lasu
wiecznego odradzania się: jest nim medytacja. Podczas niej można osiągnąć
wyższy stopień duchowego odradzania
się i w ten sposób wyjść z tego wiecznego koła odradzania się, wchodząc do
Komnaty Milczenia, zwanej
też Komnatą Ciszy.
Budda osiągnął najwyższy stopień wtajemniczenia,
mianowicie odnalazł ścieżkę prowadzącą do Komnaty Pustki, w której nie ma
już niczego. I w ten sposób
osiągnął wieczne szczęście. Oczywiście jest wiele różniących się znacznie
od siebie wyznań buddyjskich.
Znaczącymi religiami w świecie są japoński szintoizm i chiński taoizm. Znany jest tybetański lamaizm. Znaczną rolę
odegrał w dawnych czasach wedyzm (na
Subkontynencie Indyjskim, gdzie obecnie dominuje hinduizm, też zróżnicowany). – Zmęczyłem cię, Farido?
– Ależ nie! – krzyknęła. – To fascynujące, skąd ty tyle wiesz o tym?
– Przyznam ci się, że studiuję religioznawstwo na UJ jako drugi kierunek, pierwszym jest filozofia, ale słusznie się wymaga, by każdy student filozofii studiował też inny praktyczny kierunek. Ja wybrałem religioznawstwo i jestem już na III roku, a na IV na kierunku podstawowym. Nie wiem czy wiesz,
że religioznawstwo w UJ jest jedynym
kierunkiem w Polsce i chyba w Europie.
Kilka lat temu powołano pierwszy Instytut Religioznawstwa jako kierunek akonfesyjny, to znaczy nie marksistowski ani

nie religijny. Niesłychane, że to się udało w UJ.
– A co będziesz robił po studiach?
– pewnie znajdę pracę w wydawnictwie albo w prasie, z którą zresztą już
współpracuję i czasem udaje mi się coś
opublikować.
– Pewnie wielkich pieniędzy nie będziesz z tego miał – podsumowała moje
wynurzenia Farida.
– Pieniądze... Czy to ważne – skomentowałem jej uwagę. – Można być szczęśliwym nie goniąc za pieniędzmi. Czy Cyganie nie są szczęśliwi, choć nie mają wielkich pieniędzy?
– Oj, zdziwiłbyś się – żachnęła się. –
Niektórzy mają, ale większość nie; nie powiem, żeby z tego powodu byli szczęśliwi.
– Ale czy gonią za pieniędzmi? – przyciskałem ją obronnym pytaniem.
– A co robią innego? Nie mają zwykle
wykształcenia, to żebrzą, czasem kradną,
wyłudzają pieniądze jak się da,; pracują
bardzo niechętnie i to jeśli muszą. Taka
jest prawda.
– Okrutna prawda, ale czy szczera do
końca? To skąd są ci bogaci Cyganie? –
powątpiewałem w jej wyznanie.
– Pokombinowali trochę, grają na giełdzie, handlują, no różnie bywa.
*
Wtem skrzypnęły drzwiczki konfesjonału, w których ukazał się młody ksiądz ze stułą na szyi. Byliśmy zaskoczeni, że ktoś jeszcze był w tym kościele prócz nas, ale on nie rozpłynął się
w półmroku świątyni, nie był zjawą, lecz
człowiekiem z krwi i kości. Podszedł
do nas z przepraszającym uśmiechem
i powiedział:
– Ja tu spowiadam codziennie i czekałem jak zwykle na jedną staruszkę,
która wyznaje swoje grzechy codziennie,
ale dziś się nie pojawiła; może zachorowała? Mimochodem słyszałem waszą

rozmowę, która była swoistą spowiedzią
życia, nie macie mi chyba tego za złe? –
Rozłożył ręce w szerokim geście, jakby
prosił o wybaczenie. – Jestem tu wikarym
– usprawiedliwił się.
– Nie wiedzieliśmy, że mamy dodatkowego słuchacza; ciekawe, co ksiądz sobie
o nas pomyślał? – wtrąciła Farida.
– Pomyślałem, że chciałbym mieć
w swoim stadzie takie mądre owieczki jak wy, które potrafią myśleć. Zazwyczaj w tej mojej trzódce są wierni z tradycji, którzy nie znają podstawowych prawd
wiary. Owszem, nawet nauczono ich zachowań podczas obrządków kościelnych,
znają parę linijek pieśni, w niedzielę połowa chodzi na mszę, z czego zdecydowana
większość jest bierna. To smutny obraz,
ale prawdziwy. Do kościoła się idzie, bo
co by ludzie powiedzieli. Pan Bóg najbardziej się cieszy, gdy się odnajdzie choćby
jedna zagubiona owieczka, którą bardziej
ceni niż całe stado.
– No, nie przesadzajmy – odezwałem
się. Cóż to byłby za pasterz bez stada, tylko z jedną odnalezioną owieczką. Ale,
ale... Który właściwie z bogów jest tym
pasterzem? Bóg Ojciec czy Jezus, a jest
przecież i Duch Święty; a podobno jest to
religia monoteistyczna...
– Trójca św. jest jednym Bogiem.
– Dość to osobliwe, bo w islamie
wiadomo, że jedynym bogiem jest Allach. Ja wiem, że to dogmat, za rozważania którego palono na stosie. Ale biorąc to na prosty rozum, jak to się mówi, to
niekonsekwentne.
– Dogmat wiary jest niepodważalny.
– A wiec ma się w niego wierzyć, albo
nie jest się katolikiem, czy tak?
– To oczywiste. Każda religia ma dogmaty i albo się je uznaje, albo jest się poza
tą religią automatycznie.
– Bez sensu jest więc dyskusja z niewierzącymi, a nawet z innowiercami, jeśli
nie opiera się na rozumie, tylko na wierze.
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– No niezupełnie, bo przecież tyle jest
wspólnych płaszczyzn pojęć. Dekalog
mówi tylko w trzech pierwszych prawdach o Bogu, a w pozostałych siedmiu
o stosunkach między ludźmi. A więc jest
pole do dyskusji w zakresie dotyczącym
ludzi. Choćby podstawowe przykazania.
– Nie kradnij itd.
– Nie zabijaj, nie cudzołóż...
– O tym akurat trudno dyskutować, bo
to są prawdy ogólnoludzkie, choć znane są
dysputy i na te tematy. By wspomnieć tylko o tych, które doprowadziły do rozłamu
w Kościele, jak choćby Schizma Wschodnia (ekskomunikowanie patriarchy Cerulariusza przez papieża Leona IX w 1054
roku), czy Reformacja (95 tez Marcina
Lutra z 1517 roku na drzwiach katedry
zamkowej w Wittenberdze) i powstanie
protestantyzmu. Ale znana też jest dyskusja Piotra Francuza z marksistami, która zakończyła się oceną, że dochodzenie
rozumowe do istoty Boga było podobne
do podchodzenia pod górę, na sam szczyt,
z różnych stron. Lecz na szczycie musieli się wreszcie spotkać i zakończyć dysputę stwierdzeniem, że nie ma pewności jaki
bóg istnieje. jednak musi to być vis maior,
czyli siła wyższa, nieznana, nienazwana.
Oto do czego doprowadza rozumowe
dochodzenie do boga, czyli... do niczego.
Bo nie da się udowodnić, że boga nie ma,
jak to krzyczą ateiści, ale i nie da się dowieść, że jest akurat taki bóg, jakiego narzuca każda religia, która jest tylko mitem, niczym innym.
– Mógłbym się czuć urażony, że naszą
religię nazywa pan mitem, ale przejdę nad
tym do porządku dziennego.
– A jaki mamy porządek dzienny?
– Tak się mówi, ale słucham pana.
– A czymże jest religia, jeśli nie ułudą,
mitem?
– Tak mówi niewierzący...
– Bo nim jestem. Ściślej: nie nazwałbym
się ateistą, bo nie zaprzeczam istnieniu siły
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wyższej, której istoty nie rozumiemy; ale
dlaczego miałbym wierzyć akurat w jakiegoś wymyślonego boga i podporządkowywać się określonym zasadom religijnym?
Czuję się człowiekiem poszukującym, co
jest fascynujące i określa moje człowieczeństwo. Nie oznacza to, że jestem agnostykiem, czyli człowiekiem wątpiącym, bo
to oznaczałoby, że nie jestem tylko buntownikiem, lecz wyznawcą jakiejś religii. Śmieszy mnie, gdy ktoś buńczucznie
twierdzi, że jest człowiekiem wolnym, bo
wolność ta jest ograniczona przez niedoskonałości narzędzi poznawczych i ludzkie możliwości, których wyznacznikiem
jest śmierć, choroba czy wreszcie środowisko, w którym się żyje.
Przypuszczam, że ksiądz jest człowiekiem poszukującym, a przynajmniej
agnostykiem i pewnie jestem pierwszym,
który dokonał odsłony istoty świadomości księdza. Ale na to musi już ksiądz sam
sobie odpowiedzieć, bo ja na pewno nie
będę księdza nawracał, jak to wy czynicie. Kiedyś ogniem i mieczem, czy wojnami z innowiercami, dziś metodami
politycznymi.
Bo któż tak zabiega o dobra doczesne jak Kościół, wbrew naukom Mistrza
z Nazaretu i Ewangelii, gdzie to ubóstwo,
gdzie wzory skromności i życia po bożemu? I wy chcecie zbawić świat? Ileż
w tym wszystkim obłudy, ile zakłamania
i pazerności. Co by powiedział na to Jezus, który umierał za was na krzyżu? Czy
za te wartości, jakie wy reprezentujecie?
Niech mi ksiądz szczerze odpowie...
– Dużo w tym racji, niestety. Przykre,
że takiej refleksji brak w naszym duchowieństwie, zwłaszcza wśród biskupów.
Boże, co ja mówię, przecież przysięgałem
posłuszeństwo! Niełatwo, oj niełatwo być
księdzem. Cóż, zapraszam was na ostudzenie się zimną mineralną; zdaje się, że
jest w lodówce zakrystii. Rzecz jasna, będziemy kontynuować dyskusję. (...) 
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Komentarze internautów:
lobby_hentajowe: /cytat z artykuł XII
transformator2014: Kościół twierprzedwojennego konkordatu Rzeczypodzi, że problem pedofilii jest u nich
spolitej Polskiej z Państwem Watykańskim:/
marginalny, ale to jest zwyczaj„Ordynariusze powyżsi [tj. biskupi zarzą-

ne kłamstwo. Instytucja ta która do
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perfekcji opanowała sztukę kłamstwa i ukrywania swoich zboczonych
współbraci nie może ot tak przyznać
się do tego porażającego procederu.
Okazuje się, że na żadnej innej instytucji na świecie nie ciąży taka odpowiedzialność za czyny pedofilskie jak
na Kościele katolickim. To właśnie za
murami tej wspólnoty powstał dokument, który pod najcięższą kościelną karą, jaką jest ekskomunika, nakazywał swoim pracownikom w prawach pedofilii bezwzględnie milczeć,
nawet jeśli byli świadkami gwałtów
dokonywanych na dzieciach przez
duchownych. Crimen sollicitationis
to papieska instrukcja postępowania z duchownymi dopuszczającymi
się przestępstw seksualnych wobec
dzieci. Solicytacja, czyli nakłanianie
przez spowiednika do czynności seksualnych podczas spowiedzi, zachodziła w Kościele od zawsze; na tyle
często, że w 1962 r. Święte Oficjum
(obecnie Kongregacja Nauki Wiary, a kiedyś Święta Inkwizycja) 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 sollicitationis obowiązywał
w Kościele aż do 18 maja 2001 roku,
czyli przez większą część panowania Jana Pawła II. Tyle lat obowiązywania tej instrukcji sprawiło, że kler
doszedł wręcz do perfekcji w ukrywaniu zboczonych księży i tuszowaniu tych odrażających czynów. A teraz czekamy na lawinę; pora na ofiary, które wskażą swoich duchownych
oprawców, a tego już tym hipokrytom
w sutannach nie uda się zatrzymać!
Więcej: http://wiadomosci.
gazeta.pl/wiadomosci/7,1
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14883,24014012,marszprzeciwko-ksiezom-pedofilomw-warszawie-kosciol-klamie.
html#a=66&c=154&s=BoxNewsImg2
Zbigniew Nosowski,
red. naczelny Więzi:
– Zapowiedź [chrystusowców]
złożenia skargi [kasacyjnej w sprawie zasądzonego odszkodowania] do
Sądu Najwyższego jest kolejnym poważnym błędem tego zgromadzenia.
Świadczy ona o tym, że chrystusowcy nadal konsekwentnie patrzą na tę
sprawę wyłącznie z punktu widzenia
„interesu” instytucji, a nie z perspektywy moralnej. Dla mnie najbardziej
bulwersujące jest to, że zakon od lat
gotów jest wydawać pieniądze na adwokata, ale nie na zadośćuczynienie dla ofiary. To świadczy o tym, co
jest dla nich ważne. Moralnie jest to
skandaliczne.
Więcej: http://wiadomosci.gazeta.
pl/wiadomosci/7,114884,2400576
2,zbigniew-nosowski-kler-juz-sieprzysluzyl-kosciolowi-choc.html
– Może się (...) zdarzyć (mówił dalej w wywiadzie Nosowski – JK), że
sąd nakaże wypłatę odszkodowania
np. mojej diecezji. Wtedy nawoływałbym do udziału w zbiórce pieniędzy.
– A to dlaczego?
– Bo w katolickim rozumieniu
grzech ma skutki społeczne, a nie tylko indywidualne. Grzech jednego dotyka wszystkich.
– Gdyby pana diecezja miała zapłacić ten milion, to czułby się pan
w obowiązku dać na to 100 zł?
– Jako świadomy członek wspólnoty, która zawaliła, uznałbym za
swoją pokutę przekazanie datku na
takie odszkodowanie. Nawet jeśli

sam nie jestem współwinny, nawet
jeśli przed tym przestrzegałem, to
jednak duchowo współuczestniczyłem w grzechu mojej wspólnoty.
Państwo wyznaniowe: grundol1 @lewyprawydlazabawy
(...) Od 1990 roku czyli czasu, gdy
całkowicie rządy przejęła Solidarność, jesteśmy państwem wyznaniowym. Najbardziej mi się śmiać chciało, gdy PIS walczył z rzekomo lewackim Trybunałem Konstytucyjnym;
podczas gdy WSZYSTKIE wyroki TK
były całkowicie prowatykańskie.
Bp Pieronek:
„Ludzka natura jest skażona.
(...) Przecież pedofilii nie da się
wykarczować.”
Więcej: http://
wiadomosci.gazeta.pl/
wiadomosci/7,114884,24033988,bppieronek-wstrzas-juz-nastapilkolejnego-nie-bedzie-bo.html
dar61 - grundol1:
Przypomnieć warto (...), że TK
orzeka na podstawie prawa utworzonego przez innych, zwykle polityków.
Prowatykańskość nie tyle jest istotą
TK, ile tego prawa twórców.
matico - @luna560
„A Smarzowski ma rację: żyjemy w państwie wyznaniowym. Zakaz
kontaktów pedofilów w sutannach
z dziećmi i młodzieżą do lat 18 załatwi sprawę.”
Smarzowski zarabia na sensacji i populizmie. Większość motywów
jego filmów jest żywcem skopiowana z mediów. (...)Kler pokazuje realia
kościoła, nic nowego. Oczywiście,
nie jest to cały Kościół (...). Dzięki

rozdmuchaniu sprawy Smarzowski
zarobił krocie. Nie zdziwiłbym się, że
ma wypięte, co i jak dzieje się w kościele, skoro nie ma z nim żadnego
związku. Temat chwycił, gruba kasa
jest, nic więcej nie ma znaczenia.
Ktokolwiek plecie, że Polska to
państwo wyznaniowe, wystawia sobie etykietę ignoranta lub debila.
Taka osoba nie ma pojęcia o państwach wyznaniowych. Zwykle takie
postawy są podyktowane antyklerykalizmem, bywa, że chorobliwym.
A co do pedofili, zakaz kontaktu tych w sutannach, ale jak pedofil znany i ceniony reżyser to niech
„kształtuje” dzieci i młodzież? Lewactwo widzi pedofili w sutannach,
a tych ze swojego środowiska już nie
dostrzega.
ARKADIUSZ WASYLÓW:
Wczoraj wieczorem byłem na filmie. Jest wstrząsający i bardzo rzetelny intelektualnie. Pewnie dlatego
ten pan postanowił obszczekać reżysera. Taka metoda.
marekqat91 - @ARKADIUSZ
WASYLÓW
Film jest przede wszystkim o tytułowym klerze, a nie o wierze. Nie
było ani jeden sceny, która wyśmiewałaby katolików czy jakichkolwiek
innych ludzi wierzących. Bardzo dobry film, choć nie ma w nim nic odkrywczego. Wszystko to co jest poruszone w filmie, w ciągu ostatnich
lat było poruszane w tv, gazetach, radiu. Dlatego śmieszą mnie wypowiedzi strony wierzącej, jakoby film był
atakiem na nich. A najbardziej bawią
mnie ludzie, którzy napisali się wywodów na temat filmu jeszcze przed
jego obejrzeniem. Generalnie film
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polecam każdemu, bo jest wart obejrzenia i po wyjściu z sali kinowej zostaje trochę dłużej w głowie niż inne.
Chcę jeszcze zwrócić uwagę, że
mimo pełnej sali i ogromnego zróżnicowania wiekowego, poza jedną czy
dwoma osobami cała pełniutka sala
była cicho, nie robiła durnych komentarzy i nie żarła ton popcornu siorbiąc
colę. Wreszcie film, który ludzie przyszli obejrzeć, tak naprawdę obejrzeć.
Pozdrawiam.
paastafarai:
Przestańcie traktować tą instytucję jakby była czymś więcej niż korporacją kapłanów.
„Największą firmą jest Kościół katolicki, który handluje czymś, czego
nikt nigdy nie widział, czego nikt nigdy nie dotknął, jak świat światem nigdy tego nie spotkał, i to jest właśnie
to, co nazywamy Bogiem.” Bohumil
Hrabal
„Ślimak, który kwiaty ślini, / Tak ich
nie brzydzi, jako ta zuchwała / Fałszywa, dawna po cezarach wdowa, /
Kościół – bez ducha bożego i słowa.”
Juliusz Słowacki
maadzik3 - @paastafarai: Nie
mogliby tego wiersza Słowackiego
w szkołach uczyć?
Adam Paszkowski - @paastafarai: Nie jest tak. Kk handluje tym co
jest ważne: moralnością. Sęk w tym,
że towar jest sfałszowany i dodatkowo obsikany.
vinc00 - @paastafarai: „Księża
będą zawsze wykorzystywać ciemnotę i przesądy ludu. Będą posługiwać się religią jak maską, pod którą
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kryje się obłuda i zbrodniczość ich
poczynań”. T. Kościuszko
Robert Madejski - @jareal:
(...) Nauczyciele PIĘCIOKROTNIE częściej dopuszczają się molestowania wobec nieletnich. Naprawdę nie dostrzegacie propagandy
antykościelnej?
piotrek48d - @Robert Madejski:
Nie znam źródła danych n. t. nauczycieli, ale zakładam, że pan nie
kłamie. Skoro pedagogów jest w Polsce ok. 670000, a księży ok. 30000
(22 razy mniej), to biorąc pod uwagę
stosunek ilościowy przypadków pedofilii (x5) podany przez pana, mam
czterokrotnie większą szansę natknąć się na pedofila rozmawiając
z księdzem niż z nauczycielem. Jednak prawdziwą różnicę robi bezkarność kleru. Na „propagandę antykościelną” kościół rzetelnie sobie zapracował. Przy okazji: pan Smarzowski powiedział, że „Polska zmierza
w stronę wyznaniowego państwa totalitarnego” (a nie że „jest”).
krzych.korab: - @fakiba
Dostęp do ofiar ułatwia im spowiedź oraz lekcje tzw. religii. Spowiadanie dzieci powinno być zakazane.
Z czego dziecko ma się spowiadać?
Pamiętam swoją pierwszą spowiedź
i wymyślone grzechy, bo nie wyobrażałem sobie, że mogę na spowiedzi
powiedzieć, że nie grzeszyłem. Za
wpuszczenie ich do szkół, za ogłupianie ludzi młodych winna jest Solidarność i rząd premiera Mazowieckiego. Dziś mamy przykłady naprawdę słów zawartych w liście Tadeusza Kościuszki.

„Czyż nie byłoby lepiej zacząć od
przemawiania ludziom do rozsądku,
uświadamiając im, że w ich prawdziwym interesie leży raczej, by postępowali prawie i sprawiedliwe, byli dobrymi ojcami, dobrymi synami, kochającymi Ojczyznę i przestrzegającymi prawa niż szkodzili sobie i oszukiwali się nawzajem, tracąc spokój
ducha w nieustannej krzątaninie dla
pokrzyżowania planów zasadzek
i podstępów ze strony innych ludzi;
jeśli do takiego wychowania dodacie
dobre prawo, które karząc za przestępstwa jednocześnie przeciwdziała
szerzeniu się przywar; jeśli ponadto
sami będziecie dawać przykład cnoty
w każdych okolicznościach, bądźcie
pewni, że Lud pójdzie za wami, gdyż
ludzie są w sposób naturalny naśladowcami jak małpy.
Jeśli jednak, na odwrót, rozpoczniecie od oświecania Księży, dacie
im /tym samym/ więcej środków, by
zniewalali Lud i trzymali go w jeszcze silniejszym uzależnieniu, bowiem każde wydzielone ciało w Narodzie będzie mieć zawsze swój własny interes, przeciwny do interesu
Państwa, bądź będzie występować
przeciwko działaniom rządu, bądź
będą miały miejsce potajemne bunty i konspiracje, w które niestety obfituje historia. Nie można mieć nadziei, że zmieni się ich zachowanie, gdyż w ich podstawowym interesie leży mamienie ludu kłamstwami,
strachem przed piekłem, dziwacznymi dogmatami oraz abstrakcyjnymi
i niezrozumiałymi ideami teologicznymi. Księża będą zawsze wykorzystywać ignorancję i przesądy Ludu,
posługiwać się (proszę w to nie wątpić) religią jako maską przykrywającą
ich hipokryzję i niecne uczynki. Ale
w końcu jaki jest tego rezultat: lud nie

wierzy już w nic, jak np. we Francji,
gdzie chłopi nie znają ani obyczajności, ani religii; są bardzo ciemni, chytrzy i niegodziwi.
Widzieliśmy Rządy Despotyczne,
które posługiwały się zasłoną religii
w przekonaniu, że to będzie najmocniejsza podpora ich władzy, wyposażano więc Księży w największe możliwe bogactwa kosztem nędzy ludu,
nadawano im najbardziej oburzające przywileje aż po miejsce u Tronu,
jednym słowem tak mnożono względy, dobra i bogactwa Duchownych,
że połowa Narodu cierpiała i jęczała
z biedy, podczas gdy oni, nie robiąc
nic, opływali we wszelkie dostatki”.
Obecne rządy popełniają dokładnie te same błędy, opierając się na
biskupach. Blady strach padł na duchowieństwo, bo zobaczyli, jakie tłumy idą na film Kler, co oznacza manifestację antyklerykalną. NIE PRZECIW WIERZE!
strange_email:
„Jako świadomy członek wspólnoty [cytat z Nosowskiego], która zawaliła, uznałbym za swoją pokutę przekazanie datku na takie odszkodowanie. Nawet jeśli sam nie jestem
współwinny, nawet jeśli przed tym
przestrzegałem, to jednak duchowo
współuczestniczyłem w grzechu mojej wspólnoty. (...)”
Więcej:
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadom o s c i / 7 , 11 4 8 8 4 , 2 4 0 0 5 7 6 2 , z b i gniew-nosowski-kler-juz-sie-przysluzyl-kosciolowi-choc.html
Walka polityczna?
larg7:
Polski kościół stał się partią polityczną o zapędach totalitarnych,
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więc niech się nie dziwi, że dostał się
w wir brutalnej walki politycznej. Akcja wywołuje reakcję.
cholinexy - @larg7:
Zawsze taki był, tylko za komuny
nie mógł rozwinąć skrzydeł. Dopiero po 89 r. politycy prawicowi stworzyli mu warunki do odzyskania realnej władzy, a nie tylko nad duszami. Chętnie zobaczyłabym, ile pieniędzy szło na KK z budżetu, kiedy
dzieci głodowały, a bezrobocie szalało. Oglądałam irlandzki film, w który starszy mężczyzna pytał księdza,
ilu księży zmarło w okresie strasznego głodu na wyspie, kiedy ich wierni
umierali tysiącami. Żaden.
7GREK: Film jest o klerze przecież, nie o Kościele. Sami wierni potrafią dostarczyć przykładów zepsucia i patologii „duchowieństwa”,
które wszystkich poucza, siebie
demoralizując.
cholinexy: @7GREK:
To chyba tylko wtedy, kiedy przez
kościół rozumiemy budynek. Gdyby okazało się, że pracownicy świeckiej, charytatywnej instytucji, która
powstała po to, aby pomagać dzieciom, gwałcą je i piorą brudne pieniądze, kradną, to oni poszliby do pierdla, a fundacja zostałaby zlikwidowana. Te same zarzuty wobec KK nie
mają żadnych skutków prawnych.
W Polsce na pewno. W innych krajach, gdzie wybuchły skandale, jakieś skutki są, ale niewspółmierne
do tego, jakie dotknęłyby instytucje
świeckie. Zdegenerowani moralnie
duchowni wychowają podobnych sobie wiernych.
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Odstawiony: @emigrand:
Może przesadziłeś z tą nudą. Ale
film na pewno jest o rzeczach banalnych, o których w zasadzie każdy wie, tylko mało kto jest w stanie tej
banalnej prawdzie spojrzeć w oczy,
że księża są zwykłymi ludźmi i w dodatku często zmanierowanymi i miernymi, bo uprzywilejowanymi. A gdzie
jest uprzywilejowanie, tam zaraz pojawia się wykolejenie. Cudów nie ma,
tacy ludzie w większości są i już. Problem w tym, że jesteśmy jako społeczeństwo tak zindoktrynowani, tak
hodowani od pokoleń, tak poddani skutecznej inżynierii społecznej
KK, że trudno nam tę burą prawdę
zaakceptować.
Mirandolina:
Zapraszamy reżyserów, pisarzy,
dziennikarzy do małych miasteczek
i wsi. Dramatów kościelnych i okołokościelnych wystarczy do nakręcenia
„Kleru” w odcinkach (jeszcze nasze
wnuki będą go oglądać). I nikomu nie
jest wstyd, i nikogo nie ruszy sumienie. A pielęgniarki (proszone przez
policję o pobranie krwi od kompletnie
pijanego księdza) nadal usłużnie pobiorą ją ze swojej własnej ręki. Polska to moralne dno.
jesterrr: (...):
Dobrze, że powstał „Kler” Smarzowskiego, dobrze że Sekielski
przygotowuje dokument o pedofilii
w Polsce. Potrzeba Krk kubła z zimną wodą na głowę. Nie widać u nich
pokory tylko zajadłość, atak. Najważniejsze w tym wszystkim są ofiary kościelnego zwyrodnialstwa. O nich nie
pamięta się w ferworze walki. Ważne jest tylko „dobro kościoła”. Za
dużo autonomii i wolnej ręki dała III

RP Kościołowi katolickiemu. Może
w tej instytucji pracują dobrzy ludzie,
ale muszą dbać o „dobro kościoła”,
więc godzą się na milczenie w pewnych sprawach, szerzenie ciemnoty i kłamstwa w innych. Cel, którym
jest przetrwanie kolejnych lat bez
uszczerbku wizerunkowego i majątkowego jest ważniejszy niż prawda.
Stworzenie prawdziwego świeckiego
stosunku państwa do Kościoła jest
niezbędne i takie filmy powinny odkłamywać mit księdza i tej instytucji
jako jedynie dobrej i jedynie słusznej.
Ludzie przeżarci propagandą potrafią
zagryźć na samą myśl, że ktoś mówi
coś źle o ich świętości.
Hurgot:
Ileż pogardy wobec ofiar tkwi
w duszach przewielebnych; a ile jej
jest w świadkach krzywdy, którzy nic
nie zrobili, żeby pomóc ofiarom. Jeśli
tak ma wyglądać chrześcijaństwo...
sp48k - @Hurgot:
Chrześcijaństwo takie jest, bo to
religia, czyli system argumentacji
przez powoływanie się na objawienia
od istot nadprzyrodzonych. Od najwcześniejszych wieków historii ludzkości wykorzystywano ten mechanizm ustawiania mas ludzkich w pozycji pokornych pokłonów dziękczynienia i trwogi. Od zawsze istnieli szamani, którym się zwykle udawało mieć specjalne względy u władzy. Szamani z wodzami plemion,
arcykapłani z królami i carami, dziś
biskupi z rządami i prezydentami.
Mamy państwo wyznaniowe, w którym wolno biskupom publicznie wzywać do wprowadzania „objawionych
zakazów boskich” do systemu prawnego w demokratycznym państwie

europejskim. I nie przeszkadza nam
to bulwersować się łączeniem koncepcji państwa z religią w Islamie.
Jako społeczeństwo jesteśmy tępymi
baranami owczarni biskupów, którzy
zrobią wszystko, żeby zachować władzę tak wielką, jak to będzie możliwe.
Brawo Smarzowski!
tantus79 - @sp48k: „Religia powstała, kiedy pierwszy oszust spotkał
pierwszego głupca.” – Mark Twain
homo_lupus:
„pedofilia w Kościele jest cichym
holocaustem XXI wieku”
Za przeproszeniem – chrzanienie.
Licytacja na coraz mocniejsze porównania, z których nic nie wynika.
A rzeczywistość jest taka, jak z socjalizmem: idea szczytna, tylko instytucja sqrviała. PZPR – czego by
o niej złego nie powiedzieć – miała na tyle przyzwoitości, że sztandar
wyprowadziła. Co ma zrobić kościół?
Państwo dbające o swoich obywateli
– dzieci też nimi są – postawiłoby ultimatum: skoro k k nie panuje na seksualizmem swoich aparatczyków, zostaje odsunięty od pracy z dziećmi.
Wypad ze szkół i przedszkoli. Skoro nie jest w stanie krytycznie odnieść się do swojej przeszłości, zrobi
to państwo. Całość archiwów kościelnych przejmuje państwo. Skoro kościół ma problem z uznaniem swojej
odpowiedzialności, państwo wyznacza minimalną kwotę odszkodowań
dla ofiar pedofilii w sutannach, i jest
to kwota siedmiocyfrowa. Ale do tego
trzeba być państwem niepodległym...
majak:
Piotrowicz ratował opozycjonistów
za komuny, po czym ratował księdza
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przed molestującym go podlotkiem.
Kler jest filmem o nas, o skundlonym
przez Kościół społeczeństwie, stąd
histeryczne reakcje kołtuna polskiego. W efekcie należy się spodziewać
wzrostu poparcia dla pis-u o następne 50%.Taki mamy krajobraz na wojnie z własnym narodem.
DH:
Obecna ultrakonserwatywna hierarchia pochodzi w większości z nominacji JPII i nuncjusza Kowalczyka. Po nich nie można spodziewać
się uczciwej reakcji. Okopią się w reducie mając nadzieję, że przeczekają kryzys. Spadek poparcia ludu bożego zrekompensują pomocą państwa. Najbardziej mogą otrzeźwić
wyroki sądów cywilnych przyznające
odszkodowania, takie jak w Poznaniu. Oby tylko nie doszło do manipulacji w składach orzekających. Dobra
zmiana pracuje nad tym.
Wawo - @DH: Sądy cywilne są
właśnie przejmowane.
Patriotyzm i targowica
window_licker:
7 biskupów i prymas należeli do
„Targowicy”. Byli to: Prymas Michał
Jerzy Poniatowski, bp chełmski Wojciech Skarszewski, bp żmudzki Jan
Stefan Giedroyć, bp poznański Antoni Onufry Okęcki, bp łucki Adam
Naruszewicz, bp wileński Ignacy Jakub Massalski, bp inflancki Józef
Kossakowski, bp przemyski Michał
Sierakowski.
A całej tej antypolskiej bandzie
błogosławił i życzył powodzenia,
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na uroczystym połączeniu Targowiczan Litwy i Polski, Papież (listownie), tzw. Konfederacji Obojga Narodów. Gdy kościół dowiedział się
o nałożeniu podatków na majątki kościelne oraz o uchwaleniu Konstytucji 3 maja (konstytucja ograniczała przywileje kościoła i kleru), Papież
Pius VI wysłał list do carycy Katarzyny, zachęcający do zrobienia porządku z Polską.
Później kolejny Papież Powstańców Powstania Listopadowego nazwał warchołami, wichrzycielami
i buntownikami, a klerowi polskiemu
nakazał, by przekonywał Polaków,
że władza cara pochodzi od Boga
i należy ją uznawać. Watykan nałożył też ekskomunikę na wszystkich
powstańców, tak Listopadowych jak
i Styczniowych, jak i na samych powstańców kościuszkowskich. A nasz
Papież Jan Paweł II tej ekskomuniki z nich nie ściągnął, więc w myśl
nauki Kościoła ci powstańcy do dziś
smażą się w piekle.
Kościół polski otrzymał od rosyjskiej carycy Katarzyny gwarancję
nietykalności majątków, a co więcej – dostawał nadania majątków po
polskich patriotach wywiezionych na
Syberię!
Kościuszko powiesił dwóch katolickich biskupów: Ignacego Jakuba Massalskiego i Józefa Kossakowskiego, podczas Insurekcji
Kościuszkowskiej.
Więcej: http://wiadomosci.
gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,2
4060986,watykanski-kardynal-oklerze-czesc-strategii-przemyslanej.
html#TRNajCzytSST 
Wybrał i opracował JK.

KRONIKA

Po co pisać do szuflady...
19 czerwca 2018 roku ogłoszono wyniki VI edycji Konkursu Literackiego „Po co
pisać do szuflady…”. Konkurs ma zasięg
ogólnopolski; organizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące nr I im. M. Skłodowskiej – Curie i Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej pod patronatem Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno – Literackiego. W tym roku pracujący

w komisji konkursowej pisarz Stanisław
Franczak oraz polonistki z różnych typów
szkół województwa małopolskiego: Magdalena Stankiewicz, Małgorzata Kłapyta, Aneta Zachura i Małgorzata Skawińska, po przeczytaniu 60 nadesłanych tekstów, postanowili przyznać nagrody, biorąc
pod uwagę: inwencję twórczą, sprawność
warsztatową autorów i oryginalność prac.

Szkoły podstawowe
I miejsce
Gabriela Macholnik (ZS w Zawoi Centrum)
II miejsce
Zachariasz Zborowski (SP w Zembrzycach)
III miejsce
Martyna Wajdzik (SP nr 2 w Stryszawie)
Oddziały gimnazjalne
I miejsce
Joanna Dyrcz (ZS w Makowie Podh.)
II miejsce
Paweł Stasik (ZS w Makowie Podh.)
III miejsce
Marcelina Kubańska (ZS w Makowie Podh.)
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Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce: Klaudia Mirczak (I LO im. E. Romera w Rabce – Zdroju)
II miejsce: Alicja Włodarz (LO nr I im. M. Skłodowskiej – Curie w Suchej Besk.)
III miejsce ex aequo: Karolina Malaga i Aleksandra Ślusarz (LO nr I im. M. Skłodowskiej-Curie w Suchej Besk.)
Dorośli
Natalia Zborowska (Zembrzyce) i Tomasz Siwiec (Sucha Beskidzka)
– dwie równorzędne nagrody
W czasie uroczystego finału wicestarosta suski Zbigniew Hutniczak, dyrektor LO
Anna Sala oraz członkowie jury wręczyli laureatom konkursu oraz ich opiekunom
merytorycznym dyplomy i nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe, STAL
oraz Samorząd Uczniowski.
Opracowała Małgorzata Skawińska

Uczestnicy warsztatów literackich wraz z panią dyrektor LO Anną Salą,
Stanisławem Franczakiem i Piotrem Augustynkiem oraz swoimi opiekunkami
Pokłosiem cyklicznej, jakże potrzebnej imprezy
kształtującej świadomość artystyczno-literacką młodzieży
było jesienne spotkanie z przedstawicielami redakcji Forum Myśli Wolnej.
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Biurokracja to gigantyczny mechanizm poruszany przez karłów.
Honoré de Balzac
Cenzury nie uprawia się już przez ograniczenie,
czy też eliminację, tylko poprzez zalew; dziś,
chcąc unicestwić jakąś informację, wystarczy
natychmiast po niej podać inną.
Umberto Eco
Charakter państwa poznaje się po tym, jacy
ludzie siedzą w więzieniach.
Ilina Bodden
Wszystkie nacjonalizmy są bezdrożami prowadzącymi donikąd.
Jose’ Ortega y Gasset
Nic nie daje takiej władzy nad ludem jak zabobon.
Paul Thiry Holbach
Wszelka władza wychodzi z ludu. I nigdy do
niego nie wraca.
Gabriel Laub
Im bardziej chore jest państwo, tym więcej w nim ustaw i rozporządzeń.

Łatwiej się nauczyć panowania, trudniej rządzenia.

Tacyt

Johann Wolfgang Goethe

Politycy z nonszalancją trzymają ręce w kieszeniach; i to zwykle nie w swoich.
Andrzej Majewski
Podobanie się wszystkim nie jest zajęciem dla polityków.

Margaret Thatcher
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