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OD REDAKCJI

   Czasy są ciekawe, to prawda. Rację miał bowiem ów nieznany (pewnie wie-
kowy) Chińczyk, który życząc komuś życia w ciekawych czasach, potraktował to 
jako przekleństwo.

Czy jednak biadać i szukać winnych tej ciekawej sytuacji? Naszym zdaniem 
to nie ma sensu. Co zatem można robić? Przede wszystkim myśleć pozytywnie, 
promować używanie rozumu (tak często jak to możliwe), być życzliwym i tole-
rancyjnym – nawet wobec tych, którzy mogą tego nie doceniać.

Życzymy zatem u progu 2021 roku WSZYSTKIM (stać nas na to), by nawet po 
ciężkich bojach ROZUM zwyciężył. 

Niech  Nowy Rok będzie rokiem rozumu, nawet jeżeli żadna władza tego nie 
uchwali. Nie szkodzi. Sami sobie stwórzmy ten specjalny czas. Stać nas na to.

                    Tego Drogim Czytelnikom życzymy.

                 RED.



2

Panu Prof. dr. hab.

PIOTROWI  SZYDŁOWSKIEMU

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

ŻONY

składa

REDAKCJA  
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Są w historii ludzkich społeczności przeróżne etapy. Czasami wydaje się, że miej-
sce, ludzie, wydarzenia są tak zapomniane przez świat, że się nie liczą, że będą tkwić 
w prowincjonalnym bezruchu. Aż tu naraz przychodzi fala zjawisk (zda się zupełnie 
ze sobą nie związanych), pojawia się jakiś impuls, który staje się detonatorem rze-
czy ważnych. Zmienia się zatem zestaw obowiązujących poglądów (nie bez oporów, 
oczywiście), wariuje moda, rozsypują się w proch i pył dotychczasowe autorytety. 
Coś przemija, by nigdy nie powrócić. Nadchodzi nowe – intrygujące, budzące obawę, 
stawiające niemiłe pytania. Stawiające na głowie stary, znany, poczciwy, lecz mocno 
zalatujący pleśnią i naftaliną świat.

Kolejny felieton Boy’a jest próbą uchwycenia „tej chwili”, po której stary, szacow-
ny, konserwatywny Kraków (może nawet cieplutki „Krakówek”) staje się miejscem, 
gdzie dokonuje się przełom mentalny. 

Boy wskazuje na MŁODYCH. To za ich sprawą zmienia się oblicze kultury i sztuki 
w Krakowie. Podnosi się (umiarkowanie, z godnością) kurz bitewny w konflikcie po-
koleń. Tak zawsze było, tak jest i tak będzie. To prawo postępu. Czy można na takie 
zjawiska narzekać? Można, ale z równym skutkiem możemy sobie ponarzekać na to, 
że wiatr wieje, słońce świeci i że woda jest zbyt mokra.

                                          Wybór, opracowanie i wstęp:
Piotr Augustynek

WIATR  NAD  KRAKOWEM
Malując dawny „pański” Kraków, mi-

mo woli zaraziłem się od niego skłon-
nością do gawędy; ale tu trzeba mi być 
zwięzłym i suchym, zaledwie felietonu 
starczy, aby nakreślić „tablicę synchro-
niczną” wypadków, jakie w ciągu kilku 
lat zaszły w tym cichym mieście. A rzecz 
zasługuje na utrwalenie, nigdy bowiem 
w tak krótkim czasie i na tak małej prze-
strzeni nie dokonała się większa przemia-
na. I nie bez ścisłości wziąłem datę ślubu 
Henryka Sienkiewicza jako symboliczny 
znak zbliżającej się odnowy; właśnie ten 
rok 1893 miał się stać jej początkiem.

Datę można ustalić z całą ścisłością, 
gdyż jest to data otwarcia nowego teatru, 
którego dzierżawę obejmuje Tadeusz 
Pawlikowski. Wobec powszechnej u nas 
skłonności do zmieniania ludzi w bez-
cielesne mity, warto może przypomnieć, 

że kiedy Pawlikowski obejmował teatr, 
miał lat dwadzieścia dziewięć. Mając 
przy organizowaniu nowej sceny wolną 
rękę, nie mając zaś za sobą autorytetu ani 
zasług, młody ten człowiek wolał, ufając 
(jak się słusznie okazało) swemu instynk-
towi, oprzeć się na zespole przez siebie 
stworzonym, niż na szanowanych rekwi-
zytach personelu. Teatr Pawlikowskie-
go jest więc przede wszystkim – teatrem 
młodych. Jaki był ten zespół, uprzytom-
niło mi się, kiedy niedawno, przegląda-
jąc stare czasopismo, znalazłem obsadę 
jakiejś błahej sztuczki; grali w niej mię-
dzy innymi: Solska (Pomian), Siemasz-
kowa, Przybyłkówna, Siemaszko, Sol-
ski, Roman Kamiński, Śliwicki…

Nie jest moim zamiarem pisać tu 
monografię teatru Pawlikowskiego, 
ale też warto przypomnieć, czym dla 
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ówczesnego Krakowa, po jałowiźnie do-
żywającej swych dni „budy” Gliksona, 
musiał być teatr, w którym przedefilował 
Ibsen, Bjørnson, Strindberg, Hauptmann, 
Curel, Courteline, Portoriche, Oskar Wil-
de, Ostrowski, Czechow, Gorki, Ma-
eterlinck etc, etc. Teatr Pawlikowskie-
go miał charakter teatru awangardy – dla 
całej Polski wówczas; otóż czy nie mu-
siało być oryginalnym zjawiskiem ma-
łe i senne miasteczko, w którym jedyny 
istniejący teatr był sceną literacką pro-
wadzoną przez notorycznego moderni-
stę i „dekadenta”? Co Antoine w Paryżu 

grywał w swoim Théâtre Libre pokątnie, 
to w Krakowie szło jako oficjalny reper-
tuar. A zważywszy, że w mieście nie by-
ło konkurencji, nie było operetki, nie by-
ło wówczas kina; kto zatem miał w rę-
ku teatr, ten mógł uprawiać pewnego ro-
dzaju terror; mówił niejako do publicz-
ności: „Nie chcesz tego, co ci daję? To 
siedź w domu”. Miało to wielkie znacze-
nie wychowawcze dla miasta; zwłaszcza 
przy częstości premier. A czymże dopie-
ro był taki teatr dla młodych, jakiż ożyw-
czy zastrzyk raz po raz; w mieście, gdzie 
życie realne było tak straszliwie ubogie, 

jedynymi realnościami stawali się 
Ibsen czy Curel, nowa rola Kamiń-
skiego urastającego w oczach. Te-
atr opędzał trzy czwarte rozmów, 
był jedynym zdarzeniem wolnym 
od piętna śmieszności, europej-
skim. Dodajmy, iż sam Pawlikow-
ski, swą tajemniczą perwersyjno-
ścią, legendą swego majątku, swą 
cyganerią w wielkim stylu, swo-
im upartym drażnieniem krakow-
skiej cnotki, działa silnie na fan-
tazję miasta, w samym zaś teatrze  

Tadeusz Pawlikowski 

 

Leon Wyczółkowski - autoportret 

Tadeusz Pawlikowski
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stwarzał atmosferę podniecenia, sprzyja-
jącą rozkwitowi talentów. 

Prawie równocześnie – ważne prze-
miany w życiu malarskim. Umiera Ma-
tejko. Matejko był genialnym mala-
rzem, ale szkoła jego, w ostatnich la-
tach zwłaszcza, była martwa. Już szły 
ze świata nowe prądy, nowe hasła, świa-
tło, kolor, plamy, plener, impresjonizm; 
nie przenikały tylko do gmachu, gdzie 
Matejko, sam jeden, wielki, w otocze-
niu miernych nauczycieli. Najpowolniej-
si uczniowie w zaduchu pracowni pod-
lewali brudnym sosem swoje zimne wy-
pracowania figuralne. Co było wielkie 
u Mistrza, stawało się okropne u jego 
epigonów. Najżywszy z młodych Wła-
dzio Tetmajer, zmuszony niemal kryć się 
z tym, co malował, drapnął do Bronowic. 
Skoro umarł Matejko, po krótkim okre-
sie przejściowym (Łuszczkiewicz, Ro-
dakowski), powierzono Fałatowi reorga-
nizację szkoły. Fałat ściąga z kraju czy 
z zagranicy tęgich malarzy, a młodych 
jeszcze ludzi; nowe ciało profesorskie 
to Wyczółkowski, Malczewski, Pankie-
wicz, Axentowicz, Laszczka, Stanisław-
ski, później Ruszczyc… Zmienia się fi-
zjognomia, duch szkoły. Zapachniało Pa-
ryżem. Przedtem szacunek dla Mistrza 
trzymał uczniów w milczącym oddale-
niu; teraz młodzi profesorowie, kontenci, 
że się znaleźli razem, kontenci z warszta-
tu pracy, są w pysznych humorach, figlu-
ją, karykaturują się wzajem, tak jak ich 
znowuż karykaturują uczniowie, trakto-
wani przez nich jak młodsi koledzy. Na 
którymś ze swoich obrazów Wyczół-
kowski wymalował Jacka Malczewskie-
go nago, z kosmatymi nogami fauna, na-
gabywanego przy pracy przez nimfy czy 
dziewczęta. W istocie, w porównaniu 
z ascezą Matejki, to był renesans po śre-
dniowieczu! Szkoła wre pracą, ale roz-
brzmiewa wesołym śmiechem. A kiedy 

rychło potem powstaje stowarzyszenie 
„Sztuka”, przeprowadzając tak potrzeb-
ną wówczas selekcję artystyczną, dzięki 
której zyskuje pierwszorzędne sukcesy 
w stolicach europejskich, raz po raz pro-
fesorowie któregoś ze swych uczniów 
wyzwalają na majstra, pasując go na 
członka „Sztuki”. Zadziwiający jest uro-
dzaj na talenty malarskie w ówczesnym 
Krakowie. Młodość!

Interesujący jest związek, jaki istnie-
je między rzeczami materialnymi, tech-
nicznymi, a życiem duchowym. Jakże 
doniosłe miał na przykład znaczenie pa-
stel, użyty przez Wyspiańskiego. Olejny 
obraz – taki jak je wówczas malowano, 
masywny – był dostępny jedynie magna-
tom. Robota portretu trwa całe tygodnie. 
Któż mógł bodaj zamarzyć o portrecie 
Matejki! Wyspiański, który miał w gło-
wie tysiące prac i pomysłów, a nie za-
wsze miał na farby, machał pastel w go-
dzinę lub dwie; w proporcji do czasu 
i materiału, i cena była o ileż niższa; to 
„potanienie geniuszu” miało nieobliczal-
ne następstwa dla kultury artystycznej 
miasta. Uprościł także ramy – oprawiając 

Jan Matejko



6

swoje obrazy w zwykłą, nie malowaną 
nawet listwę drewnianą, gdyż dawniej la-
da bohomaz wymagał kosztownych ram 
złoconych. Dzięki tej prostej zmianie 
techniki arcydzieło Wyspiańskiego było 
dziesięć razy tańsze niż „kobyła” jakie-
goś Krzesza, którego samo płótno, farby 
i ramy kosztowały więcej, niż Wyspiań-
ski żądał za cały obraz. To miało decy-
dujący wpływ na wniknięcie malarstwa 
w nowe mieszczańskie społeczeństwo, 
dopuszczając je do zażyłości ze sztuką. 
Pasja do obrazów, zwłaszcza wśród le-
karzy krakowskich, rozwija się w ciągu 
kilku lat zadziwiająco, przeobrażają się 
ściany mieszkań. Bardzo ciekawie by-
ło patrzeć na tę infekcję sztuką, w któ-
rej niemałą rolę gra osobiste zetknięcie 
się z artystami, nietrudne w miniaturo-
wym Krakowie, gdzie wszyscy prawie 
się znali.

Literatura. Ale trzeba się streszczać. 
Zatem w roku 1894 wyszła w Krako-
wie pamiętna druga seria (tak wówczas 
skromnie tytułowano tomik poezji) Ka-
zimierza Tetmajera. W tym samym mniej 
więcej czasie drukuje w krakowskim 
„Świcie” Miriam swój przekład Statku 
pijanego Rimbauda, dając tym przed-
smak przyszłej „Chimery”. W r. 1897 

zakłada Ludwik Szczepański 
„Życie” (pierwsze harce Nowa-
czyńskiego, A. Górski, Miciń-
ski, Perzyński, Kisielewski etc.), 
w którym współdziała przyby-
ła z Paryża Gabriela Zapolska. 
Zarazem Zapolska jest aktorką 
w teatrze Pawlikowskiego i wy-
stawia pierwsze swoje sztuki: 
Żabusia, Kaśka Kariatyda, Tam-
ten. W roku 1898 spada na Kra-
ków Przybyszewski; w tymże 
roku teatr wystawia jego sztukę 
Dla szczęścia; w roku 1899 War-
szawiankę Wyspiańskiego. Po-
wstaje „Paon”, braterska orgia li-

teratury, teatru, muzyki. (Przybyszewski 
miał wówczas lat trzydzieści; krakowska 
jego gromadka liczy mało co ponad dwa-
dzieścia; i tu – młodość.) Feliks Jasieński 
zjeżdża ze swoim wędrownym muzeum 
i całą japońszczyzną.

Wreszcie – w roku 1901 – Wesele, 
już w teatrze Kotarbińskiego. Dopraw-
dy, w ciągu tych ośmiu lat Kraków dużo 
przeżył. To równoczesne spotkanie się ty-
lu niezwykłych indywidualności, współ-
życie ich, współdziałanie, inspirowa-
nie się wzajemne wytworzyło atmosfe-
rę tak przesyconą ozonem, jak z pewno-
ścią mało gdzie i kiedy. Było to tym oso-
bliwsze, że działo się w małym miastecz-
ku, którym zewnętrznie Kraków być nie 
przestał. Mały Kraków urósł przez sztu-
kę o wiele wprzód, zanim ambitna ener-
gia prezydenta Leo przeobraziła go admi-
nistracyjnie w Wielki Kraków. To do nie-
dawna miasto starców staje się miastem 
młodych. Nawet jego biedę zdołała na 
chwilę oszukać sztuka. Młoda cyganeria 
z dumą przywdziała uniform artysty, pa-
rysko-zakopiańską pelerynę, która ma tę 
zaletę, że wraz z młodopolskim krawa-
tem pokrywa niedomagania ubrań i bie-
lizny. Życie przenosi się z salonów do 

 

Tadeusz Pawlikowski 

 

Leon Wyczółkowski - autoportret Leon Wyczółkowski – autoportret
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knajpy, a jeśli zawadzi o salon, 
to o bawialnię jakiego lekarza 
czy profesora. Sztuka staje się 
nobilitacją mieszczaństwa.

A dawny „pański” Kraków 
patrzył na to wszystko, co-
raz bardziej odosobniony, i nie 
rozumiał nic. Dopiero młod-
si hrabiowie – Morstin, Roz-
tworowski – przejdą pod znak 
Wyspiańskiego. Kiedy młody 
Morstin po wystawieniu Legionów miał 
odczyt o tej sztuce, Tarnowski był bar-
dzo z tego niezadowolony; aby go udo-
bruchać, spiknięto go gdzieś w towarzy-
stwie z Morstinem. Nie bardzo się to po-
wiodło. „Czterdzieści lat uczę, co jest 
piękne, a co brzydkie, a te osły latają na 
Legion, burknął hrabia-profesor. „A cóż 
ekscelencja powie o mnie, który miałem 
odczyt o Legionie?”. Podjął Morstin rę-
kawicę (jeżeli to można nazwać rękawi-
cą). „Kto osłów uczy, o tym nie powiem, 
kim jest”, odrzekł Tarnowski. Taka by-
ła rozmowa hrabiów, którą powtarzał 
mi Morstin, a która dowodzi, jak bardzo 
staremu hetmanowi ta dezercja zapadła 
w serce.

Bądź co bądź, fala młodości, któ-
ra ogarnęła Kraków, dała się odczuć 
i w tym obozie, ale w dość zabawny spo-
sób. Było to w początkach dyrekcji Paw-
likowskiego: owo sławne przedstawie-
nie Lizystraty, od którego długo trzęsło 
się miasto. W owym czasie wystawiano 
w Paryżu ten utwór Arystofanesa, przy-
prawiony bulwarowo przez Maurycego 
Donnay. Skusiło to dawnego dyrektora, 
jeszcze sercem bliskiego teatrowi Koź-
miana, który ujrzał w tym rolę dla wy-
bornej, ale starzejącej się aktorki Hof-
fmannowej: sam przetłumaczył tę arys-
tofanesowo-donejową Lizystratę i ofia-
rował się z inscenizacją. Już z prób za-
częły iść po Krakowie wieści, że czegoś 

podobnie nieprzyzwoitego świat i koro-
na polska nie widziały. Tecia Trapszów-
na, która miała grać Myrrynę, zalała się 
rzewnymi łzami, że jej każą występować 
nago: „Nago” wówczas znaczyło w cie-
listych trykotach po szyję i w płaszczu, 
który miała rozchylić na jeden moment. 
Ale w istocie przedstawienie było bardzo 
nieprzyzwoite: podkreślano, z sarmac-
ką jurnością, słowem i gestem, drażliwe 
momenty; wszystko razem trąciło porno-
grafią. (…)

Po tej Lizystracie w mieście zawrza-
ło. Liberały, widząc sposobność ugodze-
nia znienawidzonych stańczyków w naj-
czulszy punkt moralności, owej moral-
ności, której stańczykom wciąż było za 
mało u drugich, rozdarli szaty z oburze-
niem; satyryczne pismo „Diabeł” ogła-
szało imienną listę szanowanych osób, 
które były na Lizystracie. Ksiądz jakiś, 
nie zorientowany w wyższej polityce, 
wystąpił z ambony przeciw sztuce: Tar-
nowski wezwał księdza i zwymyślał go; 
nie księdzu sądzić biskupa, a wedle kra-
kowskiej hierarchii stańczykowski Koź-
mian i Morawski mieli rangę co najmniej 
biskupów. 

Jedną jeszcze pamiętam zabawną hi-
storię o tym, jak pałac próbował uczepić 
się nowego życia. Było to już później, 
kiedy dzięki agitacji Warchałowskiego 
Kraków wstąpił w znak „sztuki stosowa-
nej”, a znowuż dzięki apostolstwu Wit-
kiewicza zakopiańszczyzna wciskała się 

 

Winieta „Życia” zaprojektowana przez Axentowicza 

Do tekstu Boy’a 
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wszędzie. Jed-
nego dnia zja-
wia się w sie-
dzibie War-
c h a ł o w s k i e -
go słynna hra-
bina X. Chcia-
łaby (powia-
da) ufundować 
konkurs: kon-
kurs na ornat. – 
Bardzo pięknie, 
jakąż nagrodę 

przeznacza pani hrabina? – Jedną gwi-
neę. (Zdumienie na twarzy Warchałow-
skiego.) – Jedną gwineę; ja słyszałam, 
że zwykle na takich konkursach nagro-
dą jest jedna gwinea. Tylko jeden waru-
nek: żeby nic nie było z portek. (Znów na 
twarzy Warchałowskiego odbiło się zdu-
mienie.) – No, z portek (tutaj gest pal-
cem w powietrzu, z którego interloku-
tor zaczyna się domyślać, o co chodzi). 
– Pani hrabina myśli o parzenicy? – Vo-
us appelez ça parzenica? Bo ja to nazy-
wam portki…

Dobra hrabina była przekonana, że 
„portki” to jest wyszywanie na spodniach 
góralskich!

Czy można by znaleźć coś, co by le-
piej oddawało psychikę kasty niż ta gwi-
nea, ten ornat i te portki? Kombinacja 
sknerstwa, bigoterii, snobizmu i jakiejś 
– aby tak rzec – eksterytorialności tych 
krajowych cudzoziemców, którzy nawet 
języka swego kraju nie znają! Bo sko-
ro żona prezesa Akademii Umiejętności 
nie wie, co to znaczą po polsku „portki”, 
czegoż żądać od innych!

Ale już zbliżał się dzień zapłaty: „nie 
takie głowy jak twoja, ekscelencjo, spa-
dały!”, grzmiał w wiedeńskim parlamen-
cie Daszyński do Wojciecha Dzieduszyc-
kiego, starego kawalarza, który bawił 
się tym, że na ceremonialne zaproszenia 

opatrzone u dołu literami: O o. u. s. 
(o odpowiedź uprasza się) odpowiadał 
również pierwszymi literami: Dziękuję 
uprzejmie, przybędę akuratnie. (Potem 
się ta formuła spospolitowała, ale on ją 
wymyślił).

Daszyński! To też był współczynnik 
przemiany Krakowa. Cały Kraków pę-
dził jak do teatru na jego pierwsze pory-
wające mowy w ujeżdżalni. Daszyński, 
wówczas w pełni młodości, to był – nie-
zależnie od przekonań słuchaczy – naj-
większy obok Kamyczka (Kamińskiego), 
sukces artystyczny. Ale sam socjalizm, 
w pierwszym wówczas swoim bohater-
skim okresie, pociągał młodzież; sku-
piał siły wprzód nie mające zużycia, wa-
bił chłopców, dziewczęta. Bo wśród tego 
i uniwersytet dostał zastrzyk hormosper-
miny. Po długich walkach dopuszczo-
no kobiety do studiów, na razie na me-
dycynę. Miało to dla fizjognomii Krako-
wa znaczenie: nie tylko krakowianki wy-
roiły się na ulicy Kopernika, ale i więk-
szość emancypantek zza kordonu, które 
dotąd musiały jeździć do Zurychu i Pary-
ża. Równocześnie chroni się na krakow-
ski uniwersytet raz po raz garść wydalo-
nych za jakieś przewiny studentów war-
szawskich. Odcinają się na ulicy swymi 
rosyjskimi czapkami, niedbałymi broda-
mi, w laboratoriach swą pracowitością 
i swą hardością, tak niepodobną do po-
tulności tubylców, wychowanych w sza-
cunku dla „władzy”. Przynoszą z sobą 
jakiś powiew tragiczny, raz po raz bu-
cha tajemnicza historia, jakiś trup zna-
leziony na Błoniach – samobójstwo czy 
samosąd? Słowem, gdzie tylko spojrzeć, 
przemiany. Ostry wiatr powiał na Kra-
ków. 

Ze zbioru opracowanego przez Henryka 
Markiewicza „Boy o Krakowie”, Wydaw-
nictwo Literackie, Wyd. II, Kraków 1973.

Ignacy Daszyński
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- Uwaga! Karki idą!
Taki ostrzegawczy okrzyk usłysza-

łem obserwując tzw. Marsz Niepodległo-
ści w przekazie internetowym. I rzeczy-
wiście. Szły karki. Młodzieńcy świetnie 
umięśnieni, jeszcze świetniej agresywni, 
a najświetniej zamaskowani. W dłoniach 
„sprzęcior”, czyli wszystko co służy do 
bicia tych, co myślą inaczej, a ściślej: 
tych myślących w ogóle. Patriotyczna 
odzież (biedny Orzeł, czym on zawinił?) 
dopełnia całości. Acha, do tego zbiorowy 
ryk ze wszystkich gardzieli. Treść ryku 
banalnie prostacka. Szkoda cytować. 

Dlaczego o tym wspominam? Dla-
tego, że w tłumie „karków” trudno było 
dostrzec steranych wiekiem emerytów, 
kobiet w pobalzakowskim wieku itd. 
Może ktoś widział, ale ja nie. Zatem na-
suwa się wniosek: „karki” to ludzie mło-
dzi, zapewne gdzieś się uczący (choć-
by zdalnie). Być może trud nauki okazał 
się nie do pokonania, wzbudził poczucie 
niższości i frustracji. Być może.

To przecież nic złego, 
że jakiś Kevinek ma gor-
sze możliwości intelektu-
alne od Alanka, że podob-
ne rozbieżności dotykają 
Sandrunię i Violetkę. Nie 
ma w tym niczyjej winy. 
To też MOGĄ być porząd-
ni ludzie. Skąd więc pa-
triotyczna nienawiść, prze-
można chęć zaznaczenia 
choćby fizycznej przewa-
gi, chęć zasiania strachu, 

pogardy? Skąd bezrefleksyjne niszczenie 
tego, co udało się stworzyć?

Ano stąd, że czym skorupka za mło-
du nasiąknie…

Skorupka za młodu swą „nasiąkliwo-
ścią” przypomina gąbkę. Łatwo przy-
swaja wszystko, co wydaje się ciekawe, 
niezwykłe, czasem buntownicze. I zno-
wu nie należy się dziwić. Skorupki tak 
właśnie mają. Nie szukajmy w nich wi-
ny. Ta wina to wypadkowa tego, co jest 
(lub czego brak) w domu rodzinnym, 
w grupie koleżeńskiej, w Internecie, 
a wreszcie w SZKOLE. W szkole, gdzie 
powinniśmy oczekiwać prymatu dobra 
nad złem, szacunku dla człowieka, em-
patii, tolerancji itd., itp. I można stwier-
dzić, że polska szkoła stara się realizo-
wać te wartości. Planuje działalność wy-
chowawczą. Lepiej lub gorzej reaguje na 
objawy mogące niepokoić. Fajnie? Faj-
nie już było, bo oto zjawił się Pan Mini-
ster. Nowy, nieużywany, prosto z partyj-
nej linii produkcyjnej.

MYŚLĄC BELFREM

PIOTR AUGUSTYNEK

Hodowla karków

 

Do tekstu „Hodowla karków” 
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Ledwie zaistniał w gmachu przy Alei 
Szucha, a już zdążył zadziwić. Zdążył 
wypowiedzieć się na temat osób LGBT, 
na temat roli i praw kobiet w społeczeń-
stwie. Wypowiedzi te były niebezpieczne 
w swojej głupocie. Gdyby Pan Minister 
nie posiadał wykształcenia, można by 
ze współczuciem westchnąć. Jednak nic 
z tego. Żadnych westchnień. Nowy Mi-
nister bowiem to uniwersytecki profesor. 
Wolno mu zatem pleść androny. W razie 
czego padnie tłumaczenie, że Jego wy-
powiedzi zostały wyrwane z kontekstu, 
źle zrozumiane itd., itp. W obecnych re-
aliach społeczno-politycznych takie wy-
powiedzi prominentnych polityków stają 
się powoli normą.

Jednakże nasz Minister – postawny, 
umięśniony mężczyzna – nie poprzesta-
je na rzeczach oczywistych. Zamyślił so-
bie bowiem dokonać niezbędnych zmian 
w podstawie programowej. Padły słowa: 
„polonocentryzm”, „patriotyzm” i wie-
le, wiele innych, które całkiem nie-
dawno pogrążyły Rzeczpospoli-
tą w ponad studwudziestoletnim 

niebycie państwowym. Pan Minister nie 
odpuszcza. Twierdzi, że w szkołach na-
leży dokonać zmian lektur, wprowadzić 
utwory św. Jana Pawła II i wyimki z tek-
stów ewangelicznych.

Już widzę oczami wyobraźni, jak 
uczniowie hurtem rzucają się w objęcia 
bibliotek, księgarni i Internetu, by z wy-
piekami na twarzach studiować wyżej 
wspomniane teksty.

Pan Minister będzie (według tego, 
co rzekł) dyscyplinować wyższe uczel-
nie, które ośmielą się na śladową choć-
by autonomię. Nawet nie da się omówić 
(choćby w skrócie) metody, przy pomo-
cy której Pan Minister zamierza wyty-
czać trendy i standardy nauki polskiej. 
Tego nawet Gombrowicz, Mrożek i Wit-
kacy razem wzięci nie byliby w stanie 
wymyśleć.

I dlatego proponuję, aby decyzją Pana 
Ministra na każdym z gmachów szkol-
nych zamiast mało interesujących ta-

blic z nazwą szkoły, patronem, itp., 
pojawił się prosty w swej treści na-
pis: „HODOWLA KARKÓW”. 

Amen. 

Socjotechnika
     Tsy-kung zapytał kiedyś mistrza:
- Co jest istotą władzy?
Mistrz (niezbyt zręczny polityk) od-

powiedział zdecydowanie:
- Dostateczne zapasy żywności, do-

stateczne uzbrojenie i zaufanie ludu.
- A gdyby nie można było mieć 

wszystkiego, czego mogłoby nie być? – 
pyta dalej uczeń.

- Uzbrojenia – rzekł po krótkim 
namyśle mistrz.

- A jeśli nie byłoby dwóch z tych 
rzeczy, bez których można by się 
obejść? - dociekał Tsy-kung.

- Można się obejść bez jedzenia, 
bo wiadomo, że wszystkich nas i tak 
czeka śmierć. Ale gdy lud nie ma 
zaufania do władzy, państwo się nie 
utrzyma.
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ETYKA DLA MŁODZIEŻY

Tekst niniejszy pisałem w Dzień Za-
duszny (2 listopada), dzień poświęco-
ny pamięci „wszystkich wiernych zmar-
łych” (łac. commemoratio omnium fide-
lium defunctorum).

Istnieje powszechne wśród chrześci-
jan przekonanie, że ciała zmarłych spo-
czywają w grobach, a ich dusze opuści-
ły ciało zmarłego i stanęły przed obli-
czem Boga na sądzie indywidualnym, 
na którym wszystkowiedzący Bóg wy-
daje wyrok: dusza pójdzie do nieba albo 
do piekła, ewentualnie do czyśćca, gdzie 
oczyszczona z pozostałości grzechu 
przeniesie się do nieba. W teologii chrze-
ścijańskiej istnieje jeszcze pojęcie są-
du ostatecznego. Będzie on miał miejsce 
na końcu świata przy powtórnym przyj-
ściu Jezusa na ziemię (paruzja). Wtedy 
wszyscy umarli powstaną z grobów, do-
łączą do jeszcze żyjących, wszyscy zgro-
madzą się w jednym miejscu w Dolinie 
Jozafata, znajdującej się w pobliżu Je-
rozolimy. (Nawiasem mówiąc, jak w tej 
dolinie pomieszczą się powstałe z gro-
bów miliardy, tryliony i kwadryliony lu-
dzi, którzy przez całe tysiąclecia zalud-
niali ziemię?). Tam Jezus oddzieli do-
brych od złych. Dobrzy pójdą do nieba, 
źli na zawsze do piekła. Tak mnie uczo-
no od dziecka. Taki scenariusz zawarty 
jest w słynnej pieśni Dies irae dies illa, 
napisanej na przełomie XII i XIII wieku 
na terenie Galii przez nieznanego z na-
zwiska autora. Tekst pieśni wieje grozą, 

straszy, przeraża czytelnika, ostrzega 
przed sędzią surowym i bezwzględnym, 
wymierzającym karę za grzeszne życie.

Wątpliwości moje pojawiły się po raz 
kolejny, gdy przeczytałem Józefa Marii 
Bocheńskiego (1902-1995) Sto zabobo-
nów (dwa wydania: 1987 i 1992). Ich au-
tor był księdzem dominikaninem, swego 
czasu był rektorem katolickiego uniwer-
sytetu we Fryburgu Szwajcarskim. Mając 
78 lat odnowił licencję pilota i w osiem-
dziesiątym roku życia prowadził jeszcze 
awionetkę. Filozof, logik, historyk filo-
zofii, krytyk kultury współczesnej, kry-
tyk marksizmu-leninizmu. Uchwałą z 18 
października 2019 r. sejm RP IX kadencji 
zdecydował o ustanowieniu roku 2020 
Rokiem ojca Józefa Marii Bocheńskiego 
(Monitor Polski 2019, poz. 1034). 

Tymczasem jego Sto zabobonów ano-
nimowy recenzent nazwał w Sieci „ste-
kiem bredni erudyty po WUML-u”. Dla 
naszej młodzieży wyjaśniam ten skrót: 
WUML to „wieczorowy uniwersytet 
marksizmu-leninizmu”, powszechnie 
w Polsce Ludowej praktykowane szko-
lenie ideowych aktywistów na pozio-
mie szkoły średniej, nie mające jednak 
statusu szkoły wyższej. Inny recenzent 
zaś zauważył jego heroiczną odwagę, 
a jeszcze inny pochwalił tekst jako celny 
i bezkompromisowy.

Jednym z tych stu zabobonów jest za-
bobon poświęcony ludzkiej duszy. Pi-
sze Bocheński na s. 37, że „mało jest 

JAN CZAJKOWSKI

Dusza po śmierci.  
Refleksja na Zaduszki
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wyrażeń i pojęć wokół których narosło 
tyle zabobonów, co wokoło duszy. Naj-
ważniejsze to bodaj dwa: zabobon mate-
rialistyczny i zabobon reistyczny”. Dla-
czego jeden z recenzentów zauważył 
„heroiczną odwagę” Bocheńskiego pi-
szącego o ludzkiej duszy? Moim zda-
niem dlatego, że jego pojmowanie ludz-
kiej duszy jest niezgodne z powszechnie 
panującym u chrześcijan poglądem na 
duszę opuszczającą ciało w chwili śmier-
ci człowieka i udającą się na boski sąd. 
Przypatrzmy się więc jego poglądom.

„Zabobon materialistyczny pole-
ga na przeczeniu oczywistemu faktowi, 
że człowiek, a razem z nim chyba tak-
że wyższe zwierzęta, ma jakieś przeży-
cia, wyobrażenia, myśli i uczucia, że coś 
wie i czegoś pragnie. Wszystkie te zjawi-
ska nazywamy razem uczonym słowem 
‘psychika’, a w języku popularnym mó-
wimy o duszy. Przeczyć istnieniu duszy 
w tym słowa znaczeniu może tylko skraj-
nie zabobonny człowiek, który zupeł-
nie oślepł na najbardziej oczywiste rze-
czy. Warto może podkreślić, że poważ-
niejsi materialiści nie są aż w tym stop-
niu zabobonni: nie przeczą istnieniu du-
szy, powiadają tylko, że jest ona ‘czymś 
materialnym’. Ale i to jest zabobon; rów-
nie dobrze można by twierdzić, że drze-
wo jest w rzeczywistości masłem, a wo-
da żelazem, bo zjawiska psychiczne są 
przecież najzupełniej różne od fizycz-
nych, materialnych.

Istnieje także inny zabobon doty-
czący duszy, nazywamy go tutaj ‘za-
bobonem reistycznym’ od łacińskiego 
res, co znaczy tyle co „rzecz”. Ten dru-
gi zabobon polega na mniemaniu, że du-
sza ludzka jest rzeczą podobną do takich 
rzeczy jak stoły, maszyny do pisania, 

góry i krokodyle. Skrajny wyraz temu 
zabobonowi dał francuski filozof Kar-
tezjusz. Według niego człowiek skła-
da się z dwóch rzeczy, z dwóch kawał-
ków (nazywa je „substancjami”), a mia-
nowicie z rzeczy cielesnej, to jest ciała, 
i rzeczy duchowej, tj. duszy. Pogląd Kar-
tezjusza jest zresztą tylko pseudonau-
kowym sformułowaniem szeroko roz-
powszechnionego zabobonu o duszach 
ludzkich przechadzających się poza cia-
łem. Tak np. starożytni Egipcjanie wie-
rzyli już w XXV wieku przed Chrystu-
sem, to jest 4500 lat temu, że dusza ludz-
ka przechadza się po śmierci ciała wo-
koło grobu zmarłego w postaci ptaszka 
z ludzką głową.

Wobec starożytności tego zabobo-
nu, wspartego jeszcze przez ‘autorytet’ 
Kartezjusza i jemu podobnych, a tak-
że przez źle zrozumianą wiarę chrześci-
jańską, mamy do czynienia z wierzeniem 
trudnym do przezwyciężenia. Tym bar-
dziej stanowczo wypada powiedzieć, że 
mniemanie, jakoby człowiek składał się 
z dwóch kawałków, ciała i duszy, jest 
bardzo nędznym zabobonem. Cała nasza 
nauka i wszyscy poważni myśliciele od-
rzucają go stanowczo. Aby tylko jeden 
przykład podać, św. Tomasz z Akwinu, 
jeden z największych myślicieli chrze-
ścijaństwa, przeczy stanowczo, by dusza 
ludzka była ‘substancją zupełną’, tj. ka-
wałkiem, i broni poglądu, że jest ‘treścią’ 
(formą) ciała.

Rzecz mianowicie w tym, że człowiek 
nie jest połączeniem dwóch rzeczy, cie-
lesnej i duchowej, ale jedną jedyną rze-
czą posiadającą jakby różne strony, czy 
różne warstwy. Takich warstw znajduje-
my w człowieku nawet więcej niż dwie. 
Człowiek jest przecież najpierw ciałem. 
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Dolina Jozafata 

 

Józef Maria Bocheński 

Do tekstu „Dusza po śmierci” 

Dolina Jozafata

Jest istotą wyposażoną we wszystkie 
właściwości roślin, bo odżywia się, roz-
mnaża itd. jak one. Jest dalej także zwie-
rzęciem, choć nasi humaniści nie chcą 
jakoś tego dojrzeć. Jest wreszcie istotą, 
która umie się modlić itd., słowem jest 
istotą duchową. Ale te wszystkie jego ce-
chy czy funkcje, wszystkie warstwy skła-
dające się na jego istotę, nie są rzecza-
mi, ale stronami, cechami, funkcjami te-
go samego jedynego podmiotu, jedynej 
rzeczy, jaką jest sam człowiek.

Jeśli chodzi o przyczynę powstania 
tych zabobonów, wypada powiedzieć, 
że pierwszy, materialistyczny, wywodzi 
się z tego, że człowiek z natury rzeczy 
znacznie łatwiej poznaje rzeczy leżące 
wokoło niego, a więc byty materialne, niż 
nawet własną psychikę, i stąd skłonność 
do pojmowania wszystkiego na kształt 

bytów fizycznych jest u nas wrodzona. 
Ta sama skłonność leży u podstaw za-
bobonu reistycznego. Najprzyjemniej by 
nam było, gdybyśmy mogli pojąć duszę 
na kształt jakiegoś kawałka, choćby du-
chowego kawałka, jak chciał Kartezjusz. 
Ale ten drugi zabobon czerpie też swo-
ją popularność z owej góry guseł i prze-
sądów, nagromadzonych w ciągu stuleci 
wokoło śmierci, pogrzebów itp. Uwolnić 
się od jej ciężaru nie jest łatwo. Swoją ro-
lę odegrało także powszechne pragnienie 
nieśmiertelności, której ludzie nie umie-
ją sobie inaczej wyobrazić jak przyjmu-
jąc reistyczny zabobon.” (s. 37-39 wyd. 
z r. 1992).

W innym miejscu Bocheński jedno-
znacznie utrzymuje, że w chwili śmier-
ci człowieka nic od niego się nie odry-
wa, tzn. dusza nie wychodzi z ciała; 
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jakby ten dominikanin bądź co bądź za-
pomniał, że po śmierci ciało zmarłego 
trafia do ziemi, a dusza udaje się do Bo-
ga na sąd indywidualny. W sumie, przej-
rzyste to nie jest, jak wiele innych twier-
dzeń teologicznych. 

Z tymi religiami tak to już jest, że ich 
twierdzenia mogą być i są przez racjo-
nalistę inaczej interpretowane niż gło-
szą je kapłani tych religii. Ogólnoludz-
kie zjawisko religijności zostało ukierun-
kowane w zamierzchłych czasach przez 
myślicieli, którzy obserwując otaczają-
cy ich świat zapytali o jego pochodzenie 
i o sens (cel) jego istnienia. Odpowiedzi 
zawarte są m.in. w Starym i Nowym Te-
stamencie. Wiemy jakie one są w reli-
gii judeochrześcijańskiej, często trakto-
wanej (nie bez racji) jako całość. Nie bę-
dę ich tu prezentował, są bowiem na ogół 
powszechnie znane. Zauważę jedynie 
pewne niespójności w interpretacji ludz-
kich dziejów, z którymi nie może sobie 
poradzić tak wybitny uczony – filozof, 
logik i teolog – Józef Maria Bocheński. 

Tak na przykład, nie odnosi się on do są-
du ostatecznego. Przyjmuje, że się od-
będzie, ale nie dziwi się, jak mogą po-
mieścić się w Dolinie Jozafata koło Je-
rozolimy wszyscy wstający z grobów 
zmarli, wraz z żyjącymi jeszcze ludźmi. 
Ale w religiach bywają jeszcze ciekaw-
sze pomysły, jak np. idea, że Bóg jest 
wszechmocny! Innym „odkryciem” Bo-
cheńskiego jest specyficzne pojmowa-
nie przez niego „sądu indywidualnego”. 
Jest jawnie heretyckie względem escha-
tologii chrześcijańskiej (w szczególności 
katolickiej). W średniowieczu niechyb-
nie spalono by go na stosie za głoszenie 
poglądu, że w chwili śmierci człowie-
ka „nic się od niego nie odrywa”. Prze-
cież wedle doktryny chrześcijańskiej cia-
ło zmarłego jest składane do grobu, du-
sza zaś staje przed boskim sądem! 

Zauważyć można zatem w tym przy-
padku brak synchronizacji Tomaszowej 
definicji duszy jako formy ciała z twier-
dzeniem Bocheńskiego, że w chwili 
śmierci człowieka „nic się od niego nie 

 

Dolina Jozafata 

 

Józef Maria Bocheński 

Do tekstu „Dusza po śmierci” 

Józef Maria Bocheński
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Kara
     Kiedy paryski Panteon miał 
ponownie stać się kościołem, chciano 
wyrzucić stamtąd prochy francuskiego 
filozofa Woltera.
- Zostawcie go – powiedział wówczas 
król Ludwik  XVIII – on będzie aż nad-
to ukarany, słuchając codziennie mszy 
świętej.

Cud młodości
     Wolfgang Amadeusz Mozart – twór-
ca muzyki klasycznej, autor m. in. oper 
Wesele Figara, Don Juan, Czarodziej-
ski flet – rozpoczynał karierę jako cu-
downe dziecko, a sam nie znosił mło-
dzieńczych talentów.

odrywa”. Jeżeli się przyjmie Tomasza 
z Akwinu definicję duszy, to Bocheński 
ma rację. Według Tomasza „dusza jest 
formą ciała (człowieka). A formy nie po-
siadają samodzielnego istnienia. Są prze-
cież formą czegoś. Jeśli to „coś” znika, to 
znika też jego forma. Na marach nie leży 
przecież człowiek: leżą zwłoki człowie-
ka, leży trup. On stracił formę czło-
wieka. Stracił duszę. Według Bo-
cheńskiego ona nie odrywa się 
od ciała i nie leci tam, tam. I  

w tym miejscu Bocheński jest herety-
kiem, bo teologia katolicka głosi, że du-
sza po śmierci człowieka idzie na sąd bo-
ski, gdzie otrzymuje wyrok. 

W tym filozoficznym rozgardiaszu 
cenzorzy kościelni nie zauważyli tego. 
A może zauważyli i nie reagowali, bo 
Bocheński to była wtedy szycha. Ro-

bił dla kościoła dużo dobra kierując 
takim uniwersytetem. Przymknęli 
więc oko. I weź tu i uzgodnij filo-

zofię z teologią. 

     Pewnego razu zaproszono go na 
popis młodego wirtuoza z prośbą o wy-
danie sądu. Po występie Mozart zwrócił 
się do chłopca:
- Nie brak ci talentu. Przy wielkiej pil-
ności możesz zajść daleko!
- Chcę jednak zacząć komponować 
już teraz – odpowiedział młody piani-
sta.  – Mistrzu, proszę cię, powiedz mi 
jak to się robi?
 - O, musisz poczekać, aż będziesz 
starszy.
- Ale przecież ty, mistrzu, komponowa-
łeś, będąc dzieckiem.
- Tak, to prawda. Ale nie pytałem niko-
go, jak się to robi.
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i wykonywania wyroków śmierci? Drugim 
zaś dylematem jest uznawanie – albo nie-
uznawanie – płodu za istotę ludzką, obję-
tą ochroną prawną; czyli cierpiącą i podle-
gającą współczuciu na długo przed jej na-
rodzeniem. Dylematem w ścisłym sensie 
tego wyrażenia, ponieważ każde wyjście, 
zwane też rozwiązaniem, oznacza w takich 
wypadkach tragedię.

Jest oczywiste, że ludzie spodziewają-
cy się dziecka – ściślej: pragnący dziecka 
– robią „wszystko”, by zapewnić płodo-
wi możliwy dobrostan od momentu, kie-
dy się o tym dowiedzieli, że się zawiązał 
(zagnieździł). Ale jaki dobrostan mogą za-
pewnić – nawet jeśliby dysponowali milio-
nami – potworkowi bez mózgu? 

Odpowiedź „przewodników ducho-
wych” na ogół jest taka: zawiązek ludzki 
jest człowiekiem. Zazwyczaj mówią tak 
o dziecku „od poczęcia”, czyli – jak mnie-
mam – od wspomnianego zagnieżdżenia 
się zapłodnionej komórki jajowej w ścia-
nie macicy. Bo chyba nie od „kluczowe-
go” momentu procesu samego poczyna-
nia... Zupełnie nie biorąc pod uwagę, że 
takie „istoty ludzkie” w naturalny sposób 
i w przytłaczającej większości obumierają 
w tej czy innej fazie owego poczynania lub 
„poczęcia”).

Dla dopełnienia miary nieścisłości 
formułkę tę wydłużają też niezrozumia-
łą na dobrą sprawę frazą: że istotą ludzką 

Wypowiadamy wojnę (sejmową usta-
wą, po wyroku Trybunału K.) procede-
rowi eliminacji niedoróbek natury; albo 
– jak kto woli – samego Stwórcy. Zanim 
staną się one świadomymi ludźmi. Nic 
to, że urodzone, niejednokrotnie potwor-
nie niedorobione lub zniekształcone (bez 
rąk, co się zdarzyło u nas nie tak dawno, 
albo nawet bez mózgu), będą samą swo-
ją obecnością urągać choćby przeświad-
czeniu o „doskonałości boskiego dzieła 
stworzenia”.

Już starożytni... Są świadectwa o zrzu-
caniu takich „niedoróbek” ze Skały Tar-
pejskiej, motywowanym mniej więcej tak: 
„niech sobie bogowie zabiorą z powrotem 
ten nieudany dar”. W innej nieco kulturze 
niedoszłą ofiarą takiego procederu pozby-
wania się niechcianego potomstwa o mało 
stałby się – późniejszy, najbardziej chyba 
znany jąkała – Mojżesz. Tu chodzić mia-
ło, jakoby, o próbę eksterminacji „naro-
du wybranego” ze strony egipskiego wład-
cy (w końcu nieudaną). My zresztą także 
mamy swoje rodzime bajki o wystawianiu 
niechcianych dzieci do lasu na pastwę (do-
słownie!) wilków.

Podjęty tu przeze mnie temat jest jed-
nym z najtrudniejszych zagadnień współ-
czesnej filozofii, a wraz z nią etyki: czy za-
bijanie kogokolwiek jest moralnie dopusz-
czalne, choćby „w majestacie prawa” – jak 
to bywa w wypadku wojny czy wydawania 

JÓZEF KABAJ 

Wojna „sprawiedliwa”
Jest w naszej chrześcijańskiej (jak to się dość powszechnie mawia) kulturze 

takie pojęcie. Idzie za tym zgoda, żeby człowiek zabijał człowieka. Na wojnie – 
jak to na wojnie. Jak dotąd nie kończyło się przecież na jednym zabitym, lecz 
liczba szła stopniowo w miliony. Do tego dochodzą miliony różnorako ekster-
minowanych, głodzonych lub palonych w piecach – po uśmierceniu mniej lub 
bardziej wyszukanym. My zaś ostatnio robimy ponoć „krok do przodu”.
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Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Czechowicach-Dziedzicach 

Do tekstu „Poprotestanccy chiliaści” 

 

Skała Tarpejska w Rzymie 

Do tekstu „Wojna „sprawiedliwa”” 

 

Skała Tarpejska w Rzymie

się jest „do naturalnej śmierci”; tak jak-
by w tragicznych wypadkach, przy eks-
terminacji, w nazistowskich kremato-
riach czy np. po spożyciu tego lub owe-
go (choćby muchomora), ludzie umierali 
w sposób naturalny.

Z drugiej zaś strony, skoro uznajemy 
życie ludzkie za wartość najwyższą (wie-
rzący dysponują jakoby jeszcze „czymś 
więcej”), wobec tego nie pozostaje nic 
innego jak porządne definiowanie, czy-
li określenie, co będziemy rozumieć w da-
nym wypadku przez „ludzkie”. W dodatku 
sytuację w tym względzie komplikuje nie-
co szeroki zakres tego pojęcia. Nie jest nam 
przecież obce traktowanie zwierząt w spo-
sób „humanitarny”, czyli po ludzku; czy-
li – tak jakby były one poniekąd ludzkie. 
Ale ich życie jest do pewnego tylko stop-
nia chronione; gdy mianowicie grozi jakie-
muś gatunkowi np. wyginięcie, względnie 

kiedy analogia nazbyt rzuca się w oczy 
(niedźwiedzica z małymi, dzika świnia 
prośna, itp.).

Największym jednak problemem, z ja-
kim się obecnie borykamy, jest określenie 
granicy, od której – i do której – liczy się 
człowieczeństwo. Nie tyle nawet w sen-
sie czasowym (tu z dawien dawna prowa-
dzone były i są różne spekulacje), co jako-
ściowym. W tym z kolei przypadku usta-
lenie, co jest człowiekiem, czyli kimś – 
a nie rzeczą czy przedmiotem – jest o wie-
le trudniejsze. Jednym z zasadniczych te-
go powodów jest zniesławienie eugeni-
ki przez rasistowską kampanię nazistów, 
którzy masowo mordowali Żydów, Cyga-
nów czy psychicznie chorych (ten ostatni 
„tryb” opisał m.in. Stanisław Lem w Szpi-
talu Przemienienia). 

Łatwo więc uogólnić, że dbałość o ja-
kość potomstwa – szczególnie przed 



18

jego urodzeniem – przypomina 
rasistowską selekcję nieudanych 
„przypadków”, prowadzoną we-
dle kryterium: „podludzie” to nie 
ludzie. Niemniej jednak pozosta-
je i ciąży nam nie tyle pytanie „od 
kiedy będziemy liczyć, że mamy 
do czynienia z człowiekiem”, co 
kwestia „od kiedy mamy prawo 
uznać, że coś, co przypomina pod 
wieloma względami istotę ludzką, 
człowiekiem w istocie nie jest. Ty-
powym przykładem jest tu nadal pytanie 
(na szczęście stosunkowo rzadko musimy 
się w tej sprawie wypowiadać czy podej-
mować decyzję będącą w gruncie rzeczy 
wyrokiem), czy płód pozbawiony mózgu 
ma osobowość, a co za tym idzie – ludzkie 
prawa. I znowu powraca problem: które 
odchylenia od normy – poza tym wymie-
nionym tutaj skrajnym przypadkiem – też 
można by uznawać za wyjęte spod ochro-
ny moralnej i prawnej. 

Tymczasem w tej chwili nie dysponuje-
my taką normą, która byłaby powszechnie 
uznawana. Wniosek? Musimy się z tym 
problemem etycznym uporać, i to nie-
zwłocznie; zanim różnice zdań nas poróż-
nią do ostateczności. W tym właśnie za-
miarze podjąłem tutaj ten temat i zaryso-
wałem co nieco problematykę (do dalszych 
studiów). 

 

 

 

 

 

 

„Podręczne”
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1. Irwingianie

Irwingianizm był w tamtych czasach 
najbardziej elitarnym kierunkiem w an-
gielskim chiliazmie. Powstał on jako re-
akcja na skostnienie urzędowego Kościo-
ła Anglii i na rozwijającego się ducha ra-
cjonalizmu. Wprawdzie inspirator ruchu, 
Edward Irwing (1792-1834) był synem 
garbarza, ale ukończył studia w Edyn-
burgu, po których przez kilka lat uczył 
matematyki. Mimo że nie miał studiów 
teologicznych, powierzono mu urząd ka-
znodziei w Glasgow. W roku 1822 gło-
sił   kazania w małym kościele w Lon-
dynie, czym zyskał sobie wielki rozgłos. 
Słuchacze nie mieścili się w małej świą-
tyni, więc w roku 1827 wybudowano dla 
nich większy kościół przy Regentsqu-
are. Sława Irwinga rosła również dzięki 

jego zdolności jasnowidzenia i czynienia 
„cudów”.

Osobą jego i głoszonymi ideami zain-
teresowało się grono angielskiej arysto-
kracji, zwłaszcza bogaty londyński ban-
kier, hrabia Henryk Drummond oraz teo-
log i kompozytor w jednej osobie Hora-
cy Bonar. Bankier Drummond zaczął – 
począwszy od 1825 r. – urządzać u sie-
bie na wsi w Alburypark zebrania dla eli-
ty londyńskiej, w czasie których Irwing 
wygłaszał konferencje, rozwijając coraz 
pełniej swoje poglądy. Zebrania te mia-
ły charakter rekolekcji, w czasie któ-
rych analizowano szczególnie te miej-
sca Pisma św., które dotyczyły ponowne-
go przyjścia Chrystusa. Przekonywano 
się i dowodzono, że przyjście to jest już 
bliskie, że należy się do niego przygoto-
wać poprzez zjednoczenie zwaśnionych 
wyznań chrześcijańskich. Ponieważ jed-
nak Irwing głosił tezy rażąco sprzecz-
ne z anglikańską doktryną teologiczną, 
utrzymując, że Jezus, choć sam grze-
chu uczynkowego nie popełnił, to jed-
nak był obarczony grzechem pierworod-
nym, władze Kościoła Anglii skreśliły go 
z listy swych duchownych i w roku 1832 
usunęły go z urzędu kaznodziei.

Wtedy Irwing założył własną wspól-
notę religijną, zwaną „Kościołem Kato-
licko-Apostolskim”, a hrabia Drummond 
wybudował jej własną świątynię w Lon-
dynie. Nowa wspólnota głosiła, że kato-
licy i protestanci odeszli daleko od sta-
nu pierwotnego Kościoła  chrześcijań-
skiego, przez co stali się napiętnowanym 
w Apokalipsie (XVIII, 2) Babilonem. 

RELIGIOZNAWSTWO

PIOTR SZYDŁOWSKI

Poprotestanccy chiliaści

 

 

Edward Irwing 

 

William Miller 

 

 

 

 

Edward Irwing
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Należy ten „Babilon” odnowić, by po-
wtórnie przychodzący Chrystus rozpo-
znał w nim swą prawdziwą oblubienicę. 
W tym  właśnie celu Pan wezwał Irwin-
ga, by założył nową wspólnotę, któ-
rą będzie kierowało 12 apostołów i 24 
starszych, o których mówi Apokalip-
sa (IV, 4). Ich zadaniem jest odnowienie 
Kościoła. 

Dwoma pierwszymi apostołami zo-
stali Drummond i Cardale, ale na So-
borze Londyńskim irwingian, odbytym 
w 1835 r., było ich już dwunastu. W cza-
sie Soboru wydali oni odezwę do wszyst-
kich duchownych i książąt całego świata 
o konieczności przygotowania się na po-
wtórne przyjście Pana. Po Soborze apo-
stołowie ruszyli w świat: Cardale pozo-
stał w Anglii, jednego apostoła wysłano 
do Ameryki, a dziesięciu do wszystkich 
krajów Europy. Ich działalność misyjna 
nie przynosiła jednak sukcesów, tym bar-
dziej, że wskazane na kolejne lata (1835, 
1838,1855,1885.) powtórne przyjście 
Chrystusa nie sprawdzało się. Jedynie 
w północnych Niemczech irwingianizm 
zyskał sobie więcej zwolenników i wy-
znawców. Pierwszy ich ośrodek na kon-
tynencie europejskim powstał w Ham-
burgu w 1866 r., a drugi pod koniec XIX 
wieku w Królewcu.

2. Darbyzm

Ten kierunek w nurcie chiliastycz-
nym pojawił się w Irlandii w latach dwu-
dziestych XIX wieku. Jego organiza-
torem był John Nelson Darby (1800-
1882), anglikański adwokat, a później 
pastor, pochodzący ze znanej angiel-
skiej rodziny. On to, wraz z niektóry-
mi innymi anglikanami , zaczął powąt-
piewać w ciągłość sukcesji apostolskiej 
w Kościele Anglii. Z czasem wątpliwo-
ści zmieniły się w pewność i Darby po-
sunął się jeszcze dalej głosząc, że wraz 

ze śmiercią ostatniego apostoła (mowa 
o dwunastu apostołach Chrystusa) znikł 
z ziemi prawdziwy Kościół. W tej sytu-
acji prawdziwym dzieciom Bożym po-
zostało jedynie pójść za radą ewangeli-
sty Mateusza (XVIII, 18,20) i zbierać się 
w prywatnych domach dla oddawania 
czci Bogu.

Zwolennicy J. Darby’ego założyli 
w Irlandii, w miasteczku Ennis pierwszy 
związek religijny,   skąd przenieśli się do 
Anglii, do miasta Plymouth, od nazwy 
którego zwali siebie Braćmi Plymuckimi 
(Brethren of Plymouth). Prześladowani 
przez hierarchię Kościoła Anglii, musieli 
emigrować. J. Darby udał się najpierw do 
Paryża, następnie do Lozanny w Szwaj-
carii, gdzie założył szkołę duchowień-
stwa swego wyznania. W roku 1883 było 
w Szwajcarii już 75 zborów darbystów, 
którzy wydawali trzy pisma w języku 
francuskim. Darbyści prowadzili oży-
wioną działalność misyjną wśród chrze-
ścijan, których – zanim się nawrócili – 
nazywali „synami Balaama”.

Organizacja wewnętrzna darbystów 
jest bardzo luźna. Mimo założenia szko-
ły duchowieństwa w Lozannie, darbyści 
nie uznają kapłaństwa, wszak sukcesja 
apostolska została według nich przerwa-
na. Odrzucają wszelką władzę kościelną. 
Na zebraniach religijnych może przema-
wiać każdy, o ile tylko czuje się natchnio-
nym przez Ducha św. Nabożeństwa pole-
gają na czytaniu i komentowaniu Pisma 
św., śpiewaniu psalmów, a w niedzie-
lę odprawianiu Wieczerzy, czyli spoży-
waniu w milczeniu chleba i wina na pa-
miątkę Pańską. Odrodzenie duchowe 
pragną osiągnąć nie przez chrzest, które-
go udzielają w 14 roku życia, lecz przez 
bezpośredni, osobisty kontakt z Duchem 
świętym, zawsze obecnym wśród nich na 
zebraniach. Oczekują rychłego przyjścia 
Chrystusa na ziemię, a siebie uważają za 
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świętych „czasów ostatecznych”. Życie 
prowadzą dość surowe. Zabraniają przy-
sięgania, używania broni, a nawet jej no-
szenia, uprawiania wszelkiej działalno-
ści politycznej, przemysłu, handlu, na-
uki i sztuki, używania alkoholu i kawy 
naturalnej, palenia tytoniu, wszystko to 
bowiem odwodzi od Boga i prowadzi do 
Antychrysta.

3. Milleryści

Farmer z Low Hampton w Stanach 
Zjednoczonych A.P., wyznawca Kościoła 
Baptystów – William Miller (1782-1843) 
– od kilkunastu lat medytował nad Pi-
smem św., zwłaszcza nad biblijnym pro-
roctwem Daniela (Dan. VIII, 14) o 2300 
„wieczorach i porankach”, mających po-
przedzić ponowne przyjście Pomazańca 
Bożego na ziemię. Pewnego razu, gdy 
zabrakło lokalnego pastora, poproszo-
no go, by w czasie nabożeństwa wygło-
sił kazanie. Wtedy W. Miller przedstawił 
swoje kilkunastoletnie przemyślenia.

Głosił więc, że w chwili przyjścia 
Chrystusa powstaną z grobów najpierw 
sprawiedliwi  by razem z Chrystusem 
panować tysiąc lat, po upływie których 

powstaną z grobów niesprawiedliwi, 
którzy po ich osądzeniu zostaną unice-
stwieni (a nie wtrąceni do wiecznego 
piekła, jak to głoszą inni). Owo powtór-
ne przyjście Chrystusa – według skom-
plikowanych obliczeń Millera - mia-
ło nastąpić w 1843 r. (między 28 lutego 
a 1 kwietnia). Gdy się to nie sprawdzi-
ło, Miller przyznał się do błędu w obli-
czeniach i wyznaczył nowy termin na 22 
X 1844 r. Jego zwolennicy wybudowa-
li w okolicy Bostonu olbrzymi budynek 
i ubrani w białe szaty oczekiwali w nim 
wśród modłów na głos trąby, mającej ob-
wieścić sąd ostateczny. Gdy i to oczeki-
wanie zawiodło, nastała ogólna konster-
nacja. W końcu okazały budynek zamie-
niono na teatr, część wiernych opuści-
ła swego proroka, a Kościół Baptystów 
usunął go ze swego grona.

Ruch adwentystyczny jednak nie za-
nikł, zaczęto bowiem inaczej interpreto-
wać proroctwo Daniela. Owszem, prze-
widywano powtórne przyjście Chrystu-
sa, ale już nie wskazywano dokładnej je-
go daty. Pozostali przy Millerze zwolen-
nicy utworzyli w 1845 r. w Albany dość 
luźną organizację, która była zalążkiem 
nowego wyznania, liczącego dziś ponad 
50 tysięcy wyznawców.

Poza millerystami, w ramach ruchu 
adwentystycznego pojawiały się jeszcze 
inne wspólnoty. Niektóre z nich już nie-
wiele wspólnego mające z chrześcijań-
stwem poza nazwą. Tak np. „Chrześci-
jańska Społeczność Adwentowa” (Ad-
went Christian Association) przeczy nie-
śmiertelności duszy ludzkiej, a nawet ne-
guje jej istnieje. „Kościół Boży w Jezusie 
Chrystusie” (Church of God in J. Christ) 
oraz „Zjednoczenie Życia i Adwentu” 
(Life and Adwent Union), które odrzuca-
ją zmartwychwstanie grzeszników, prze-
widując je tylko dla sprawiedliwych. Do 
tego mało chrześcijańskiego nurtu należą 
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również, szczególnie aktywni, Adwenty-
ści Dnia Siódmego (Seventh-day Adven-
tist Church) – najliczniejsza denominacja 
adwentystyczna, bo licząca przeszło trzy 
miliony wyznawców w świecie (na czte-
ry miliony wiernych wszystkich wspól-
not adwentystycznych).

4. Adwentyści Dnia Siódmego

Nazwa tej denominacji pochodzi 
stąd, że pewna adwentystyczna wspól-
nota z New Hampshire, działająca w ra-
mach Kościoła Baptystów, przesunę-
ła dzień wolny od pracy (dzień święty) 
z niedzieli na sobotę, czyli z pierwszego 
dnia tygodnia na dzień siódmy. Z tej nie-
wielkiej wspólnoty wyłonili się właśnie 
Adwentyści Dnia Siódmego. Wszystko 
to rozpoczęło się w 1844 r., ale samą na-
zwę tej denominacji wprowadzono do-
piero w roku 1860, faktyczną zaś inspi-
ratorką i organizatorką – jeśli pominie-
my szereg nazwisk osób mniej znaczą-
cych – była od roku 1846 Ellen G. Whi-
te (1827-1915), która miała w wizji mi-
stycznej oglądać samego Chrystusa, roz-
poczynającego sąd nad światem. Ona to 
wypracowała podstawowe zasady teolo-
giczne, a dzieła przez nią napisane są do 
dziś źródłem inspiracji dla działalności 
tej grupy wyznaniowej.

Podobnie jak większość kierunków 
reformacyjnych tak i Adwentyści Dnia 
Siódmego za jedyne źródło wiary uzna-
ją Pismo św., odrzucając jednocześnie 
całą tradycję powstałą w czasach poapo-
stolskich, jako nie mającą oparcia w Pi-
śmie świętym. Biblię zaś rozumieją do-
słownie. Dlatego to odrzucają naukę 
o czyśćcu, kult obrazów, pośrednictwo 
świętych. Nie uznają też Maryi za mat-
kę Boga. Wbrew księgom Starego Testa-
mentu natomiast odrzucają kapłaństwo 
i ofiarę, a za jedynego pośrednika mię-
dzy Bogiem a ludźmi uznają Chrystusa 

(nie kapłanów). Chrystus swoją śmier-
cią krzyżową zgładził grzech pierw-
szych rodziców, który przeszedł na ich 
potomstwo. Zgładził go tak skutecz-
nie, że ci, którzy urodzili się po śmier-
ci krzyżowej Chrystusa, urodzili się już 
bez grzechu pierworodnego. Dlatego też 
przyjmowany chrzest nie gładzi żadne-
go grzechu, lecz jest jedynie symbolem 
wiary w śmierć, pogrzeb i zmartwych-
wstanie Chrystusa. Owa symbolika wy-
raża się w zanurzeniu dorosłego czło-
wieka w czasie chrztu w wodę. Uspra-
wiedliwienia natomiast człowiek dostę-
puje przez łaskę,  bez udziału własnych 
uczynków i bez pośrednictwa sakramen-
tów. Wieczerza Pańska również nie jest 
sakramentem, nie spożywa się w cza-
sie niej ciała Pańskiego, lecz jest jedy-
nie pamiątką ofiary krzyżowej Chrystu-
sa i wspomnieniem Ostatniej Wiecze-
rzy. Ponieważ nie uznają oni instytucji 
kapłaństwa, sami wierni świeccy odpra-
wiają nabożeństwa. Zbierają się w du-
żych salach lub prywatnych domach (ko-
ściołów bowiem nie budują), śpiewają 
pieśni religijne, czytają Biblię, słuchają 
kazań i wymieniają między sobą reflek-
sje na tematy religijne, płynące z Biblii.

Adwentyści Dnia Siódmego posiada-
ją swoistą antropologię. Człowiek, we-
dług nich, nie składa się z duszy i cia-
ła jako dwóch odrębnych elementów, 
tworzących dopiero w osobie ludzkiej 
zjednoczenie substancjalne. Człowie-
ka pojmują jako istotę śmiertelną, któ-
ra w chwili śmierci cała umiera i spo-
czywa w ziemi aż do „przyjścia Pana”. 
„Przyjście Pana” to ten właśnie Adwent 
(łac. adventus = przyjście), którego ocze-
kują. Nawiązując do obliczeń millerow-
skich głoszą, że Miller, wyznaczając rok 
1844 na przyjście Pana, popełnił błąd. 
Zdaniem Adwentystów Dnia Siódme-
go rok ten zapoczątkował „oczyszczenie 
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świątyni niebieskiej” oraz „odnowie-
nie usług świętych”, o których wspomi-
na prorok Daniel. Od tego roku ludz-
kość weszła w ostateczną fazę przygo-
towania się na przyjście Pana. Przyjście 
to jest bliskie, ale dokładna jego data nie 
jest znana. W tej ostatniej fazie przygo-
towawczej Bóg prowadzi „sąd śledczy” 
nad ludzkością, tzn. sprawdza zapisy 
w „księdze żywota”, wykreślając z niej 
imiona grzeszników. Gdy dzieła tego do-
kona, nastąpi jego przyjście. Wtedy spra-
wiedliwi żyjący zostaną przemienieni, 
a sprawiedliwi zmarli powstaną z gro-
bów i razem z Chrystusem rozpoczną ty-
siącletnie panowanie. Pod koniec tego ty-
siąclecia nastąpi zmartwychwstanie nie-
sprawiedliwych, ogłoszenie na nich wy-
roku i unicestwienie ich (a nie posłanie 
do piekła na wieczne męki), wraz z pie-
kłem i szatanem. Tak się skończą dzieje 
człowieka, a z nim i dzieje szatana.

Ustrój wewnętrzny Adwentyści Dnia 
Siódmego przyjęli od kongregacjonali-
stów. Każdy ich zbór jest autonomicz-
ny, a jego funkcjonowanie koordynują 
bracia kaznodzieje. Pewna ilość zborów 
łączy się w Zjednoczenie, a określona 
ilość Zjednoczeń, istniejących na teryto-
rium jednego państwa, łączy się w Unię. 
Najwyższy stopień organizacyjny sta-
nowi Rada Naczelna z siedzibą w Wa-
szyngtonie, której podlegają Wydziały 
Rady Naczelnej.

Dodać jeszcze należy, że Adwenty-
ści Dnia Siódmego prowadzą niezwykle 
higieniczny tryb życia. Walczą z piciem 
alkoholu, paleniem tytoniu, używaniem 
narkotyków, piciem kawy i jedzeniem 
wieprzowiny. Wszystko to robią z mo-
tywacji religijnej, występując w obronie 
życia i zdrowia, które jest wielkim darem 
Bożym. Prowadzą więc bardzo rozległą 
działalność społeczną, wspomagając wy-
datnie służbę zdrowia. Sama inspiratorka 

i organizatorka ruchu, Ellen G. White po-
wołała do życia Instytut Reformy Zdro-
wotności, który z czasem rozwinął się 
w zespół szpitali, reprezentujący wyso-
ki poziom medycyny i cieszący się uzna-
niem pacjentów.

W Polsce, z inicjatywy H. Szkubow-
ca, pierwszy ośrodek adwentyzmu po-
wstał w zaborze rosyjskim na Wołyniu 
we wsi Żarnówek w roku 1888. W zabo-
rze pruskim natomiast ośrodkiem adwen-
tystów był Poznań, a w zaborze austriac-
kim Bielsko-Biała.

W okresie międzywojennym ad-
wentyści liczyli cztery tysiące wyznaw-
ców i byli wyznaniem jedynie tolero-
wanym. W Polsce Ludowej, w latach 
1945-1961nosili nazwę „Unia Zborów 
Adwentystów Dnia Siódmego”, a od ro-
ku 1961 nazwę „Kościół Adwentystów 
Dnia Siódmego”. Zarejestrowani zostali 
w Urzędzie do spraw Wyznań w 1961 r., 
a ich Statut zatwierdzono w 1966 r.

Odłamem Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego w Polsce jest „Kościół 
Chrześcijan Dnia Sobotniego”, wyod-
rębniony w latach 1933-1934 przez Al-
freda Kubego z Bydgoszczy, stąd zwany 
też „ruchem A. Kubego”. Zarejestrowa-
ny on został w 1961 r. Za podstawę swej 
działalności przyjmuje „przykazania Bo-
że i wiarę Jezusową”, nie uznaje jednak 
pism E.G. White za natchnione, ani za 
zgodne z Pismem świętym, święci sobo-
tę, przeznaczając ją na odpoczynek i gło-
szenie słowa Bożego. Cechą szczegól-
ną doktryny religijnej tego wyznania jest 
katastrofizm. Wyznawcy wierzą miano-
wicie w gwałtowne, fizyczne zniszcze-
nie ziemi. Na jego czele stoi Rada Ko-
ścioła, mająca swą siedzibę w Chorzo-
wie, a główne ośrodki tego Kościoła 
znajdują się, oprócz Chorzowa, w Cie-
szynie, Wiśle, Bielsku-Białej i Wapien-
nicy Śląskiej. 
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Dla dziecka świat, w którym żyje, jest 
czymś naturalnym i zrozumiałym. Póź-
niejsze lata otwierają starsze już oczy 
dorosłego człowieka na to, co w świecie 
jest niepojęte i absurdalne. W bardzo za-
awansowanym wieku człowiek staje bez-
radny wobec problemów istnienia. Widzi 
świat w całym jego ogromie i dziwności. 
Widzi coraz wyraźniej, że umysł – po-
znając stopniowo prawidłowości i struk-
turę świata – nie potrafi nic poza tym po-
znać. W granicach dostępnych rozumowi 
można jednak zastanawiać się nad tym, 
jak układają się drogi życia ludzkiego, 
dokąd zdążają i przez jakie krzywizny 
osiągnięć i klęsk prowadzą. 

Życie człowieka w małym tylko stop-
niu zależy od jego pragnień i zamierzeń. 
Wytyczają je trzy czynniki: geny (to 
wszystko, co człowiek dziedziczy), przy-
padek i rozumowanie. Poza tym czło-
wiek podlega koniecznością zewnętrz-
nym: faktom i ich skutkom.

Każdy przypadek jest zrealizowanym 
prawdopodobieństwem, jest więc fak-
tem. Dominuje – jak myślę – przypadek. 
Pojawienie się na świecie każdego z ży-
jących uwarunkowane jest długim łańcu-
chem ciągnących się od tysięcy lat i na-
stępujących po sobie perypetii przod-
ków. Nie urodziłby się na przykład, gdy-
by jeden z wielu tysięcy jego przodków 
nie spotkał przypadkowo swojej partner-
ki. Nie byłoby go, gdyby inaczej ułożyła 
się lista zwycięstw i porażek jego hordy, 
plemienia lub narodu. 

Losami już narodzonej istoty ludz-
kiej także rządzą przypadki. Przypadek 

obdarował purpurą lub wieńcami wybra-
nych, prowadził do więzień i na szafo-
ty innych. Przypadek decydował często 
o wygranych lub przegranych bitwach 
i o losach państw. Przypadek układa sce-
nariusz życia człowieka, kształtuje jego 
poglądy i upodobania.

Wśród tych przypadków szczególne 
znaczenie mają spotkania. Dzięki przy-
padkowym spotkaniom dobierają się pa-
ry małżeńskie, powstają szkoły filozoficz-
ne, spiski rewolucyjne, trwałe lub chwilo-
we grupy społeczne. Uzdolnienia cenione 
w danej grupie to sprawa genów, ale przy-
należność do grupy to sprawa przypadku.

Zastanawiałem się nad tym, jak 
kształtowało się moje życie w zależności 
od tych przypadkowych spotkań. Matka 
moja wcześnie owdowiała, musiała sama 
troszczyć się o wyżywienie i wychowa-
nie dzieci. Jak wiele ówczesnych kobiet 
w jej sytuacji utrzymywała dom prowa-
dząc stancję dla uczniów i oferowała do-
mowe obiady. Przez nasz dom przecho-
dziło wiele osób w różnym wieku i pozy-
cji społecznej; zwłaszcza wielu uczniów, 
jak my, i studentów. 

Gdy miałem 12 lat, zamieszkał u nas 
na stancji Henek Chociński. Był starszy 
ode mnie o 6 lat. Wyjątkowo inteligent-
ny i oczytany. Jemu zawdzięczam wcze-
sną znajomość Edgara Poe, Wellsa, Bau-
delaire’a. Taka lektura mogła wstrząsnąć 
chłopcem. Tak się też stało. Moje dal-
sze życie to nieustanny kontakt z książ-
kami obejmującymi szeroki zakres: od 
poezji do popularno-naukowych. Dzięki 
Henkowi odkryłem nieskończony świat 

W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

KAZIMIERZ PASENKIEWICZ 

Konieczności i przypadki  
w życiu człowieka
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fikcji, tworzony przez wyobraźnię. Ma-
jąc książkę nie bałem się czekania, sa-
motności ani szpitali. Były okresy, oczy-
wiście, kiedy wolałem Verlaine’a niż Do-
stojewskiego, a Prousta od książek popu-
larno-naukowych. Książki były moim fa-
lochronem w okresach burz i katastrof.

Mój mistrz Henek Chociński wyje-
chał, ku memu wielkiemu żalowi, do 
Francji, gdzie zginął w 1914 roku wal-
cząc w legii polskiej.

Od wczesnej młodości byłem indywi-
dualistą, a także sceptykiem nieufnym lub 
obojętnym wobec popularnych poglądów, 
sensacyjnych wiadomości, niezwykłych 
wydarzeń itp. Wierzyłem tylko w to, co 
głosiły podręczniki, nauczyciele lub na-
ukowe książki. Przyszedł jednak dzień, 
kiedy jasny obraz świata uległ zamgleniu. 
Zawdzięczam to Zygmuntowi Łazow-
skiemu, memu koledze ze szkoły i z wy-
prawy do Legionu Puławskiego. Zygmunt 
był mistykiem, wyznawcą jogi i filozofii 
hinduskiej – co wydawało mi się wtedy 
krańcową naiwnością. Stopniowo jednak 
zagubiłem poczucie wyższości i zacząłem 
uprawiać ćwiczenia oddechowe i gimna-
stykę jogi. Dziś jeszcze (1984) uprawiam 
te ćwiczenia obok gimnastyki Millera; jak 
sądzę – z korzyścią dla zdrowia. W każ-
dym razie długo żyję.

Z dawną nieufnością, ale z sympatią 
traktuję eksperymenty parapsychologów. 
Wierzę jednak we własny dar przewidy-
wania, dzięki któremu żadna z gwałtow-
nych przemian jak dotychczas, mnie nie 
zaskoczyła. Przeczuwałem wielkie kata-
strofy społeczne, jak zwierzęta przeczu-
wają katastrofy meteorologiczne.

Także i ten mój przyjaciel zginął tra-
gicznie. Został rozstrzelany w Winnicy 
w 1920 w związku z likwidacją POW na 
Ukrainie. 

Rozumiem mistyków i mam dla nich 
sympatię. Zastanawiałem się czasem nad 
tym, czym w swej istocie jest mistycyzm. 
Kim są jego nieśmiali wyznawcy? Misty-
cyzm występuje w różnych dziedzinach. 

Pojawia się zawsze w wierzeniach i reli-
giach. Nie zawsze wolne są od niego nauki 
przyrodnicze, a nawet matematyka. Dość 
przypomnieć teorie pitagorejczyków, kaba-
listów; a także w innym co prawda aspek-
cie – zwolenników hipotezy kontinuum lub 
pewnika wyboru. Na terenie nauk przyrod-
niczych pojawiali się zwolennicy telepatii, 
telekinezy, witaliści, finaliści i inni.

Wspólną postawą mistyków jest wia-
ra, że pojawienie się człowieka myślące-
go w świecie materii ma jakieś nieznane 
cele lub powody. Człowieka łączą z resz-
tą świata nie tylko zmysły i fizyczne 
współoddziaływanie, ale także zaledwie 
przeczuwane powiązania w innych niż 
czasowo-przestrzenne wymiary. Misty-
cyzm jest więc próbą wyjaśnienia absur-
dalności, jak się wielu zdaje, pojawienia 
się istoty myślącej w samowystarczal-
nym świecie materii. Wzbogaca ten świat 
przypisując mu głębię i tajemniczość.

Mistycyzm niewątpliwie traci tere-
ny na rzecz nauk ścisłych. Wiele tajem-
niczych zjawisk wyjaśniają prawa fizy-
ki i mikrobiologii. Na pewno nie wyja-
śniają wszystkiego. Moim mistycyzmem 
jest czterowymiarowy świat Einsteina, 
zakrzywiony w piątym wymiarze. Odpo-
wiada on ludzkim tęsknotom.

Zupełnie przypadkowo ukształtował 
się mój stosunek do wiedzy i nauki. Na-
szym długoletnim lokatorem był Adam 
Koss, student Politechniki Kijowskiej. Po 
wojnie był dziekanem wydziału farmacji 
Uniwersytetu Warszawskiego. W Kijo-
wie – po ukończeniu pracy dyplomowej 
– przygotowywał się do habilitacji. Zaj-
mował pokój obok nas (kilku chłopców) 
i walczył o ciszę. Cały dzień zajmowa-
ła mu praca. Nie uznawał świąt i – jak się 
zdawało – odpoczynku. Budziło to w nas 
podziw, ale żadnego szacunku dla niego. 
Dowiedziałem się wtedy, że nauka może 
pochłonąć człowieka całkowicie.

Również Borys Nawrocki, filolog, ko-
repetytor mego kolegi Władka Janiszew-
skiego nie wzbudził w nas zainteresowań 
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naukowych. Pisał rozprawę o wpły-
wie Nietzschego na pisarzy rosyjskich, 
a zwłaszcza na Dostojewskiego. Czytane 
rozdziały interesowały nas, ale duża licz-
ba tytułów i nazwisk filozofów, na czele 
z Guyao, zniechęcały nas do tematu. Do-
piero przypadkowo wybrana w bibliote-
ce Idzikowskiego książka Flammariona 
Podróż po gwiaździstym niebie wstrzą-
snęła mną i radykalnie zmieniła stosunek 
do wiedzy. Czytałem ją w jakimś upoje-
niu, spędzając wieczory w ogrodzie na 
obserwacji i rozpoznawaniu gwiazd, pla-
net i gwiazdozbiorów. Książka ta na całe 
życie rozbudziła we mnie zainteresowa-
nie kosmosem. Co kilkanaście lat wra-
cam do popularnych książek z astrono-
mii i dowiaduję się o nowych odkryciach 
i teoriach kosmologicznych. 

Z czasem moja fascynacja wiedzą na-
ukową objęła także geologię i biologię. 
W tych czasach (początek XX wieku) en-
tuzjazmowano się powszechnie ewolu-
cjonizmem Darwina. Niedawno właśnie 
przeszła (1910 r.) przez system słoneczny 
kometa Halleya, a jej ogon wydawał się 
niebezpieczny. Oglądaliśmy ją z dachów 
domów. Schiaparelli kanałami Marsa do-
prowadził do euforii cywilizowany świat, 

a wielu żywiej reagowało 
wtedy na odkrycia i wieści 
naukowe niż obecnie. Lu-
dzie nie byli jeszcze przesy-
ceni niewyobrażalnym roz-
wojem wiedzy.

Takie były moje pierwsze 
kontakty z nauką. Domino-
wało dążenie do zrozumie-
nia, ogarnięcia świata, po-
znania podstawowych praw 
rządzących zjawiskami. Nie 
obudziła się jeszcze we mnie 
potrzeba systematycznych 
studiów naukowych. Cho-
ciaż już wtedy poważniej 
traktowałem teorię poznania 
i logikę. Mój akces do świa-

ta nauk nastąpił o wiele później, w latach, 
kiedy już dawno minęła młodość, i to pod 
przymusem ówczesnej sytuacji rodzinnej. 
W tym wieku gaśnie już zapał badawczy, 
słabnie chęć odsłaniania nowych możliwo-
ści, i zupełnie zanika potrzeba sukcesów. 
Badania, jakie prowadzę od wielu lat, i do 
których co jakiś czas wracam, nie skłaniają 
mnie do pospiechu.

Do 48. roku życia nie pracowałem ni-
gdzie i miałem całkowicie wolny czas. 
Zmieniło się to po drugiej wojnie. W la-
tach 1945-1951 administrowałem woje-
wództwem. Po odejściu z administracji 
zostałem asystentem na Uniwersytecie Ja-
giellońskim; musiałem skoncentrować się 
na jednej tylko nauce. Zająłem się pra-
cą zarówno badawczą jak dydaktyczną. 
Oglądając to wszystko z perspektywy lat 
widzę, że moje kontakty z nauką nie uło-
żyły się dla mnie pomyślnie. Nie włącza-
łem się w jej główne nurty. Ale, co waż-
niejsze, porządek zainteresowań był od-
wrócony. W świecie nauki – najpierw są 
solidne studia i praca badawcza w okre-
ślonej dziedzinie, a dopiero potem można 
się także oddać biernym rozkoszom kon-
templacji wyników uzyskanych w innych 
dziedzinach naukowych.

Ilustracja do dzieła Flammariona
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Wiedza o świecie, w którym człowiek 
żyje, jest jego naturalną potrzebą; ale 
najwyższą, pierwotną radość daje w na-
uce tylko praca twórcza lub odkrywcza.

Oczywiście, nie każde spotkanie 
wpływa na los człowieka. Są również ta-
kie, które tylko pozostają w pamięci; ale 
trwają tam długo nie tracąc we wspo-
mnieniach swego uroku i piękna. Two-
rzą one jakby oazy, do których wędrow-
cy świata często wracają. Jednym z do-
niosłych w skutkach przeżyć bardzo mło-
dych lat było spotkanie z Manią Konopką 
u cioci Pawci Malinowskiej w 1911 roku 
w Malinówce na Litwie. Miałem wtedy 
14 lat i byłem wątłym, nieśmiałym chłop-
cem. Panna Mania była starsza ode mnie 
o 6 lat. W Kijowie odwiedzała nas często 
i darzyła mnie sympatią. Po ukończeniu 
gimnazjum rozpoczęła pracę w dyrekcji 
Południowo-Zachodnich Kolei Żelaznych 
i miała właśnie swój pierwszy urlop. Spę-
dzała go w Malinówce.

Pewnego dnia spóźniła się na śniada-
nie. Powiedziała, że zatrzymała ją gimna-
styka; a widząc zdziwienie obecnych wy-
głosiła pochwałę gimnastyki i obiecała 
pokazać mi, jak to się robi. Gdy następ-
nego dnia zapukałem do jej pokoiku, po-
kazała mi kilka ćwiczeń, a potem zrzuciła 
szlafrok i zaczęła w balii nacierać się zim-
ną wodą z kubła. W końcu wylała go na 
siebie. Przerażenie sparaliżowało mnie; 
widziałem ją jak przez mgłę. Wydała mi 
się niezwykła. Wyszedłem zataczając się, 
dostałem nudności i zawrotu głowy. Jed-
nak od tych dni aż do dziś nie zaprzesta-
łem gimnastyki Millera, ani zimnych tu-
szów i masaży metodą Kneippa.

16 sierpnia (starego stylu) jak zwy-
kle wróciliśmy z wakacji. Zwyczajem 
naszym było spędzenie kilku dni przed 
rozpoczęciem normalnych zajęć szkol-
nych pływając łodziami po Dnieprze i je-
go odnogach. Mijając jakiś statek towa-
rowy przycumowany do małej przystani 
spojrzałem na pusty – jak mi się zdawało 

– pokład. Stała tam nieziemsko piękna, 
naga, może szesnastoletnia dziewczy-
na. Świadoma swej piękności, lub może 
wolna jeszcze od seksu, patrzyła obojęt-
nie na płynące powoli obłoki. Tym razem 
widziałem przeraźliwie wyraźnie wygię-
cia, cienie i złociste blaski jej ciała. Przy-
glądałem się jej z zachwytem.

Przypadek sprawił, że pierwsza od-
słona moich przeżyć erotycznych miała 
urzekającą scenerię: cichy dworek litew-
ski w sadach i szerokie, niebiesko-zielone 
płaszczyzny Dniepru. Tam ujrzałem nagie 
dziewczyny. Pierwsza bardzo jasna o fali-
stych liniach ciała; druga złocista i smu-
kła. Zdawało mi się, że świadome swego 
piękna – oczekując należnych im hołdów 
męskich – nie dostrzegają tak nieznacznej 
osoby jak ja. Piękno tych dziewcząt silnie 
wpłynęło na pierwsze lata mego męskiego 
życia. Jako że wychowałem się w rodzi-
nie, gdzie kobiety były liczne i mądre i nie 

Kuracja Kneippa
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znając zupełnie młodych kobiet nabrałem 
przekonania, że wszystkie są piękne i mą-
dre. Były więc dla mnie istotami niezwy-
kłymi. Nie śmiałem się zbliżać do dziew-
czyn jak nieśmiały wielbiciel do wielkiej 
aktorki. Unikałem ich, choć organizm do-
magał się zbliżenia.

Pierwszą i jedyną platoniczną miłość 
przeżyłem w 1915, drugim roku Pierw-
szej Wojny Światowej. Pozostały mi po 
niej wspomnienia rozmów, marzeń i tylko 
jednego pocałunku. Rozświetlił on mgli-
sty leśny litewski krajobraz, rozświetlił też 
lata mojej prawdziwej młodości. Zgubili-
śmy się w latach wojny. Zaginęła też przy-
słana mi przez nią z Wilna fotografia. 

Po wojnie wkroczyłem w inny świat; 
także w nowy świat przeżyć seksual-
nych, których druga odsłona nastąpiła 5 
lat po wojnie. Grałem w niej rolę bierną. 
Inne już były powody unikania kobiet.

Znajomości zawierane w ciągu życia 
czynią je barwnym, interesującym. Nie-
które są krótkie, ale pamięć o nich trwa 
lata. Inne odkrywają nam nowe warto-
ści życiowe; czasem przekształcają się 
w przyjaźnie. Rzadko tylko pozostawiają 
one niezatarte ślady przesuwając ukształ-
towane już bieguny dążeń i obaw. Po ta-
kim spotkaniu innymi stają się nadzieje, 
innymi niepokoje. Czasem nawet innymi 
radości i smutki. Takie właśnie spotkanie 
zaciążyło na moim życiu.

W 1916 r. w Kijowie, w czwartej stu-
denckiej szkole chorążych, spotkałem 
wielu rówieśników, studentów-junkrów 
ze wszystkich końców Rosji; między ni-
mi studenta Charkowskiego Uniwersyte-
tu – Rozumowskiego. Spotkaliśmy się po-
nownie o tysiące kilometrów dalej, w sy-
beryjskim mieście Irbicie. Był niezwy-
kle utalentowanym poetą, byłby wielkim. 
Znałem już w tym czasie wielu współ-
czesnych poetów polskich, rosyjskich, 
francuskich; mogłem porównywać. Po-
pełnił w tym mieście, w nocy, u stóp le-
sistej góry, samobójstwo. Zastrzelił się. To 

samobójstwo zachwiało moją wiarą w ży-
cie. Przeżyłem szok. Przypadek uchronił 
mnie przed pójściem jego śladem, ale od 
tego czasu strach przed samobójstwem 
najbliższych stał się moją manią.

Człowiek należy do jakiejś grupy 
społecznej, do jakiegoś narodu. Ani po-
jawienie się jakiegoś narodu w dziejach 
ludzkości, ani pojawienie się w tym na-
rodzie danej istoty ludzkiej nie są ko-
nieczne. Są skutkiem długiego szere-
gu mało prawdopodobnych wydarzeń. 
Jednak z punktu widzenia człowieka je-
go obecność w świecie żyjących nie jest 
przypadkiem; jest faktem o najwyższej 
doniosłości. Dzieje narodu, do którego 
człowiek należy, wpływają na jego lo-
sy stwarzając określone konieczności: 
np. uczestnictwo w wojnach, rezygnację 
z wykształcenia, emigrację itp.

Katastrofy i klęski narodu zmieniają 
drogi życiowe całych pokoleń. Kształtu-
ją lub powodują zmiany osobowości, po-
staw życiowych i preferencji pokolenia. 
Obawy narodu przed klęskami charakte-
ryzują słowa suplikacji: „Od powietrza, 
głodu, ognia i wojny – zachowaj nas Pa-
nie”. Symbolizują je jeźdźcy Apokalipsy. 
Razem z moim narodem przeżywałem 
wojnę i ogień. W obcym kraju i z innym 
narodem – powietrze i głód.

Jest wielka różnica między głodem 
a powietrzem. Po chorobie epidemicz-
nej następuje śmierć lub wyzdrowienie. 
Zdrowy człowiek nie odczuwa psychicz-
nych skutków minionej choroby (chyba 
że w innej postaci trwa ona nadal). Ina-
czej głód. Przeżyte dni głodu mogą ulec 
zapomnieniu, ale odkształcają one oso-
bowość człowieka. Jack London w jed-
nej z nowel opisuje, jak wyczerpany po-
szukiwacz złota dochodzi do morza i pa-
da wyczerpany głodem. Spostrzegają go 
przypadkowo marynarze i przenoszą na 
okręt. W czasie posiłków napełnia on 
kieszenie chlebem i chowa go w łóżku. 
Głód zniszczył jego wiarę w cywilizację.
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Pamiętający głód lat dziewięćdzie-
siątych XIX w. mój stryj i ojczym, po-
dobnie jak i ja, po przeżytym w Rosji 
wielkim głodzie zimą 1918 r, nie znosili-
śmy nonszalancji w sprawach żywienia. 
Żywienie musi być oszczędne i racjo-
nalne. Moje dzieci miały do mnie pre-
tensje o to, że bardzo rzadko i to tylko 
na święta dostawały szynkę. Mówiłem 
im, że mleko i ser są lepsze. Myślę, że 
prawdziwa cywilizacja zacznie się wte-
dy, gdy ludzie przestaną żywić się tru-
pami. Dzięki głodnym latom ujrzałem 
wyraźnie, jakie obciążenie w życiu du-
chowym człowieka stanowi łakomstwo 
i obżarstwo.

Młode pokolenia Polaków walczyły 
obok starszych o Polskę i polskość. Jedną 
z postaci tej walki – nie przeciw konkret-
nym przeciwnikom, ale walki o polskość 
– było harcerstwo. Harcerstwo to chlub-
na karta dziejów naszego narodu. Z har-
cerstwa wyłoniła się POW; harcerstwo to 
Szare Szeregi w czasie okupacji i Powsta-
nia Warszawskiego. To wielka szkoła pa-
triotyzmu, szkoła człowieka doskonałego.

Włączyłem się do szeregów harcer-
skich w Kijowie w grudniu 1914 roku; 
zaraz po powrocie z niefortunnej wypra-
wy do Legionu Puławskiego (Gorczyń-
skiego). Byłem jednym z najstarszych 
harcerzy: należałem do 1 zastępu 1 dru-
żyny. Przełożonym moim był Pogoziń-
ski, a wyższym – Glass. Z całym przeko-
naniem akceptowałem wszystko, co zale-
cało Vademecum skauta. Wierny przyka-
zaniom harcerskim przez całe życie nie 
miałem papierosa w ustach, a do 1945 
roku nie wypiłem ani kieliszka wódki. 
Potem musiałem pić za zdrowie Stalina.

Dzięki harcerstwu byłem dobrze przy-
gotowany do niezależnego życia. Dzięki 
ćwiczeniom harcerskim byłem doświad-
czonym zwiadowcą w armii rosyjskiej, 
zdyscyplinowanym żołnierzem w pol-
skim wojsku. Ale to było dawne harcer-
stwo. Teraz jest inne.

Równie silnie wpłynęło na moje dalsze 
życie wojsko. Harcerstwu zawdzięczam 
postawy i cechy osobiste; wojsku – spo-
łeczne. A więc dyscyplinę, koleżeństwo, 
współdziałanie i współodpowiedzialność. 
Poznałem już wcześniej te wartości w me-
czach i treningach piłki nożnej. Sportow-
cy byli zawsze dobrymi żołnierzami.

Pierwsza wojna nie uczyniła mnie an-
tymilitarystą. Należy walczyć o warto-
ści wyższe niż życie. Nie było w tej woj-
nie podłości; zachowane były – aczkol-
wiek mocno zredukowane – zasady woj-
skowego honoru. Były też oczywiście od-
stępstwa. Bardzo dobrze wspominam pod-
chorążówkę: koleżeństwo, młodość, fan-
tazję czasem dziecinną, musztry, pieśni, 
defilady. Do dziś oglądam to z przyjem-
nością w telewizji. Była to zresztą ostat-
nia na ziemi tradycyjna wojna białych lu-
dzi. Następna była już wojną totalną, zwy-
rodniałą. Okrucieństwa, mordy, podłości, 
ludobójstwo. Ponure piękno wojny zani-
kło; pozostało bestialstwo i mord. Trzeciej 
wojny białych ludzi już nie będzie. Może 
natomiast nastąpić zagłada ludzkości. Ale 
to już nie będzie wojna.

Harcerstwo, wojna i rewolucja w ży-
ciu moim, moich rówieśników i pokole-
nia nie były czymś przypadkowym; były 
koniecznościami społecznymi. W warun-
kach, w jakich dorastałem, mój kontakt 
z harcerstwem musiał nastąpić. Rocznik 
mój podlegał mobilizacji; w 1916 roku 
musiałem iść na wojnę. W okresie mego 
życia w 1917 roku wybuchła rewolucja 
w obcym kraju. Trzeba było stawić tam 
czoło największym zagrożeniom, wal-
czyć o życie bliskich osób i własne. Ta-
kim był mój los; los milionów.

Harcerstwo, wojny i rewolucje nie 
były przypadkowymi spotkaniami na 
moich drogach życiowych. Ale czy by-
ły w ogóle spotkaniami? Jeśli jednak ro-
zumieć los jako przeznaczenie, były to – 
mówiąc obrazowo – spotkania ze swym 
własnym losem. Wojna i rewolucja były 
losem wielu pokoleń. 
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W roku szkolnym 2020/2021 przy-
padła 30 rocznica wprowadzenia nauki 
religii do szkół publicznych w Polsce. 
Kościół katolicki, główny beneficjent 
działalności katechetycznej, odnotował 
rocznicę bez euforii, co więcej – wysłał 
w świat informację o potrzebie powrotu 
do katechizacji w parafiach. Warto więc 
przypomnieć ten epizod organizacyj-
ny, należący do dziejów stosunków Pań-
stwo-Kościół w Polsce współczesnej.

Krótka historia przemian 
edukacyjnych

W polskim systemie oświaty publicz-
nej katechizacja (w jęz. potocznym: kate-
cheza), lub nauczanie religii, miało różny 
status edukacyjny. Był to przedmiot obo-
wiązkowy dla wszystkich uczniów w la-
tach 1918-1939, następnie nieobowiąz-
kowy (1945-1961), przedmiot nauczany 
poza systemem szkolnym w parafialnych 
punktach katechetycznych (1961-1990). 
Od 1 września 1990 r. nauczanie religii 
jest realizowane w szkole publicznej ja-
ko przedmiot nieobowiązkowy (fakul-
tatywny). Wskazana różnorodność wy-
nikała z realizowania w Polsce odmien-
nych koncepcji ustrojowych państwa na 
przestrzeni XX w.
Umocowanie prawne punktów 
katechetycznych 

Komunistyczne władze państwo-
we przeprowadziły w latach 1958-1961 
tzw. operację laicyzacyjną. W jej trak-
cie usuwano stopniowo nauczanie re-
ligii ze szkół publicznych stosując na-
cisk administracyjny na rodziców i na-
uczycieli. Operację zwieńczyło uchwale-
nie ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o roz-
woju systemu oświaty i wychowania. 
Jej przepisy stanowiły, że „szkoły i in-
ne placówki oświatowo-wychowawcze 

AGATA URSYN

Szkoła bez religii. Doświadczenia 
polskie z lat 1961-1990

Postanowiliśmy przedstawić Czytelnikom cykl artykułów AGATY URSYN, po-
ruszających problem relacji „tronu z ołtarzem” w PRL i w latach późniejszych.

     Autorka zestawia z naukową precyzją fakty, daty, powołuje się na kluczo-
we dokumenty i akty prawne. Taka metoda pozwoli uniknąć zbędnych emocji 
i uproszczeń interpretacyjnych.

                                                                                            RED.
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są instytucjami świec-
kimi. Całokształt na-
uczania i wychowania 
w tych instytucjach ma 
charakter świecki” (art. 
2). Zezwolono na pro-
wadzenie pozaszkol-
nej działalności oświa-
towej i wychowaw-
czej, ale pod nadzo-
rem ministra oświaty. 
Organ ten upoważnio-
no do określenia trybu 
organizowania i prowadzenia punktów 
katechetycznych. 

Przepisy te – rygorystyczne w treści 
– obowiązywały przez 20 lat. W 1981r. 
zastąpiono je nowymi uregulowaniami, 
bardzo korzystnymi dla podmiotów pro-
wadzących punkty katechetyczne. Znie-
siony został przede wszystkim państwo-
wy nadzór nad katechizacją parafialną. 
Działalność owa została uznana przez 
władze państwowe za sprawę wewnętrz-
ną kościołów i związków wyznanio-
wych. Taki stan prawny obowiązywał do 
1 września 1990 r.

Fenomen systemu katechezy 
parafialnej

Usunięcie nauki religii ze szkół pu-
blicznych w 1961 r. i przeniesienie jej do 
parafii katolickich oraz innych wyznań 
religijnych owocowało ukształtowaniem 
i funkcjonowaniem w latach 1961-1990 
parafialnego systemu katechetycznego 
o znaczącym potencjale organizacyjno-
-materialnym. Do jego powstania przy-
czynili się w dużym stopniu sami rodzi-
ce katoliccy i innych wyznań, poczuwa-
jący się do odpowiedzialności za wycho-
wanie religijne młodego pokolenia. Ce-
chami tego systemu były:

1) Rozwinięta sieć punktów kate-
chetycznych. W roku szkolnym 1961/62 
Kościół katolicki zarejestrował 14939 

punktów. Pod koniec epoki komuni-
stycznej było ich 22207 (1987 r.). Nie-
rzymskokatolickie związki wyznanio-
we prowadziły w 1988 r. 938 punktów, 
w których uczyło się 17338 dzieci. Przez 
lata zmieniła się baza lokalowa punktów 
katechetycznych. Mogły one być organi-
zowane w kościołach, kaplicach, innych 
pomieszczeniach parafialnych, a także 
w pomieszczeniach prywatnych. 

W latach siedemdziesiątych XX w. 
ubyło prawie 1500 punktów zlokalizo-
wanych w mieszkaniach prywatnych. 
Był to rezultat zliberalizowania przez 
państwo zasad dotyczących budownic-
twa sakralnego i kościelnego. Zbudowa-
no wtedy w Polsce liczne obiekty kulto-
we oraz domy parafialne z salami kate-
chetycznymi. Ponadto od 1976 r. zain-
teresowane związki wyznaniowe mogły 
wynajmować pomieszczenia w szkołach 
państwowych na potrzeby punktu ka-
techetycznego. Rozwiązanie takie sto-
sowano w drodze wyjątku, gdy nie by-
ło innej możliwości zorganizowania ka-
techezy parafialnej na danym terenie. 
Wynajem był odpłatny i miał charakter 
czasowy. 

2) Dostęp do wielu środowisk edu-
kacyjnych. Od 1981 r. związki wyzna-
niowe objęły katechizacją dzieci i mło-
dzież przebywające w placówkach cza-
sowego pobytu. Były to świetlice szkol-
ne, domy dziecka, internaty, zakłady 
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lecznicze (np. sanatoria), placówki opie-
kuńczo-wychowawcze (np. dla dzieci ka-
lekich) oraz zakłady poprawcze i schro-
niska dla nieletnich. Władze państwowe 
zezwoliły na tworzenie w nich miejsco-
wych punktów katechetycznych. 

3) Umiarkowana frekwencja. Uczę-
szczanie na katechizację parafialną za-
zwyczaj wiązało się z dużym wysiłkiem 
organizacyjnym uczniów i rodziców. 
Chodziło o dojście lub dojazd do punk-
tu katechetycznego, konieczność za-
pewnienia wtedy opieki młodszym dzie-
ciom, pogodzenie różnych zajęć rodzi-
cielskich i uczniowskich, aby nie kolido-
wały z czasem katechezy (po południu, 
2 godziny w tygodniu). W tamtej epoce 
w przestrzeni publicznej częsty był obraz 
rodziców, którzy „po całym dniu pracy, 
często z siatkami pełnymi zakupów, idą 
z dzieckiem na katechezę” – wspominał 
ks. Edward Majcher. 

Uczestnictwo w katechizacji parafial-
nej było dobrowolne. W rezultacie w Ko-
ściele katolickim na katechizację uczęsz-
czano przed 1990 r. różnie, w zależności 
od środowiska. W szkołach podstawo-
wych było to około 80%  dzieci (95% do 
pierwszej Komunii Świętej), w liceach 
około 60%. Najniższa frekwencja była 
w szkołach zawodowych – kilka procent 
uczniów. 

4) Posiadanie własnej kadry na-
uczycielskiej. Od 1961 r. jej formowanie 
polegało na zniesieniu funkcji prefek-
tów (katechetów szkolnych) i stopnio-
wym włączaniu księży parafialnych oraz 
osób świeckich w pracę katechetyczną. 
W 1988 r. było łącznie 21007 kateche-
tów katolickich. Księża diecezjalni sta-
nowili 54,4 procent ogółu, księża zakon-
ni 7,3 procent, zakonnice 16,9 procent; 
alumni i katecheci świeccy 21,4 procent.

Jakość katechezy parafialnej by-
ła w omawianym okresie stałym pro-
blemem dla władz kościelnych. Kate-
checi byli rozmaicie przygotowani pod 

względem edukacyjno-pedagogicznym, 
a także różnie predysponowani osobowo 
do pracy z dziećmi i młodzieżą. W ich 
działalności dominowało utrwalanie re-
lacji nauczyciel-uczeń, zaś pod wzglę-
dem przekazu treści „katecheza przypo-
minała popularyzację teologii, a w for-
mie uniwersytecki wykład. I była najczę-
ściej monologiem katechety” – uważają 
badacze kościelni. 

5) Nadanie katechizacji większe-
go wymiaru ewangelizacyjnego. Ka-
techeza prowadzona w punktach kate-
chetycznych lepiej wprowadzała dzie-
ci i młodzież w życie parafialne. Sprzy-
jała wiązaniu ich z liturgią i przyciągała 
do bezpośredniego uczestnictwa w litur-
gii i życia wspólnoty parafialnej. Rezul-
tatem były liczne młodzieżowe zespoły 
liturgiczne skupiające ministrantów, lek-
torów, bielanki (dziewczęca asysta litur-
giczna np. podczas procesji). 

Ocena dorobku polskiego
Z perspektywy minionych lat moż-

na stwierdzić, że w okresie 1961-1990 r. 
w Polsce funkcjonował pozaszkolny pa-
rafialny system nauczania religii różnych 
wyznań. Z racji statystycznych domino-
wał w nim Kościół katolicki. Był to sys-
tem sprawny, od 1981 r. niezależny od 
władz komunistycznych. 

Wysiłek organizacyjny polskiego Ko-
ścioła doceniano na forum Kościoła po-
wszechnego. Synod Biskupów wska-
zał już w 1977 r., że Polska jest jedynym 
w świecie krajem, w którym udało się na 
tak znaczną skalę zbudować system ka-
techezy parafialnej. Uznano to za „szcze-
gólne osiągnięcie i powód do dumy Ko-
ścioła polskiego”. Po zmianie ustroju po-
litycznego w Polsce w 1989 r. Kościół 
katolicki łatwo i szybko zrezygnował 
z tego dorobku organizacyjnego. 

Autorka jest emerytowaną wykładow-
czynią Uniwersytetu Warszawskiego.
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FELIETONY

Aborcja jest zabiegiem polegają-
cym na zamierzonym zakończeniu cią-
ży przed jej fizjologicznym rozwiąza-
niem i wiąże się ze śmiercią zarodka lub 
płodu.

Zdecydowana większość kobiet jest 
w trakcie swojego życia zdolna do wy-
dania na świat potomstwa. Fakt ten jest 
w wielu kulturach wyznacznikiem ro-
li kobiety w społeczności, stanowi pod-
stawę wierzeń religijnych, konstytuuje 
prawodawstwo i normy etyczne. Rola ta, 
wierzenia, prawo i normy nie zawsze są 
kobiecie przychylne; jednak ich znacze-
nie w społeczeństwie jest ogromne, regu-
luje zasady współżycia społecznego i bu-
duje tożsamość członków społeczności.

W przytłaczającej większości kul-
tur kobieta nie ma możliwości regulo-
wania swojej płodności, lub jest ona bar-
dzo ograniczona. Samowolne decydowa-
nie o ilości urodzonych dzieci wiąże się 
z ostracyzmem społecznym i utratą po-
zycji we wspólnocie. Tam, gdzie jakie-
kolwiek środki w ogóle są dostępne, re-
gulacja poczęć jest tematem tabu, do-
konywana w tajemnicy. Pragnę zazna-
czyć, że system ten jest bardzo głęboko 
zakorzeniony i podtrzymywany zarówno 

przez męskich jak i żeńskich członków 
społeczności. 

Na tym tle ewenementem wydaje się 
„zachodni” system wartości, mający po-
czątek w rewolucji kulturowej lat sześć-
dziesiątych i rozprzestrzeniający się od 
tej pory na cały świat za pośrednictwem 
szeroko pojętej kultury masowej. Ko-
bieta ma coraz więcej praw, w tym re-
produkcyjnych, sama stanowi o sobie 
i swoim ciele, stanowi również o życiu 
i śmierci swojego nienarodzonego po-
tomstwa. Żyjemy właśnie w trakcie owej 
rewolucji i jesteśmy świadkami zażartej 
dyskusji pomiędzy zwolennikami stare-
go porządku i podejścia liberalnego.

Jednak tak gruntowna zmiana nie do-
konuje się w trakcie jednego czy dwóch 
pokoleń. Kobiety, choć zadowolone 
z przywilejów, wychowywane są przez 
wcześniejsze pokolenia, przywiązane 
do znanych i sprawdzonych przez wie-
ki zasad. Stąd też w głębi duszy kobiety 
są rozdarte pomiędzy tą częścią tradycji 
i wychowania, która – mimo, że w wielu 
aspektach opresyjna – daje im siłę i opar-
cie, a tą, która opresyjność odrzuca, ale 
składa na ich barki pełną odpowiedzial-
ność za podjęte decyzje. Co więcej, owe 
decyzje rozpatrywane są przez innych 
pod kątem moralności, religijności, po-
prawności politycznej i pozycji społecz-
nej kobiety. 

W takim oto czasie i kontekście kultu-
rowym kobiety stają dziś przed aktem wy-
boru, podjęcia decyzji o przerwaniu ciąży. 
Stawiają sobie pytania: czy mam do tego 
prawo? Czy to zło, czy grzech? Jak będzie 
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potem wyglądało moje życie? Życie oj-
ca tego dziecka? Czy to w ogóle dziecko? 
Czy będzie bolało mnie lub dziecko? Czy 
będę tego żałować? Czy stanę się morder-
czynią? Co powie moja mama? Co, jeśli 
się dowiedzą w pracy? Ile razy można to 
zrobić? Czy będę potem mogła rodzić? 
Czy dostanę raka? Et caetera. 

Różne są okoliczności podjęcia decy-
zji o przerwaniu ciąży, różne światopo-
glądy kobiet, różna ich wrażliwość. Mo-
im zdaniem, tym co łączy kobiety w tej 
decyzji, jest strach. Strach przed uro-
dzeniem dziecka, strach przed aborcją 
i strach przed „życiem po”.

Przeprowadzono wiele badań, by 
sprawdzić, co dzieje się z kobietami po 
zabiegu przerwania ciąży. Próbowano 
ustalić, czy występuje u tych kobiet syn-
drom poaborcyjny (PAS). Czy kobiety te 
częściej cierpią na zaburzenia snu, od-
żywiania, życia seksualnego? Czy mają 
problem z emocjami? Czy nękają je ob-
sesyjne myśli (PASS, PAD)? Badacze 
nie są zgodni, a różne interpretacje wy-
ników zaogniają jedynie spór pomiędzy 
działaczami pro-life i pro-choice. Spór, 

w ogniu którego stoi kobieta ze swoim 
strachem.

Sądzę, że niezwykle trudno jest prze-
prowadzić rzetelne badania naukowe 
w tej kwestii, ponieważ kobiety chcą-
ce mówić szczerze o swoich przeży-
ciach związanych z aborcją z pewno-
ścią nie są grupą reprezentatywną dla 
wszystkich kobiet, które poddały się te-
mu zabiegowi.

Jestem głęboko przekonana, że są 
kobiety, które bardzo cierpią z powo-
du podjętej decyzji o przerwaniu cią-
ży i nie ma znaczenia, czy nazwiemy to 
syndromem czy nie. Cierpienie jest re-
alne. Można mu ulżyć okazując wspar-
cie i empatię, nie oceniając, nie stygma-
tyzując, szanując wolność wyboru każ-
dego człowieka. Możemy wychowywać 
dziewczęta w szacunku do ich ciała i ich 
decyzji, w szacunku do życia nienaro-
dzonego, w szacunku do ojców ich dzie-
ci. Możemy wychowywać chłopców, by 
wspierali dziewczęta, byli odpowiedzial-
ni za życie, które współtworzą. Możemy 
czynić świat lepszym ucząc ludzi miłości 
i szacunku. 
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Po powrocie z Francji w roku 1912 
pisarz osiadł w Zakopanem. W powie-
trzu wisiał wielki niepokój. Wielka woj-
na zbliżała się nieuchronnie. Kiedy wy-
buchła w 1914 r. Żeromski natychmiast 
oddał się do dyspozycji Piłsudskiego, 
którego odziały legionowe wkroczy-
ły do zaboru rosyjskiego i Kielc, zresz-
tą nieufnie witane . Ale epizod legiono-
wy trwał krótko. Pisarz był już człowie-
kiem pięćdziesięcioletnim i nie jemu by-
ło wyruszać w pole. Piłsudski był o pięć 
lat młodszy, a już od dłuższego czasu na-
zywany był „Dziadkiem”. Pisarza od Le-
gionów odstręczały różne przyczyny. 
Pierwsza z nich to przysięga, którą le-
gioniści zmuszeni byli złożyć cesarzo-
wi Austro – Węgier Franciszkowi Józe-
fowi I. Druga to ultralojalistyczne i wier-
nopoddańcze zapewnienia wobec Wied-
nia. Stan zdrowia Żeromskiego przed-
stawiał też wiele do życzenia. Ale by-
ły inne zagrożenia. Jako obywatel Rosji, 
z którą Austria była w stanie wojny był 

zagrożony internowaniem. Wybrnął z te-
go przyjmując obowiązki zakopiańskiej 
placówki NKN i wraz z Janem Kaspro-
wiczem wstąpił do tajnej organizacji na-
rodowej. Pisał odezwy i udzielał się na 
polu oświatowym. To zaprocentowało. 
Kiedy w 1918 roku rozbrajano okupan-
tów na całym obszarze ziem polskich zo-
stał niespodziewanie „Prezydentem ma-
łej Republiki Zakopiańskiej”. Co praw-
da trwało to tylko kilkanaście dni, ale był 
to niewątpliwie dowód zaufania Podha-
la dla pisarza.   

 Lata wojenne przyniosły oprócz dzia-
łalności społecznej wiele dramatycznych 
zmian w życiu osobistym. Rozwód i no-
we małżeństwo z Anną z Zawadzkich, 
kobietą światłą i wykształconą, urodzi-
ny córki Moniki i śmierć ukochanego 
syna Adama z pierwszego małżeństwa. 
Szczególnie śmierć syna pisarz bardzo 
boleśnie przeżył.    

***
Lata wojenne przyniosły nowe do-

konanie literackie Żeromskiego: wiel-
kie trzyczęściowe dzieło ”Walka z sza-
tanem”: „Nawracanie Judasza”, „Za-
mieć” i „Charitas”. Pisarz więc nie próż-
nował. „Nawracanie judasza” uzyska-
ło swój końcowy kształt w 1914 r., nato-
miast „Zamieć” wielokrotnie poprawiał 
już w pierwszych miesiącach wielkiej 
wojny. Ostatnia część „Charitas” została 
wydana już po wojnie w 1919 r.  

Powieść, a właściwie cykl powieścio-
wy nie odbiega zasadniczo od głównej 
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tematyki innych dokonań pisarza, choć 
Żeromski jako pisarz miał skrupuły, że pi-
sze o miłości, kiedy wokoło wali się stary 
świat. Jeszcze raz samotny bohater zmaga 
się ze złem świata, a tylko pewne elemen-
ty tych zmagań uległy zmianie. Wcze-
śniej doktor Judym rezygnował z miło-
ści do Joasi i marzenia o szczęściu, teraz 
Ryszard Nienaski rusza na podbój świa-
ta zachowując przy swym boku ukochaną 
Xenię. To jedyny przypadek z galerii bo-
haterów pisarza, że jest on jednocześnie 
szczęśliwym mężem i kochankiem. Ale 
też w Nienaskim nie ma już judymowych 
wątpliwości moralnych. Za wszelką cenę 
dąży do celu przy pomocy swego oręża – 
kapitału. Jak zdobytego - to już inna spra-
wa. Bohater jest awanturnikiem; aby zdo-
być pieniądze gra na giełdzie, i korzysta 
z wszelkich innych możliwych środków 
m.in. z dobrodziejstwa krewnych i spad-
kobierców. Za uzyskane kapitały nabywa 
olbrzymie tereny w Zagłębiu Dąbrowsko-
-Krakowskim. Aby stały się one własno-
ścią polskiego ludu (?). 

 Cykl powieściowy nie stroni od opi-
sów awanturniczych pomysłów rodo-
wodem z tanich romansów. W czasie re-
alizacji swoich pomysłów Nienaski gi-
nie z rąk bandytów. Dzięki testamentowi 
Ryszarda jego spadek dostanie się w rę-
ce pana Granowskiego, typa wielce po-
dejrzanego, malwersanta i szpiega. Do-
bro jednak zwycięży. Granowski zostaje 
wydany władzom austriackim, osadzony 
oraz skazany na śmierć za szpiegostwo. 
Zdąży jednak wcześniej zapisać swój 
majątek „narodowi polskiemu”. Czyżby 
jednak wybielanie tej postaci?  

Jak słusznie uważają znawcy, w ca-
łym dorobku Żeromskiego jako pisarza 
nie ma drugiej powieści tak niezbornej 
i nierównej. Pisarz pisał wyraźnie bez 
planu i nierzadko improwizował. Jedy-
nymi, pięknymi fragmentami cyklu są 
dzieje miłości Xeni i Ryszarda.  

Galopowałem przez „Walkę z szata-
nem” i ani rusz nie mogłem zrozumieć 
na czym ona polega. Dziś wiem, że sza-
tan siedzi w nas.   

***
I tak nastała po latach niewoli dłu-

go oczekiwana niepodległość. Po wiel-
kiej wojnie, w 1918 r. powstała wreszcie 
upragniona Polska. Początkowo bez gra-
nic, w ciągłym ogniu walki i nowych na-
rodowych swarów, nieobecych nigdy du-
szy polskiej. Wcześniejsze „walki z sza-
tanem” zeszły na dalszy plan. Zaczął się 
inny szatański, narodowy korowód.   

Żeromski spodziewał się, że po latach 
niewoli Polska odrodzona da mu wresz-
cie nieograniczone możliwości służby 
społecznej. Ale się mylił. Zlepienie no-
wego państwa z trzech zaborów nie by-
ło rzeczą ani oczywistą ani łatwą. Po-
mimo to włączył się w aktywne dzia-
łanie w poczuciu swego obywatelskie-
go obowiązku. I tak miało być jeszcze 
przez kilka lat jego życia, jakie mu po-
zostały. A były to rzeczy wielkie: włą-
czenie się w akcję plebiscytową na War-
mii i Mazurach, Wtedy powstał znany 
cykl „morski” Żeromskiego: „Wisła”, 
„Wiatr od morza” i  „Międzymorze”. Ak-
cja agitacyjna w czasie wojny 1920 roku  
i zajęcia związane z organizacją i przy-
szłością literatury narodowej w młodym 
państwie polskim (m.in. projekty powo-
łania Akademii Literatury Polskiej). Pi-
sarz nie miał żadnego spójnego poglą-
du na problemy młodej niepodległości 
– ba, kto je miał – ale na zawsze pozo-
stał wierny widocznej niedoli najuboż-
szych i pokrzywdzonych przez los. Był 
zwolennikiem poglądów Sorela i idei 
kooperatyw czołowego działacza prawi-
cy socjalistycznej Edwarda Abramow-
skiego. W swoich rozważaniach publi-
cystycznych bez reszty poświęcił się idei 
reformy rolnej. Dla byłego szlachcica 
problemy wsi stanowiły naturalną bazę 
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społecznego działania, które nieomyl-
nie wyczuwał. Struktura agrarna ziem 
polskich była anachroniczna. W 1921 r. 
gospodarstwa karłowate ( do dwu hek-
tarów) stanowiły 29 procent ogółu go-
spodarstw w kraju, natomiast gospo-
darstwa wielkie (powyżej 50 ha) zaled-
wie 0,9 procent! Pierwsze z nich zajmo-
wały zaledwie 2,8 procent powierzchni, 
natomiast wielkie – 48,1 procent. Wiel-
kich latyfundiów, (powyżej 1000 ha) by-
ło w Polsce 1827. Zajmowały one obszar 
około 21 proc. powierzchni rolnej. Nie-
które z nich osiągały rozmiary dużych 
powiatów: np. Zamoyskich – 191 000 
ha, a Radziwiłłów – 171 0000 ha. Osob-
ny problem stanowiły tzw. dobra mar-
twej ręki (majątki kościelne) obejmują-
ce, nie licząc majątków proboszczów ok. 
230 000 ha. 

W lipcu 1920 r. (trwała wojna) sejm 
uchwalił większością zaledwie jedne-
go głosu (!) ustawę o reformie rolnej, 
w myśl której parcelacji podlegały ma-
jątki powyżej 180 ha. Ale wiele zależało 

od jej realizacji, a na to trzeba było dłu-
go czekać. Jednak w 1925 r. rozparce-
lowano 128 tys. ha, w 1926 - 210 tys., 
a w 1927 – 245 tys. ha. W samych latach 
1930-38 rozparcelowano 868 tys. ha. 
Spełniły się marzenia Żeromskiego. Ale 
czy do końca ? 

 Sprawy osobiste też nie układały się 
pisarzowi najlepiej. Zaczęły się powra-
cające problemy ze zdrowiem i niełatwe 
urządzanie własnej egzystencji. Pisarz 
za zaoszczędzone pieniądze zakupił nie-
wielki dom – willę w Konstancinie, a po-
tem przystał na zamieszkanie w skromnej 
oficynie Zamku Warszawskiego, gdzie 
mieszkał do końca życia (w roku 1925). 

***
Żeromski nie mógł przejść obojętnie 

wobec groźnych i niepokojących proble-
mów społeczno – politycznych pierw-
szych trudnych lat niepodległości. Nie-
stabilność polityczna, nędza i zuboże-
nie społeczeństwa, wzrastające bezro-
bocie, fale strajków i protestów, jakie 
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się przelewały przez kraj, spadek war-
tości pieniądza i superinflacja, niepoko-
je na granicach nie pozwalały mu przejść 
wobec tej rzeczywistości obojętnie. Te 
wszystkie lęki i niepokoje pisarza, troski 
i obawy znalazły swój wyraz w nowej 
powieści: „Przedwiośnie”(1925). Choć 
ukazała się już jesienią 1924 r., nosi da-
towanie roku następnego. Tytuł powie-
ści jest znakomity i w pełni oddaje ob-
raz pierwszych lat niepodległości. Rów-
nie trafne są tytuły poszczególnych jej 
części: Szklane domy, Nawłoć i Wiatr od 
wschodu.  

Powieść wywołała prawdziwą bu-
rzę wśród różnych środowisk, szcze-
gólnie skrajnej prawicy. Nawet „Dzie-
je grzechu”, dotychczas najbardziej kon-
trowersyjna w opiniach powieść pisarza, 
nie wzburzyła tak części opinii publicz-
nej. Na plan pierwszy wysunęły się jej 
akcenty polityczne, mniej dyskutowano 
o jej wartości artystycznej. Głosy umiar-
kowane tonęły w szumie bezprzykładnej 
nagonki - zdumiewająco brutalnej. Odsą-
dzano pisarza od czci i wiary zarzucając 
mu deprawację społeczną. Określenia ta-
kie jak „renegat” czy „wykolejeniec” by-
ły jeszcze łagodne wobec tych zarzuca-
jących mu „chamstwo uczuć”, „cuchną-
cą kloakę”, „baciarstwo 
literackie” i „szczegól-
ne upodobanie do „scen 
nierządu””. W sferze po-
litycznej zarzucano mu 
„wywrotowość” i  „podże-
ganie do rewolucji”. Zna-
leźli się i tacy, którzy żą-
dali odebrania pisarzowi 
Orderu Odrodzenia Polski. 
Do rosnącej wokół pisarza 
atmosfery osaczenia przy-
czynił się też sukces dzie-
ła w rewolucyjnej Rosji. 
Książka została w Rosji 

po roku 1925 aż sześciokrotnie przetłu-
maczona i cieszyła się dużym rozgłosem 
i poczytnością.  

Żeromski odczuł tę nagonkę wyjątko-
wo boleśnie. Nie wpłynęło to dobrze na 
jego zdrowie i samopoczucie. Ale pod-
jął polemikę wobec zarzutów politycz-
nych. Zastanawia, co wywołało taką falę 
wściekłości części opinii wobec „Przed-
wiośnia”? Czym pisarz zasłużył na tak 
poniżającą krytykę?  

***
„Przedwiośnie” to opowieść o losach 

Cezarego Baryki. Urodzony w głębi Ro-
sji, dzieciństwo i wczesną młodość spę-
dził w Baku, gdzie osiedlili się jego ro-
dzice. Sielskie dzieciństwo i młode la-
ta przerwał wybuch I wojny światowej.  
Ojciec Seweryn Baryka ruszył na wielką 
wojnę i słuch o nim zaginął. W sytuacji 
wojennego zamieszania zastaje Cezare-
go i jego matkę rewolucja. Nastają cza-
sy zaciętych walk, rozprzężenia i głodu . 
Młody Baryka nie rozumie, co się wokół 
niego dzieje, ale uczestniczy w wiecach 
i mitingach, przyswajając sobie cały al-
fabet rewolucji. Przesiąknięty jej ideała-
mi, z instynktowną nienawiścią pała nie-
chęcią do świata niesprawiedliwości.  

 

 

Do tekstu „Piękna kariera brzydkiego słowa” 
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Matka Baryki umiera, ale niespodzie-
wanie zjawia się w Baku ojciec Sewe-
ryn Baryka. Przedzierał się przez zre-
wolucjonizowane ziemie, aby zabrać żo-
nę i syna do dalekiej ojczyzny, która jest 
już niepodległa. Choć Cezarego wcale 
nie nęci ten „nieznany kraj” i jego nie-
podległość, ulega namowom ojca i zga-
dza się na powrót do wyśnionej przez oj-
ca Polski. Przekonała go idea „szklanych 
domów”, więc wybrali się w tę pełną nie-
bezpieczeństw podróż. „Szklane domy” 
to była wizja , którą malował synowi 
Seweryn Baryka. W tych opowieściach 
Polska była ostoją ludzi prawdziwie 
wolnych i szczęśliwych, mieszkających 
w „szklanych domach”. Zaciekawiony 
Cezary przeżył gorzki zawód, kiedy po 
przekroczeniu granicy zobaczył brudne, 
tonące w błocie, polskie miasteczko. Se-
weryn Boryka już nie żył, więc nie było 
komu czynić zarzutów. Zmarł po drodze 
do swej Arkadii. 

Tak kończy się pierwsza część po-
wieści zatytułowana ”Szklane domy”. 
To koniec peregrynacji Cezarego z Rosji 
i nieoczekiwane zderzenie się z mitycz-
nymi „szklanymi domami”. 

Druga część „Przedwiośnia” jest pra-
wie sielankowa. To część zatytułowa-
na „Nawłoć”. Przedstawia ona dalsze 
losy Cezarego w Polsce, znacznie od-
miennej od rosyjskich wydarzeń. Dzię-
ki szczęśliwemu trafowi i pomocy zna-
jomego rodziców Szymona Gajow-
ca, wysokiego urzędnika w minister-
stwie skarbu, otoczony jego opieką Ce-
zary zapisuje się w Warszawie na medy-
cynę, ale ledwie rozpoczęte studia prze-
rywa wojna 1920 roku. Baryka nie jest 
przekonany o jej racjach ze strony pol-
skiej, ale trochę z przekory i prawie po-
wszechnego patriotyzmu zaciąga się do 
wojska. Tam spotyka młodego ziemia-
nina Hipolita Wielosławskiego, który po 

zakończeniu działań wojennych i zwol-
nieniu ze służby, zaprasza swego fronto-
wego kolegę gdzieś pod Częstochowę do 
rodzinnego majątku Nawłoć, na zasłużo-
ny wypoczynek.  

Tu Baryka ogląda zupełnie inny 
świat. Polską szlachecką, ojczyznę gdzie 
zażywa nieznanych dotychczas rozkoszy 
stołu i łoża. Otoczony atmosferą hedo-
nizmu, produktami obfitej spiżarni, nie-
kończącymi się balami i piknikami, od-
wiedzinami i  miłostkami Baryka ginie w  
nowych doznaniach. Jakże są one niepo-
dobne do monotonii żołnierskiego życia 
w polu. Baryka zatraca się w nieznanych 
mu dotychczas, ciągle nowych doświad-
czeniach i przyjemnościach. A szczegól-
nie kiedy na jego drodze staje Laura Ko-
ścieniecka, tajemnicza i  pociągająca ko-
bieta bez prawie żadnych zahamowań, 
tak pociągająca Cezarego. Nie tylko po-
ciągająca, ale również wprowadzająca 
Cezarego w świat miłosnych uniesień. 
Po surowych doświadczeniach Wschodu 
jawi mu się jak niespodziewane szczę-
ście i przypadek losu. Te chwile szczę-
śliwości w Nawłoci burzy jedynie obra-
zy wszechobecnej nędzy chłopskiej. Ale 
to jest gdzieś daleko, choć zmusza cza-
sem do niespodziewanej refleksji, że któ-
regoś dnia te głodne tłumy wtargną do 
pańskiego dworu i będą burzyć, rabo-
wać i zabijać. Ten obraz widzi Cezary 
tylko z okienka karety, gdy ogarnięty mi-
łosnym amokiem z omdlewającą Laurą 
w ramionach przemierza lasy i pola ko-
ło Nawłoci.

Trzecia część powieści zatytułowa-
na „Wiatr od wschodu” jest opisem roz-
terek wewnętrznych Cezarego Bary-
ki, który po nieoczekiwanym skandalu 
musiał opuścić szczęśliwą Nawłoć. Pod 
wpływem własnych niepowodzeń przy-
jeżdża do Warszawy rozdrażniony do 
szaleństwa utratą Laury. Tu jest gotów 
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walczyć ze wszystkim, aby zatrzymać 
ukochaną kobietę.  

Całe szczęście, że na te miłosne za-
wirowania znajduje się niespodziewa-
ne lekarstwo. Jest nim Szymon Gajo-
wiec, przyjazny Cezaremu człowiek i je-
go opiekun w Warszawie. Pisze właśnie 
książkę o współczesnej i przyszłej Pol-
sce i zatrudnia Barykę przy porządko-
waniu materiałów do owego dzieła ja-
ko osobistego sekretarza. Gajowiec jest 
starszym panem wspominającym daw-
ne lata, ale marzy o Polsce, która będzie 
kiedyś. Należy do tego samego pokole-
nia szlacheckich demokratów i niepod-
ległościowców, które swe oczekiwania 
czerpało z tradycji romantycznej, i jed-
nocześnie idei rewolucyjnych. Pan Gajo-
wiec nie jest postacią jednowymiarową. 
To epigon walk narodowych, przynaj-
mniej w myśleniu, rewolucyjnych w za-
mierzeniach, który zdaje sobie sprawę 
z niedostatków niepodległej Polski. Ten 
cud przesłania mu wszelkie niedostat-
ki i cienie nowo odzyskanego państwa. 
To taki ukryty Stefan Żeromski, rozdarty 

pomiędzy szczęściem i radością z od-
zyskanej niepodległości oraz wszelkich 
wynikających z tego faktu zagrożeń, a są 
one skutkiem przede wszystkim złych 
przyzwyczajeń i samolubstwa Polaków.  

Słuchając wynurzeń Gajowca i rozwa-
żań, jaką to ma być przyszła Polska, Ba-
ryka odczuwa niepokój. Przepisuje papie-
ry Gajowca, biega na wykłady na medy-
cynie, ale po drodze codziennie przemie-
rza dzielnice biedoty, widząc niedostatek, 
niedolę i brak opieki. To już nie tylko wal-
ka z patriotycznym uniesieniem, ale rów-
nież z obojętnością nowej ojczyzny, któ-
ra nie spełnia jego marzeń. Nie tylko tych 
rewolucyjnych, które widział w Baku, ale 
również tych obiecywanych i niespełnio-
nych „szklanych domów”.  

Wtedy Cezary Baryka poznaje Lul-
ka, zapalonego komunistę i wroga bur-
żuazyjnej Polski. Ktoś, kto trochę zna hi-
storię, dobrze wie, jak niewiele brakowa-
ło, by u progu niepodległości wybuchła 
rewolucja. Bieda i skrajne wyczerpanie 
najuboższych stanowiły wystarczającą 
pożywkę do tworzenia „republik Rad”, 

Odtworzony pokój Żeromskiego
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między innymi w „czerwonym” Zagłę-
biu Dąbrowskim.  

Z czasem Lulek zaprasza Barykę na 
tajne zebrania komunistów, na których 
dowiaduje się o bezprzykładnej nędzy 
robotników i chłopów, aresztach i tortu-
rowaniu więźniów. Żąda odpowiedzi od 
Gajowca, który inaczej widzi przyszłość. 
W tym stanie ducha, pod wpływem Lul-
ka, Cezary napotyka tłum robotników 
idących na Belweder. Baryka włącza się 
w ten tłum i staje na jego czele, kiedy 
drogę zagradza mu szary oddział zdecy-
dowanych na wszystko żołnierzy, ale Ba-
ryka o to nie dba. Ten dramatyczny gest 
rozpaczy kończy powieść. Pozostaje tyl-
ko pytanie: kim się stanie Baryka po tej 
demonstracji? A może już nikim, ponie-
waż jej nie przeżyje. 

Dramat Baryki miał być dramatem 
pokolenia, które chciało wierzyć w nie-
podległą i sprawiedliwą Polskę, wyma-
rzoną przez stulecie. Jest to jednocze-
śnie dramat romantycznych rojeń i pozy-
tywistycznych dążeń w stosunku do pań-
stwa, które spełni marzenia wszystkich 
i wszystkie, a to nie jest nigdy możliwe.  

Koncepcje polityczne Żeromskie-
go oscylują wokół idei Gajowca, który 
wierzy w dobrodziejstwo dziejów mają-
ce wykreować Polskę sprawiedliwą dla 
każdego bez względu na stan zamożno-
ści. To oczywista utopia. 

Z drugiej strony pisarz oczami Bary-
ki widzi rewolucję i  jej niszczycielskie 
skutki, wcale nie zapowiadające zmia-
ny na lepsze. Tej samej przyszłości oba-
wia się Żeromski, najzupełniej realnie. 
Świadczą o tym jego artykuły publicy-
styczne:„”Początek świata pracy”, „Na 
probostwie w Wyszkowie”, „Snobizm 
i postęp” oraz w dramaty „Turoń” i „ Po-
nad śnieg bielszy się stanę”. 

Tak jak zwykle u Żeromskiego, są 
w „ Przedwiośniu” rozdziały najwyższej 

klasy oraz niedopracowane i słabe. To 
nic nowego. Wymowę całości, jak twier-
dzą znawcy, przytępia część trzecia: 
„Wiatr od Wschodu”. Tymi fragmen-
tami powieści pisarz naraził się najbar-
dziej. Choć nie było to gloryfikowanie 
komunizmu, a wręcz przeciwnie, ostrze-
żenie przed nim, to właśnie spowodowa-
ło najbardziej wściekłe reakcje. Można 
było od biedy przeboleć miłosne sceny 
Baryki i Laury, ale polska, obskurancka 
opinia nigdy nie darowała mu „gloryfi-
kowania rewolucji”. A sceny miłosne są 
w tej powieści, wbrew temu co się sądzi, 
wyjątkowo stonowane. Wątek romanso-
wy utrzymany jest na poziomie kultury 
i w kategoriach dobrego smaku, ale to 
i tak był szok sto lat temu.

***
Dramaty Stefana Żeromskiego nie są 

arcydziełami sztuki pisarskiej. Pierwsze 
„wprawki dramaturgiczne” zdradzają ob-
jawy talentu, ale dziełami nie są. Trud-
no aby nastoletni młodzian był mistrzem 
dramatopisarstwa. Więc „Cola di Rien-
zi”, „Savonarola” i „Jan Hus” to tylko 
młodzieńcze porywy życzliwie jednak 
recenzowane przez Gustawa Bema.  

W życiorysie pisarza można wyod-
rębnić trzy okresy zainteresowania pi-
sarza dramatopisarstwem. Pierwszy to 
okres kielecki, ten właśnie pełen unie-
sień i młodzieńczych porywów. Drugi to 
okres, kiedy powstały : „Grzech” (1897), 
„Róża” (wydana w 1909 r.) i „Sułkow-
ski’ (wydany w 1914 roku). Okres trze-
ci to ostatnie lata życia pisarza, kiedy pi-
sze tuż po sobie: „Ponad śnieg bielszym 
się stanę…” (1921), „Biała rękawiczka” 
(1921), „Turoń” (1923) i  wreszcie naj-
lepszą „dramę” pisarza (nie wiem dla-
czego uważaną za komedię) – „Uciekła 
mi przepióreczka”… (1924). Ta ostat-
nia doczekała się zasłużonej sławy. 
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Wystawiona 27 lutego 1925 roku w Te-
atrze Narodowym wywołała prawie en-
tuzjazm. (…) „Było tak, jakby z dusz-
noty egoizmów, nienawiści i kłamstwa, 
szarzyzny i pospolitości otworzył ktoś 
nagle szeroki i rozległy widok w prze-
strzeń pełną słońca i błękitu” (Hutnikie-
wicz). Zasługą było również znakomi-
te grono wykonawców. Oprócz Juliu-
sza Osterwy w roli profesora Przełęckie-
go wystąpiły takie tuzy sceny polskiej 
jak : L. Solski, T. Trapszo – Krywulto-
wa, M. Malanowicz - Niedzielska, S. Ja-
racz, M. Limanowski, J. Kotarbiński, A. 
Bednarczyk, A. Różańska, J. Chmieliń-
ski, J. Zieliński i W. Staszkowski. 

Żeromski napisał siedem sztuk te-
atralnych. Na scenie widziałem tylko 
dwie: wielokrotnie „Uciekła mi przepió-
reczka..”. Po raz pierwszy jako liceali-
sta w Kiecach w teatrze nomen omen im. 
S. Żeromskiego podziwiając Zygmunta 
Wiadernego w roli profesora Przełęckie-
go i Kazimierę Utratę w roli Smugonio-
wej, a to niełatwe role dla aktorów.  

„Różę” widziałem tylko raz. 
Zresztą uchodziła zawsze za sztukę 

„niesceniczną”. Zadał temu kłam wybit-
ny reżyser Jerzy Jarocki, wystawiając ją 
w roku 1978 w Starym Teatrze w Krako-
wie w ramach obchodów 60-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości.   

Do moich ulubionych pytań do dziś 
należy: „Proszę mi wymienić pięć dra-
matów Stefana Żeromskiego”. Zadawa-
łem je uczniom, studentom i nawet wy-
kształconym polonistom. Nikt nie po-
trafił na nie odpowiedzieć. Wymienia-
no najczęściej dwa, poloniści nawet trzy. 
Nikt nie potrafił wymienić pięciu.   

***
Ostatni rok życia Żeromskiego nie 

był pozbawiony bolesnych potyczek nie 
tylko w kwestii „Przedwiośnia”. Doszły 
do tego zawirowania wokół jego kandy-
datury do literackiej Nagrody Nobla, do 
której wysunięty został jeszcze w roku 
1921. Popierały ją postępowe literackie 
i polityczne środowiska kraju. W 1924 
roku wszystko jednak ułożyło się ina-
czej. Spektakularna porażka na grun-
cie szwedzkim i opowiedzenie się Aka-
demii Szwedzkiej za innym kandydatem 
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mocno uderzyły pisarza. Szwedzka Aka-
demia była niewątpliwie nastawiona pro-
niemiecko, co dało się odczuć w tym neu-
tralnym kraju po I wojnie światowej. Że-
romski uchodził za pisarza nastawionego 
antyniemiecko, szczególnie po opubliko-
waniu „Wiatru od morza”. Okrzyknięto 
go „polskim imperialistą” i „germanofo-
bem”. Ponadto postrzegany był, nie tyl-
ko przez arbitrów Akademii, jako pisarz 
lewicowy, co w konserwatywnej Szwecji 
nie przynosiło popularności. Przyznanie 
dla Władysława Reymonta w roku 1924  
tej nagrody za „Chłopów” tylko niewiele 
osłodziło smak porażki.

 Obydwaj wielcy pisarze zmarli w tym 
samym 1925 roku, w odstępie zaledwie 
dwu tygodni . Stefan Żeromski 20 listo-
pada, a Władysław Reymont 5 grudnia. 

  
***

Ostatnim dziełem Żeromskiego była 
„Puszcza Jodłowa”, najpiękniejszy i naj-
dziwniejszy poemat pisarza, jak orzekają 
znawcy. Żeromski wyraźnie szukał spo-
koju i ukojenia po burzliwych miesią-
cach niesprawiedliwych oskarżeń, udrę-
czenia i wylewających się kubłów po-
myj. „Puszcza jodłowa” (1925) – po-
emat „(…) wypowiedziany jakby ostat-
nim oddechem i westchnieniem, jakby 
ktoś porwany, niepowstrzymanym nur-
tem wspomnień, spisał je w gwałtow-
nym i namiętnym uniesieniu. Krajobra-
zy malowane cudownym, przepysznym 
słowem, tak zawsze nieomylnym w na-
zywaniu i określaniu rzeczy, mieszają się 
tu ze wspomnieniami młodości i dzie-
ciństwa (…). W tym niewielkim poema-
cie przejawia się zarazem zdumiewająca 
wiedza rzeczy, ludzi i zdarzeń dotyczą-
cych tego kraju” (Artur Hutnikiewicz). 

Pozostało również marzenie o po-
wrocie do błogiej i szczęśliwej młodo-
ści, wspomnień spod Łysicy i innych „ 

gór domowych”: Klonówki, Radostowej 
i Kamienia. Jak również obraz o „tam-
tym młodzieńcu, co samotnie przebiegał 
pustkowia leśne, nachylał się nad burz-
liwą, kipiącą wieczyście wodą źródła 
świętego Franciszka, wysłuchiwał pil-
nie, jaki to puszcza wydaje głos za wia-
trem” (Artur Hutnikiewicz). No i to słyn-
ne zdanie pisarza: „Puszcza jest niczyja 
– nie moja ani twoja, ani nasza, jeno bo-
ża, święta”.  

  
***

Stefan Żeromski zmarł 20 listopa-
da 1925 roku przed południem, nagle 
na anewryzm serca. Już w kilka godzin 
po zdarzeniu zaczął się formować ludz-
ki korowód do jego skromnego miesz-
kania w Zamku, na drugim piętrze pod 
basztą oficyny. Pogrzeb na koszt państwa 
odbył się 23 listopada 1925 r. Pisarz zo-
stał odznaczony wstęgą Orderu Polonia 
Restituta, nad trumną przemówił mini-
ster oświaty, a w imieniu kolegów pisa-
rzy Wacław Sieroszewski. Ceremoniom 
pogrzebowym towarzyszyły ustawio-
ne w ordynku wojskowym szwadrony 
1 Pułku Szwoleżerów, kompania 30 Puł-
ku Piechoty, dywizjon artylerii konnej 
i kompania przyboczna Prezydenta RP. 
Kondukt pogrzebowy przy dźwiękach 
Marsza żałobnego Chopina przemiesz-
czał się od Placu Zamkowego, ulicą Se-
natorską, Placem Teatralnym, Elektoral-
ną, Chłodną aż do cmentarza przy uli-
cy Młynarskiej. Wzdłuż całej trasy mło-
dzież tworzyła szpaler, a za konduktem 
podążały tłumy. Poduszki z odznacze-
niami pisarza nieśli młodzi poeci: Iwasz-
kiewicz, Lechoń i Wierzyński. Dzień był 
pochmurny, słotny i typowo listopado-
wy. W dniu pogrzebu na powszechne żą-
danie wszyscy pracownicy stolicy wcze-
śnie zakończyli pracę aby pożegnać pi-
sarza. Tego ubogiego studenta, który 
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kilkadziesiąt lat wcześniej podążał tymi 
ulicami i  przymierał głodem na bruku 
stolicy. Teraz jego trumna, okryta biało-
-czerwonym sztandarem, płynęła ponad 
głowami tłumu do wieczności. To „serce 
nienasycone” przestało bić.  

Stefan Żeromski leży na cmentarzu 
ewangelicko – reformowanym w War-
szawie przy ulicy Młynarskiej, róg Żyt-
niej, do dziś. Obok niego m.in. Jan Bau-
douin de Courteney, Juliusz Kaden – 
Bandrowski, Jan Stanisław Bystroń, 
Adam Próchnik, Władysław Spasow-
ski, Andrzej Szczypiorski, Zofia Mro-
zowska, Jeremi Przybora, Anna German 
i córka pisarza, Monika Żeromska.

***
Ciekawe, czy Cezary Baryka chciałby 

dzisiaj pójść na Belweder?

Post scriptum od Redakcji

W antologii „Poezja polska” pod re-
dakcją Anny Rajcy i Jerzego Polanic-
kiego (Wydawnictwo SARA, Warszawa 
2001) znaleźliśmy wiersz Bruno Jasień-
skiego (1901-1939) pt. „ECHO o ŻE-
ROMSKIM”. Tekst ten powstał między 
rokiem 1925 a 1928. Niech posłuży jako 
pointa. Bolesna, lecz jak nigdy aktualna.

ECHO O ŻEROMSKIM

Już od dawna z latarni zdarto krepy abażur,
Z szpalt dzienników spłynęły czarnych liter strumienie.
W oddalonym grobowcu na kalwińskim cmentarzu
Pochowała już Polska swe krwawe sumienie.

Ozdobiła Mu szyję w wielkiej wstęgi naszyjnik,
Rozkazała jednemu: Ty mu pokłon swój udasz!
W kornej ciszy narodu zagorzały partyjnik
Wielkiej piersi wystygłej dotknął ręką jak Judasz.

Dziś jest cicho i prosto, jakoś mdło i ckliwie,
Dni mijają za dniami jednostajnie jak kierat,
Jakby nic się przez fakt nie zmieniło właściwie,
Że na zamku w Warszawie umarł jeden literat.

Tylko krzyczy zaklęte w karty książek dziedzictwo,
Że w nich żyło coś więcej niż wspomnienie poddaństwa,
Że umarło z nim narodowe dziewictwo,
Zdeptane butami rodzącego się Państwa.

Dziś, gdy sen nasz o chlebie w dłonie noże nam kładzie,
Bezlitosny jak nędzarz, co podzielił swój dom z kim –
Dla tych, którym się jeszcze sen majaczy o szpadzie,
Sen o Polsce bezgrzesznej – będzie snem o Żeromskim.
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Zjawisko niemieckiej literatury satyrycznej stanowi fascynujący obiekt ba-
dań, zarówno socjologicznych, historycznych, jak i artystycznych. Warto prze-
śledzić szczególnie te teksty, które powstały w najciemniejszym okresie wzra-
stania faszyzmu, triumfu nienawiści i ideologii pogardy.

Jednym z najwybitniejszych twórców tamtego okresu był KURT TUCHOL-
SKY (1890-1935). Przez specjalistów porównywany z Heinem, w czasach Re-
publiki Weimarskiej zyskał duży rozgłos – nie tylko poprzez to, co głosił, lecz 
przede wszystkim poprzez odwagę, z jaką to czynił. W swych tekstach poetyc-
kich, felietonach, powieściach i publicystyce bezwzględnie rozprawiał się z fa-
szyzmem, militaryzmem i wszelkimi formami rasizmu. Trudno się zatem dziwić, 
że po dojściu do władzy Hitlera książki Tucholskiego publicznie spalono. 

Szczęśliwym trafem autorowi udało się wyemigrować, lecz wkrótce popełnił 
samobójstwo. Życie po raz kolejny napisało własny scenariusz.

KURT TUCHOLSKY

CZŁOWIEK
wypracowanie z roku 1931

Człowiek ma dwie nogi i dwa świa-
topoglądy. Jeden, gdy mu się dobrze po-
wodzi, i drugi, kiedy mu się powodzi źle. 
Ten ostatni zwie się religią. 

Człowiek jest kręgowcem, ma nie-
śmiertelną duszę, a także ojczyznę, aby 
mu się w głowie nie poprzewracało.

Produkuje się człowieka w sposób 
naturalny, ale uważa się to za rzecz nie-
naturalną i o tym się nie mówi. Człowie-
ka się produkuje, ale nie pyta, czy chciał-
by być wyprodukowany.

Człowiek jest stworzeniem pożytecz-
nym, ponieważ służy do tego, aby przez 
śmierć żołnierską powodować zwyżkę 
kursu akcji naftowych, a przez śmierć 
górniczą zwiększać zyski właścicieli ko-
palń. Człowiek przyczynia się też do roz-
woju kultury, sztuki i nauki.

Człowiek ma oprócz instynktu roz-
rodczego oraz zamiłowania do jedzenia 
i picia dwie namiętności: hałasować i nie 
słuchać. Można w ogóle określić czło-
wieka jako stworzenie, które nigdy nie 
słucha tego, co do niego mówią. Jeśli sam 
jest mądry, to ma oczywiście rację, gdyż 
rzadko wtedy usłyszy coś rozsądnego. 

Ludzie bardzo chętnie słuchają: obietnic, 
pochlebstw, wyrazów uznania i komple-
mentów. Należy się przy tym posługiwać 
pochlebstwami o trzy numery większy-
mi, niż nam to się wydaje możliwe.

Człowiek nie ma litości dla swego ro-
dzaju, dlatego stworzył prawa. Jeśli jemu 
nie wolno – nie wolno także innym. 

Ludzkość dzieli się na dwie części: 
męską, która nie chce myśleć, i żeńską, 
która myśleć nie potrafi. Obie te części 
obdarzone są tak zwanymi uczuciami. 
Uczucia można najłatwiej wywołać draż-
niąc odpowiednie ośrodki nerwowe. Nie-
którzy ludzie wydzielają wtedy lirykę.

Człowiek jest istotą roślinno- i mięso-
żerną. W czasie podróży do bieguna pół-
nocnego spożywa czasami egzemplarze 
własnego gatunku, ale faszyzm dba po-
tem, aby to się wyrównało.

Człowiek jest stworzeniem upolitycz-
nionym, które najchętniej pędzi życie 
w grupie. Każda z grup nienawidzi in-
nych grup, ponieważ są inne, i nienawidzi 
własnych, ponieważ są własne. Ta ostat-
nia nienawiść zwie się patriotyzmem.
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Do tekstu o religii w szkole 
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Kurt Tucholsky

Każdy człowiek ma wątrobę, śledzio-
nę, płuca i sztandar; wszystkie te czte-
ry organy są konieczne do życia. Podob-
no bywają ludzie bez wątroby, bez śle-
dziony i o jednym płucu, ale nie ma lu-
dzi bez sztandaru. Słabą działalność roz-
rodczą człowiek pobudza przy pomo-
cy najróżnorodniejszych środków. Nale-
żą do nich: walka byków, zbrodnia, sport 
i sądownictwo. 

Nie ma ludzi wśród ludzi, są tylko lu-
dzie, którzy rządzą, i tacy, którzy są rzą-
dzeni. Ale nikt jeszcze nie zapano-
wał sam nad sobą: ponieważ oponują-
cy niewolnik jest zawsze silniejszy niż 
żądny władzy pan. Każdy człowiek jest 

słabszy od siebie. Kiedy człowiek czuje, 
że już mu się żadna sztuka nie uda, staje 
się nabożny i rozsądny, rezygnuje z kwa-
śnych winogron, zamyka się w sobie.  

Poszczególne grupy wieku wśród lu-
dzi traktują się wzajem jak różne rasy: 
starzy na ogół zapomnieli, że byli mło-
dzi, albo zapominają, że są starzy, a mło-
dzi nigdy nie potrafią pojąć, że się też ze-
starzeją. Człowiek nie chce umierać, po-
nieważ nie wie, co potem nastąpi. Je-
śli wydaje mu się, że wie, to też nie ma 
chęci, ponieważ chciałby jeszcze trochę 
pobyć na tym świecie. „Trochę” znaczy 
w tym wypadku – wiecznie. 

A poza tym człowiek to istota ży-
jąca, która stuka, robi złą muzykę i ka-
że swemu psu szczekać. Czasem czło-
wiek zachowuje spokój, ale wtedy jest 
już martwy.

Oprócz ludzi są jeszcze Sa-
si i Amerykanie, ale tego jesz-

cze nie przechodziliśmy, bo 
zoologia jest dopiero w na-

stępnej klasie. 

Żałość
     Po śmierci barona Rothschilda jeden 
z jego służących zauważył w tłumie ja-

kiegoś Żyda, który rzewnie płakał. Za-
intrygowany tym podszedł do niego 
i spytał:
- Czemu tak płaczesz? Czy jesteś 

może krewnym mego pana?
- Niestety, nie… i dlatego płaczę.

Siła sugestii
     Pewnego razu Zygmunt Freud udał 
się do Paryża, do francuskiego neu-

rologa J.M. Charcota, któ-
ry stosował w leczeniu hipnozę 

i zajmował się między innymi histerią. 
Po powrocie do Wiednia przedstawił 
doświadczenia Charcota z przypadkami 
męskiej histerii. Spotkało go lodowate 
przyjęcie. Przewodniczący Towarzystwa 
Lekarskiego stwierdził, że jego słowa 
brzmią jak naukowa bajka. 
     - Jak pan może mówić takie non-
sensy?! Hysteron (sic!) to znaczy maci-
ca (właściwie: hystera). Jak zatem może 
mężczyzna być histerykiem?
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SPACER PRZEZ HISTORIĘ

Mikołaj jako trzeci syn Pawła i Marii 
Fiodorowny nie miał szans na wstąpie-
nie na tron, ale bieg wydarzeń – przed-
wczesna śmierć Aleksandra I, rezygnacja 
z tronu Konstantego -  przesądziły o je-
go losie. Był najprzystojniejszy z bra-
ci, miał zimne, szaroniebieskie oczy, 
był wychowywany przez mało uczucio-
wą matkę, stąd jego lodowaty sposób by-
cia, ale i pragnienie ciepła, serdeczności, 
które próbowały rekompensować guwer-
nantki, żony niemieckich oficerów, „ge-
nerałowa” Lieven i „pułkownikowa” 
Ina Lyon, Szkotka z pochodzenia, któ-
ra wpoiła mu nienawiść do Żydów i Po-
laków (której nigdy nie przezwyciężył). 
Niekomunikatywny, nie potrafił zyskać 
sympatii otoczenia, raczej świadomie 
stwarzał atmosferę chłodu wokół siebie.

 W 1816 r. odbył podróż po Europie.  
W opinii cudzoziemców, którzy spo-
tykali go za granicą pozostał człowie-
kiem czarującym, empatycznym. Kró-
lowa Wiktoria (w 1844 r.) zostawiła ta-
ką opinię o nim: „Niewątpliwie robi du-
że wrażenie, nadal jest bardzo przystoj-
ny, ma piękny profil, sposób bycia jak 
najbardziej godny i łaskawy, niezwykle 
uprzejmy – wręcz niepokojąco, bo stale 
pełen atencji i grzeczności. Ale wyraz je-
go oczu jest groźny i czegoś podobnego 
nigdy jeszcze nie widziałam. Uśmiecha 
się rzadko, a kiedy to robi, nie ma szczę-
śliwej miny” (W. Bruce Lincoln „Miko-
łaj I” s. 66).  Dla Rosji miał inne oblicze. 
Po powrocie z Europy odbył podróż po 
Rosji, w pamiętniku uwiecznił swe anty-
polskie i antysemickie poglądy. Kochał 

wojsko, które uważał za idealną struktu-
rę, na wzór wojska chciał urządzić cały 
kraj. Paradomanię podzielała jego przy-
szła małżonka. Natomiast najbliżsi pod-
kreślali, że w kręgu rodzinnym był bar-
dzo uczuciowy, życzliwy, serdeczny, po-
trafił zaśmiewać się do łez z opowiada-
nych anegdotek przy herbacie,  chociaż 
wymagający szczególnie wobec synów, 
nie tylko sprawdzał ich postępy w nauce, 
ale nawet osobiste dzienniki, obowiązek 
stawiał na pierwszym miejscu. . 

Mikołaj ze względu na młody wiek 
nie uczestniczył w  kampanii napo-
leońskiej. Do wojsk rosyjskich dołą-
czył  wraz z bratem Michałem dopie-
ro w Paryżu w 1814 r. Podróż (tradycyj-
nie) odbywali incognito, jako hrabiowie 
Romanowowie.

Raczej nie miał, swoiście pojmowa-
nego na dworze Katarzyny, przygotowa-
nia  do życia intymnego zdobytego przy 
pomocy zaufanych dam dworu. Zgodnie 
ze zwyczajami dworu rodzice nie zajmo-
wali się wychowywaniem dzieci, jego 
postawę kształtowały Niemka i Szkot-
ka, która wpoiła mu tradycje etosu ry-
cerskiego. Kiedy osiągnął wiek dojrze-
wania, jego perceptor Lamsdorf zapro-
wadził go do szpitala na oddział chorób 
wenerycznych, by pokazać mu, co cze-
ka rozwiązłych młodzieńców. Wizyta ta 
zrobiła ogromne wrażenie na wielkim 
księciu, jak sam wspominał „do ożen-
ku nie znałem żadnej kobiety”. Jego bio-
grafowie przypominają jednak jego „ka-
walerskie romanse”. W drodze powrot-
nej z bratem Michałem zatrzymali się 

DANUTA STOLAREK

Mikołaj I – „przykładny”  ojciec rodziny
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w Berlinie i tam poznał księżniczkę pru-
ską Charlottę Fryderykę Luizę Wilhelmi-
nę, córkę Fryderyka Wilhelma III  i kró-
lowej Luizy, wówczas już nieżyjącej 
(zmarła w 1810 r. w wieku 34 lat). Kan-
dydatkę wskazał mu brat Aleksander, 
często bywający na dworze króla pru-
skiego i w tym związku upatrujący moż-
liwość zacieśnienia kontaktów z Prusa-
mi. Jak zapisał w swym dzienniku: „Uj-
rzałem tam tę,  która od pierwszego wej-
rzenia wzbudziła we mnie pragnienie, 
by oddać się jej na całe życie”. Wszyst-
ko zapowiadało, że wbrew romanowow-
skiej tradycji, będzie wiernym mężem. 

Charlotta Luisa Frederika Wilhelmi-
na urodziła się (1) 13 lipca 1798 r. w Po-
czdamie,  była filigranowa, miała duże, 
ciemne i smutne  oczy, „anielskie obli-
cze” – jak mawiali współcześni, zwiew-
ny chód, uwielbiała bale i taniec, grała na 
klawesynie, pięknie śpiewała, rysowała, 
malowała portrety, zajmowała się rzeźbą. 
Jej edukacją zajmowali się profesorowie 

uniwersytetu berlińskiego, mimo to wy-
kształcenie otrzymała powierzchowne, 
„domowe”, dlatego niektórzy uważali 
ją za infantylną, uwielbiającą kosztow-
ne  błyskotki i wszelkie uroki paradnego 
i bardzo kosztownego  życia dworskiego.  
W domu rodziców bywali literaci, mu-
zycy, intelektualiści, których miała oka-
zję poznać,  chociaż brak informacji, by 
zapraszała ich na dwór petersburski lub  
utrzymywała z nimi  korespondencję.

Maria Fiodorowna chciała uniknąć 
błędu Katarzyny II z wczesnymi małżeń-
stwami wnuków i tym razem postanowi-
ła poczekać do pełnoletniości narzeczo-
nych, być może dlatego małżeństwo Mi-
kołaja i Aleksandry Fiodorowny uwa-
żano za bardzo szczęśliwe. W między-
czasie dwuletniego narzeczeństwa trwa-
ła obfita korespondencja między narze-
czonymi. Listy te Mikołaj przechowy-
wał całe życie.  Jak były one drogie Mi-
kołajowi, świadczy fakt związany z po-
żarem Pałacu Zimowego w 1837 r.. Car 
wydał polecenie, by za wszelką cenę  ra-
tować listy od carowej, bez względu na 
inne straty. 

Charlotta wyjechała z Berlina w maju 
1817 r. Na granicy rosyjskiej w Memlu 
witał ją narzeczony z obnażoną szpadą. 
W czerwcu narzeczeni przybyli do Pe-
tersburga. Ich oficjalne zaręczyny odby-
ły się 1  (13) lipca 1817 r. w dniu urodzin 
Charlotty (19 lat), ślub w cerkwi  Pałacu 
Zimowego w dniu urodzin i pełnoletnio-
ści Mikołaja (21 lat). Ceremonii, zgodnie 
z rycerską tradycją, nadano romantyczny 
charakter.

Przyszła carowa uczyła się języka ro-
syjskiego u poety W. Żukowskiego. Nie-
stety, albo rosyjski okazał się na tyle 
trudnym dla niej, że do końca życia bar-
dzo słabo mówiła po rosyjsku, albo po-
eta był niezbyt efektywnym nauczycie-
lem. Opisując lekcje w pamiętnikach 

 

Car Mikołaj I 

 

 

Aleksandra Fiodorowna 

Car Mikołaj I
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napisała: „Żukowski za bardzo był po-
etą, by być dobrym nauczycielem”. 
W. Żukowski, syn Rosjanina i Turczynki 
był uważany za ojca romantyzmu rosyj-
skiego, ponadto znakomicie tłumaczył na 
rosyjski utwory Schillera, który był ulu-
bionym poetą zarówno Marii Fiodorow-
ny jak i Aleksandry Fiodorowny. Z dwo-
rem  związany od wielu lat, był lekto-
rem Marii Fiodorowny, autorem patrio-
tycznych utworów poświęconych wojnie 
1812 r. Ceniła jednak tę znajomość, która 
przerosła w przyjaźń i wychowanie syna 
Aleksandra, przyszłego cara,  powierzy-
ła właśnie jemu. 

W czerwcu 1817 r. podpisała oficjal-
ny dokument zrzeczenia się praw do tro-
nu pruskiego i przyjęła chrzest w obrząd-
ku prawosławnym, podczas  ceremonii 
przejścia na prawosławie otrzymała imię 
Aleksandra Fiodorowna (o czym poin-
formowano ją w przededniu uroczysto-
ści, Aleksandra ku czci panującego ca-
ra, Fiodorowna – ku czci fiodorowskiej 
kopii ikony - Matki Boskiej Fiodorow-
skiej,  uważanej za patronkę rodziny Ro-
manowów). W wielkiej Sali Brylantowej 
odbyła się koronacja na wielką księżnę. 

Na głowę  założono jej ciężką, ozdobio-
ną brylantami koronę i obwieszono du-
żą ilością kosztownej biżuterii (była pre-
zentem dla niej), którą z trudem uniosła. 
W swoich pamiętnikach napisała, że ni-
gdy nie widziała tylu klejnotów naraz, 
i gdyby chciała założyć choć raz każdy 
z nich – długiego życia by nie starczyło.  
Do paska sukni przypięła białą różę, któ-
ra stanie się jej symbolem. Usłużni dwo-
rzanie określili ją mianem Lalla Rookh 
(bohaterka poematu W. Scotta), nadając 
romantyczną wymowę ich związkowi. 

Zaręczyli się w dniu urodzin  Nikołaja 
– 25 czerwca,  ślub wzięli 1 lipca 1817 r. 
w dniu urodzin Charlotty w cerkwi Pała-
cu Zimowego. Prezentem ślubnym od ca-
ra był odrestaurowany Pałac Aniczkow-
ski, w którym upłynęły pierwsze lata mał-
żeństwa, odbywały się nieskończone bale, 
maskarady, spektakle, które tak uwielbia-
ła Mouffy (tak nazywał ją Mikołaj). By-
ła znakomitą tancerką i akompaniatorką, 
dla niej i pod jej akompaniament Mikołaj 
śpiewał rosyjskie pieśni. W pierwszych 
latach małżeństwa byli idealną, szczęśli-
wie zakochaną  parą, na zewnątrz ich ży-
cie wyglądało na sielankę. Ich siedzibę 

 

 

Pałac Aniczkowski 

Do tekstu „Mikołaj I – „przykładny” ojciec rodziny 

Pałac Aniczkowski
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Mikołaj nazywał „Aniczkowskim rajem”, 
a ukochaną żonę „moją ptaszynką”.  By-
li uważani za najpiękniejszą parę w Euro-
pie.  Zaczęły na świat przychodzić dzieci. 
W 1818 r. syn Aleksander, przyszły car. 
Później kolejna szóstka (dwa poronienia 
spowodowane zbyt intensywnym udzia-
łem w balach).  Imiona dzieci też otrzy-
mywały w takiej samej kolejności jak 
i u jego rodziców. Siedmioro dzieci do-
żyło do pełnoletności. Ukochana córka 
Aleksandra zmarła w wieku 18 lat.   Dwo-
rem despotyczną ręką rządziła do 1828 r.  
„matka dynastii” -  Maria Fiodorowna, 
mimo, że bardzo polubiła synową, żądała 
bezwzględnego przestrzegania reguł ety-
kiety dworskiej. 

W 1819 r. po zrzeczeniu się przez 
Konstantego praw do sukcesji w zamian 
za zgodę na morganatyczne małżeństwo 
z J. Grudzińską, Aleksander, będący pod 
wpływem mistycyzmu, zamierzał zrzec 
się władzy i ku przerażeniu Mikołaja 
i jego małżonki poinformował go o ocze-
kującym go tronie. Oficjalny manifest 
o sukcesji był tajnie podpisany w 1823 r. 
W zaskoczenie nie wierzyła żona Alek-
sandra - Jelizawieta. Mikołaj został ca-
rem  po śmierci Aleksandra I w 1825 r. 
Panowanie zaczęło się od buntu elitarne-
go pułku wojska, który przeszedł do hi-
storii jako powstanie dekabrystów, któ-
re było wielkim wstrząsem dla Mikoła-
ja i jego rodziny. Mikołaj stał się nieuf-
ny, podejrzliwy. Aleksandra nabawiła się 
tiku nerwowego, który prześladował ją  
przez resztę życia. Pojawiły się pierwsze 
problemy z jej zdrowiem, dlatego kil-
ka razy zmieniano datę koronacji w Mo-
skwie. Nigdy nie wtrącała się do spraw 
państwowych, ani do polityki kadrowej 
cara, podobno próbowała bronić niektó-
rych dekabrystów, ale bezskutecznie. 

Mikołaj, zawsze wrażliwy na wdzię-
ki niewieście, wielkie sumy tracił na 
nabywanie rysunków o charakterze 

erotycznym,  miał liczne przygody z tan-
cerkami baletowymi, aktorkami, ale czy-
nił to dyskretnie i nie uważał za zdradę 
małżeńską, był zwolennikiem tzw. „ofi-
cerskiego flirtu”. Jak stwierdził A. Pusz-
kin, „car założył sobie harem z teatral-
nych adeptek”. Bardzo lubił bywać w te-
atrze, oglądał wszystkie premiery, by-
wał za kulisami, podobno teatr Maryj-
ski podporządkowywał daty premier pod 
carski harmonogram.  Markiz de Custi-
ne w swoich listach z Rosji wspomina, 
że kiedy Mikołaj spotykał w teatrze lub 
nawet na ulicy kobietę, która mu się po-
dobała, jego adiutanci umawiali spotka-
nie z władcą. Francuskiemu podróżniko-
wi zwierzyła się jedna dama, że gdyby 
nie odpowiedziała na zaloty cara, najwię-
cej pretensji  miałby jej mąż.  „Car ni-
gdy nie spotkał się z oporem wobec swo-
ich żądz”. Wiele aktorek i baletnic, a tak-
że liczne damy dworu, znając nawyk ca-
ra obdarzania wybranek kosztowną biżu-
terią (i przywilejami dla krewnych), sa-
me prowokowały nieobojętnego na nie-
wieście wdzięki cara. Niezamężne da-
my dworu po flircie z carem zwykle  by-
ły bogato wydawane za mąż, otrzymy-
wały znaczny posag,  często wchodziły 
do kręgów rosyjskiej arystokracji,  kan-
dydatów na mężów wybierała sama caro-
wa. Sukcesy erotyczne były też związa-
ne z jego charakterem, był człowiekiem 
czynu, nie lubił tracić czasu na próżno, 
stąd nie w jego stylu były długie flir-
ty, raczej „szturm”, gdy to nie przynosi-
ło sukcesu – odgrywał rolę szlachetnego 
rycerza, cierpiącego z powodu niepowo-
dzenia. Stan permanentnego zakochania 
był właściwy Romanowom. 

Kronikarze życia dworskiego, odno-
towali wiele przelotnych flirtów z licz-
nymi arystokratkami szukającymi w ten 
sposób protekcji dla swoich mężów, al-
bo też by podnieść swój prestiż na dwo-
rze lub afiszować romans z carem na 
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salonach np.  z baronową A. Krüdener, 
hrabiną Wołkońską, księżnymi: Jusu-
pową, Urusową, Dołgorukową  i wielo-
ma innymi. Senator Buturlin odegrał na-
wet rolę sutenera dla cara i żony swego 
brata, słynącej z urody Jelizawiety Bu-
turliny. Wśród jego metres podobno by-
ła także dama dworu króla Szwecji Gu-
stawa IV Adolfa M..A. Rootesheld. Z te-
go związku w 1825 r. urodziła się córka 
Józefina. U jego biografów można zna-
leźć informację, że jeszcze jako narze-
czony nawiązał, trwający wiele lat, ro-
mans z nieślubną córką Grigorija Orło-
wa-Czesmeńskiego (faworyta Katarzy-
ny II) Jeleną Cwieliniewą, siostrą stry-
jeczną Aleksieja Grigoriewicza Bobryń-
skiego (nieślubnego syna Katarzyny II 
i G. Orłowa), z którą miał kilkoro dzie-
ci. Otrzymały one nazwisko Nikołaje-
wów i dziedziczne szlachectwo (pobocz-
na dynastia?).  

Wszystko pozostawało w rodzinno-
-dworskim kręgu. 

Stała metresa pojawiła się później, 
a przyczyną był stan zdrowia 34-letniej 
carowej. Jej delikatny organizm był wy-
czerpany licznymi ciążami i porodami 
i ciężkim petersburskim klimatem. Nie-
zależnie od swoich licznych romansów 
car był niezwykle zazdrosny o żonę. Mi-
kołaj przed każdym balem ustalał listę 
partnerów do tańca z carową i żadne na-
zwisko nie mogło pojawić się częściej 
niż raz w roku. Kiedy zauważył, że pod-
czas mazurka carowa prowadzi miłą kon-
wersację z księciem Trubieckim, natych-
miast zaczął podejrzewać flirt i wysłał go 
na służbę dyplomatyczną. Z jego polece-
nia szpiegiem carowej była dama dwo-
ru S. Bobryńska, ale obie kobiety szybko 
się zaprzyjaźniły. Pozory idealnej, wza-
jemnie kochającej się rodziny zostały za-
chowane. Synów Mikołaj wychowywał 
po spartańsku, córki strzegł przed py-
chą i zarozumialstwem. Sprawdzał im 

nie tylko zeszyty z pracą domową, ale 
i dzienniki. Sprawdzał codziennie, jeśli 
nie był poza Petersburgiem. 

Dwór chętnie uczestniczył w balach 
maskowych. Była to swoista forma de-
mokratyzacji życia dworskiego, gdzie 
pod maską na balu mogły się pojawić 
osoby niższego stanu, ale i to było  po-
le kolejnych podbojów miłosnych pierw-
szego amanta Imperium. Niemal za oso-
bistego wroga car uznał wybitnego mło-
dego poetę M. Lermontowa, który w dra-
macie „Maskarada” opisał frywolną at-
mosferę tych balów, i zrobił aluzję do ca-
ra w wierszu „Jak często, otoczony pstro-
katym tłumem…”. Car - uosobienie ob-
łudy nie mógł dopuścić, by aluzja do roz-
wiązłości na dworze przedostała się do 
opinii publicznej. Poeta szybko znalazł 
się na Kaukazie, kiedy doniesiono mu 
o jego śmierci skwitował: „Sobace soba-
cza śmierć”. O swoich przygodach sek-
sualnych (nie miłosnych, emocjonalnie 
się nie angażował), które  sam nazywał 
„bławatkowymi błazenadami”, opowia-
dał żonie jak o czymś naturalnym. Pró-
bował flirtować z żoną Puszkina, piękną  
Natalią, do romansu raczej nie doszło – 
poeta był bardzo zazdrosny i  porywczy. 
Nikt nie wątpił, że nigdy by się nie zgo-
dził na status męża-rogacza i byłby go-
tów wyzwać na pojedynek samego  ca-
ra, ponadto był bardzo popularny w sa-
lonach Petersburga, oraz należał do by-
walców salonu carowej, a do skandalu 
nie można było dopuścić.  Po śmierci po-
ety car spłacił jego długi i zadbał o przy-
szłość jego żony i  dzieci. 

Przez całe życie obsypywał carową 
bardzo kosztownymi prezentami. Na trzy-
dzieste urodziny (1828 r.)  odwiedził wraz 
z carową jej rodzinę w Berlinie (jesz-
cze żył jej ojciec). Uroczystość urządzo-
no w stylu średniowiecznego turnieju ry-
cerskiego imienia „Białej Róży”. W sa-
mej uroczystości nie uczestniczył, szybko 
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wrócił, by przygotować prezent dla caro-
wej -  kolejny pałac w stylu angielskiej re-
zydencji podmiejskiej „Cottage” w Pe-
terhofie i park Aleksandra, który stał  się 
ulubioną rezydencją letnią rodziny car-
skiej. Wnętrza zostały urządzone w sty-
lu pseudogotyckim. Carowa żartowała, że 
została „peterhofską dziedziczką”.  Dzień 
urodzin carowej był ogólnopaństwowym 
świętem, bardzo hucznie obchodzonym, 
z bardzo kosztownymi prezentami dla ko-
chającej kosztowne „drobiazgi” jubilat-
ki. Mianował  ją szefem pułku kawale-
ryjskiego i kochająca paradomanię caro-
wa odbierała defilady w swoje urodziny.  
Wytresowana gwardia bardziej przypomi-
nała balet niż wojsko. 

Carowa bardzo tolerancyjnie patrzyła 
na bogate życie erotyczne męża, zawsze 
starała się mieć w swym otoczeniu atrak-
cyjne damy dworu. Romans z Warwarą 
Nielidową urodzoną w 1814 r. rozpoczął 
się w roku 1838 . Była bratanicą Jeka-
tieriny Nielidowej, wieloletniej faworyt-
ki jego ojca, podobnie jak i ona była ab-
solwentką Instytutu Smolnego. Spotkali 
się na  jednym  z balów maskowych, car 
był zaskoczony jej znakomitą orientacją 
w tajemnicach dworu ojca. Niestety, nie 
wiemy jak wyglądała, często możemy 
zobaczyć portret pięknej kobiety o wło-
skim typie urody, przypisywany W. Nie-
lidowej, w rzeczywistości jest to portret 
innej damy dworu (Samojłowej), miej-
my nadzieję, że była bardziej atrakcyjna 
od znanej ciotki. Jedno, co je łączyło – to 
wielki takt, dyskrecja, bezinteresowność 
i wierność. Dopóki nie pojawiły się pro-
blemy ze zdrowiem carowej, ich relacje 
pozostały czysto przyjacielskie. 

Damą dworu   została w wieku 23 
lat. Była z natury bardzo pogodna, we-
soła, potrafiła zjednywać sobie sympa-
tię, miała wiele uroku osobistego,  lubi-
ła ją nie tylko carowa, ale i ich córka Ol-
ga, zostawiając w swoich dziennikach  

bardzo pochlebne opinie o Warieńce (tak 
ją nazywano na dworze). Car bardzo lu-
bił bywać na herbatkach u Warieńki, słu-
chać jej opowieści i anegdotek i zwykle 
sztywny w kontaktach, zaśmiewał się 
do łez. Poza tym była świetną amazonką 
i często towarzyszyła carowi w jego ulu-
bionych konnych przejażdżkach. Kry-
zys w carskiej rodzinie nastąpił w 1832 
r., kiedy lekarze ze względu na zdrowie 
carowej zabronili im kontaktów intym-
nych. Kiedy carowa zauważyła, że spo-
tkania z Warwarą Nielidową nie są zwy-
czajną  miłostką, poczuła się dotknięta 
do żywego, dwa tygodnie trwały ciche 
dni, był to pierwszy kryzys w ich mał-
żeństwie,  później carowa wyjechała do 
Neapolu, zabierając ze sobą Warwarę. 
Po kilku dniach car pojechał w ich ślad. 
Spotkali się w Neapolu, wrócili w trój-
kę pogodzeni. Warwara nigdy nie afiszo-
wała zażyłości z carem, zachowywała się 
bardzo skromnie i z godnością. Na dwo-
rze cieszyła się dużym szacunkiem, na-
wet przeciwnicy romansu nie mogli jej 
nic zarzucić, rozplotkowane damy dwo-
ru nie zawsze obiektywne i często za-
zdrosne, podkreślały jej szczere uczucia 
do cara i całkowitą jej bezinteresowność. 

Ich związek trwał 17  lat, jego owo-
cem było kilkoro dzieci, ile dokładnie – 
nie wiadomo (brak oficjalnych dokumen-
tów, jak zwykle w takich sytuacjach,  są 
tylko informacje pośrednie). Powszech-
nie panuje opinia, że ich dzieci adopto-
wał krewny W. Nielidowej generał-a-
diutant cara Piotr Kleinmichel (awanso-
wał na stanowisko ministra komunikacji) 
i jego bezpłodna żona. Według Dołgoru-
kowa (autora księgi genealogicznej, wy-
danej w 1855 r.) ilekroć Warieńka była 
brzemienna (starała się to  ukrywać) na-
tychmiast małżonka Kleinmichela imi-
towała własną ciążę i w rodzinie mini-
stra pojawiał się potomek z nazwiskiem 
Kleinmichel. Najprawdopodobniej była 
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to trójka dzieci, dwóch synów i córka. 
Równolegle ze związkiem  z Nielidową 
car miał inne liczne romanse, z których 
rodziły się dzieci noszące różne nazwi-
ska, podobno kilkoro z nich otrzymało 
nazwisko Nikołajewów. Złośliwi okre-
ślali je jako „dynastię poboczną”, istnie-
ją też przypuszczenia, że owoce zdrady, 
zarówno damy dworu jak i arystokratki, 
przypisywały znanemu z temperamen-
tu carowi, co jedne nobilitowało, dru-
gim zapewniało uniknięcie konsekwen-
cji ze strony mężów-rogaczy, stąd po-
wstało  wiele przypuszczeń o różnym 
stopniu wiarygodności. Jedno jest pew-
ne, że władca nie dochowywał wierności 
ani żonie, ani kochance. 

W 1855 r.  Mikołaj zachorował na 
zapalenie płuc. Podobno przeziębił się 
podczas przeglądu wojsk, istniała (ma-
ło prawdopodobna) wersja, że załama-
ny klęską w wojnie krymskiej popro-
sił nadwornego medyka o truciznę.  Cie-
szący się żelaznym zdrowiem car gasł 
w oczach. W dzienniku damy dwo-
ru Tiutczewej zachowała się informa-
cja o ostatnich dniach jego życia, w któ-
rym pisała, że carowa dyżurowała u je-
go łóżka,  za drzwiami sypialni zobaczy-
ła zapłakaną, zrozpaczoną metresę, gdy 
zapytała cara, z kim chciałby się poże-
gnać i wymieniła Warieńkę, car do koń-
ca dbający o zachowanie pozorów,  po-
dobno odpowiedział: „Nie, najdroższa, 
ja już więcej nie powinienem jej widzieć, 
ty jej powiesz, że proszę ją o wybacze-
nie, i poproś, żeby się za mnie pomodli-
ła”. W czasie, gdy ciało cara było jesz-
cze w Pałacu Zimowym, carowa zarzą-
dziła, by godzinę w ciągu dnia zostawić 
wyłącznie dla Warieńki, by mogła w ci-
szy i samotności modlić się przy trum-
nie. Natomiast, gdy wynoszono trumnę 
z pałacu, carowa całowała próg komna-
ty, którą po raz ostatni opuszczał jedyny 
mężczyzna jej życia. 

W testamencie Mikołaj m.in. napisał:  
„Dziękuję wszystkim, którzy mnie ko-
chali. Byłem człowiekiem ze wszystki-
mi słabościami, na jakie ludzie są wysta-
wieni. Umieram ze szlachetnym sercem, 
z płomienną miłością do naszej sław-
nej Rosji, której służyłem wiarą i praw-
dą…”.  Trudno powiedzieć, że nie był 
w tym szczery - w swoim rozumieniu 
honoru. 

Warieńce w testamencie car zapisał 
200 tysięcy rubli, które, mimo że nie by-
ła osobą zamożną, natychmiast wpłaciła 
na fundusz dobroczynny na rzecz inwali-
dów wojennych. Po śmierci cara stosun-
ki między carową i faworytką zacieśniły 
się.  Gdy się okazało, że nie ma dachu 
nad głową (jako frejlina mieszkała w pa-
łacu), zaproponowała jej stanowisko 
na dworze. Obie, połączone bólem po 
wspólnej  stracie i wiernością dla jedne-
go obiektu uczuć, zostały przyjaciółka-
mi aż do śmierci carowej. W życiu dwo-
ru nie uczestniczyła, przychodziła tyl-
ko poczytać po obiedzie tracącej wzrok 
carowej, codziennie  bywała na mszy 
w cerkwi pałacowej. Po pogrzebie ca-
rowej  więcej nie pojawiła się w pałacu, 
mimo że nowy car Aleksander II chciał 
ją zatrzymać, zamieszkała w domu swo-
jej siostry. Nigdy nie wyszła za mąż, cara 
przeżyła o ponad 40 lat, zmarła w 1897 r. 
w wieku 82 lat. Przeżyła nie tylko syna, 
ale i wnuka swego ukochanego Mikoła-
ja, zmarła za panowania jego prawnu-
ka,  ostatniego cara Rosji – też Mikoła-
ja. Nekrolog o jej śmierci  opublikowa-
ła w gazetach jej  siostra. W imieniu ro-
dziny carskiej  w jej pogrzebie uczestni-
czył wielki książę Michaił Nikołajewicz, 
ostatni syn cara Mikołaja I i Aleksandry 
Fiodorowny, urodzony w 1832 r., które-
go przyjście na świat doprowadziło do  
tego długoletniego, ostatniego „romansu 
w rycerskim stylu” tamtych czasów.
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Carowa Aleksandra Fiodorowna, 
zgodnie z tradycją carskiego dworu zaj-
mowała się dobroczynnością, patro-
nowała wszystkim instytucjom odzie-
dziczonym po poprzednich  carowych 
- Marii Fiodorownie i Jelizawiecie 
Aleksandrownie. 

Nawet nieżyczliwi rodzinie Romano-
wów historycy nigdy nie wspominali o ja-
kimkolwiek romansie Aleksandry Fiodo-
rowny, ani o jakichkolwiek nieślubnych 
dzieciach. Z godnością odegrała drugo-
planową rolę wzorowej, kochającej żony 
i matki, która przeżyła całe dorosłe życie 
w usianej brylantami,  złotej klatce. Jej 
nieszczęściem było to, że zaczęła szybko 
się starzeć w okresie, gdy Mikołaj prze-
żywał drugą młodość. Rosyjska tradycja 
zawdzięcza jej choinkę, ubieraną z oka-
zji Bożego Narodzenia, ubieraną specjal-
nie dla carskiej małżonki od 1817 roku 
w moskiewskim Kremlu, gdzie spędza-
ła zimę rodzina carska. (A propos, choin-
ka przetrwała do 1914 r., jako niemiecki 
zwyczaj i została zlikwidowana podczas 
I wojny światowej, paradoksalnie  przy-
wrócił ją N. Jeżow w 1937 r., w czasach 
największego terroru). 

Po śmierci cara uzyskała tytuł caro-
wej wdowy, z należnymi jej honorami, 
syn Aleksander jak i pozostałe dzieci 
bardzo ją kochały, ale siły i zdrowie co-
raz częściej ją opuszczały. Co roku wiele 
miesięcy spędzała w niemieckich i fran-
cuskich kurortach, tracąc ogromne su-
my na zakup kosztownych drobiazgów,  
jak mawiała „szukam swojego wdowie-
go domu”. Nawet ciężko schorowana 
uosabiała blask i wspaniałość carskiego 
dworu. Nadal otaczała się kosztownymi 
przedmiotami zbytku mieszkając zarów-
no w Rosji jak i za granicą. A. Hercen 
w ostrych słowach potępiał jej styl życia, 
nazywając jej rozrzutność azjatycko-bar-
barzyńską, podrywającą budżet Rosji.

 

Car Mikołaj I 

 

 

Aleksandra Fiodorowna 
Zawsze jednak na początku lipca każ-

dego roku przyjeżdżała do Rosji do Pe-
terhofu na najważniejsze święto Ro-
sji – swoje urodziny. Ostatni raz przy-
była w lipcu 1860 roku. Jesienią zmo-
gła ją ciężka choroba. Kiedy spowied-
nik poprosił, by wybaczyła wszystkim, 
odpowiedziała: „Wybaczam wszystkim 
oprócz cesarza Austrii” – zdrady wobec 
Mikołaja nie potrafiła wybaczyć nikomu 
nawet na łożu śmierci. Jej ostatnie słowa 
brzmiały: „Nie, idę do ciebie…”.

Zmarła 19 października 1860 r. Po-
grzeb odbył się w soborze Piotra i Pawła 
w Petersburgu, została pochowana obok 
ukochanego Mikołaja I. 

Po jej śmierci w emigracyjnym piśmie 
„Polarnaja Zwiezda” pojawił się anoni-
mowy czterowiersz, w którym czytamy, 
że carową może gorzko opłakiwać tylko 
Nicea, a Rosji jest ona obojętna. Kochają-
ca przepych i kosztowne przedmioty zo-
stawiła tam ogromne pieniądze.  Czy na 
pewno? W pamięci najbliższych (zwłasz-
cza jej dzieci i dam dworu)  zachowały się 
bardzo ciepłe wspomnienia.  

Aleksandra Fiodorowna
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14 miesięcy temu Polacy wybrali de-
mokratycznie swoich przedstawicieli do 
Sejmu i Senatu Najjaśniejszej. Niech mi 
będzie wolno przypomnieć kilka liczb do-
tyczących tych wyborów. Oto one.

Uprawnionych do głosowania: 30 111 
281 obywateli. Oddanych głosów: 18 470 
710. Frekwencja stwierdzona: 61,74%. 
Liczba głosów oddanych na zwycięską 
partię Prawo i Sprawiedliwość: 8 051 925.

Tak więc władzę przejęła partia, która 
reprezentuje (?) ok. 26% ogółu pełnolet-
nich rodaków, choć ponoć przyjęła na swe 
barki dbałość o interesy pozostałej sie-
demdziesięcioczteroprocentowej części 
społeczeństwa. I dba o nie zgodnie z pro-
gramem TKM. 

Żadna to nowość w praktyce zwycię-
skich partii, choć PIS – w krótkim czasie 
– osiągnęło rewelacyjne rezultaty w reali-
zacji wspomnianego „programu”, korzy-
stając z ogólnej koniunktury gospodar-
czej, kreatywności gospodarczej społe-
czeństwa i dobrodziejstw wynikających 
z przynależności do Unii Europejskiej. 
Konsekwentnie dokonuje wymiany kadr 
kierowniczych, obsadzając kluczowe sta-
nowiska „wiernymi”, przeważnie nie-
kompetentnymi pisowcami, tworząc bez-
względną nomenklaturę kadr partyjnych, 
suto wynagradzanych. 

W obszarze władzy PiS dąży do likwi-
dacji jej trójpodziału, demolując system 

wymiaru sprawiedliwości, m.in. podej-
mując ograniczenia niezawisłości sądów. 
PiS zawłaszczyło państwową telewizję, 
czyniąc z niej tubę partyjną, odkupiło od 
zagranicznych wydawców prasę regional-
ną, reglamentuje finansowanie placówek 
kulturalnych według partyjnego uznania. 
Prowadzone przez PiS nieprzemyślane, 
doraźne rozdawnictwo finansowe w sfe-
rze socjalnej uszczupla napięty budżet 
państwowy, zapowiadając wzrost ratują-
cych go podatków. 

Rządząca ekipa nie prezentuje, bo nie 
posiada, programu gospodarczego roz-
woju kraju oraz rozwoju niematerialnych 
dziedzin życia społecznego. W oświacie 
i kulturze nasila się presja światopoglą-
dowa kościoła wbrew ustaleniom konkor-
datowym. Wymienione kwestie to lawina 
narastających problemów i oczywistych 
kłopotów państwa polskiego. Dla ekipy 
rządzącej ważniejsze są rozgrywki we-
wnątrzpartyjne, niż merytoryczne i orga-
nizacyjne opanowanie chaosu spowodo-
wanego pandemią koronawirusową. 

Kompromitująca Polskę próba zawe-
towania decyzji budżetowych Unii Euro-
pejskiej przez rząd polski świadczy o je-
go katastrofalnej logice politycznej, a ra-
czej o zupełnym jej braku. Nasuwa się 
więc pytanie: jak i kto ma zapobiec tym 
chocholim tańcom rozpasanej ekipy? 
I w ogóle: jak to jest możliwe, żeby jeden 

OPINIE

MIECZYSŁAW JAKUBIEC

„Chcieliście Polski, no to ją macie...”. 
K. I. Gałczyński
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emocjonalnie niestabilny człowiek (mo-
że zaburzony psychicznie?), skutecznie 
narzucał społeczeństwu swą chorą kon-
cepcję państwa, która prowadzi ku je-
go zniszczeniu? Co więcej, rozdyspono-
wawszy przysłowiowe konfitury swym 
dworzanom, stworzył liczną grupę akoli-
tów, których trudno będzie w przyszłości 
choćby zneutralizować. 

Ale, ale! Przecież my to wszystko już 
„braliśmy” w naszym życiu. My, to zna-
czy trochę starsi, o jakieś 50 parę i więcej 
lat od pokolenia, które dziś uważa nas za 
„dziadersów”, nieświadome naszych do-
świadczeń życiowych. Zresztą, chodzi mi 
tu głównie o „dziadersów” psychicznych, 
„niekumających” o co w tym wszystkim 
chodzi i obojętnych na to, co ich jeszcze 
czeka. Otóż nas to jeszcze obchodzi. 

Niepotrzebne są nam parasolki. Nie 
znamy pałek teleskopowych, ale pamię-
tamy te gumowe, z prętem metalowym 
w środku. Pamiętamy kolor rocznico-
wych płynów „rozpylanych”  trzynastego 
na ulicach Krakowa. Słowem: rekwizyty 
i zachowania „jedynej słusznej władzy” 
są nam znane. Tyle że przestaliśmy po-
dobno być najweselszym barakiem w tym 
obozie. Tymczasem właściciel kota wraz 
z kolegami chce nam zafundować – i robi 
to – powtórkę z historii, przyozdabiając ją 
kropidłem i podnosząc nieustannie kołdrę 
dziewczętom; ku uciesze dewotek, które 
powtórnie zdziewiczały. 

No więc, przechodząc do meritum: co 
z tym fantem zrobić? Ba, istnieje podob-
no opozycja parlamentarna. I cóż ona ro-
bi? Ano niewiele, czyli prawie nic. Nikt 
na białym koniu nie chce wrócić, bo wie, 

że woda w tej rzece już nie ta sama. Opo-
zycja więc ma problem głównie z wyłą-
czanym mikrofonem, z nieczystościami 
wpadającymi do Wisły, a jej nowa wo-
da na młyn polityczny miele frazesy i ba-
nały, zamiast przedstawić sensowny wła-
sny program, odzyskać ukradzione propo-
zycje socjalne urealniając je, nie bać się 
w trwodze o własne fotele sejmowe. Zre-
widować treść konkordatu, bo społeczeń-
stwo wie doskonale, że kościół, gdy mó-
wi że bierze, to bierze; a gdy mówi, że da-
je, to mówi. Ludowy polski katolicyzm 
winien przecież odnaleźć w sobie wiarę 
w uniwersalne wartości, którym zaprze-
cza instytucjonalna działalność kościoła 
katolickiego i personalna niektórych je-
go pożal się boże sług. W dwudziestym 
pierwszym wieku Państwo Polskie mu-
si uwolnić się wreszcie z okowów ciem-
nogrodu, zaściankowości, ksenofobii, 
a choćby i z tego werbalnego (i nie tyl-
ko) antysemityzmu, który jest nam przy-
pisywany, choć inni też nie są bez grzechu 
w tym względzie.

Wśród zaprzyjaźnionych opozycjoni-
stów krąży takie marzenie, by w Polsce 
wprowadzić przymus wyborczy, tak jak to 
jest np. w Belgii czy we Włoszech. Wte-
dy ci leniwi wyborcy zasililiby być może 
liczbę zwolenników opozycji i wówczas 
ona może by wygrała. Otóż, podobno Ma-
rylin Monroe zaproponowała kiedyś Hen-
ry’emu Millerowi małżeństwo, uzasad-
niając swoją propozycję: – Dzieci nasze 
będą piękne jak ja i mądre jak Pan. – A je-
śli stanie się odwrotnie? – spytał Miller. 
To tylko taki dowcip... 
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„Bardzo prosimy, odejdźcie 
czym prędzej”, „Umykajcie chy-
żo”, „Opuście nas”, „Uciekajcie prę-
dziutko” – to tylko kilka uprzejmych 
„zamienników”, zamiast powszech-
nie pisanego na transparentach 
i skandowanego podczas „wieczor-
nych spacerów” jędrnego wy…ć.

Co się stało? Tego przecież jesz-
cze nigdy nie było. Owszem, by-
ły hasła, apele, żądania. Dotyczyły 
różnych sfer życia społecznego. Dawały 
upust frustracji, świadczyły o temperatu-
rze nastrojów społecznych. Czasem po-
jawiało się krótkie, stanowcze „precz!”, 
często w przestrzeni publicznych happe-
ningów gościło zwykłe „nie”. Tak było. 
Ale minęło. Pękły kolejne ograniczenia. 
Została przekroczona kolejna granica. 

Jak to się stało? Uliczna kariera wulga-
ryzmu, o którym mowa, wcale nie zaczę-
ła się na ulicach polskich miast. Zaczęło 
się na politycznych salonach. W gmachu 
Sejmu RP. Czy ktoś jeszcze pamięta An-
drzeja Leppera wykrzykującego z sejmo-
wej mównicy, że „tu Wersalu nie będzie”? 
Czy ktoś pamięta swoją reakcję na wykrzy-
kiwane z tej samej mównicy frazy o „zdra-
dzieckich mordach” o „gorszym sorcie”, 
o „krwi na rękach”? Wielu ze słuchaczy 

myślało wtedy: „ale im do…ł”. Nie, nie 
bliżej niesprecyzowanym „im”. Nam 
wszystkim. I na tym polega nasz ogólno-
społeczny problem. Polega on na cynicz-
nym łamaniu niepisanych zasad przyzwo-
itości i dobrego tonu. Na stwierdzeniu, że 
komuś mniej, a komuś więcej wolno, że 
„się należy”. Problem ten tkwi także w na-
zywaniu chamstwa i bandytyzmu patrioty-
zmem, a ekscesów z udziałem ogłupiałych 
kiboli Marszem Niepodległości.

I tak doszło do owego krótkiego „wy-
…ć”, do graficznego manifestu ośmiu 
gwiazdek. Czy mogło nie dojść? Moim 
zdaniem nie mogło. Z własnych doświad-
czeń wiemy, że czasem puszczają nam 
nerwy, że już nie możemy wytrzymać 
i wtedy klniemy jak szewc. Chociaż – 
nie. Wobec naszych polityków szewcy są 

mistrzami savoir-vivre’u. 
Ulica postanowiła zakląć. 
Postanowiła użyć języka 
jedynie zrozumiałego dla 
tzw. klasy politycznej. In-
ny bowiem nie wchodził 
w rachubę.  

Jak świat światem 
w życiu społecznym prze-
kraczano kolejne sfery 
taktu, naruszano zasady. 

 REFLEKSJE I KOMENTARZE

Piękna kariera brzydkiego słowa

 

Do tekstu „Hodowla karków” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do tekstu „Piękna kariera brzydkiego słowa” 
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Zawsze jednak należy zdobyć się na re-
fleksję dotyczącą skutków. Mogą być za-
bawne, mogą być tragiczne. Kto to wie?

W „ciemniejszej stronie legendy” 
J. Piłsudskiego opisywano często jego 
cięty, żołnierski, dosadny język. Wobec 
tego, co mamy w Sejmie i na ulicach, 

Marszałek na pewno użyłby paru zwro-
tów, które stałyby się częścią historii. Do 
subtelnych i pełnych wdzięku należy je-
go stwierdzenie skierowane do ówcze-
snych elit politycznych: „Wam to kury 
szczać prowadzać, a nie politykę robić!”

Marchołt

Wiarygodność
Mam już swoje lata (no bo w końcu, 

czyje miałabym mieć?), wychowałam 
dzieci, mam już prawie dorosłe wnuki. 
Pochłonięta pracą nie zawsze miałam czas 
dla swoich dzieciaków. Ileś lat temu nie 
bardzo się nad tym zastanawiałam. Teraz 
wiem, że to nie było dobre, ale czasu prze-
cież nie cofnę. Dlatego próbuję dać moim 
wnukom to, czego nie dałam swoim dzie-
ciom. Podobno to normalne zjawisko.

A teraz – do rzeczy.
Moje wnuki lubią ze mną rozmawiać. 

Ja też lubię te „pogaduchy” i wcale nie 
muszę udawać supernowoczesnej babci, 
nosić za ciasnych dżinsów, być na bieżąco 
z trendami muzyki słuchanej przez wnu-
ki. Jestem po prostu starszą panią w bere-
ciku (ale nie moherowym), nikogo na siłę 
nie udaję. Jestem sobą. I wnuki to cenią.

Gdy po raz pierwszy podejmowały de-
cyzję o pójściu na protest kobiet, przyszły 
do mnie z zapytaniem, czy iść, czy nie 
iść? Rozmawialiśmy dosyć długo, a mo-
ja rada była następująca: jeżeli chcecie to 
robić tylko i wyłącznie „dla jaj”, to nie 
idźcie. Sprawa jest za poważna, by żarto-
wać. A skoro tak, to miejcie świadomość, 

że angażujecie się ideowo i nie wolno się 
wam nagle wycofać, bo się już znudziło 
i odechciało. Będąc konsekwentnym, bu-
dujecie swoją WIARYGODNOŚĆ. I nie 
liczcie na jakieś specjalne korzyści. Popie-
racie ruch oburzenia nie dlatego, że chce-
cie na nim zyskać to czy tamto. Popiera-
cie, bo to, co się dzieje, wymaga protestu.

Szczególnie teraz liczy się odpowie-
dzialność za słowo i czyny. Nie można 
zgodzić się z „politykiem”, który w po-
niedziałek mówi coś wobec całego spo-
łeczeństwa (za pośrednictwem mediów), 
a już w piątek, bez zmrużenia oka opo-
wiada coś zupełnie przeciwnego. To jest 
kwestia wiarygodności. 

Wnuki na demonstrację poszły, a mnie 
ogarnęły refleksje. Niedawno usłyszałam 
jakieś wypowiedzi o tzw. buncie młodych. 
Tak, to jest bunt nie tylko przeciw gwał-
ceniu praw kobiet, ale przede wszystkim 
przeciw hipokryzji, kłamstwu tych, któ-
rym społeczeństwo (pardon: NARÓD) po-
wierzyło kierowanie państwem. Jak kieru-
ją – każdy widzi. Sprawy zaszły bardzo 
daleko. Ludzie młodzi nie chcą takiego 
państwa. Nie chcą, by rządzili nami niedo-
uczeni frustraci z kolekcją łupieżu na gar-
niturach. Owi „politycy” nie widzą, lub nie 
chcą widzieć, że lawina już ruszyła i nie 
pomogą setki radiowozów w newralgicz-
nych punktach miasta, nie pomogą kibol-
skie zagrywki policjantów w cywilu. Po 
prostu drodzy panowie: wszystkich nas nie 
zaaresztujecie. Wy już przemijacie. Nad-
chodzi czas moich wnuków.

                                                                                                             Babcia
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co istnieje?
QuintusCunctator 09.10.2020 Ciekawy 
problem. 

W jego kontekście nasunęło mi się py-
tanie Leibniza: Pourquoi y a-t-il quelque 
chose plutôt que rien?

Pomorka 09.10.2020,  
11:53 @QuintusCunctator
A skąd wiadomo, że coś jest?
JK: z doświadczenia.

A co z tego – założenia – wynika? Ano 
to, że jesteśmy naszym doświadcze-
niem. Inaczej: doświadczaniem świata. 
Wiemy – podobnie jak płazińce – gdzie 
jest (z grubsza) nasza granica, poza któ-
rą jest coś innego; mianowicie tam, gdzie 
nas nie boli, to już z pewnością nie my. 
Skoro zaś boli, to myślimy: coś jest (my 
sami oraz coś innego, czyli paskuda). 

papież et consortes
antropoid

Nawoływania papieża-Polaka do miło-
ści poszły tutaj do klopa natychmiast po 
tym, jak papież-Polak dokonał żywota.

A spuścili je w klopie właśnie jego 
podwładni w sutannach – i ich polityczne 
bigoteryjne burki, z PiSem na czele.

n29a @antropoid
No – za pontyfikatu też bywało różnie. 

Choćby sprawa z Am. Południową i ab-
solutnie „z buta” potraktowaniem ludzi 
wokół tzw. teologii wyzwolenia. W końcu 
nie na darmo $34 mln poszło na konkla-
we.

hikuj13 @antropoid
Miłość zaprowadziła Wesołowskiego 

z Gilem na Dominikanę a takich jak oni 
było na pęczki

boczek150 @antropoid
Mówisz o tym szefie, co to nic nie sły-

szał i nic nie widział?

ewelina_1 @
antropoid

Ależ nie, JP2 był cy-
nikiem! I aktorem chcącym sławy.

Bredził o miłości i nawoływał do nie-
wolnictwa reprodukcyjnego kobiet. Na-
wet mówił o „geniuszu kobiecym” czyli 
sytuacji, w której kobieta jest dumnym 
workiem na spermę i płód. I niczym wię-
cej. A tępe idiotki szczały w majty, że 
papież je tak szanuje... Przypomnę, że 
zgwałcone w Jugosławii, którym ciąża 
zagrażała życiu, miały umierać jako bez-
wartościowy inkubator.

Bredził o miłości, głaskał dzieci po 
główkach i jednocześnie kazał milczeć 
gwałconym przez pedofilów w kolorat-
kach.

Bredził o miłości i czule się witał z de-
wiantami i przestępcami seksualnymi.

I tak, Polska jest pełna nauk JP2, czy-
li zdemoralizowana, obłudna, cyniczna, 
podła, złośliwa.

PRL tak nie zdemoralizował Polaków 
jak ideologia katolicka.

Bihepi @antropoid
„Franciszek przypomniał, że papież 

Jan Paweł II zawsze wzywał do miłości 
wobec ostatnich i bezbronnych...”

Szczególnie, wzywał swoich „wspólni-
ków w wierze”, do mocnej i gwałtownej 
miłości wobec bezbronnych nieletnich, 
którzy zaczepiali księżula w sprawie 
ciumka.

A gdy się wydało, przenosił wspólni-
ków na inne „poletko pana”, żeby mogli 
nadal „ciumkać”.

Takiż to miłościwy był ten papież-Po-
lak.

burkoslaw1 @antropoid
Ten sam miłościwy papa dogadywał 

się z krwawymi dyktatorami i mianował 
świętymi faszystów, więc wiesz, miłości-
wy to on był tylko w gadce.

Z PORTALI INTERNETOWYCH
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  JÓZEF KABAJ

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

/komunia i po komunii/

amorvertical: To jest jakiś atawizm. Wszy-

scy, no, 80% zdaje sobie sprawę, że to jest

totalna ściema. Kłamstwo, wyciąganie

kasy, próba uzależnienia na całe życie. Ale

nie mogą inaczej. COŚ im nie pozwala być

wolnym. To COŚ jest w nich. Wieki pańsz-

czyzny? Nawyk do schylania karku w po-

korze? Lęk? Niska samoocena? I po

wszystkim kołacze się na twarzach jedna

myśl – w jaki kanał wpuścić tę podświa-

domą pogardę, jaką się ma do samego sie-

bie, za to, co się robi wbrew sobie? Wbrew

rozsądkowi. Co się dzieje z głową w takim

procesie? Skutki takiego życia w rozdwo-

jeniu dokładnie widać w wyborach, w życiu,

w szkole, na ulicy. Wszędzie. Frustracja i nie-

nawiść. Tacy jesteśmy. Sfrustrowani i nie-

nawidzący wszystkich.

bene_gesserit: Lekcje etyki dla dzieci nie-

chodzących na religię sankcjonują lekcje

religii. Które z samej swojej natury w pań-

stwie świeckim byłyby nielegalne. Odwa-

lona w kosmos pierwsza komunia to oka-

zja dla klasy aspirującej, żeby pokazać

poziom aspiracji. Bóg patrzy i wymiotuje.

/materiał z portalu gazeta.pl/

Konfidentka, zwolenniczka zabijania (abor-

cji) i islamizacji. Kiedyś dla takich była brzy-

twa! Dziś prawda i modlitwa? – napisał na

Twitterze ksiądz Jacek Międlar. Wpis opa-

trzył zdjęciem posłanki Nowoczesnej Jo-

anny Scheuring-Wielgus. Posłanka już

wcześniej pojawiła się we wpisach Międla-

ra. Ksiądz podał, że to Scheuring-Wielgus

zawiadomiła prokuraturę o możliwości po-

pełnienia przestępstwa. W kwietniu Międlar

wygłosił kazanie, które – zdaniem posłan-

ki – nosi znamiona przestępstwa. Chodzi

o propagowanie faszyzmu i znieważanie

grup etnicznych. Podczas mszy z okazji

obchodów 82 rocznicy powstania ONR

Międlar mówił m.in.: Zero tolerancji dla

ogarniętej nowotworem złośliwym Polski

i Polaków. Zero tolerancji dla tego nowo-

tworu. Ten nowotwór wymaga chemiote-

rapii (...) i tą chemioterapią jest bezkom-

promisowy narodowo-katolicki radykalizm.

Mówił też o „tchórzliwym nastawieniu

Żydów”: Żydowską tragedią nie była egip-

ska trauma, lecz zwykłe – wybaczcie za ko-

lokwializm – frajerstwo. Z takimi frajerami

miał do czynienia również Jezus. Gdy in-

cydent został nagłośniony, słynący z rady-

kalnych wystąpień kapłan otrzymał „całko-

wity zakaz jakichkolwiek wystąpień

publicznych” i wszelkiej aktywności w środ-

kach masowego przekazu, w tym w środ-

kach elektronicznych. Od niedawna zaczął

jednak ponownie publikować wpisy na

Twitterze i filmy na YouTubie.

/komentarze do tego materiału/

Krzysztof Wiśniewski: Konfidentka, zwolen-

niczka zabijania (aborcji) i islamizacji. Kie-

dyś dla takich była brzytwa! Dziś prawda

i modlitwa? – napisał na Twitterze ksiądz

Jacek Międlar. Głupi smarkacz w sutannie

znowu daje o sobie znać... :(

lobby_hentajowe: /cytat z artykuł XII

przedwojennego konkordatu Rzeczypo-

spolitej Polskiej z Państwem Watykańskim:/

„Ordynariusze powyżsi [tj. biskupi zarzą-
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antropoid
Papież tyle wie o Polsce, co Kaczyń-

ski o narciarstwie alpejskim, a właściwie 
to o wszystkim – poza politycznym knu-
ciem.

jarek.jam
Jedyny ratunek dla kościoła to sekula-

ryzacja majątku kościelnego.

Polakadam
Najpierw zlikwiduj patologię w polskim 

kościele, a później apeluj do Polaków. 
Zareaguj na szczucie na lgbt przez kle-
chów. Na antychrześcijańską działalność 
Rydzyka. Bez tego nie masz mandatu, 
żeby pouczać.

antropoid
Ile w „katolickim kraju” znaczą słynne 

tzw. „nauki” JPII, to najlepiej widać po 
tym, co wyprawiają pisiory i zblatowany 
z nimi kościół w Polsce.

ewelina_1 @antropoid
Nauki JP2 to obłuda, cynizm, demo-

ralizacja, podłość, zakłamanie. Pisiory 
nie mają tu nic do rzeczy. Oni są tacy na 
wzór i podobieństwo wyborców, którzy 
wcielili „nauki” JP2 w życie, czyli mówimy 
jedno, a robimy drugie.

Przypominam, że JP2 z jednej strony 
mówił o szacunku do kobiet i ich geniu-
szu, a z drugiej degradował je do żywych 
inkubatorów.

Z jednej strony uśmiechał się do mło-
dzieży i głaskał dzieci po główkach, 
a z drugiej chronił pedofilów.

Z jednej strony mówił o ochronie ży-
cia, a z drugiej wyświęcał morderców 
z Ameryki.

Pregierz @antropoid
Episkopat ma papieża tylko za nic nie-

znaczącego frajera i to od dawna;
on sobie, oni sobie.

pawel_2017 @ewelina_1
Masz rację, ale tak bywa z religiami. 

Każdy komu się zasady danej religii nie 
podobają, może się wypisać.

Natomiast inną sprawą jest prawo 
państwowe. Powinno być całkowicie 
oddzielone od religii. Jeżeli katolik chce 
przestrzegać zasad głoszonych przez 
kościół – ma do tego pełne prawo.

Nie może natomiast narzucać innym 
obywatelom swoich zasad religijnych.

jaroslaw.rospany @pawel_2017
Z tym, że to ma dotyczyć wszystkich 

religii... Np. chcę sobie dłużej pospać, 
to proszę mi nie walić ani w dzwony, ani 
adhan wrzeszczeć... Wolność religii koń-
czy się tam, gdzie się zaczyna art. 51 kw.

ewelina_1 @pawel_2017
Nikt z protestujących nie ma „ale” do 

religii. Problemem jest to, że religia me-
bluje życie innym.

A bezczelny Franciszek, jeśli już chciał 
zabrać głos, to mógł mówić o szacunku 
do wszystkich ludzi, również tych, którzy 
nie podzielają kultu zarodka.

Ale nie, woli dalej jątrzyć, bo toksyczny 
katolicyzm (wiem, masło maślane) uwa-
ża, że wszyscy muszą podporządkować 
się katolickim pierdom.

pawel_2017 @ewelina_1
Źle mnie zrozumiałaś. Ja mam „ale”. 

Dlatego staram się otwierać innym oczy 
na zło kościoła katolickiego i moralną 
degenerację. Kościół nadal trzyma się 
zasady, że dla dobra kościoła można 
popełnić nawet największą zbrodnię. Ja 
uważam, że zasady moralne zobowią-
zują by ten kto naucza zasad moralnych 
sam ich przestrzegał i to bardziej niż 
wierni. Kościół przede wszystkim uczy 
Polaków hipokryzji i relatywizmu moral-
nego. Relatywizm = gdy grzech popełnia 
ksiądz to nie jest on to grzechem.

Skazywanie dzieci i rodziców na cier-
pienie jest dla mnie nieludzkie i niezgod-
ne z jedynym przykazaniem Chrystusa 
tzn. miłości do bliźniego.

Osobiście uważam także, że katoli-
cyzm był jedną z ważniejszych przyczyn 
upadku I Rzeczypospolitej (jeżeli nie naj-
ważniejszą). Argumentów jest wiele.
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Bardzo żałuję, że nie powstał polski 
kościół narodowy podobny do angiel-
skiego. Sejm piotrkowski w 1555 zażądał 
tego od króla, ale królowi udało się temu 
zapobiec. Jakże był głupi.

pinio67
Michnik chrzczący dziecko u Jankow-

skiego;
Wałęsa z wiecznym obrazkiem w kla-

pie idący z Jankowskim ręka w rękę;
Mazowicki wprowadzający religię do 

szkół po telefonie z episkopatu;
Miller fundujący komisję majątkową;
Suchocka podpisująca konkordat;
Kwaśniewski łapiący się publicznie 

„na stopa” do papamobila;
Tusk klękający przed klechą, aby zo-

stać premierem, i legalizujący działal-
ność komisji majątkowej; o pis-pochod-
nych szkoda pisać. Oto nasze „elity”.

To lista (niepełna) sprzedawczyków 
Polski, oddających kraj w łapy Watykanu 
i jego mafii, w imię własnych interesów 
i władzy; lista hańby, lista (?) zdrady.

99venus
Panie profesorze /to do Rzeplińskie-

go/ – przypominam z wielkim smutkiem, 
że to Pan w znacznym stopniu przyczynił 
się do tego.

temat: Ordo Iuris a Kreml;  
tu: Franciszek
miko1aj.nephesh @dupawołowa

Piotr Skarga – jezuita. Wiadomo jakie 
finansowanie. Ale spoko, ludzie uważają 
Franciszka za swojego chłopa. Jezuici 
byli najważniejszymi graczami politycz-
nymi świata od czasów Reformacji. Tam, 
gdzie się pojawiali, papiestwo odzyski-
wało nadwątlony autorytet. „Cel uświę-
ca środki” było ich naczelną zasadą, 
a makiawelizm okazał się słynny (aż do 
naszych czasów, w których o tym już 
zapomniano). Jako przykrywkę jezuici 
stosowali służbę w szpitalach, tworzyli 
uniwersytety – wszystko to jednak po to, 
żeby nie cofnąć się przed niczym. Nawet 

zbrodnią. Byli spowiednikami i doradca-
mi najważniejszych władców i polityków. 
Za Ordo Iuris NA BANK stoi papiestwo. 
Nie ma innej możliwości. Tak. Ten niby 
miły Franciszek.

@realizmforte2
Crimen Sollicitationis /dosłownie: 

zbrodnia podniecania; w danym wypadku 
w konfesjonale i jego „okolicach” – red./ 
to tajny dokument, datowany (ostatnia 
jego redakcja przed modyfikacją w 2001 
za czasów JPII, red.) – na 16 marca 
1962, opracowany przez watykańskich 
urzędników, zatwierdzony przez papieża 
Jana XXIII i podpisany przez kardynała 
Alfredo Ottavianiego, sekretarza Święte-
go Oficjum.(Obecna nazwa: Kongrega-
cja Nauki Wiary, /jeszcze/ dawniej Święta 
Inkwizycja).

Dokument ten był tajnym planem, za-
wierającym instrukcje w kwestii postępo-
wania w przypadkach oskarżeń księży 
o seksualne wykorzystywanie małolet-
nich. Przepisy dotyczyły też przypadków 
zoofilii i homoseksualizmu. Owe ścisłe 
instrukcje postępowania obowiązywały 
kler katolicki na całym świecie.

Crimen Sollicitationis to dokument, 
który pod karą ekskomuniki nakazuje 
trzymanie w największej tajemnicy prze-
stępstw seksualnych księży; nakazuje 
bezkompromisową walkę z poszkodo-
wanymi i tymi, którzy ich popierają; za-
kazuje współpracy w tych sprawach 
z organami ścigania; nakazuje niszcze-
nie dowodów przestępstw i utrudnianie 
pociągnięcia do odpowiedzialności osób 
duchownych (poprzez np. przeniesienie 
księdza-pedofila do innej parafii).

– A Jan Paweł II był, co nie ulega 
najmniejszej wątpliwości, jako głowa 
Kościoła watykańskiego, doskonale po-
informowany o istnieniu owego hanieb-
nego dokumentu. Nie uczynił jednak nic, 
by go anulować i poprzez to zapobiec 
tysiącom tragedii molestowanych sek-
sualnie, gwałconych przez zboczeńców 
w sutannach dzieciaków. Nie kiwnął na-
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wet swym upierścienionym palcem, aby 
nie dopuścić do kontynuacji koszmaru, 
dla wielu ofiar kończącego się samobój-
stwem. Za to lubił błogosławić najmłod-
szych, z dobrotliwym uśmiechem brać 
ich ręce i przytulać. Santo subito! Tak 
bardzo ukochał dzieci?

abracadabra1 @lesnojeziorska
Gdyby nie JP2 to Polska by była dzisiaj 

normalnym europejskim krajem świec-
kim, gdzie żyją sobie katolicy, a państwo 
przestrzega praw człowieka. Jak np. 
w Belgii, bo to też katolicki kraj. Zamiast 
tego, jesteśmy czarną dziurą, gdzie poli-
tykami rządzi kler i jakieś sekty religijne 
(Ordo Iuris, Opus Dei, Radiorydz). Po-
nad głowami obywateli (w tym świeckich) 
episkopat ustanawia kanoniczne prawa, 
a wyznawcy przerodzili się w niebez-
piecznych fundamentalistów religijnych, 
zupełnie jak w państwach arabskich. 
W ogóle, cóż to za określenie: owce i pa-
sterze? Takie słowa w XXI wieku ? Wier-
ni w kościołach powinni to wybuczeć za 
każdym razem; chyba, że czują się na-
prawdę owcami do strzyżenia.

robertw18 @lesnojeziorska
To było bardziej upajanie się „zdo-

bywaniem świata” i własną wielkością. 
A wszystko, co psuło obraz, miało być, 
w miarę możliwości, zamiatane pod ko-
bierzec lub dawane „do archiwum” (jak 
przypomina p. Ratzinger).

kletos @lesnojeziorska
To jest skutek wiary (co ma miejsce 

w przypadku katolików), że instytucja 
Watykanu i ich organizacja, którą nazy-
wają kościołem, jest: święta, dobra, miła 
Bogu i zgodna z Jego wolą.

Papież, i nie tylko on, po prostu, bro-
nią organizacji! To jest zachowanie zna-
ne ze świata.

scytowie @sacress
Wojtyła, aktor dramatyczny... Dobrze 

to rozegrał. Głupich do końca ogłupił, 
a cwaniactwo go wspierało, bo jednocze-
śnie wspierało swoją watykańską sektę! 

1980 r. – Beatyfikacja jezuity José de An-
chieta, który twierdził: „Miecz i żelazny 
pręt to najlepsi kaznodzieje”. Podczas 
beatyfikacji masowego mordercy Indian, 
papież Jan Paweł II nazwał go aposto-
łem Brazylii, wzorem dla całej generacji 
misjonarzy i siebie samego. Nie pierw-
szy to przypadek wyniesienia zbrodnia-
rza na ołtarze. 1992 r. – Papież Jan Pa-
weł II ogłasza, że potępianie Galileusza 
za głoszenie heliocentrycznego poglądu, 
iż Ziemia krąży wokół Słońca (a nie na 
odwrót), było błędem. Rehabilitacja Gali-
leusza trwała 359 lat.

1993 r. – Watykan uznaje istnienie 
państwa Izrael.

2000 r. – 13 marca Kościół przyznaje, 
że w ciągu wieków popełnił wiele grze-
chów w dziedzinie praw człowieka i wol-
ności religijnej. O przebaczenie proszeni 
są m.in. Żydzi, kobiety i ludy tubylcze. 
Za przebaczeniem nie idą żadne czyny, 
które mogłyby naprawić lub upamiętnić 
wyrządzone krzywdy, ale za to wize-
runek Kościoła poprawia się w oczach 
wiernych.

occam @scytowie
A jaki jest wiek przyzwolenia w Waty-

kanie ? Ciągle mogą dmuchać 12 latki?

marymania @occam
Zmienili dopiero w 2013 roku i to aż 

na 18. To ładnie wygląda zapisane na 
papierze i robi dobre wrażenie. Przecież 
oni tam prawo i tak mają w ddoopie.

Jacky
Przez tysiąclecia KK zgromadził taki 

majątek, że nie lęka się, bo wie, że prze-
trwa i te chude lata, które przyjdą nieba-
wem. Ten kto widział siedzibę piotrową 
zdaje sobie sprawę, że jest to najbogat-
sza grupa społeczna na świecie. Tak, 
księża to odrębna „grupa społeczna”, 
która – mimo różnic językowych, naro-
dowościowych czy etnicznych jej człon-
ków – jest najmocniejszą i najbogatszą, 
a z drugiej strony najdroższą w utrzyma-
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niu społecznością na naszym realnym 
świecie.

Krzysztof
Biskupi to po prostu święci ludzie, 

nawet można powiedzieć kryształowi. 
Tacy ludzie wyznaczają nam kierunek 
moralnej odnowy. Z nimi rząd konsultuje 
ustawy, jakie należy uchwalać. Wskazują 
jedyne słuszną partię w czasie wyborów, 
popierają sędziów TK. No i najważniej-
sze należą do pierwszego sorty, w co nikt 
nie wątpi. A to wszystko robią nawet nie 
licząc na 500 plus. Z nimi rząd PiS tań-
czy i śpiewa. Jarosław ma rację, ich trze-
ba bronić jak Polski. Za nich liczni wierni 
są gotowi oddać nie tylko życie, ale na-
wet dusze. I tylko reszta społeczeństwa 
taka zagubiona! Chce sama decydować 
o prokreacji w swoich rodzinach. Nie 
chce świętego państwa, tylko świeckie-
go. Nawet nie chce tej władzy, która robi 
wszystko, by poszli do nieba.

qwer
Kościół przetrwa, bo jest ludziom po-

trzebny. W końcu ci, którzy go zwalczają, 
będą chcieli mieć katolicki pogrzeb, bo 
prawie wszystkie groby mają krzyże.

wieści z netu
A najlepiej i najprościej byłoby zdele-

galizować tę organizację krk wzajemnej 
adoracji i dwubóstwa, nie mającą nic 
wspólnego z Bogiem, Jego Prawem i na-
ukami Chrystusa!

Pierwszym nieomylnym bóstwem – 
bogiem człowiekiem – jest papież, zrów-
nany przez krk z samym Chrystusem. 
A oto co powiedział sam „święty” Jan Pa-
weł II człowiek o sobie jako papieżu:

„Pragnę odwołać się do słów Chrystu-
sa, a zarazem do moich pierwszych słów 
z Placu św. Piotra. A więc: ‘Nie lękaj się’, 
gdy cię ludzie nazywają Namiestnikiem 
Chrystusa, gdy mówią do ciebie: Ojcze 
Święty, albo też Wasza Świątobliwość, 
lub używają tym podobnych zwrotów, 
które zdają się być przeciwne Ewange-
lii. Przecież Chrystus sam powiedział: 

‘Nikogo (…) nie nazywajcie ojcem; jeden 
bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. 
Nie chciejcie również, żeby was nazywa-
no mistrzami, bo jeden jest tylko wasz 
Mistrz, Chrystus’ (Mt 23, 9-10). Jednak-
że zwroty te wyrosły na podłożu długiej 
tradycji. Stały się pewnego rodzaju przy-
zwyczajeniem językowym i również tych 
zwrotów nie trzeba się lękać”.

A drugie ich bóstwo-bóg to sama ma-
mona, której to ciągle im mało, tak jak 
dla Rydzyka ciągle mało, mało, mało! 
Im większy nominał, i im więcej dużych 
nominałów, tym większy i wierniejszy ten 
ich bóg!

Ten zdegenerowany kościół nie zwra-
ca uwagi na swoją moralność, ale lubi 
uczyć owieczki moralności i to uwielbia – 
mówiąc im, jacy to są niemoralni!

Czyż nie widzicie jaka jest w tym rzym-
skim kościele obłuda?

I obłuda obłudę obłudą pogania? – 
Czy ktoś temu zaprzeczy?

A jak ktoś chce wiernie służyć Bogu 
i Chrystusowi, to wystarczy wziąć do ręki 
Biblię, i zacząć czytać to, co ma nam 
Bóg do powiedzenia, dla wzmożenia na-
szej wiary, jakże piękne jest Natchnione 
Słowo Boże i wolne od katolickiej tradycji 
obłudy i fałszerstwa ich teologów w ich 
katechizmach!

Czyż nie wiecie iż staniecie się Świą-
tynią Boga, gdy pozwolicie zamieszkać 
Duchowi Świętemu w waszych sercach! 
I to bez pomocy krk, ale tylko dzięki wa-
szej wierze!

“Nie wiecie, że jesteście Świątynią 
Boga, oraz że Duch Boga w was miesz-
ka? A jeśli ktoś skaża Świątynię Boga, 
tego Bóg niszczy, bowiem przybytek 
Boga, którym wy jesteście, jest święty.” 
1 List do Koryntian 3:16-17. A ty? Kim je-
steś żeby oceniać kogokolwiek? Bogiem?

marymania @aistionnelle
Nie takie rzeczy można w XXI wieku 

skołtunionemu społeczeństwu wmówić. 
Kołtun u nas nie wymarł i wiecznie żywy.
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Pierwszy z brzegu przykład to wiara, 
że wpłacenie dziś gotówki na ręce pe-
dofila w sukience i koronkach zapewni 
duszy nieśmiertelność. Ładnie ujął to 
ten klecha co wystosował list do rodzi-
ców wypisujących dzieci z lekcji religii. 
Napisał, że „nie wystarczy być dobrym 
człowiekiem”. Bez opłacenia pośrednika 
gotówką, możesz sobie czynić dobro, ale 
to ci nic nie da jeśli chodzi o przyszłość 
w raju.

merit
Ciekawe czy ktoś pomyśli o tym, żeby 

wszcząć śledztwo przeciwko wszystkim 
szefom tzw. służb w Polsce, wszystkim 
ministrom spraw wewnętrznych i wszyst-
kim premierom po roku 1989 w sprawie 
„przymykania oczu” na to, co działo się 
wśród hierarchów Kościoła w Polsce? 
Czyżby szanowni włodarze „nic nie wi-
dzieli”, „nic nie słyszeli”? Zwłaszcza pan 
Leszek Miller, który był za pan brat z bi-
skupem Głodziem i ojcem Rydzykiem?

Wacek
Najzabawniejsze jest to, że wszyscy 

komentatorzy oszczędzają – na razie – 
Jana Pawła II, głowę Kościoła, Jeśli on 
rzeczywiście był taki mądrym i sprawnym 
administratorem, to – zastanówcie się – 
czy aby na pewno nic nie wiedział, czy też 
wolał udawać, iż nie wie. W imię świętego 
własnego spokoju i – oczywiście – dobra 
kościoła. Jeszcze parę lat i wyjdą na jaw 
i te sprawy. Kto zaraz po jego śmierci 
organizował na świecie ”demonstracje” 
katolików z żądaniem „santo subito” (na-
tychmiast święty)”, by u zarania tłumić 
niewygodne pytanie o pontyfikat JPII.

Jacco
Na dzień przed beatyfikacją JP2, 

w Watykanie odbył się protest połączony 
ze sprzeciwem organizacji SNAP, repre-
zentującej 18 tysięcy byłych ofiar nad-
użyć księży z 79 krajów na trzech kon-
tynentach.

zsm-5 @krynolinka
Obawiam się, że jak konie poniosą, to 

poleci też woźnica.
Odpowiedz

krynolinka @zsm-5
Woźnica ze względu na stan zdrowia 

zostanie okrzyknięty pasażerem. Lejce 
trzymała wdowa. Wdowa poleci. Dobrej 
nocy:)

zsm-5 @sztucznypolak
Aż się prosiło o pytanie, na jakie jesz-

cze dokumenty i filmy czeka epidiaskop, 
żeby cokolwiek i samodzielnie w sprawie 
pedofilii i oczyszczenia się polskiego ko-
ścioła zrobił? Nie, żeby mnie to zanad-
to ruszało, ale pytanie, który jeszcze 
biszkopt tuszował pedofilię w Polsce 
i jakie jeszcze na ten temat mogą uka-
zać się filmy dokumentalne, kogo będą 
dotyczyły? –Byłoby miło dowiedzieć się.
Albo tak – dlaczego trzeba modlić się za 
Dziwisza? i Za co dokładnie? Itd. itp.

zsm-5 @cozano
Jest kilku dziennikarzy w TVN, którzy 

bardzo sympatyzują z polskimi hierarcha-
mi. Weźmy taką Kolędę-Zaleską. Z przy-
jemnością przyglądam się katuszom, jak 
się wije przy okazji afer w kościółku.
Ale strach przed kieckowymi terrorystami 
może być uzasadniony – jeśli ktoś stra-
chliwy i boi się utraty pracy. A mówimy 
o niezależnej stacji telewizyjnej.

sztucznypolak @zsm-5
Pytania były niby twarde i trudne.

Ale dziennikarz zadowalał się zdaw-
kowymi odpowiedziami na jedno kopyto.
Jakby się bał naprawdę klechę przy-
gwoździć.
                                             

Wybór JK i PA

Cytując opinie internautów zachowano 
oryginalną formę językową wpisów.
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  Szanuj swój wysiłek. Szacunek dla samego siebie 
prowadzi do panowania nad sobą. Jeśli osiągniesz 
jedno i drugie, zyskasz moc autentyczną. 

Clint Eastwood

 Człowiek powinien jeść po to, żeby żyć, nie żyć po 
to, żeby jeść.

Molier

 Wielu trzyma się uparcie raz obranej drogi, lecz tyl-
ko nieliczni dążą konsekwentnie do swego celu.

Fridrich Nietzsche

 Wariat: człowiek cierpiący na dużą niezależność in-
telektualną.

Ambrose Bierce

 Niektórzy uważają siebie za doskonałych tylko dla-
tego, że stawiają sobie małe wymagania.

Hermann Hesse

 Nikt nigdy nie nudzi się w barze. To nie to, co w ko-
ściele, gdzie zostaje się sam na sam z własną du-
szą.

Luis Buñuel

 Najbardziej straconym dla człowieka jest dzień, w którym się nie śmiał.
Nicolas Chamfort

 Bóg stworzył człowieka, ale nie opatentował wynalazku, i teraz może go naślado-
wać pierwszy lepszy dureń.

Jan Werich

 Bez zwierzęcia w naszym wnętrzu, jesteśmy tylko wykastrowanymi aniołami.
Hermann Hesse
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