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OD REDAKTORA NACZELNEGO

Koledzy – z zespołu – dawali mi parokrotnie do zrozumienia, że z tym antyklerykalnym, a nawet antyreligijnym radykalizmem nie powinno się „przesadzać” (a zatem i my – dotąd wolni – nie powinniśmy). Są wszak, argumentowali,
również i porządni księża, a religia (jaka by nie była?) „była od zawsze człowiekowi potrzebna”.
O ile była... potrzebna. Także ta religia, która poradziła bogobojnemu (inaczej: „porządnemu”) Agamemnonowi zarżnąć swoją córkę na ołtarzu, „by wojsko
mogło odpłynąć i flota żagle podnieść” (Lukrecjusz, O naturze rzeczy)? W sam
raz nie wiało ku Wschodowi, czyli ku Azji Mniejszej, dokąd piękna Helena została uprowadzona. Na szczęście bogini się ulitowała i tym razem nie doszło do
religijnego mordu. Podobnie jak z Izaakiem. Czas tego rodzaju ofiar mijał.
Motyw? Bo należało odzyskać żonę. W końcu własność męża. Do tego symbol. I dobry pretekst do łupieżczej wyprawy. W dodatku piękna, jeśli wierzyć gustom starożytnych Greków. A co do ich smaku w tym względzie – no cóż, zachowało się trochę świadectw rzeźbionych; niechby nawet trochę idealizowanych;
w marmurze czy alabastrze.
Wracając do potrzeby religijności: wobec tego i pastafarianie – ci od religii
spaghetti – pewnie też zaspokajają tę potrzebę... A jakąż to właściwie potrzebę zaspokajają jakoby ludzie tak różnorako religijni, chciałoby się zapytać? Od
Mezopotamczyków, Semitów i Egipcjan, przez starożytnych Greków i Rzymian
o trochę innych gustach, lecz tej samej „ofiarności” (od zwierząt po ludzi – albo
odwrotnie czy równolegle), po Teutonów czy Słowian?
Odpowiedź nieodmiennie – jak to z wdrukowanymi stereotypami – brzmi:
człowiekowi potrzeba „czegoś więcej”. Czegoś „nadprzyrodzonego”. Widać
przyrodzone przyrodzenie nie każdemu starcza.
Nie darmo patronem naszego kwartalnika jest Tadeusz Żeleński-Boy. Łączył w sobie bowiem cechy wnikliwego racjonalisty z wrażliwością społecznika,
wytrawnego krytyka literatury, z genialnym wyczuciem urody języka. Tłumacz
jakich mało. Wróg wszelkiego „brązownictwa”, pustego zadęcia i jałowej celebry. Znawca dusz ludzkich. Uważał, że nie ma ludzi złych i dobrych. Wszyscy są
po prostu ludźmi – bez zbędnych określeń. Wszelkie rozważania, czy jesteśmy
źli czy porządni, zamykał nasz Boy w wielkim nawiasie. Z przymrużeniem oka.
Porządni? Od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku wiadomo (o ile to do kogoś dociera), że „każdy ma pokusy”. Czyli? To mit z tą porządnością. Z przeznaczeniem dla – excusez le mot – osobników (osobniczek), którym wystarcza
obcowanie z mitem.
Redaktor Naczelny

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

TEMATY SPRZED LAT
Jest takie zdjęcie – zresztą dość popularne. Widzimy na nim niewysokiego
mężczyznę o podłużnej twarzy, z charakterystyczną zarysowaną wyraźnie dolną szczęką. Do tego uwodzicielski (jak w dawnych latach sądzono) niewielki
wąsik. I byłoby to jedno z milionów banalnych zdjęć, gdyby nie jego aranżacja.
Otóż mężczyzna na fotografii stoi przy kolumnie utworzonej z poukładanych
jedna na drugiej książek. Bohater zdjęcia jest znacznie niższy od książkowej
kolumny i z dużym trudem, wyciągniętą ponad głową ręką przytrzymuje szczyt
chwiejącej się sterty.
Bohaterem zdjęcia jest Tadeusz Żeleński-Boy. Lekarz, po trosze skandalista, wybitny tłumacz literatury francuskiej, kierownik literacki i recenzent teatralny. Orędownik idei świadomego macierzyństwa, od
roku 1931 współpracownik Ireny Krzywickiej, twórczyni
Poradni Świadomego Macierzyństwa.
Twórca tekstów satyrycznych, jeden z filarów krakowskiego kabaretu „Zielony Balonik”, mieszczącego się
w legendarnej kawiarni „Jama Michalika”.
W młodości mocno uzależniony od hazardu. W swych
tekstach twierdził, że nie wie i nie chce wiedzieć, ile pieniędzy (ciężko zarobionych, lecz w większości ciężko pożyczonych) zostawił przy zielonym karcianym stoliku.
Jeżeli do tego dodamy przyjaźń ze Stanisławem Przybyszewskim i pokrewieństwo z Kazimierzem PrzerwąTetmajerem, mamy piękny portret młodopolskiego bon-vivanta.
Ale czy tylko?
Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że w dziejach kultury polskiej nie było człowieka, który tak wiele
uczynił dla wprowadzenia literatury i filozofii francuskiej
do obiegu kultury narodu w dorzeczu Wisły.
Jego teksty powodowały furię środowisk klerykalnych, skrajnych konserwatystów. Godziły w poczucie
własnej wartości nadętych głupców, których poglądy
mocno zalatywały naftaliną. I znowu kolejny paradoks:
Żeleński-Boy był „pełnowymiarowym” szlachcicem herbu Ciołek. Tego samego, którym pieczętował się m. in. ostatni król Polski.
Po wybuchu II Wojny Światowej Boy przeniósł się do Lwowa. Władze ZSRR
powierzyły mu kierownictwo katedry literatury francuskiej na tamtejszym uniwersytecie.
Nadszedł tragiczny rok 1941, kiedy wojska niemieckie zajęły Lwów, realizując szaleńczy plan Hitlera „Barbarossa”.
W nocy z 3 na 4 lipca Tadeusz Żeleński-Boy i wielu pracowników naukowych Uniwersytetu Lwowskiego zostali aresztowani, a następnie rozstrzelani
na Wzgórzach Wuleckich. Nie wiemy, gdzie spoczął nasz patron.
Kolejny tekst Boya, który przypominamy Czytelnikom nosi tytuł „Sprawy honorowe”. I tutaj spotykamy Boya – prześmiewcę, wroga głupoty, piętnującego
2

idiotyzmy czynione pod sztandarem honoru. Gdybyśmy dzisiaj próbowali zdefiniować nasze rozumienie pojęcia honoru okazałoby się, że mamy z tym niejakie
kłopoty.
Jak bowiem pojąć honor: czy po prostu jako uczciwą wierność zasadom,
pilnowanie jakże cennej codziennej przyzwoitości bez zbędnej ostentacji?
Czy może jako ryk debila odzianego w „patriotyczną odzież” i nienawidzącego
wszystkiego i wszystkich dookoła?
Dla mnie honor nierozłącznie kojarzy się z rozumem. I tu chyba nadaję się
do rezerwatu. A przecież wraz z tragicznymi wydarzeniami sprzed lat osiemdziesięciu nie oduczyliśmy się używać rozumu. Chyba…
Wybór, opracowanie i wstęp: Piotr Augustynek

TADEUSZ ŻELEŃSKI-BOY

SPRAWY HONOROWE
Jedną z najbardziej upartych, najtrudniejszych do rozwiązania spraw są tzw.
sprawy honorowe. Istnieje snadź między
obiektywizmem zimnego prawa a poczuciem osobistej zniewagi – nieważkiej
dla szal kodeksu – rozdźwięk tak nieznośny, że od wieków honor uznał za właściwe rządzić się własnymi prawami. Ale
nic nie stoi w miejscu, obyczaje zmieniają się, narastają warstwy społeczne, pojęcia mieszają się i krzyżują; zamęt ten objął tak jednolite dawniej zasady honoru.
Teren honoru stał się miejscem schadzki
najrozmaitszych poglądów, tradycji i obyczajów, z których jedne szczycą się patyną epoki „sądów bożych”, inne zaś lśnią
nowoczesnością; powstaje galimatias pełen efektów komicznych, z którego jednak
od czasu do czasu pada jakiś strzał, przecinający w niedorzeczny, często w najniesprawiedliwszy sposób życie ludzkie. Ale
doprawdy trudno powiedzieć w tej sprawie coś, co by od dawna nie było powiedziane: wystarczy zajrzeć do starych filozofów, do Montaigne’a, Monteskiusza czy
Pascala, wszędzie znajdziemy refleksje
nad paradoksem pojedynku wobec prawa
czy religii; wszędzie nastręcza się ów dotąd nie rozwiązany dylemat. Nawet kara

śmierci, którą Richelieu tępił pojedynek,
nic nie zmieniła; przeciwnie, była to doba
istnego szału pojedynków.
Ale ta jednolita postawa wobec pojedynków zachwiała się wreszcie. Wprzód
całe społeczeństwo „ludzi honoru”
– a któż nim nie chce być? – stawało
w praktyce przeciw prawu i przeciw religii: ponad moralnością publiczną była
moralność rycerska czy dżokej-klubowa.
Skomplikowało się to, odkąd powstały
grupy ludzi pod każdym względem godnych szacunku, a zasadniczo nie uznających „satysfakcji z bronią w ręku”.
Ale ewolucja ta idzie powoli i powiedzmy, kulawo. Kiedy przypominam sobie
dawne lata i patrzę na dzisiejsze honorowe kolizje, stwierdzam, że łatwiej przyszło ludziom przelecieć ocean i odkryć
biegun północny niż zmienić coś bodaj na
jotę w tej sferze. Bo przypominam sobie,
bardzo dawno temu, pierwszy zatarg tych
dwóch światopoglądów, jakiego byłem
świadkiem. Byłem w Krakowie na medycynie; w środku semestru przybyła do nas
garść młodzieży warszawskiej, wypędzona z tamtego uniwersytetu za socjalizm.
Byli to chłopcy dzielni, pracowici, poważni (może aż nadto), ale hardzi, szorst3

cy w obejściu i lekceważąco patrzyli na tubylców, których uważali za galicyjskich furfantów.
Między jednym z nich a innym
kolegą, krakowianinem, przyszło do zwady słownej w prosektorium o pierwszeństwo do
jakiejś trupiej nogi. Obrażony Galicjak posłał oczywiście
w przepisowym terminie sekundantów; wyzwany oświadczył, że pojedynku z zasady nie
uznaje. Honor z jednej strony,
zasady z drugiej nie dopuściły do porozumienia; obie strony
spisały jednostronny protokół,
uznający przeciwnika za niehonorowego.
Zarówno wyzywający, jak jego sekundanci posłali (jak nakazywał kodeks) sekundantów świadkom wyzwanego; świadkowie tych świadków odpowiedzieli toż
samo: oto już dwanaście jednostronnych
protokółów – plus dwa poprzednie. Rosło
to w postępie geometrycznym, rosło lawinowo, aż objęło cały wydział lekarski; nie
było w końcu ani jednego studenta, którego by co najmniej dwóch innych nie ogłosiło na piśmie za niehonorowego. Z braku dalszych sekundantów sprawa utknęła:
każdy schował do biurka kolekcję protokółów i życie popłynęło swoim torem. Rzecz
strawiła sama siebie własnym ekscesem,
doprowadzoną do absurdu logiką. Bakcyle honoru zjadły całą pożywkę i obumarły. Byłem też oczywiście w takiej parze sekundantów; o ile pamiętam, ci, którzy minie odsądzili od honoru (i ja wzajem ich),
to był późniejszy poseł Kunicki1 i późniejszy profesor anatomii Gliński. Z Glińskim
spotykaliśmy się później nieraz w różnych okazjach jako asystenci uniwersyteRyszard Kunicki (1873-1960) – lekarz i działacz socjalistyczny na Śląsku Cieszyńskim, poseł
do Rady Państwa w latach 1907-1911 i na Sejm
Ustawodawczy w latach 1919-1922.
1

4

Pojedynek – XIX wiek

tu; z początku nie wiedzieliśmy, jak się zachować, ale w końcu uznaliśmy, że skoro obaj jesteśmy niehonorowi, możemy
ze sobą przestawać: węglarz nie pobrudzi
drugiego węglarza. I śmiejąc się uścisnęliśmy sobie ręce. Zdaje mi się, że ze wszystkimi było po trosze tak samo. Bo oczywiście żadna z tych spraw honorowych, które
zajęły kilka miesięcy życia uniwersyteckiego, nie doczekała się załatwienia; nie
było sposobu – były to niby „linie wichrowate”, które się nigdzie nie przetną.
Na ogół braliśmy te rzeczy bardzo
serio. Pamiętam sytuację, gdy z powodu wylewu Wisły koniec ulicy Wolskiej
był zalany, wraz z domem, gdzie na parterze mieszkał ktoś, kogo miało się wyzwać. Sekundanci wsiedli do łodzi rybackiej kursującej po zalanych ulicach i po
formie w terminie 24 godzin, w przepisowych czarnych tużurkach, weszli przez
okno do pokoju przeciwnika, gdzie zostawili na stole bilety wizytowe.
Ale przypominam sobie zwłaszcza jedną sprawę, która doskonale maluje trudności mogące wynikać z sytuacji, w których dzieciństwo kombinuje się
z rzeczą groźną.

Było tak. Dwóch artystów przemówiło się2 o coś; jeden poprosił drugiego,
aby go zechciał uważać za nieznajomego. W jakiś czas potem spotkali się w towarzystwie. Stosownie do wyrażonego
życzenia, drugi, witając się z kilkoma
znajomymi, udał, że nie widzi pierwszego, i nie podał mu ręki. Tamten, który
już zdążył zapomnieć o swojej prośbie,
z natury porywczy, nie namyślając się
długo, wyciął mu policzek.
Głupia sprawa! Obaj porządni ludzie, obaj tędzy artyści, poszło właściwie
o nic, nieporozumienie. Ale cóż, „obraza
trzeciego stopnia”! Sekundanci obu stron
należeli do tego samego kółka i z jednaką życzliwością odnosili się do obu wrogów: czuli konieczność zmazania obrazy.
Ale pojedynek… malarze… Nuż jeden
drugiego zrani w rękę, diabli wezmą malarstwo… dla takiego głupstwa! Zanim
przyszło do urzędowego spotkania sekundantów, zaczęły się pokątne konszachty.
Nieśmiało, półsłówkami jedna strona zaczęła sondować drugą, czy nie mogłoby się zdarzyć, żeby do pistoletów – bo
oczywiście o czym innym nie mogło być
mowy – zapomnieć włożyć kul? Skoro
obraza – mimo iż ciężka – była nieporozumieniem, symboliczne jej zmycie mogłoby wystarczyć… Gdy poufnie rzecz
zdała się dojrzałą, sekundanci zebrali się
urzędowo. Wszystko odbyło się z największą powagą, nikt nie robił najlżejszej
aluzji do prywatnych pogwarek; uznano
w oschłych słowach, że obraza jest ciężka, że wymaga zadośćuczynienia z bronią w ręku, i to na najostrzejszych warunkach. Ustalono dwadzieścia kroków,
trzy strzały, pistolety gwintowane (co sobie mieli żałować); postarano się o lekarzy, którzy oczywiście nie byli w sekrecie i którzy, jak w owej nowelce Prusa,

porozkładali na trawie z wielkim przejęciem błyszczące kleszcze położnicze;
i w śliczny majowy ranek w zielonym lasku odbyło się spotkanie. Trzeba oddać
sprawiedliwość przeciwnikom, że stawali wybornie; a niewinność tego pojedynku nie zmniejsza w niczym ich zasługi,
ponieważ nie mogli wiedzieć o niczym.
Nawet po pierwszym strzale jeden z nich
zwrócił uwagę, że pistolet coś nie szarpie
i chciał interpelować „prowadzącego walkę”. Ale trafił nie na byle kogo. Mieliśmy
w naszym kółku złotego młodzieńca3, byłego austriackiego oficera ułanów, który za jakieś młodzieńcze lekkomyślności
był „zdyskwalifikowany”, ale znał się doskonale na technice honoru i jego spraw.
Jak często się dzieje, miły ten i poczciwy
chłopiec przystał do artystów mających
swobodniejsze pojęcie o świecie i stał się
w ich gronie wyrocznią w rzeczach honoru. Ten właśnie „prowadził walkę”.
Trzeba było widzieć, jak huknął na niewczesnego sceptyka, jak go terroryzował zabraniając się odzywać słowem i nie
zostawiając mu ani chwili czasu na niedyskretne wątpliwości. Patrzyłem na niego z admiracją i myślałem sobie, że temu
człowiekowi powierzyłbym w danym razie mój honor bez wahania.
Ale mówiąc poważnie, kto wie, czy
szersze zastosowanie tej metody pojedynkowej (coś na kształt słynnej niedźwiedziej skóry Wojskiego z Pana Tadeusza)
nie byłoby tu najskuteczniejszym antidotum.
Pojedynki umarły łagodną śmiercią… 

2
Chodzi tu o Kazimierza Sichulskiego i prawdopodobnie o Stanisława Janowskiego.

3
Leoncjusz Wybranowski, pierwszy mąż Jadwigi Mrozowskiej.

1928
Ze zbioru opracowanego przez
Henryka Markiewicza
„Boy o Krakowie”, Wydawnictwo
Literackie, Wyd. II, Kraków 1973.
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MYŚLĄC BELFREM
PIOTR AUGUSTYNEK

I CO TERAZ?
Jak podają oficjalne, rządowe źródła,
pandemia ustępuje. Przynajmniej na razie. Społeczeństwo zaczyna przypominać sobie o czasach sprzed zarazy. Coraz
mniej znienawidzonych maseczek, coraz
więcej ludzi na Krupówkach, na sopockim „Monciaku” i wszędzie tam, gdzie
trzeba się pojawić w czasie wolnym.
Choćby pod groźbą zadeptania. Nic to –
my sobie wypoczywamy.
Światłą decyzją władz Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej młodzież wróciła do
szkół. Na niecały miesiąc. Czy potrzebnie? Moim zdaniem nie. Przecież te cztery (licząc na wyrost) tygodnie niczego
nie wniosły do życia polskiej szkoły. No,
może poza propagandowym efektem, że
najgorsze już za nami.
Pojawia się kilka pytań, które warto zadać, choć (moim zdaniem) nie należy naiwnie liczyć na ich poważne potraktowanie, a tym bardziej na merytoryczną odpowiedź ze strony władz. Mimo
wszystko – będę naiwny i zapytuję.
Pytanie pierwsze:
Czy zamiast działań pozornych, mających stworzyć wrażenie troski o stan
emocjonalny uczniów, nie trzeba było
opracować konkretnego planu działań
mających choćby zmniejszyć „pokowidową” traumę uczniów?
Psychologowie, pedagodzy, ba! – nawet nieliczni psychiatrzy opiekujący się
dziećmi i młodzieżą – otwarcie sygnalizują (nie od dzisiaj), że nastąpiło uszkodzenie relacji społecznych w grupach rówieśniczych i w całych szkolnych społecznościach. Jeszcze przed epidemią
niepokoiliśmy się losem uczniów „przy6

spawanych” do tabletów i telefonów komórkowych. Obserwowaliśmy rosnącą niechęć do bezpośrednich kontaktów.
Biadaliśmy nad tym, że młody człowiek
znacznie lepiej czuje się w rzeczywistości wirtualnej niż w realu. Łatwiej na-

stolatkowi (młodszym też) porozumieć
się poprzez formy komunikacji cyfrowej
niż po prostu poprzez zwykłą rozmowę,
gdy trzeba komuś popatrzeć w oczy, zrozumieć mowę ciała, gdy należy zbudować
choćby bardzo proste zdanie.
„Uwięzienie” w zdalnym nauczaniu
na przestrzeni kilku miesięcy może jeszcze przez długi czas odbijać się będzie nie
tylko na poziomie wiedzy uczniów, lecz
i na relacjach na linii uczeń – nauczyciel.
Taką sytuację dydaktyczną, jaką stworzyło zdalne nauczanie, wszyscy przeżyliśmy po raz pierwszy. Nikt tego wcześniej
nie „przećwiczył”. Wszyscy musieliśmy
się tego nauczyć. A jak wyszło? Czas pokaże.
Pytanie drugie:
Czy ktoś rozważa na poważnie hipotetyczną sytuację, gdyby trzeba było powrócić do zdalnego nauczania, bo (odpu-

kać!) pojawiła się czwarta fala pandemii?
Mamy przewidziane i opracowane stosowne procedury, czy nie mamy?
Pytanie trzecie:
Czy zostały opracowane wnioski, jakie wynikają z sytuacji, w jakiej znalazła się społeczność szkolna? Nie chodzi
mi tu o próby ukarania kogokolwiek za
kryzys, w jakim niewątpliwie znalazła
się polska edukacja. Mam na myśli stworzenie programu (i warunków realizacyjnych) wspomagającego – zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców i uczniów.
Słabości systemu, jakie obnażyła pandemia mogą stać się znakomitą sposobnością do odważnych działań naprawczych.
Powiedzmy otwarcie: gdyby nie ofiarna praca większości kadry pedagogicznej, skala kryzysu byłaby znacznie większa. I znów powtarza się
stare zjawisko: nauczycieli obwinia się o wszystko, co złe w systemie edukacji, w razie zagrożenia
wprowadza się coraz to nowe wymogi, by w zamian za to godziwie nie zapłacić. Nie chodzi o wysupłanie jakichś „covidowych
ekwiwalentów”, czy nagród, bo
to w niczym nie polepszy sytuacji
finansowej pracowników oświa-

ty. Trzeba głośno powiedzieć: rządzący muszą sprawić, by nauczyciel, pedagog i wszyscy pracujący w oświacie nie
byli w dolnych strefach płac w Rzeczypospolitej. Źle płatny belfer to katastrofa o odłożonych w czasie skutkach. Boję
się, że z tej sytuacji pokorny belfer wyjdzie poobijany zdrowotnie (somatycznie),
psychicznie i finansowo.
Jest takie przysłowie: „Pokorne cielę dwie matki ssie”. Mnie korci, aby dokonać modyfikacji, by zabrzmiało to tak:
„Pokorne cielę zawsze chodzi głodne”.
Pytanie czwarte; choć ostatnie, to najważniejsze:
Jak ma wyglądać reforma programowa szumnie zapowiadana przez Pana Ministra?
Czy nie będzie to czysta indoktrynacja? Czy projekt tejże reformy będzie konsultowany w poważny sposób w poważnym gronie fachowców?
Może dosyć tych pytań. Wiem bowiem, że i tak nikt na nie (przynajmniej
w obecnej sytuacji) nie odpowie. Coś bowiem mówi mi, że znowu Tadeusz Żeleński-Boy miał rację, gdy pisał:
„Polska mi już obrzydła;
Za dużo święconej wody,
Za mało zwykłego mydła”.
I co teraz?
Co dalej? 
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ETYKA DLA MŁODZIEŻY
Prezentujemy Szanownym Czytelnikom tekst pochodzący z wiekopomnego
dorobku MARKA TULIUSZA CYCERONA (106 r. p.n.e. – 43 r. p.n.e.). Cyceron
był przede wszystkim znakomitym mówcą, a także uczonym w prawie i filozofii.
W swoim pracowitym życiu pełnił wiele ważnych ról. Przyczynił się do wykrycia
słynnego spisku Katyliny. Jak na ironię – sam padł ofiarą spisku i został zamordowany na rozkaz Marka Antoniusza.
Rozważania „O starości” („De senectute”) wchodzą w skład tzw. „Rozmów
tuskulańskich”. Odbiorca ma okazję przekonać się o wiecznotrwałym charakterze konfliktu pokoleń, o uproszczonym pojmowaniu złych i dobrych stron
wieku podeszłego. To bardzo dobry temat do rozważań – szczególnie dla ludzi
młodych, którzy starość traktują w kategorii abstraktów. A jednak…
Fragment ten został przetłumaczony przez Zofię Cierniakową (Wielcy filozofowie. Cyceron, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1963).

MAREK TULIUSZ CYCERON

O STAROŚCI
Brak
rozwagi jest, jak wiemy,
cechą młodości –
rozsądek przychodzi z późnym wiekiem.
– „Ale z wiekiem pamięć słabnie”. Owszem –
lecz tylko wtedy,
gdy jej nie ćwiczyCyceron
my lub jeśli z natury mamy umysł mniej
żywy. Temistokles pamiętał nazwiska
wszystkich swych współobywateli. Czy
przypuszczacie, że na starość mógłby pozdrowić Arystydesa jako Lizymacha? I ja
przecież pamiętam nazwiska nie tylko
żyjących, ale i ojców, i dziadków. I choć
nasze przysłowie mówi, że tracimy pamięć odczytując napisy grobowe, zupełnie się tego nie obawiam. Raczej czytając
je przypominam sobie zmarłych. Nie słyszałem też, by jakiś stary człowiek zapomniał, gdzie swój skarb zakopał. Pamięta
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doskonale to, na czym mu zależy: terminy sądowe, nazwiska swoich dłużników
i wierzycieli.
A wszyscy biegli doradcy prawni,
pontyfikowie, augurzy, filozofowie – jakże wiele, mimo starości, pamiętają. Człowiek stary może zachować nienaruszone
władze umysłowe, byle tylko nie zaprzestał nad nimi pracować. A mówię to nie
tylko o starości ludzi znanych, piastujących wysokie urzędy, ale i o ludziach prywatnych, prowadzących spokojne życie.
Sofokles, który tworzył swe dzieła
do bardzo późnej starości, został pozwany przed sąd przez swych własnych synów. Żądali oni, by uznano go za zdziwaczałego i niezdolnego do kierowania majątkiem, bo zaniedbywał go zajmując się
pisaniem tragedii. (Podobne prawo, odsuwające od zarządzania majątkiem źle
gospodarujących rodziców, istnieje i u
nas). Sofokles za całą swoją obronę przeczytał podobno sędziom swoją świeżo napisaną tragedię – Edyp w Kolonie i zapy-

tał, czy uważacie ją za dzieła człowieka
zdziwaczałego? I sędziowie uwolnili go.
Czyż więc starość zmusiła jego lub Homera, Hezjoda, Symonidesa, Stezychora
i przed chwilą wspomnianego Izokratesa,
Gorgiasza, albo najznakomitszych filozofów: Pitagorasa, Platona, Ksenokratesa,
czy późniejszych: Zenona, Kleantesa lub
znanego wam z Rzymu stoika Diogenesa,
do tego, by zamilkli i nie tworzyli więcej?
Śmierć dopiero położyła kres ich twórczości. Ale pomijając już te tak wzniosłe
zajęcia mogę wyliczyć moich sąsiadów
i przyjaciół, rolników z Sabinum. Nie ma
roku, by obeszła się bez ich udziału jakakolwiek poważniejsza praca na roli: ani
siejba, ani zbiórka, ani przechowywanie
zboża i owoców. Nic w tym zresztą dziwnego. Nie ma wśród nich starca, który by
nie miał nadziei pożyć jeszcze rok. Lecz
to jest ciekawe, że wkładają oni wiele trudu również w takie prace, o których wiedzą, że skorzystać z nich już nie będą mogli.
– Sadzi drzewa, lecz owoc wiek przyszłych pokoleń z nich zbierze – mówi Stacjusz w swoich Synefebach. Bo na pewno
rolnik, choćby nie wiem jak stary, zapytany, dla kogo sadzi te drzewa, bez wahania odpowie: Dla bogów nieśmiertelnych,
których wolą jest, bym nie tylko dziedziczył, ale również przekazał coś od siebie
potomkom. (…)
A już zupełnie zgodzić się nie mogę
na inne zdanie tego poety:
– To mam za najsmutniejsze w starości,
iżeśmy / W tym wieku stali się ludziom
obmierzli.
Nic podobnego! Możemy się im stać
raczej mili niż obmierzli. Jak bowiem
mądrych starców cieszy widok ludzi młodych i obiecujących, a miłość i szacunek, jakich od nich doznają, umila i czyni lżejszą ich starość – tak młodzież potrafi jednak docenić doświadczone rady

starszych, które uczą ich miłości cnoty.
Przynajmniej co do mnie, to czuję, że nie
mniej jestem wam miłym niż wy mnie.
Widzicie zatem, że starzec nie musi być
ociężały i gnuśny, ale że potrafi pracować, wykazać energię i być zawsze czynnym. W tych sprawach, naturalnie, którymi się przedtem zajmował.
Ale zdarza się nawet, że nie poprzestaje
na tym, czego się poprzednio nauczył. Solon na przykład chwali się w swych wierszach, iż starzejąc się uczył się co dzień
czegoś nowego. Właściwie to i o mnie coś
podobnego można powiedzieć. Już przecież w starości zająłem się literaturą grecką, na którą rzuciłem się tak chciwie, jak
człowiek, który chce ugasić długotrwałe
pragnienie. Z niej to właśnie czerpię owe
przykłady, które wam podaję. Nawet kiedy usłyszałem, że Sokrates uczy się grać
na lirze (zwyczajem dawnych Greków),
próbowałem i ja go naśladować. W pracę jednak nad literaturą włożyłem wiele
trudu.
Przechodzę teraz do drugiego zarzutu,
jaki stawia się starości. Otóż stwierdzam,
że jak będąc młodym nie pragnąłem sił
wołu ani słonia – tak teraz nie pragnę sił,
jakie miałem w młodości. Uważam, że
należy korzystać z tego, co naszych sił
nie przerasta. Czyż może być coś bardziej
godnego pożałowania nad ten okrzyk Milona z Krotony, który będąc starcem i widząc atletów ćwiczących na stadionie,
wykrzyknął spojrzawszy na swe ramiona: „Ach, te już naprawdę są martwe”. To
ty jesteś martwy, nie one, błaźnie. Sławę
swoją zawdzięczasz nie sobie samemu,
ale swoim muskułom i płucom.
Czegoś podobnego nigdy nie powiedziałby żaden z naszych prawników, którzy służą radą swym współobywatelom –
jak Sekstus Eliusz, czy też z czasów dawniejszych Tyberiusz Korunkaniusz lub nie
tak dawno zmarły Publiusz Krassus. Do
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ostatniego tchnienia służyli oni swą wiedzą współobywatelom.
Jedyny wyjątek zrobiłbym dla mówcy, gdyż obawiam się, że głos jego traci
z czasem na dźwięczności. Wymowa bowiem wymaga oprócz talentu i sił także
mocnych płuc. Ale (nie wiem, czemu to
przypisać) nawet w starości głos czasem
zachowuje swe harmonijne brzmienie.
Ja jeszcze teraz to odczuwam, a widzicie przecież, ile mam lat. I mogą być piękne, spokojne i łagodne słowa starca; a jeśli przy tym potrafi mówić jasno i przyjemnie – łatwo zyska sobie wymowny
starzec słuchaczy. Jeśli i to jest dla kogoś
niedostępne, to przecież może dzielić się
ze swoim w tym przedmiocie doświadczeniem, z takim na przykład Scypionem
i Leliuszem.
A cóż może być bardziej wzruszającego niż starzec otoczony garnącą się do
niego młodzieżą? Bo chyba nie będziemy
twierdzić, że stary człowiek nie ma już
na tyle sił, by móc uczyć, wychowywać,
kształcić i przygotowywać ją do przyszłych obowiązków. Nie wyobrażam sobie bardziej wzniosłego zajęcia. Zawsze
uważałem za szczęśliwych obu Scypio10

nów, Gnejusza i Publiusza, i dziadów
twoich, Lucjusza Emiliusza i Publiusza
Afrykańskiego, widząc ich w otoczeniu
grona szlachetnej młodzieży.
Człowieka bowiem, który uczy cnoty, należy uznać za szczęśliwego wtedy
nawet, gdyby opuszczały go nadwątlone
wiekiem siły. A zresztą ten brak sił, wynikły jakoby ze starości, najczęściej ma
w młodości swe źródło. Rozwiązła i nieopanowana młodość przekazuje starości
wycieńczone już ciało. Czytamy u Ksenofonta, że Cyrus umierając (a był już wtedy bardzo stary) twierdził, że nigdy nie
zauważył, by miał w starości mniej sił,
niż kiedy był młody. Przypominam też
sobie z moich lat dziecinnych Lucjusza
Metella (który w cztery lata po mym drugim konsulacie został najwyższym kapłanem i przez dwadzieścia jeden lat urząd
ten piastował), że do końca życia miał tyle
sił i energii, iż nigdy nie uważał się za starego. O sobie mówić nie potrzebuję, chociaż jest to zwyczajem starych ludzi, którym zwykło się to wybaczać.
Wiecie, że Nestor u Homera często
i dużo mówi o swych zaletach. Dożył już
trzeciego ludzkiego pokolenia, a widocz-

nie nie miał powodu do obaw, by poczytano za gadulstwo czy zarozumiałość, jeśli się będzie słusznie chwalił. „Z ust jego
– jak mówi Homer – płynęła mowa słodsza od miodu”. Do tego nie potrzebne mu
były siły fizyczne. A wódz Greków twierdził, że gdyby miał dziesięciu ludzi podobnych nie tyle do Ajaksa, ile do Nestora, na pewno przy ich pomocy w krótkim
czasie zdobyłby Troję.
Powiem jednak jeszcze o sobie. Mam
obecnie rok osiemdziesiąty czwarty /73?
red./. Chciałbym oczywiście pochwalić
się takimi siłami, jak Cyrus. Nie są one
jednakże już takie, jakie miałem, gdy
walczyłem jako prosty żołnierz, a później jako kwestor podczas wojny punickiej i jako konsul w Hiszpanii, czy też
w cztery lata później jako trybun wojskowy pod Termopilami, za konsulatu Manliusza Glabriona. A jednak, jak widzicie,
starość nie zrobiła mnie jeszcze zupełnie niedołężnym i nie złamała, jeśli zabieram głos i w senacie i na mównicy, jeśli
mogę służyć radą i pomocą przyjaciołom,
klientom i tym wszystkim, z którymi łączy mnie prawo gościnności.
Nigdy też nie zgadzałem się z owym
starym i chwalonym przysłowiem, że
trzeba wcześnie się starzeć, by dłużej korzystać z przywilejów starości. Co do
mnie, wolałbym być starym raczej krócej,
niż stać się starcem wcześniej, nim się zestarzeję. Jak dotąd więc zawsze byłem na
usługi każdego, kto miał do mnie jakąś
sprawę.
Powiecie jednak, że nie mam już takich sił jak wy. Naturalnie. Ale wy – czy
macie siły setnika Tytusa Poncjusza?
A jeśli nie, to czy on jest przez to lepszy
do was? Chodzi po prostu o to, by każdy
ograniczył się do tego, na co go stać. I nie
porywał się na rzeczy przerastające jego
siły – a na pewno nie będzie się męczył
tym, że nie ma sił większych. Milon po-

dobno przeszedł przez stadion w Olimpii niosąc na barkach żywego wołu. Czy
wolelibyście wobec tego mieć siłę mięśni
Milona, czy też siłę umysłu Pitagorasa?
Oczywiście, gdy są te siły, należy z nich
korzystać – gdy jednak się ich już nie ma,
nie trzeba z tego powodu rozpaczać. Chyba że uważacie, iż młodzieniec powinien
żałować, że nie jest dzieckiem, a człowiek
już dojrzały, że nie jest młodzieńcem.
Życie nasze ma swój ustalony bieg,
a droga natury jest jedna i prosta. Każda
pora życia ma sobie tylko właściwy charakter: dziecko jest słabe i niepewne, młodzieniec śmiały i porywczy – wiek ustalony /stateczny – red./ cechuje już powaga,
a starość jest wiekiem zupełnej dojrzałości. Są to naturalne cechy każdego okresu życia, z których powinno się korzystać
w swoim czasie. A słyszałeś zapewne,
Scypionie, jaki tryb życia prowadzi Masynissa, od dawna połączony z waszą rodziną więzami gościnności. Ma on teraz
lat dziewięćdziesiąt. Kiedy się wybierze
w drogę pieszo, to już na konia nie wsiądzie, jeśli zaś konno, jedzie tak do końca.
Deszcz czy zimno, zawsze z odkrytą głową. Wyjątkowo zahartowany na wszelkie trudy, spełnia wszystkie powinności
i obowiązki swego stanu. Możemy więc
przez ćwiczenie i panowanie nad sobą zachować nawet na starość coś z krzepkości
poprzednich lat.
A choćby nawet starość już sił fizycznych nie miała – to przecież nikt od niej
ich nie wymaga. Zarówno prawa, jak
i zwyczaje zwalniają nasz wiek od tych
zajęć, przy których siły fizyczne są konieczne. Nie żąda się więc od nas nawet
tego, czemu podołać możemy – a cóż dopiero tego, co nasze siły przerasta. „Jednak – powiecie – jest wielu starców tak
niedołężnych, że żadnym obowiązkom
ani zwykłym wymaganiom życia podołać nie mogą”. To prawda – jest to jednak
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skutek słabego w ogóle zdrowia, a nie starości.(…) Cóż zresztą dziwnego, że i starcy bywają niekiedy słabowici, jeśli i młodzi tego uniknąć nie mogą? Należy, drodzy moi, nie dać się starości i jej wady
skrzętnie wyrównywać, walczyć z nią,
jak się walczy z chorobą. Trzeba też mieć
wzgląd na zdrowie: używać w miarę ćwiczeń, jeść i pić tylko tyle, by wzmocnić
siły, a nie osłabić ich nadmiarem jedzenia.
Nie należy się jednak ograniczać jedynie do troski o ciało. O wiele bardziej
jeszcze dbać trzeba o władze umysłowe i duchowe. One bowiem podobne są
w starości do lampy, która gaśnie, jeśli do
niej nie dolejesz oliwy. Ciało robi się /
staje się/ ociężałe /zmęczone/ przez
długie ćwiczenia – władze nato-

miast umysłowe zaostrzają się. Jeśli zaś
chodzi o starców, których Cecyliusz nazywa „głupimi starcami z komedii”, to
należy mieć tu na myśli tylko starców łatwowiernych, otępiałych i gnuśnych. Są
to jednak wady nie starości w ogóle, ale
cechy starców pozbawionych energii, niedbałych i ospałych. Jak swawola i rozpusta są raczej cechami młodzieży i to takiej tylko, która ma złe skłonności – tak
ten rodzaj głupoty starczej, który nazywamy zdziecinnieniem, jest cechą starców o słabym umyśle. (…)
Bowiem starość tylko wtedy zdobywa
sobie szacunek, jeśli sama umie się bronić, jeśli się swych praw nie zrzeka, jeśli
nikomu się niewolniczo nie poddaje, ale
do samego końca panuje nad swym
otoczeniem. (…) 

WOLNOŚĆ SŁOWA
Robert Lamennais, pisarz i ideolog tzw. socjalizmu chrześcijańskiego,
za opublikowanie swojej broszury Naród i rząd został skazany na rok więzienia.
Gdy znakomity historyk Jules Michelet odwiedził go, zauważył, że
z murów kapała woda, błagał więc przyjaciela, żeby natychmiast zażądał
zmiany celi, ponieważ długo nie wytrzyma w tak fatalnych warunkach.
Lamennais jednakże odmówił stanowczo, a gdy Michelet zapytał o przyczynę takiego uporu, odpowiedział:
- Bo nie chcę, żeby, gdy na nich przyjdzie kolej siedzenia tutaj, mogli
się powołać na ten przykład.
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RELIGIOZNAWSTWO
BOGUMIŁ M. WOŹNIAKOWSKI

WOLNOMULARSTWO W POLSCE
W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
Część I
Po powstaniu w 1920 roku narodowej
obediencji – Wielkiej Loży Narodowej
„Polacy Zjednoczeni” (w 1931 roku nastąpiła zmiana jej nazwy na Wielką Lożę
Narodową Polski; o tym, jak do tego doszło, pisałem w poprzednim 88 numerze
FMW) – działalność lóż nabrała większego rozmachu. Oprócz już działających ośmiu („Kopernik”, „Łukasiński”,
„Machnicki”, „Kościuszko”, „Wolność
Przywrócona”, „Sowiński”, „Mickiewicz”, „Prawda”) powstawały następne. I tak w 1921 „Henryk Dąbrowski”
i „Trzech Braci”, w 1922 „Traugutt”,
w 1923 „Norwid” i „Wiernych Przyjaciół” a w 1927 „Prawo Ludu”. Wszystkie te loże działały w Warszawie. Pierwszą próbą funkcjonowania poza stolicą
było utworzenie w połowie 1921 w Wilnie loży „Tomasz Zan”; a warto wspomnieć, iż w tym okresie Wilno było stolicą tzw. Litwy Środkowej i nie leżało
w ówczesnych granicach państwa polskiego. W następnych latach utworzona została w 1924 loża „Staszic” w Sosnowcu, ,„Gabriel Narutowicz” w Łodzi w 1926 oraz „Przesąd Zwyciężony”
w Krakowie w 1935.
Wielkiej Loży Narodowej podlegała
też, powstała pod koniec 1920 w nieznanej miejscowości, jedyna ukraińska placówka masońska na terenie Polski – loża
„Jednanije” .Jej członkami byli emigranci z Ukraińskiej Republiki Ludowej, a przewodniczącym Polak Stanisław

Stempowski (1870-1952), minister zdrowia i opieki społecznej w rządzie URL,
następnie członek Centralnego Komitetu
Ukraińskiego w Polsce; w późniejszym
okresie wielce zasłużony działacz wolnomularski. Działała mniej więcej do 1924,
kiedy to większość jej członków opuściła Polskę wyjeżdżając do Czechosłowacji
i Francji.
Odrodzone wolnomularstwo politycznie wywodziło
się z kręgu zwolenników Józefa Piłsudskiego; dlatego
mogło funkcjonować bez większych
przeszkód i na wpół
legalnie.
Dopiero
Jego śmierć w 1935
pozbawiła masonów Stanisław Stempowski
tego swoistego „parasola ochronnego”. O stosunku samego Marszałka do masonerii wiemy tylko
z relacji osób trzecich. Można się jedynie
domyślać, iż Komendantowi przyświecała zasada zaprzęgnięcia każdej siły do
służby dla państwa; przy czym żadnej
nie zezwolić na pasożytowaniu jego kosztem, a jedną z zasad wolnomularskich
jest lojalność wobec państwa. WLN bez
względu na cichy sprzeciw jej kierownictwa wobec niedemokratycznych praktyk
sanacji, nigdy nie wystąpiła z publiczną
krytyką władz, a gdy nasiliły się ataki antymasońskie z ich stron – wolała zawiesić
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swoją działalność (w terminologii masońskiej „uśpić bezterminowo”) niż narazić
się na zarzut braku subordynacji wobec
władzy państwowej.
W lożach podległych WLNP można znaleźć wielu byłych legionistów oraz
bliskich współpracowników Piłsudskiego z formacji niepodległościowych, najczęściej o proweniencji lewicowej i inteligencko-radykalnej oraz działaczy ze
środowisk do nich ówcześnie zbliżonych,
którzy odegrali wiodącą rolę w życiu politycznym II RP (to
m.in. szesnastu generałów, z pół setki wyższych oficerów, 33 ministrów
i premierów, pierwszy prezydent Gabriel Narutowicz).
Spośród tej grupy
Gabriel Narutowicz
można wymienić takie osoby jak Kazimierz Bartel (18821941) – pięciokrotny
premier (1926-1930),
Sławomir Czerwiński (1885-1931) – minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego w sześciu
gabinetach
(1929Kazimierz Bartel
1931), Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1881-1941) –
adiutant Naczelnego
Wodza (1918-1922),
Janusz Jędrzejewicz
(1885-1951) – minister wyznań religijnych
i oświecenia
publicznego (19311933) oraz premier
Bolesław WieniawaDługoszowski
(1933-1934), Adam
14

Koc (1891-1969) – prezes Banku Polskiego (1936-1939), szef Obozu Zjednoczenia Narodowego (1937-1939), Marian Zyndram Kościałkowski (1892-1946) – minister spraw wewnętrznych w dwóch
gabinetach (1934-1935) i premier (19351936), Leon Kozłowski (1892-1944) –
premier (1935-1936), Bronisław Pieracki
(1895-1934) – pułkownik, minister spraw
wewnętrznych w czterech gabinetach
(1931-1934), Aleksander Prystor (18741941) – minister pracy i opieki społecznej oraz przemysłu i handlu w pięciu gabinetach (1929-1931), dwukrotny premier
(1931-1933), Edward Rydz-Śmigły (18861941) – Generalny Inspektor Sił Zbrojnych (1935), marszałek Polski (1936), Felicjan Sławoj Składkowski (1885-1962) –
minister spraw wewnętrznych w siedmiu
gabinetach (1926-1931), premier (19361939), Walery Sławek (1879-1939) – premier w trzech gabinetach (1930-1931 oraz
1935), marszałek Sejmu (1938). Większość z wyżej wymienionych, głownie
związanych z wojskiem, przed zamachem
majowym opuściła loże (wg masońskiej
terminologii została „uśpiona bezterminowo”), najprawdopodobniej za poleceniem samego Piłsudskiego.
Warto też wspomnieć, że masonami były również osoby związane z radykalnymi ugrupowaniami lewicowymi jak Alfred Fiderkiewicz (1886-1972) –
lekarz, polityk, prezes Niezależnej Partii
Chłopskiej, od 1925 w KPP, oraz Bronisław Taraszkiewicz (1892-1938) – białoruski działacz społeczny i polityczny, poseł
na Sejm (1922-1927) z ramienia Białorusko Włościańsko Robotniczej Hromady.
Obydwaj po decyzji III Międzynarodówki z 1922 roku o zakazie przynależności
komunistów do wolnomularstwa zaprzestali działalności lożowej.
Mimo wieloletniej bliskości organizatorów i przywódców Wielkiej Loży

z ludźmi władzy, zdecydowano jednak
nie ujawniać powołania do życia organizacji „sztuki królewskiej” w Polsce.
Za takim krokiem przemawiały m.in.
duże wpływy endecji i grup jej pokrewnych, jak też wzrost i ofensywność klerykalizmu (naturalnych wrogów masonerii), co potwierdziły już pierwsze wybory do Sejmu Ustawodawczego w styczniu
1919 roku. Działanie w półlegalności nie
przeszkadzało zresztą składaniu np. kurtuazyjnych wizyt każdego nowego Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży u urzędującego premiera, jak też utrzymywania
mniejszych lub większych prywatnych
kontaktów pomiędzy „czynnymi” braćmi a tymi, którzy już byli poza zakonem.
Brak unormowania prawnego statusu lóż wolnomularskich był jednym z formalnych powodów kilkuletnich starań
o międzynarodowe uznanie WLNP. Drugim były kwestie merytoryczne, a mianowicie Wielka Loża Włoch, która dała Polakom patent, sama przez niektóre obediencje była uznawana za „nieregularną”,
a ponadto po zamachu Mussoliniego
w 1922 praktycznie zaniechała działalności; i to jeszcze przed 1925, kiedy faszyści formalnie zlikwidowali włoską masonerię.
Najwcześniej przez międzynarodową społeczność wolnomularską została
uznana Rada Najwyższa Polski (centrala dla placówek wolnomularskich stopni
wyższych, od stopnia trzeciego). Obradująca w Lozannie w maju 1922 Konferencja Rad Najwyższych RDSU (Rytu
Szkockiego Dawnego Uznanego) przyjęła Polską Radę w skład Konfederacji
Rad Najwyższych Obrządku Szkockiego. To stworzyło możliwość nawiązania
kontaktów z wpływowymi ośrodkami
tego obrządku, m.in. z Radą Najwyższą
Południowej Jurysdykcji USA z siedzibą
w Waszyngtonie, Północnej Jurysdykcji

USA z siedzibą w Bostonie, jak też przez
Rady Najwyższe Szwajcarii i Holandii.
Wielka Loża również zaczęła czynić
podobne zabiegi w środowisku central
stopni symbolicznych (pierwszy-trzeci:
uczeń – czeladnik – mistrz). Tutaj sprawa
była trochę trudniejsza, bo w przeciwieństwie do obrządku szkockiego było to
środowisko wewnętrznie zantagonizowane. W styczniu 1923 WLN zgłosiła chęć
przystąpienia do Międzynarodowego Stowarzyszenia Mularskiego (AMI Association Maçonnique Internationale). Organizacja ta, powstała w 1921 roku, zrzeszała dwadzieścia kilka Wielkich Lóż oraz
Wielkich Wschodów z Europy i Ameryki Łacińskiej. Była jednak ignorowana
przez centrale krajów anglosaskich, skandynawskich i Niemiec jako porozumienie silnie upolitycznione, sterowane przez
Wielki Wschód Francji, tradycyjnie traktowany przez Zjednoczoną Wielką Lożę
Anglii i cały nurt wolnomularstwa anglosaskiego jako organizację pseudo wolnomularską. Jednocześnie Wielka Loża
zwróciła się do kilku central: m.in. do
dwu francuskich, szwajcarskiej, belgijskiej i niderlandzkiej z prośbą o uznanie
i nawiązanie stosunków. Pozytywnie zareagowała stosunkowo szybko jedynie
Wielka Loża Francji. Ostatecznie dopiero
po kilku latach starań, w 1927 r., oficjalnie nastąpiło przyjęcie Polaków do AMI
i uznanie polskiej Wielkiej Loży przez
centrale stopni symbolicznych.
Perturbacje związane z międzynarodowym uznaniem nie przeszkodziły
jednak w funkcjonowaniu WLN w kraju. Jak wspomniałem wyżej, powstawały nowe loże, a niektóre ulegały likwidacji lub przekształceniom, łącząc się z innymi. Dotyczyło to przede wszystkim lóż
warszawskich, po wyjściu z nich dużej
grupy piłsudczyków związanych głównie
z wojskiem. Poszczególne loże zrzeszały
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od kilku (zgodnie z zasadami masońskimi minimalna liczba członków to siedmiu
w stopniu mistrza) do kilkudziesięciu.
Szacuje się iż w całym dwudziestoleciu
w podległych WLN placówkach (ich liczba nie przekraczała 14) przewinęło się nie
więcej niż pół tysiąca członków. W tym
wypadku jednak nie liczba członków, ale
ich pozycja społeczna i zajmowane stanowiska państwowe mają znaczenie. Wśród
wtajemniczonych znaleźli się przedstawiciele postępowej inteligencji, profesury szkół wyższych, środowiska wolnych
zawodów (prawnicy, lekarze dziennikarze), kręgów administracji
państwowej. Dla przykładu,
można wymienić takie osoby jak Juliusz
Kaden
Bandrowski (1885-1944) – pisarz, sekretarz generalny Polskiej Akademii
Literatury
Juliusz
(1933-1939), Witold
Kaden Bandrowski
Chodźko (1875-1954)
– lekarz, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej
(1929-1934),
Zygmunt Dworzańczyk (1878-1942) –
urzędnik państwowy, Marian Falski
(1881-1974) – autor
najbardziej znanego
elementarza polskiego, Tytus Filipowicz
Marian Falski
(1873-1953) – dyplomata, Witold Giełżyński (1886-1966) –
dziennikarz, Hipolit Gliwic (1878-1943)
– działacz gospodarczy, polityk, Stefan
Grostern (1887-1940) – dziennikarz, Wacław Grzybowski (1887-1959) – dyplomata, Emil Kipa (1886-1958) – urzędnik
państwowy, Henryk Kołodziejski (188316

1953) – założyciel i dyrektor Biblioteki
Sejmowej (1920-1939), Jerzy Stefan Langrod (1903-1991) – prawnik, Juliusz Łukasiewicz (1892-1951) – dyplomata; Witold Łuniewski (1881-1943) – psychiatra,
Jerzy Makowiecki (1896-1944) – architekt; Stanisław Małachowski Łempicki
(1884-1959) – prawnik, historyk, autor
licznych prac z historii wolnomularstwa,
Jan Mazurkiewicz (1871-1947) – psychiatra; Mieczysław Michałowicz (18761965) – współtwórca polskiej pediatrii,
Tadeusz Michejda (1895-1955) – architekt, Bogusław Miedziński (1891-1972) –
publicysta, Romuald Miller (1882-1945)
– architekt, współzałożyciel i prezes
(1934-1937) Stowarzyszenia Architektów Polskich, Edward Okuń (1872-1945)
– malarz, rysownik,
autor ekslibrisu biblioteki WLN, Juliusz
Osterwa (1885-1947)
– aktor, reformator teatru, Zbigniew Oszast
(1903-1967) – dermatolog, Stanisław Patek
(1866-1944) – adwoJuliusz Osterwa
kat, dyplomata, Marian Ponikiewski (1876-1954) – urzędnik, działacz społeczny; Rafał Radziwiłłowicz (1860-1929) – psychiatra, Karol
Serini (1875-1931) – duchowny, teolog
ewangelicko-augsburski, Stanisław Stempowski (1870-1952) – działacz społeczny i oświatowy, długoletni towarzysz życia Marii Dąbrowskiej, Franciszek Walter
(1885-1950) – dermatolog i wenerolog, Józef Wasowski (1885-1947) – dziennikarz,
Stanisław Więckowski (1882-1942) – lekarz, działacz społeczny i polityczny, Kazimierz Witkiewicz (1880-1973) –muzeolog, bibliofil, kolekcjoner, Edward Wittig
(1879-1941) – rzeźbiarz, Mieczysław Wolfke (1883-1947) – fizyk, August Zaleski
(1883-1972) – dyplomata.

W odróżnieniu od wielu lóż europejskich, nie mówiąc już o amerykańskich,
w polskich w zasadzie brak było reprezentantów wielkiej burżuazji, przemysłowców i właścicieli ziemskich.
Znamienne, że w tym gronie brak Tadeusza Boya Żeleńskiego (1874-1941),
wybitnego tłumacza, krytyka teatralnego, publicysty. Boy, choć powszechnie był
posądzany, szczególnie przez prasę nacjonalistyczną i klerykalną, do przynależności do zakonu, nie był masonem, choć wyraził taką chęć. W 1928 roku zgłosił swoją
kandydaturę do jednej z lóż WLN, ale nie
został przyjęty. Możemy jedynie przypuszczać, że jedną z przyczyn mogła być
Jego postawa w kwestiach obyczajowych
i światopoglądowych. Ze względu na
swój radykalizm, była najprawdopodobniej nieakceptowalna dla większości masonów z WLN – obediencji zachowawczej, zbliżonej bardziej do nurtu anglosaskiego, niż otwartego romańskiego.
Ideowe pryncypia oraz wewnątrzorganizacyjne regulacje polskiej narodowej
obediencji znalazły swój wyraz w dwóch
wersjach konstytucji Wielkiej Loży,
z 1928 i 1931 r. W dokumencie tym odwołano się do zasady eksterytorialności,
przyznając sobie wyłączne prawo do erygowania lóż oraz podporządkowania sobie wszystkich warsztatów wolnomularskich na terenie Polski, nie uznając przy
tym wszystkich innych masońskich formacji symbolicznych, które by były niezależne od WLN. Z tego też powodu działające loże niemieckie, czy loże obrządku „Le Droit Humain” nie były uważane
przez WLN za wolnomularskie. Zgodnie
z przyjętą w masonerii zasadą zakazano
w lożach dyskusji politycznych i wyznaniowych.
Polscy wolnomularze byli zaangażowani w działalność przeróżnych organizacji o charakterze zarówno charytatyw-

nym, jak też oświatowym czy spółdzielczym. Aktywnie uczestniczyli w ruchu
pacyfistycznym (Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Kongresu Pokoju) oraz obrony swobód demokratycznych
(Liga Obrony Praw Człowieka i Obywatela). Po prostu starali się w swoim życiu profańskim (pozalożowym) wcielać
w życie idee pracy zarówno polegającej
na doskonaleniu siebie, jak i otaczającego świata w imię podstawowych założeń wolnomularskich dotyczących braterstwa, równości i wolności.
Nie posiadając własnego tytułu prasowego, doceniano oczywiście rolę prasy i słowa pisanego jako ważnego środka
opiniotwórczego. Za nieformalny organ
Wielkiej Loży można uznać ukazujący
się od roku 1926 „Nowy Kurier Polski”,
później przemianowany na „Epokę”. Na
jego łamach ukazywały się artykuły pozytywnie oświetlające rolę wolnomularstwa w dziejach Polski, a także notatki
kwestionujące tezy Stronnictwa Narodowego i klerykałów mówiących o wszechmocy masonerii w kraju. Również w sposób bardzo dyskretny wyrażano stanowiska Wielkiej Loży wobec istotnych
zagadnień życia kraju. Także w „Głosie Prawdy” oraz „Wiedzy i Życiu” można było znaleźć teksty przychylne „sztuce
królewskiej”.
Pierwszym i w zasadzie jedynym
w dwudziestoleciu
międzywojennym,
jednoznacznie propagandowym i powszechnie dostępnym drukiem wolnomularskim była publikacja Wolnomularstwo w świetle encyklopedii z 1934
roku, wydana przez drukarnię Jan Cotty w Warszawie. Od roku 1919 jej współwłaścicielem i kierownikiem był wolnomularz Karol Sztejnbok (1881-1950).
Pozycja ukazała się w sporym, jak na ówczesne czasy, nakładzie 1000 egzemplarzy. Otwierał ją spis wybitnych Polaków17

-wolnomularzy, w którym, obok nazwisk
z XVIII i początków XIX w. znalazły się
nazwiska niedawno zmarłych, jak Sławomira Czerwińskiego czy Rafała Radziwiłłowicza. Przetłumaczone z wydanej
w 1932 r. w Zurychu niemieckojęzycznej
encyklopedii wolnomularskiej hasło Polska informowało m.in. o warszawskim
odrodzeniu się sztuki królewskiej w I dekadzie XX w. i jej dalszych losach w Polsce. W ten sposób istnienie Wielkiej Loży
i jej placówek zostało niejako oficjalnie
podane do wiadomości polskiej opinii publicznej. Kilka lat wcześniej, w 1928 roku,
miało miejsce pierwsze na forum publicznym (przy obecności przedstawicieli rządu) oficjalne wystąpienie masona: mowa
pogrzebowa wygłoszona przez Andrzeja
Struga na pogrzebie legionisty i malarza
Jerzego Edwarda Winiarza (1892-1928).
Pod koniec lat 30-tych XX w. atmosfera w stosunku do organizacji wolnomularskich, szczególnie w Europie środkowo-wschodniej stała się nieprzychylna.
W Polsce jej apogeum przypada na rok
1938, kiedy to władze rozpętały kampanię antymasońską; choć już wcześniej, bo
po śmierci Marszałka w 1935, masoni stali się celem napaści ze strony kół nacjonalistycznych i klerykalnych (zresztą Kościół katolicki nigdy nie ukrywał swojej
wrogości, czego przykładem może być
bogata publicystyka antymasońska w ówczesnej prasie katolickiej). W związku
z tą niesprzyjającą atmosferą 22.10.1938 r.
Wielka Loża Narodowa powzięła uchwałę o samorozwiązaniu oraz rozwiązaniu, czyli „uśpieniu” na czas nieokreślony, podległych jej lóż. Tym samym uprzedziła dekret podpisany 22 listopada tegoż
roku przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich.
Z czysto prawnego punktu widzenia
WLN i podległe jej placówki nie mogły
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być zlikwidowane na podstawie owego
aktu, gdyż formalnie nie istniały, działały przecież nielegalnie. Jedynymi legalnymi lożami były niemieckie, zrzeszone w Związku Niemieckich Lóż Wolnomularskich w Polsce, działające na
podstawie zobowiązań traktatowych wobec mniejszości niemieckiej i prawa
o stowarzyszeniach z 1932 oraz organizacje, jak np. „B’nai-B’rith”, „Schlaraffia”
czy „Odd Fellows”, które w powszechnej świadomości społecznej były uważane za masońskie, choć z wolnomularstwem nie miały nic wspólnego. I to właśnie przede wszystkim na nich skupiła się
uwaga przedstawicieli władzy państwowej, realizującej zapisy dekretu.
Archiwum, księgozbiór WLN oraz
wszelkie utensylia (szarfy, fartuszki, insygnia) przekazano Bibliotece Narodowej
i Muzeum Narodowemu.
Co ciekawe, mimo zaciekłej antymasońskiej nagonki w prasie, jak też wypowiedzi w tym tonie premiera na forum Sejmu, żadne represje w zasadzie nie
dotknęły bezpośrednio wolnomularzy.
Za takie można uznać jedynie rewizje
(w grudniu 1938) w mieszkaniach osób
wielokrotnie wymienianych w prasie jako
masoni: Stanisława Stempowskiego, Zygmunta Dworzańczyka, Emila Kipy, Hipolita Gliwica i Karola Sztejnboka. Akcja ta
spotkała się zresztą z oburzeniem części
środowiska legionowego, m.in. Wacław
Sieroszewski oficjalnie zwrócił się do
władz o wyjaśnienie tego incydentu. Możemy domniemywać, iż taka reakcja władzy spowodowana była tym, iż chociaż
większość jej ówczesnych reprezentantów to byli masoni i wspólnie z obecnymi, czynnymi wolnomularzami tworzyli
zręby niepodległego państwa, to dekret
prezydencki był raczej wymuszony przez
środowiska narodowe i klerykalne, a nie
wydany z wewnętrznej potrzeby rządzącej ekipy.

Na koniec warto zaznaczyć, iż wielu ludzi symbolicznej kielni włączyło
się lub zbliżyło do powstających pod koniec lat trzydziestych politycznych ośrodków opozycyjnych, takich jak Kluby Demokratyczne (np. J. Langrod, M. Michałowicz, T. Michejda, R. Miller) czy Front
Morges (np. H. Kołodziejski, S. Stempowski). 
Tekst oparto na informacjach zawartych
w książkach: Ludwika Hassa Ambicje, rachuby, rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1905-1928, Warszawa 1984; Zasady w godzinie próby. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej
1929-1941, Warszawa 1987; Masoneria Polska XX wieku. Losy, Loże, Ludzie, Warszawa
1996; Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821-1999: słownik biograficzny, Warszawa 1999; Leona Chajna Polskie wolnomularstwo 1920-1938, Warszawa 1984; Tadeusza Nasierowskiego Żeromski. Strug,
Dąbrowska a psychiatrzy wolnomularze, Warszawa 1997.

Wielcy Mistrzowie
Wielkiej Loży Narodowej
1920-1922 Rafał Radziwiłłowicz
1922-1923 Andrzej Strug
1924 Stanisław Stempowski
1925 Witold Łuniewski
1926-1928 Stanisław Stempowski
(ponownie)
1928-1931 Jan Mazurkiewicz
1931-1934 Mieczysław Wolfke
1934-1937 Witold Łuniewski (ponownie)
1937-1938 Marian Ponikiewski
Wielcy Komandorzy
Rady Najwyższej Polski
1920-1929 Andrzej Strug
1929 – 1938 Stanisław Stempowski

RACJA
Król Ludwik XVI (w latach 1774-1792) , grając raz w karty w towarzystwie dworzan, przypisał sobie wygraną, choć jego przeciwnik
był innego zdania. Dworzanie, zebrani wokół stołu, milczeli dyskretnie. Na to wszedł książę Grammont.
- Rozsądź ty, kto z nas dwu ma słuszność – wezwał król.
- Z pewnością nie Wasza Królewska Mość – odrzekł książę.
- Skąd ta pewność, kiedy nawet nie wiesz, o co chodzi?!
Gdybyś miał choć cień słuszności, Najjaśniejszy Panie, dworzanie
ci z pewnością by nie milczeli… - odparł wytrawny znawca ludzi.
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W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
KAZIMIERZ PASENKIEWICZ

LITWA I. NIEWIERANY
Im dalej na północ, tym piękniejszy
jest kraj. Więcej lasów i jezior, bardziej
malownicze są wsie i folwarki.
Do dziewiątego roku życia spędzałem razem z rodzeństwem miesiące letnie
na wsi ukraińskiej: w Nastaszce nad Rosią, w lasach Matowiłówki, w Starej Sieniawie, w Kożance Branickiej, w starożytnym Korosteniu, nad Użem. Szerokie
pola, lasy dębowe. Białe chaty Ukrainy
ukształtowały moje wyobrażenie o krajobrazie wiejskim.
Jednym z pierwszych świadomie odebranym widokiem wiejskim była wilgotna łąka nad Rosią. Zapach tataraków
i szuwarów tej łąki upamiętnił mi się na
całe życie. Każda widziana później łąka
przywołuje obrazy i zapachy tej jedynej,
widzianej tak dawno nad Rosią. Zapachy
to chyba najtrwalsze elementy w pamięci człowieka.
Podobnie trwałe są w mej pamięci nieskończone pszeniczne pola Ukrainy, zapach końskiego zaprzęgu w miasteczku, miejskiego śniegu, zapach drzew po
ulewnym deszczu. Te właśnie przeżycia
wczesnego dzieciństwa nasycają nieprzemijającym urokiem barwną i dźwięczną
przestrzeń, przez które biegną nasze dni
na ziemi.
Litwę znałem tylko z opisu Pola, Mickiewicza i Syrokomli. Chciałem bardzo
zobaczyć ten kraj; opowiadała mi też
o nim ciocia Lonia, która spędziła tam ze
swoją siostrą Pauliną Godziejewską kilka
letnich miesięcy. I właśnie w maju 1907
r. ujrzałem go. W tym roku mąż Pauliny,
Adolf Godziejewski, został spensjonowa20

ny. Ciotka, młodsza od niego o 30 lat, postanowiła przenieść się do jego folwarku
Niewierany w powiecie wilejskim na Wileńszczyźnie.
Niewierany był to 100 hektarowy folwark, w którym mieszkały i gospodarzyły trzy siostry – starsze panie. Najstarsza
z nich, ciocia Fela, była – podobnie jak
wuj Adolf – chora na nogi i leżała w łóżku. Wujostwo spędzali tam wcześniej
miesiące urlopowe. Jechało się tam długo, ale podróż była wygodna i bezpłatna,
gdyż wuj pracował na kolei.
Tym razem wujostwo otrzymali wagon bagażowy na rzeczy i przedział w wagonie drugiej klasy. Jechało nas 5 osób.
Wujostwo, służąca Litwinka Zosia, siostra i ja; do tego seter-gordon Ledi. Wujaszka już wtedy noszono w fotelu. Zaplanowana źle podróż trwała 2 doby i trzeba
było cztery razy przesiadać się.
Ciotka,
wyjątkowo
energiczna
i sprawna, przeżyła ciężkie dni, natomiast
my prawie nie odchodziliśmy od okien
wagonu. Widoki były urzekające. Był
maj; przed oknami aż do Sarn przesuwały się krajobrazy lesistego Wołynia; potem, do Baranowicz, nieskończone kwieciste łąki Polesia. Później coraz bardziej
urozmaicony pagórkowaty kraj – okolice Lidy – przedpola Litwy. Nie ma tu już
szerokich dróg, białych wsi, małych koników lub wołów ciągnących wozy. Od Mołodeczna to już Litwa, jej wschodnie i południowe krańce.
Wjeżdżaliśmy w ten kraj o świcie.
Mgły i lasy; brzozy, świerki, osiny, jałowce; bujne trawy dochodzące do torów.

Panorama rzeki Wilii

Barwne, bliźniacze budynki stacyjne strategicznej kolei Siedleck-Bołogoje, zbudowanej przed trzema laty. Jedna ze stacji
nosiła nazwę dawnego szczepu północno-słowiańskiego Kriwiczi. W tych okolicach żyli Domejkowie, Odyńce, Oskierkowie, Karłowicze. Tu też mają swe źródła Wilia i Berezyna.
Rano wysiedliśmy z wagonu i wyładowali 12 paczek ręcznego bagażu; opóźniliśmy przy tym odjazd pociągu. Było
bardzo zimno, prószył śnieg. Koni na stację nie przysłano, a do Niewieran było
8 km. Zosia, wywieziona przez ciotkę
z tych stron do Kijowa, sprowadziła dwie
furmanki. Ale mogliśmy dojechać tylko do Zaborców, gdyż wuj poczuł się źle.
W Zaborcach zajechaliśmy do pana Błażejewicza, dawnego oficjalisty Domejki.
Błażejewicz posłał do Niewieran po konie i po 60 godzinach podróży byliśmy
na miejscu. Jak zwykle, po długiej podróży ziemia kołysała się nam pod nogami.
Spotkały nas na podwórku dwie kobiety
w niezwykłym dla nas stroju: ani wiejskim, ani miejskim. Były to nasze ciot-

ki: ciocia Olesia i młodsza od niej – ciocia Adela.
Podwórko, dom i ogrody były mokre
i zamglone. Zaraz po obiedzie poszliśmy
spać.
Obudziliśmy się późnym rankiem;
słońce świeciło. Wybiegliśmy na dwór
i po obejrzeniu stajen i obór podążyliśmy
przez łąkę do sadzawki otoczonej brzozami płaczącymi. Było ciepło, słonecznie,
krajobraz jak z bajki, nigdy nie widziany
ani wyobrażany.
Folwark Niewierany był wydłużonym,
według osi południe-północ, lekko pochylonym na południe prostokątem. Oś
północ-południe mierzyła półtora kilometra, krótsza oś wschód-zachód – ponad
600 metrów. Granicę południową tworzyła droga gminna. Prostopadle do niej,
na północ, prowadziła droga folwarczna,
dzieląca obszar na dwie równe części.
Folwark był ze wszystkich stron otoczony lasami. Na północy – był to młodniak; wschodnią i zachodnią ścianę tworzyły dwa piękne brzeźniaki przypominające parki, podszyte z rzadka jałowcem.
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Były one pełne grzybów. Na południu,
zaraz za drogą gminną, rósł ponury, wilgotny las, dziedzina brusznic i czarnych
jagód, zwany Mszaryną.
Bliżej południowej granicy była sadyba. Droga folwarczna przecinała ją w połowie. Sadybę tworzyły zabudowania gospodarcze i dwuhektarowy sad owocowy,
osłonięty od północy zwartą ścianą wysokich jodeł litewskich. Podwórko mniejsze
zamykały stajnie, obory, chlew, świreń
[spichlerz – red.] oraz płoty ogrodu warzywnego i sadu wiśniowego. Podwórko
większe, oddzielone od sadu owocowego
jodłami, było łączką, na której stały: młocarnia, kłunia [szopa], punia [stodoła na
siano] i studnia; od północy zamykała ją
sadzawka, od wschodu obory i stajnie.
Za brzeźniakiem zachodnim, w odległości 2-3 km, widać było zabudowania
wsi i majątku Sitce – rezydencji Domejki.
Pałacyk, oranżerie, dwa duże stawy przedzielone groblą, gaj brzozowy na wzgórku – byliśmy pewni, że to Soplicowo ale
brakowało zamku.
Bardziej na północ, za rozległym torfowiskiem, wznosiła się niebieska góra
Wołkołata. Na północy, nad młodniakiem, zamykała horyzont ciemna smuga
lasu; a nad nią, w dali, nie mniej tajemnicza góra Worgańska, najwyższa w paśmie
o tej samej nazwie.
Za wschodnim brzeźniakiem, na łagodnym wzniesieniu, były pola uprawne i nad nimi ściana świerków osłaniająca prawdziwie litewski dwór – Chodorów,
należący do starego kawalera Rodziewicza.
Stopniowo poznawaliśmy coraz dalsze
okolice. Tysiące uroków i dziwów Litwy
odkrywały się przed oczami, utrzymując
nas w stałym podnieceniu.
Kiedyś sześcioletnia córka, ufna mojej wszechwiedzy, spytała mnie, czy byłem na pogrzebie Napoleona. Powiedzia22

łem, że nie, bo na pogrzeb nie zapraszano;
a ja byłem wtedy na Litwie. Co prawda,
gdy byłem na Litwie Napoleon od dawna był już w grobie, ale Litwa pozostała
taka sama.
Kraj ten był wtedy osobliwym miejscem na kuli ziemskiej. Wyjątkowość
jego była oczywista nawet dla 10-letniego chłopca. Był to skansen dawnych wieków; czas tu stanął. „Świat inny, lud odmienny; kraj zapadły, równy, senny”,
znany Polowi, nie utracił nic ze swojej odmienności, powagi, tradycyjności i uczciwości. Ta sama trójpolówka. Chude bydło, trzoda chlewna, owce – wszystko pasące się razem w lasach i na ugorach; te
same prymitywne narzędzia, sochy, grabie, brona, cepy. Wszystko to, a także
naczynia kuchenne, wyrabiali miejscowi rzemieślnicy i sprzedawali na jarmarkach. Prawie pełną samowystarczalność
gospodarczą zapewniała chłopom własna
produkcja lnu i odzieży, łapci, kożuchów.
Chłopi wyglądali schludnie.
Opał i światło (łuczywo) dawały lasy,
krzesiwo – przydrożne kamienie. W odpowiednim czasie wędzono mięso, suszono i kiszono grzyby, brusznice, kapustę, ogórki. Na lato był sok brzozowy
przechowywany w drewnianych beczułkach. W sklepach zaopatrywano się tylko w sól, przedmioty żelazne, naftę, smary do wozów, czasem w cukier i wódkę.
Wsie były małe, zadrzewione, zamknięte wrotami; stanowiły wspólny teren. Przejeżdżając przez wieś trzeba było
otwierać wrota; ale najczęściej robiły to
dzieci, otrzymując w zamian cukierki lub
baranki (obwarzanki). Wszędzie na drogach i we wsiach dużo krzyży i ołtarzyków.
Chaty budowano z grubych bierwion; nie były bielone i miały kominy.
Przy chatach drzewa owocowe: jabłonie,
wiśnie rodzące ciemne słodkie jagody;

bardzo często kwiaty, zwłaszcza floksy
i georginie. Izby dość duże, czyste, prawie zawsze za ciasne dla licznych rodzin.
Podłogi gliniane, kołyski zawieszone na
giętkich żerdziach, przymocowanych do
ścian poziomo.
W każdej wsi łaźnie wystarczające dla
wszystkich; wodę grzano wrzucając do
brzozowych ceberków rozpalone kamienie z pieca.
Jesienią i zimą zbierano się w izbach
na wspólne przędzenie i tkanie. Wiosną słońce bieliło gotowe płótno rozesłane na trawie. Przy pracach polowych,
przy przędzeniu i tkaniu, kobiety śpiewały; z wysileniem – podobnie jak obecnie
Czesław Niemen.
Lud bardzo zabobonny. Wierzono
w złe moce, w pojawianie się duchów
zmarłych, nieprzychylnych dla żyjących.
Wierzono w czary i zaklęcia. Wierzono
także w zakopane skarby, nad którymi
w pewne noce migają ogniki.
Katolicy, przeważnie szlachta i dawna szlachta zagrodowa, bardzo pobożni;
prawosławni mniej. Wielkie uroczystości

i jarmarki w dniu Kaziuka, 4 marca. Obrzędów świątecznych mało. Zupełny brak
poczucia przynależności narodowej, brak
zainteresowania tym, co się dzieje poza
najbliższymi powiatami. Trochę zainteresowań i wiedzy o świecie przynosili do
wsi wracający po służbie wojskowej młodzi mężczyźni.
Kontakty z władzami rzadkie. W ciągu spędzonych na Litwie dziewięciorga
wakacji nie widziałem żadnego funkcjonariusza administracji czy policji.
Ziemia kamienista i uboga; trzeba
było co rok zbierać kamienie, układano
je w krusznie na polach. Przeciętna rodzina chłopska miała średnio 7-10 ha pola;
prócz tego wspólne pastwiska i często –
nad rzeczkami – łąki.
Drzewa nie brakowało. Siano przeważnie żyto, jęczmień, owies; sadzono ziemniaki, uprawiano len, rzadko konopie; z jarzyn: kapusta, ogórki, cebula, często groch i fasola. Urodzaje zbóż
– średnio 8 kwintali; w folwarkach więcej: 10-12. Sporo koniczyny i siana. Jednak chleba na cały rok nie wystarczało.

Wieś litewska
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Sitce. Cerkiew z XVIII wieku

Od Wielkanocy głównym pożywieniem
chłopskiej rodziny było mleko i kartofle
(bulby).
Niewierany, podobnie jak wiele litewskich folwarków, prowadziły gospodarkę opartą na zapaszce. Polegała ona na
podziale wszystkich plonów (najczęściej
pół na pół) między właścicielem folwarku i grupą rolników posiadających inwentarz martwy i żywy, wykonujących
we własnym zakresie wszystkie prace polowe; byli to właśnie zapasznicy. Umowę zawierano na jeden rok, ale zwykle ją
przedłużano. Zapasznicy byli zainteresowani tym, aby objąć folwark posiadający
dobre grunty, pastwiska, las i sadzawkę.
Właściciele troszczyli się o to, aby ziemia
nie była wyjałowiona. Umowa zabraniała sprzedawania siana i słomy, co zapewniało folwarkowi maksymalną ilość obornika. Niewierany liczyły ogółem 100 ha
(dziesięcin) dobrej ziemi, w tym 5 ha łąki
poza obszarem folwarku, 5 ha lasów, 2
24

ha sadu owocowego, 1 ha plantacji wiśni, malin i leszczyny. Użytkowanie sadu
owocowego i lasu przysługiwało gospodarzom; resztę gruntu uprawiali zapasznicy.
Gospodarka w Niewieranach, prowadzona przez dwie starsze kobiety, była –
nawet jak na tamte czasy – zacofana. Stosowano przestarzałą już wtedy trójpolówkę. Prawie trzecia część uprawnej ziemi
stała odłogiem i – obok lasu – służyła za
pastwisko. Grunty nawożono tylko obornikiem, nie używano nawozów sztucznych. Siano żyto, jęczmień i owies, oraz
koniczynę i len. Uprawiano także zbieractwo. Zebrane jesienią grzyby (hruzdy)
solono w dużych beczkach; suszono czarne jagody. Brusznice smażono z gruszkami z małą ilością cukru, dodając sacharyny.
Jesienią, po uboju, wędzono słoninę,
boczki, szynki i kilka gatunków kiełbasy – zgodnie z tradycyjną recepturą. Wy-

Sitce. Dwór Domeyków (1850 r.), na drugim planie oranżeria

rabiano duże ilości różnych gatunków
sera: z kminkiem, ze śmietaną lub z pełnego mleka. Cukier używano najczęściej
w głowach (stożkach). Wszystko to, a także zależnie od pory roku odzież i płótna,
przechowywano w świreniach. Były to
mroczne, tajemnicze pomieszczenia zaopatrzone w żerdzie do wieszania wędlin
i serów, sągwie do ziarna; pełno zakamarków i skrzyń o swoistym dla wszystkich
świreni zapachu.
Kradzieży nie było. Największym
przekroczeniem prawa własności było
wypasanie krów na obcych gruntach. Takie bydło „zajmowano” i należało je wykupić. Trzeba było także pilnować sadów
w okresie dojrzewania owoców.
Inwentarz zapaszników w Niewieranach składał się z 26 sztuk bydła, 8 koni,
10 sztuk trzody chlewnej rasy miejscowej
(wysokie, czarno-białe, bekonowe) i kilkudziesięciu owiec, hodowanych na mięso i kożuchy. Inwentarz martwy to najprostsze narzędzia rolnicze i stolarskie;

a więc konna młocarnia, ręczna wiałka do oczyszczania ziarna, także ręczna
sieczkarnia, sochy, brony, grabie, motyki, przyrządy do oczyszczania lnu, przędzenia i tkania, oraz najważniejsze: kosy
i sierpy.
Zapasznikami w Niewieranach byli
trzej bracia, ich rodziny i matka. Wszyscy
byli w średnim wieku, mieli młode żony
i nieletnie dzieci. Najstarsze z nich, Stasia i Antoszka, nasi przyjaciele, mieli 1012 lat i byli pastuchami. Trzej bracia: Jan,
Władysław i Kazimierz Pawłowscy mówili po polsku i byli katolikami, pochodzili z drobnej szlachty; analfabeci. Dom
prowadziła ich matka. Kłótni rodzinnych
nie było. Rodziny te mieściły się w dwu
dużych izbach i sieni; mężczyźni poza zimowymi miesiącami spali na sianie w puniach. Dom, pełen dzieci, służył pozostałym tylko do spania. Latem i zimą zawsze
była robota w polu, w stajniach i w lesie.
Poznaliśmy nasze litewskie ciotki
w schyłkowym okresie ich życia. W Nie25

wieranach ujrzeliśmy starsze, skromnie
ubrane kobiety. Życie obeszło się z nimi
surowo. Jedno nieudane małżeństwo
i dwa staropanieństwa. Nie wyszły za
mąż, aby nie uszczuplać i pilnować majętności brata, Adolfa. Były patriotkami. Od
lat dziecinnych przechowywały w pamięci opowiadania o powstaniu i powstańcach. Ciocia Olesia deklamowała nam
często nieznane mi wtedy, a teraz zapomniane poezje i pieśni o powstaniu. Byliśmy z nią najbliżej; razem pracowaliśmy
w ogrodzie warzywnym, razem zbieraliśmy grzyby i jagody, sadziliśmy truskawki. Mówiła nam o konserwowaniu grzybów i jagód, uczyła nas wyrobu trwałych
serów, wędzenia i suszenia. Gdy w czasie
wojny zarządzałem w Spółdzielni Warszawa-Hrubieszów produkcją przetworów żywnościowych, umiejętności te bardzo mi się przydały. Ciocia Olesia była
też znachorką. Chłopi z bliska i z daleka
przyprowadzali do niej bydło pogryzione
przez wściekłe psy.
Ciotki w osobnej oborze i stajni miały
6 krów i konia, a także 2 karafaszki (powoziki), sanie i siodło. Sad owocowy wydzierżawiały od wielu lat Mojszowi za 50
rubli (równowartość jednej krowy). Wymówione owoce („ekscepty”) przechowywane były w słomie na strychu.
Stosunki towarzyskie utrzymywano
z księdzem i z najbliższym sąsiedztwem.
Między innymi odwiedzał ciotki właściciel Sitca i wielu folwarków – Domejko;
zazwyczaj przychodził pieszo, wędrując
3 km przez las i pola. Zimy spędzał we
Włoszech.
Gospodynie były zawsze gotowe na
przyjęcie oczekiwanych lub nieoczekiwanych gości. Główną atrakcją przyjęcia
był zastawiony stół. Ciotki prześcigały się
w układaniu półmisków wędlin i serów.
Półmiski te były podobne do barwnych
dywanów utkanych z plasterków wielu
gatunków wędlin.
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Podobnie pięknie prezentowały się
sery i kruche ciastka. Częstowano także,
zależnie od pory roku i dnia, poziomkami, których było bardzo dużo, malinami,
owocami i przysmakiem tamtych okolic – ogórkami z miodem. Zimą zamiast
owoców były konfitury. Na obiad bardzo
często były grzyby w śmietanie, boćwina, kołduny, baranina, kurczęta; do mięsa – brusznica z gruszkami. Nigdy nie widziałem na stołach gościnnych wódki, ani
nawet wina. Prawie wszędzie samowary.
Cukru i herbaty używano oszczędnie.
Gości przyjmowano chętnie i usiłowano zatrzymać jak najdłużej. Gry towarzyskie były bardzo naiwne. Tańczono
i śpiewano – gdy tam byłem – mało. Był
to okres młodych małżeństw i małych
dzieci. Rozmawiano przeważnie o sprawach gospodarczych. Powoli zaczynało
się nowe życie. Nieśmiało mówiono o nowych możliwościach zwiększenia wydajności. Pokazywano sobie nowe budynki
gospodarcze, maszyny i zasiewy.
Ale Niewierany żyły przeszłością.
Przeżyliśmy tam prawie rok. Braliśmy
udział we wszystkich pracach polowych.
Pomagałem przy sianokosach, przy żniwach; wywoziłem nawóz na pole. Co
dzień rano zbieraliśmy w lesie grzyby na
zimę, brusznice, czarne jagody. Wszędzie
towarzyszył nam buszując po polach i lasach gordon Ledi. Wiedziałem wszystko
o gospodarstwie, znałem konia i jego narowy, każdą krowę. Żyłem tym życiem
jak tam urodzony. Całe dnie spędzałem
w polu poza domem.
Natomiast w domu działo się coraz
gorzej. Ciocia Fela i wujaszek Adolf nie
opuszczali już łóżek. Częstym gościem
był felczer, ale także znachorzy.
Jeden z ostatnich ataków konwulsji
wujaszka nastąpił w początkach grudnia,
w nocy. Musiałem natychmiast jechać po
felczera przez zaśnieżone puste pola i las,
obudzić go, a potem odwieźć z powrotem

Sitce. Ruiny zespołu pałacowego Domeyków

do Sitca. Nie bałem się ani zabłądzenia,
ani wilków.
Zaraz po świętach Bożego Narodzenia
wujaszek Adolf zmarł. W dniu jego pogrzebu zmarła ciocia Fela. Zebrane przy
tej okazji kobiety usiłowały pogłębić na-

strój grozy, zaspokajając jakieś mistyczne
potrzeby swej duszy.
Przerażenie śmierci było ponad siły
dziesięcioletniego chłopca; zwłaszcza że
byłem chorobliwie wrażliwy. Na szczęście w dniu pogrzebu cioci Feli przy27

jechała po nas Matka. Świat znów stał
się życzliwy. Za parę dni wyjechaliśmy
przez Wilno do Kijowa.
W późniejszych latach próbowałem
ocenić życie litewskiej wsi, w którym
brałem czynny udział. Życie było tam
bardziej skupione, samoistne, nie tak powierzchowne jak życie w miastach. Było
powiązane z rytmem przyrody, wymagało wiedzy o przyrodzie i wyczucia tego
rytmu. Świadomość więzi z przyrodą dawała chłopom powagę i poczucie godności. Życie miejskie, niespokojne, hałaśliwe, kształtują czynniki zewnętrzne: tłumy na ulicach, hałas, wystawy sklepowe,
pośpiech, dojazdy, konflikty. Nadmiar
chaotycznych doznań wyjaławia osobowość człowieka, spłyca go. Ale w tych

właśnie miejskich skupiskach dopełnia
się przeznaczenie człowieka. Przeobraża się on z tworu ziemi, posłusznego jej
prawom, w istotę usiłującą ją zniewolić. Z czciciela Natury, oddającego jej pozorne hołdy – w zuchwałego burzyciela,
zapatrzonego w gwiazdy i w groźną otchłań atomu; w demona, usiłującego zerwać zasłonę Izydy.
Myślę jednak, że w przyszłej mozaice świata ziemskiego, w różnorodności
jego barw i kształtów, znajdzie się także
miejsce dla wsi litewskiej minionych czasów, jej mądrych, pogodzonych z Ziemią
i losem mieszkańców, budujących powoli – nie przeciw, ale obok przyrody – swój
własny, ludzki świat. 

WEWNĘTRZNA SPRZECZNOŚĆ
Na konferencji prasowej jeden z dziennikarzy zapytał pisarza
i krytyka literackiego Jeana Prévosta:
- Czy wierzy pan w nieśmiertelność?
- Oczywiście. Człowiek jest nieśmiertelny, ale bardzo krótko.
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PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ
AGATA URSYN

RELIGIA W POLSKIEJ SZKOLE
PUBLICZNEJ

PIERWSZE SUKCESY I PROBLEMY ORGANIZACYJNE
Ja nie przywróciłem religii do szkół,
tylko umożliwiłem – zgodnie z wolą większości rodziców i nauczycieli – wprowadzenie religii jako przedmiotu dodatkowego. To słowa prof. Henryka Samsonowicza, ministra edukacji narodowej
w latach 19891991. To on w 1990 r. wydał odpowiednie decyzje urzędowe w powyższej sprawie, budzące w społeczeństwie kontrowersje zarówno w tamtym
czasie, jak i po latach.
Cóż, historia najnowsza milczy jak dotychczas o presji wywieranej przez rodziców i nauczycieli na władze oświatowe,
w okresie rozpadania się ustroju komunistycznego w Polsce. Dobrze są natomiast
udokumentowane naciski i działania podjęte przez episkopat Kościoła katolickiego
w Polsce w celu jak najszybszego wprowadzenia nauczania religii do przedszkoli
i szkół publicznych1. Nastąpiło to 1 września 1990 r.
Początkowa sytuacja organizacyjna
Pod względem organizacyjnym było
to „przedsięwzięcie” rozpoczęte w polskim stylu romantycznym. Prawda jest
taka, że władze szkolne i kościelne nie
były przygotowane do rozpoczęcia katechizacji w nowym środowisku. Kościół
katolicki i inne związki wyznaniowe nie
Zob. szczegóły w: A. Ursyn, Religia w polskiej szkole publicznej. Krótka historia decyzji
z 1990 r., Forum Myśli Wolnej nr 88.
1

miały dostatecznie licznej i przygotowanej pod wzglądem pedagogicznym kadry
nauczycielskiej. Co więcej, władze państwowe nie wiedziały, jakich kwalifikacji powinny wymagać od nauczycieli religii. Katechetami były przecież osoby
duchowne i świeckie, które przeszły do
pracy w szkole z parafialnych punktów
katechetycznych. Nie było programów
nauczania, podręczników, pomocy dydaktycznych odpowiednich do wymagań
systemu oświatowego. W przypadku etyki – przedmiotu alternatywnego dla nauki
religii – brakowało wszystkiego.
Brakowało sal lekcyjnych w przepełnionych szkołach. Kościół katolicki, gdy
była taka potrzeba, użyczał szkołom swoje dawne parafialne sale katechetyczne!
Braki kadrowe i lokalowe powodowały,
że w wielu szkołach nie nauczano religii
w pełnym wymiarze czasowym (2 lekcje
w tygodniu). Nie był przygotowany system opieki dla uczniów, którzy nie uczestniczyli w lekcjach religii lub etyki, a pozostawali wtedy w szkole.
I wreszcie – w budżecie państwa nie
było pieniędzy na wynagrodzenia dla nieprzewidzianej, wielkiej grupy nowych
nauczycieli, która pojawiła się w roku
szkolnym 1990/1991. Według wstępnych
danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan w dniu 12 listopada 1990 r.) na
pełnym etacie pracowało 7581 katechetów katolickich. Były to osoby świeckie
(3603), księża diecezjalni (2019) i osoby
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zakonne (1959). Na umowę zlecenie lub
bezpłatnie nauczało religii 22402 księży
diecezjalnych i zakonnych.
Niepobieranie wynagrodzenia przez
wielu katolickich księży katechetów ma
kilkuletnią historię (1990-1997). Rozpoczęło ją wydanie przez ministra edukacji narodowej instrukcji z dnia 3 i 24
sierpnia 1990 r., dotyczących powrotu nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 1990/91. W obu instrukcjach zapisano, że „Ze względu na trudną sytuację
ekonomiczną Państwa w roku szkolnym
1990/91 księża katecheci nie będą pobierali wynagrodzenia. Stan ten uważa się za
tymczasowy”. Takie rozwiązanie podyktował Kościół katolicki. W 1990 r. zrzekł
się należnych wynagrodzeń „w geście dobrej woli, żeby pokazać, że zależy nam na
katechezie, a nie na pieniądzach” – wyjaśniał po latach bp Tadeusz Pieronek.
Ta „honorowa” sytuacja była niezgodna
z obowiązującym prawem pracy, a więc
nielegalna ustawowo. Obie strony były
tego świadome, nie przewidywały jednak
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kilkuletniego trwania takiego stanu rzeczy.
Skutek kościelnego pomysłu z 1990 r.
był taki, że w społeczeństwie, ale także
po stronie rządowej zaczęto uważać za
stan normalny nieodpłatne nauczanie religii przez wielu katolickich księży katechetów. Wzmocniło ten stan zawarcie 12
marca 1992 r. porozumienia między Konferencją Episkopatu Polski i Ministrem
Edukacji Narodowej w sprawie nieodpłatnego nauczania religii przez księży Kościoła Katolickiego w roku szkolnym 1991/1992 i 1992/1993. W latach następnych minister prosił władze kościelne
o prolongowanie niewypłacania tych wynagrodzeń na kolejny rok szkolny. Episkopat wyrażał zgodę na utrzymanie tej
sytuacji. W praktyce trwała ona do końca
roku szkolnego 1996/1997.
Argument rządu był zawsze ten sam:
brak pieniędzy w budżecie państwa. Strona kościelna ustępowała, ale od 1995 r.
zaczęła twardo domagać się załatwienia
sprawy. Podczas kilku posiedzeń Komisji

Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski przedstawiciele kościoła wyrażali otwarcie niezadowolenie z istniejącej sytuacji. Argumentowali, że w 1990
r. „Rezygnacja z zapłaty była gestem ze
strony Kościoła – nieusprawiedliwionym
ustawowo. Kodeks pracy nie przewiduje
pracy bez zapłaty. Nie można tego przeciągać w nieskończoność”. Wytykano
także stronie rządowej, że od dawna „wynagrodzenie za katechezę otrzymują księża prawosławni i polskokatoliccy”.
Kościół był zdecydowany wręcz wyegzekwować zakończenie stanu rzeczy. Leszek Miller –ówczesny minister spraw wewnętrznych – wspomina, że rząd otrzymał w pewnym momencie od episkopatu
sygnał o treści: mamy ekspertyzy z prawa
pracy. Wynika z nich, że za każdą pracę
należy się zapłata. Taki jest poza tym standard światowy. Jeżeli rząd nie zacznie płacić to pójdziemy do sądu. Sprawdziliśmy
tę informację. Episkopat miał rację i rząd
się ugiął – wyjawił L. Miller.
Informacja o szantażu kościelnym niewątpliwie działa na wyobraźnię. Należy
jednak wiedzieć, że Rzecznik Praw Obywatelskich – prof. Tadeusz Zieliński – już
o wiele wcześniej i z własnej inicjatywy
wskazywał stronie rządowej na konieczność uregulowania kwestii bezprawnego pozbawienia wynagrodzenia za pracę
księży katechetów. Po jednym z posiedzeń Komisji Wspólnej, rzecznik skierował 8 grudnia 1994 r. pismo do ministra
edukacji narodowej. Zdaniem rzecznika praktyka rządu RP niewynagradzania
księży katechetów była sprzeczna z zasadami państwa prawnego, a trudności budżetowe państwa nie mogły usprawiedliwiać łamania prawa.
Interwencja RPO niewątpliwie „zdyscyplinowała” stronę rządową i przybliżyła zakończenie sprawy. Nastąpiło to 29
maja 1996 r. Uzgodniono wtedy na forum

Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu „rozpoczęcie wypłacania pensji diakonom i księżom katechetom od 1 września 1997 r. Będą na to pieniądze w budżecie Państwa” – zapewniła
strona rządowa. Oznaczało to w tamtym
czasie wyasygnowanie dodatkowej kwoty ok. 50 mln zł., przeznaczonej dla około 10 tys. katechetów.
Episkopat przyjął z zadowoleniem decyzję rządową „akcentując dobrą wolę
Kościoła, który 6 lat oczekiwał na pozytywne rozwiązanie sprawy”; mimo domagania się, aby wypłata wynagrodzeń
rozpoczęła się już od 1 stycznia 1997 r.
Tu bowiem strona rządowa nie ustąpiła. Wskazano na ograniczone możliwości
budżetu państwa i na specyfikę organizacyjną szkoły: rok szkolny nie pokrywa się
z rokiem budżetowym.
Smaczkiem w omawianej sprawie jest
to, iż finał nastąpił w okresie sprawowania rządów przez koalicję SLD-PSL, (premier Józef Oleksy, minister edukacji narodowej Jerzy J. Wiatr), nieprzychylną
wobec Kościoła katolickiego. Lewicowy
rząd wywiązał się z cudzego politycznego zobowiązania, zaciągniętego w 1990
r. przez prawicową koalicję o rodowodzie
solidarnościowym (rząd Tadeusza Mazowieckiego), w kwestii powrotu nauczania
religii do szkoły publicznej.
Sukces frekwencyjny
Od początku religia i etyka są przedmiotami nieobowiązkowymi. O uczęszczaniu przez uczniów szkoły podstawowej
na dane zajęcia decydują rodzice lub opiekunowie prawni. W przypadku uczniów
szkół ponadpodstawowych decydują rodzice lub sami uczniowie. Uczniowie pełnoletni samodzielnie decydują o pobieraniu nauki religii i etyki.
Frekwencja w pierwszym roku nauczania religii w szkole była wysoka
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(dane GUS z 12 listopada 1990 r.): religii katolickiej uczyło się 95,8 proc. ogółu
uczniów, innych religii uczyło się niespełna 0,5 proc. uczniów. Dla porównania,
w roku 2019/20 na lekcje religii katolickiej uczęszczało 87,6 proc. ogółu uczniów
i dzieci w wieku przedszkolnym.
Przeniesienie nauki religii z punktów katechetycznych do szkół było i nadal jest wygodne pod względem organizacyjnym dla uczniów i rodziców. Większość społeczeństwa już 1990 r. popierała
to rozwiązanie. Po latach (dane z 2015 r.)
akceptowało je około 80 proc. badanych
Polaków. Głównymi beneficjentami przeniesienia nauczania religii z punktów katechetycznych do szkół byli i są wyznawcy katolicyzmu. Wyznawcy religii tzw.
wyznań mniejszościowych uczą się religii w dwóch systemach. Jest to system
szkolny w regionach, gdzie innowiercy
żyją w skupiskach. Drugim jest system
punktów katechetycznych, często o zasięgu międzyszkolnym. Siedzibą punktu jest parafia albo wyznaczona szkoła,
przy której jest zarejestrowany taki punkt
katechetyczny. Dyrektor szkoły sprawuje wtedy nadzór pedagogiczny nad punktem. Z tej mieszanej formuły korzystają 23 nierzymskokatolickie kościoły
i związki wyznaniowe.
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Pod względem jakościowym
wizerunek katechezy był mniej
optymistyczny. Pierwsze badania socjologiczne (opublikowane w 1995 r.) pokazały, że obecność nauczania religii nie wpływa negatywnie na życie szkoły,
natomiast forum szkolne wpływa niekorzystnie na proces nauczania religii. Wszyscy badani
– uczniowie i katecheci – zdawali sobie sprawę z tego, że „przeniesienie religii z punktów katechetycznych do szkół wiąże się z jakąś stratą”.
Za takie uznano: trudność w tworzeniu
atmosfery sacrum w czasie lekcji religii,
tendencję do banalizowania i bagatelizowania lekcji religii przez uczniów, osłabienie więzi uczniów z parafią, zmniejszenie poczucia odpowiedzialności rodziców za wychowanie religijne dzieci.
Badania potwierdziły, że kluczem do
minimalizowania strat i budowania
prestiżowej pozycji przedmiotu „religia” w szkole jest osobowość katechety.
Ideałem jest osoba o wysokim poziomie wiedzy, oznaczająca się autentyczną wiarą, potrafiąca atrakcyjnie realizować program przedmiotu na wszystkich
poziomach edukacji, otwarta na dialog
z uczniami w różnych sprawach. Z perspektywy minionych lat widać, że ten
ideał nadal ma rację bytu.
Po ponad 30 latach przedstawione informacje zapewne już nie budzą emocji,
nawet można je uznać za mało znaczące.
Istotne jest to, że w każdym czasie będą
one dowodzić niefrasobliwości decydentów, którzy spowodowali przywrócenie
nauczania religii do szkoły publicznej
w Polsce w roku szkolnym 1990/1991. 

ANDRZEJ K. SIDORSKI

RZECZ O KAZIMIERZU
ŁYSZCZYŃSKIM
Ateista, który zapalał światło rozumu.
Dziś, jak nigdy, jest potrzebna pamięć
o Łyszczyńskim.
To nasz rodak, syn katolickiego narodu, powiedział pierwszy światu „Bóg jest
tworem człowieka”. Zadbaliśmy jednak,
aby go nikt nie usłyszał. I pilnujemy tego
nadal. 30 marca przypadła 332 rocznica
jego męczeńskiej śmierci. A ateiści w dzisiejszej Polsce są potrzebni jak nigdy.
„Religia została ustanowiona przez
ludzi bez religii, aby ich czczono, chociaż
Boga nie ma. Pobożność została wprowadzona przez bezbożnych. Lęk przed Bogiem jest rozpowszechniany przez nielękających się w tym celu, żeby się ich lękano. (…) Prosty lud oszukiwany jest przez
mądrzejszych wymysłem wiary w Boga
– na swoje uciemiężenie”, napisał w XVII
wieku Kazimierz Łyszczyński. Został za
to zgładzony z wyroku sądu 30 marca
1689 roku.
***
W rocznicę jego męczeńskiej śmierci
historię pierwszego polskiego ateisty opisuje Andrzej K. Sidorski, który zamieścił w OKO.press wiele tekstów krytykujących działanie instytucji kościelnych
w Polsce. Ostatni cykl jego tekstów nosił wspólny tytuł „Polski katolicyzm jako
źródło cierpień”.
Wiek XVII, zwany Barokiem lub
Kontrreformacją, wydał na świat wybitnego polskiego myśliciela, który mógłby
być wymieniamy w podręcznikach filozofii w Polsce i na świecie. Był nim Kazimierz Łyszczyński – szlachcic, żołnierz,
były jezuita, sędzia królewski i filozof.

Wspomina go i nawet cytuje angielska
wersja Wikipedii pod hasłem „Historia
ateizmu – Renesans i reformacja” obok
tak wybitnych nazwisk jak Gulio Cesare Vanini, znany też jako Lucilio Vanini
(1585-1619), Baruch Spinoza (1632-1677)
czy Thomas Hobbes (1588-1679).
Podobnie wymienia go pod hasłem
„Ateizm” Wikipedia niemiecka. W obu
z nich, a także w Wikipedii francuskiej
i rosyjskiej, Łyszczyński posiada własne
hasło osobowe, gdzie jest nazywany filozofem. Jego dzieło „O nieistnieniu Boga”
także posiada własne hasła przedmiotowe
w narodowych wersjach Wikipedii.
Łyszczyński? A kto to?
Natomiast w Polsce Łyszczyński –
choć też ma hasła w Wikipedii – jest nie-

Kazimierz Łyszczyński
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mal kompletnie nieznany, nawet z nazwiska, a określanie go mianem filozofa nawet u wtajemniczonych budzi zdziwienie
i podejrzenie o niezdrową egzaltację lub
przynajmniej przesadny entuzjazm.
O Kazimierzu Łyszczyńskim cała Polska miała szansę dowiedzieć się dopiero
stosunkowo niedawno dzięki organizowanemu od 2013 roku przez organizacje ateistyczne warszawskiemu Marszowi Ateistów, kończącemu się inscenizacją
egzekucji Łyszczyńskiego na rynku Starego Miasta.
Łyszczyński został skazany na spalenie żywcem za ateizm najpierw przez
sąd kościelny w 1688 roku, a następnie
w 1689 roku przez specjalnie powołaną
komisję sejmową.
Wyrwali mu język, spalili rękę i ścięli.
Król Jan III Sobieski okazał mu „łaskę”, zamieniając spalenie na ścięcie.
Przedtem jednak w obecności tłumów
30 marca 1689 na warszawskim rynku
kat wyrwał Łyszczyńskiemu język i spalił na żywca prawą rękę, którą Łyszczyński ośmielił się pisać o nieistnieniu Boga.
Wraz z ręką Łyszczyńskiego kat spalił jedyny egzemplarz jego traktatu. Sądy
kościelny i sejmowy skazały bowiem na
śmierć również dzieło Łyszczyńskiego.
Nawet jego dom miał być zrównany z ziemią, a zaorane miejsce po nim pozostać
na wieki ugorem. Historia miała o nim na
życzenie biskupów zapomnieć.
De non existentia Dei.
Łyszczyński napisał swój traktat po łacinie, tytułując go De non existentia Dei
i z przeznaczeniem ze względu na niebezpieczną treść raczej do szuflady (choć
musiał rozmawiać o nim z przyjaciółmi).
Tekst powstał zapewne około roku 1674.
Było to pierwsze w dziejach europejskich
dzieło z założenia dowodzące nieistnienia
Boga.
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Z zachowanego przemówienia oskarżyciela Łyszczyńskiego wynika, że traktat analizował krytycznie dzieła różnych
obcych autorów i kończył się stwierdzeniem nawiązującym do formuły logicznego dowodzenia: „a zatem Boga nie ma”.
W mowie oskarżyciela zachowało się
jednak pięć fragmentów – w sumie dwanaście zdań – z traktatu Łyszczyńskiego, które zostały po raz pierwszy opublikowane w 1955 roku przez profesora Andrzeja Rusława Nowickiego (1919-2011).
To niezwykle mało jak na dzieło liczące 265 kart „gęsto zapisanych drobnym
pismem”. Ale jednocześnie nie są to fragmenty przypadkowe, lecz starannie wybrane, aby pogrążyć oskarżonego przed
sądem, ukazując sedno jego ateistycznych
poglądów. Być może również dzisiaj wybralibyśmy te same cytaty, chcąc ukazać
rewolucyjność myśli Łyszczyńskiego.
Łyszczyński dowodził nieistnienia
Boga odwołując się do zasad logiki i niezmienności praw przyrody (o przyrodzie
wiemy z relacji jednego z czytelników
traktatu).
Twierdził, że teolodzy przypisują
Bogu „atrybuty i określenia przeczące
sobie”, podczas gdy wszystko dostatecznie wyjaśnia natura. Oskarżał teologów
o świadome kłamstwa i ogłupianie wiernych, pytając retorycznie: „Czy w ten
sposób nie gasicie Światła Rozumu?”.
Dowodził, że jeśli religia mówiłaby
prawdę, byłaby zgodna z rozumem: „Jednakże nie doświadczamy ani w nas, ani
w nikim innym takiego nakazu rozumu,
który by nas upewniał o prawdzie objawienia bożego. Jeżeli bowiem znajdowałby się w nas, to wszyscy musieliby
je uznać i nie mieliby wątpliwości, i nie
sprzeciwialiby się Pismu Mojżesza ani
Ewangelii (…) i nie byłoby różnych sekt,
ani ich zwolenników.”

Zdławić mędrców
Łyszczyński widział w religii narzędzie zastraszania i władzy. „Religia została ustanowiona przez ludzi bez religii,
aby ich czczono, chociaż Boga nie ma.
Pobożność została wprowadzona przez
bezbożnych. Lęk przed Bogiem jest rozpowszechniany przez nielękających się
w tym celu, żeby się ich lękano. (…) Prosty lud oszukiwany jest przez mądrzejszych wymysłem wiary w Boga na swoje uciemiężenie.”
Jako pierwszy w nowożytnej Europie opisał dobrze dzisiaj znany paradoks
zniewolenia umysłów przez religię: „Tego
samego uciemiężenia broni jednak lud,
w taki sposób, że gdyby mędrcy chcieli
prawdą wyzwolić lud z tego uciemiężenia, zostaliby zdławieni przez sam lud.”
W odniesieniu do losu Łyszczyńskiego ta obserwacja okazała się złowróżbnym proroctwem.
Łyszczyński jako pierwszy napisał też:
„Człowiek jest twórcą Boga, a Bóg jest
tworem i dziełem człowieka. Tak więc
to ludzie są twórcami i stwórcami Boga,
a Bóg nie jest bytem rzeczywistym, lecz
bytem istniejącym tylko w umyśle”.
Powoływał się przy tym na bliżej nieznanych – z powodu zniszczenia traktatu – innych myślicieli oraz innych rozumnych ludzi: „Są tacy, co zaprzeczają objawieniu, i to nie głupcy, ale ludzie mądrzy,
którzy prawidłowym rozumowaniem dowodzą czegoś wręcz przeciwnego, tego
właśnie, czego i ja dowodzę. A więc Bóg
nie istnieje.”
Prekursor Oświecenia i krytyki religii
Były to wszystko myśli wyprzedzające swoją epokę o sto lat. Wiele z nich mieli sformułować dopiero filozofowie francuskiego Oświecenia, tacy jak Paul Holbach, Denis Diderot czy Jean D’Alembert.

Białoruski znaczek pocztowy z podobizną Łyszczyńskiego

Łyszczyński ubiegł też o kilkadziesiąt
lat francuskiego księdza Jeana Mesliera (1664-1729), który za sprawą swojego
dzieła znanego jako Testament (też pisanego do szuflady, a wydanego pośmiertnie i potajemnie w 1762) jest powszechnie
uważany za autora pierwszej ateistycznej
książki w nowożytnej Europie. W rzeczywistości pierwszym autorem takiej
książki był Kazimierz Łyszczyński.
Nowy ateizm, czyli antyteizm
Warto przy tym zauważyć, że Łyszczyński był – podobnie jak wspomniani
powyżej myśliciele – nie tylko ateistą, ale
i zdecydowanym krytykiem religii. Każe
to zrewidować nasze wyobrażenia o ateizmie oraz tzw. nowym ateizmie, czy antyteizmie.
Przez wiele lat utrzymywało się przekonanie, że „prawdziwy ateista” wykazuje wobec religii obojętność, co w praktyce oznacza, że jej nie krytykuje, nie jest
nawet antyklerykałem. Dlatego pewnym
szokiem był w ostatnich latach tzw. nowy
ateizm kojarzony z nazwiskami Sama
Harrisa, Christophera Hitchensa, Richarda Dawkinsa i Daniela Dennetta, którzy
zaczęli kilkanaście lat temu głosić, że religia jest złem. Postawę taką określa się
również mianem antyteizmu.
Jak jednak widać na przykładzie Łyszczyńskiego oraz wspomnianych encyklopedystów francuskich, Holbacha, Didero35

Kaźń Kazimierza Łyszczyńskiego

ta i D’Alemberta, a także na przykładzie
autorów starożytnych jak np. Lukrecjusz
(99-55 p.n.e.) – autor ateistycznego i antyreligijnego poematu O naturze rzeczy –
ateizm od zawsze był antyteizmem i był
nierozerwalnie związany z krytyką religii.
Dzieło Łyszczyńskiego to był taki ówczesny Bóg urojony Dawkinsa. Podobnie
jak 1700 lat wcześniej poemat Lukrecjusza.
Nie tylko ateista
Skąd tak szerokie horyzonty myślowe u szlachcica spod Brześcia w Wielkim
Księstwie Litewskim? Łyszczyński przez
7 lat był jezuitą. Kształcił się w tym czasie w Krakowie, Kaliszu i Lwowie studiując retorykę, logikę, filozofię i teologię.
W Kaliszu słuchał wykładów światłego jak na tamte czasy teologa Jana Morawskiego (1633-1700), specjalisty od
doktryn innowierców, autora licznych,
wielokrotnie wznawianych książek, człowieka o szerokich horyzontach umysłowych.
Filozoficzna i religioznawcza zawartość traktatu Łyszczyńskiego to pierwszy
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i dostateczny powód, aby wprowadzić go
do oficjalnego panteonu polskiej kultury.
Jego niezwykłość nie polegała bowiem jedynie na tym, że był „pierwszym polskim
ateistą”.
Łyszczyński był wybitnym, ateistycznym filozofem i odkrywczym krytykiem
religii, którego myśli nic nie straciły na
aktualności.
Gdyby traktat Łyszczyńskiego nie został zniszczony, pionierskie zdanie „Bóg
jest tworem człowieka”, byłoby być może
równie znane, jak stwierdzenie Nietzschego „Bóg umarł”.
My ateiści – pierwszy coming out
Drugim powodem, dla którego powinniśmy upowszechniać wiedzę o Łyszczyńskim, i czcić jego pamięć, jest to, że
jako pierwszy w dziejach napisał – „my
ateiści”.
Te dwa słowa niosły niezwykłą, trudną do przecenienia treść – w Europie od
kilkunastu wieków intelektualnie sterroryzowanej przez Kościół katolicki, podtrzymujący iluzję bezwyjątkowej powszechności wiary, byli ateiści!
Trudno uwierzyć, aby skoro już wśród
starożytnych Greków i Rzymian byli fi-

lozofowie nie wierzący w bogów (Teodor Ateista, Lukrecjusz i wielu innych),
na przestrzeni kolejnych 1300 lat nie pojawiali się myśliciele i zwykli ludzie odrzucający pogląd o istnieniu Boga.
Przemoc, jaką dysponował Kościół,
skutecznie zamykała wszystkim usta.
Ateiści byli na świecie od zawsze i to właśnie wyraził Łyszczyński.
Stwierdzenie Łyszczyńskiego zaświadcza, że również ateizm – jak obok
katolicyzmu innowierstwo – należy do
polskiej tradycji narodowej.
A jego chlubna przeszłość jako żołnierza, zapewne husarza ze znanej chorągwi pancernej, który nie złożył przysięgi
na wierność szwedzkiemu monarsze Karolowi X Gustawowi, kreuje nowy wzorzec Polaka „ateisty i patrioty” – w odróżnieniu od większości szlachty, w tym
od niewiele starszego od niego Jana Sobieskiego.
Wolność myśli na ławie oskarżonych
Powód trzeci do upowszechniania
wiedzy o Łyszczyńskim i czczenia jego
pamięci jest taki, że Łyszczyński był męczennikiem za wolność myśli i prawo do
jej wyrażania, zwane łącznie wolnością
słowa. Dlatego nazywany jest też „polskim Giordanem Bruno”.
Proces Łyszczyńskiego był głośny i długi. Przede wszystkim toczył się
w stolicy, Warszawie, na Zamku Królewskim, na obradach sejmu i w obecności
króla. Był szlacheckim aktem niezgody
na wcześniejszy proces przed sądem kościelnym. O Łyszczyńskim mówiono na
19. z 79 sesji, przez 3 miesiące, a sam proces trwał półtora miesiąca, co było w tamtych czasach niezwykłe.
Poświęcono mu też dodatkową sesję niedzielną, na której przemawiał sam
nuncjusz papieski.
Proces nie dotyczył też byle kogo,
Łyszczyński był podsędkiem brzeskoli-

tewskim, a więc jednym z kilkunastu sędziów królewskich na Litwie mających
prawo sądzić szlachtę. Aby dostąpić zaszczytu królewskiej nominacji na ten
urząd, trzeba było być człowiekiem wykształconym, zasłużonym i powszechnie
szanowanym.
Łyszczyński w latach wcześniejszych był wielokrotnie wybieranym przez
szlachtę posłem na sejmiki i sejm, w tym
na dwa sejmy elekcyjne. Według dzisiejszych standardów był więc również politykiem.
Odesłać biskupów do Rzymu!
Jak dramatyczne i burzliwe były to
obrady, niech świadczy to, że król został
przez oskarżenia jednego z biskupów pod
swoim adresem doprowadzony do płaczu,
na co ktoś ze szlachty rzucił się z szablą
na biskupa, aby obciąć mu głowę i rzucić
ją do nóg monarchy. Powstrzymany wykrzyknął, że „wszystkich biskupów należy wypędzić z Senatu i odesłać do Rzymu”.
Proces Łyszczyńskiego był na tyle głośny, że w kilkukrotnych wzmiankach donosił o nim nawet paryski tygodnik „Gazette” – pierwsza gazeta we Francji.
Bezpośrednio zaangażowanych w proces było i zabierało głos co najmniej dziesięciu biskupów (wszyscy biskupi z urzędu zasiadali w senacie) z siedemnastu
w ówczesnej Polsce urzędujących. Wszyscy oni domagali się dla Łyszczyńskiego
tortur i kary śmierci, a niemal wszyscy –
z wyjątkiem dwóch – spalenia żywcem.
Nuncjusz papieski posunął się jeszcze dalej – domagał się poddania Łyszczyńskiego dodatkowym torturom już
w śledztwie, aby wydał domniemanych
uczniów swoich ateistycznych nauk.
Kto za Bogiem, a kto przeciw Bogu?
Biskupi zastosowali wobec króla i posłów szantaż posługując się widmem
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gniewu Boga mszczącego się na całej społeczności. Twierdzili mianowicie, że niepowodzenie poprzedniego sejmu w Grodnie (został zerwany) i trudności w uchwaleniu potrzebnych ustaw na obecnym,
spowodowane są gniewem Boga, którego
obraził ateizm Łyszczyński.
Tylko śmierć Łyszczyńskiego w męczarniach mogła – ich zdaniem – przebłagać Boga i uśmierzyć jego gniew. Miał
być więc Łyszczyński całopalną ofiarą
z człowieka złożoną Bogu.
Na nic zdały się głosy obrońców, że
Łyszczyńskiemu należy darować życie,
aby miał możliwości nawrócenia się.
Szantaż i manipulacja polegały też na
tym, że głosowanie nad winą Łyszczyńskiego nazywano głosowaniem „za Bogiem lub przeciw Bogu”. Obrońców Łyszczyńskiego zastraszano, że skoro go bronią, to znaczy, że również są ateistami
i im również należy wytoczyć procesy
o bluźnierstwo po zakończeniu procesu
Łyszczyńskiego.
W sytuacji takiej presji ze strony biskupów wyrok mógł być tylko jeden – publiczne tortury i spalenie na stosie. Już po
jego zapadnięciu dwóch biskupów zwróciło się do króla o zamianę spalenia na
ścięcie. O to samo prosił Łyszczyński.
Król skorzystał z prawa łaski.
Kto rządzi Rzecząpospolitą?
Przebieg całej sprawy Łyszczyńskiego ukazuje też czwarty powód, dla którego pamięć o nim powinna być kultywowana – sprawa Łyszczyńskiego symbolizuje walkę z polityczną potęgą Kościoła.
Walkę, która toczy się nadal. Dramatyczne koleje sprawy Łyszczyńskiego pokazały też, że również szlachta nie miała ochoty oddać władzy nad sobą Kościołowi –
a tym bardziej Świętej Inkwizycji – który
za nic miał prawa Rzeczpospolitej i demokrację szlachecką, więżąc Łyszczyń38

skiego bez wyroku i skazując w tajnym
procesie.
I wreszcie pokazały, że nawet w tamtych XVII realiach były odważne jednostki gotowe ryzykować życie, przeciwstawiając się potędze Kościoła i fanatyzmowi tłumu w obronie ofiary religijnej
nagonki.
Spłonął z książką Woltera przybitą do
piersi
Trudno ocenić, na ile takie głośne
i tragiczne wydarzenia wstrząsają sumieniami i zmieniają mentalność części społeczeństwa. Na ogół uważa się ofiary takich mordów sądowych w państwach wyznaniowych za męczenników oddających
życie w obronie rozumu i wolności sumienia. Męczenników będących ofiarami
religii i Kościoła.
Niecałe 10 lat później, w 1697 roku
w Edynburgu, zostanie powieszony za
bluźnierstwo dwudziestojednoletni student Thomas Aikenhead.
Osiemdziesiąt lat później, w 1766
roku, w niemal identyczny sposób jak
Łyszczyński zostanie w Paryżu za bluźnierstwo zamordowany sądownie dwudziestojednoletni szlachcic – kawaler de
La Barre. Wraz z jego ciałem przybity do
piersi skazańca spłonie na stosie znaleziony u niego Słownik filozoficzny Woltera,
stanowiący jeden z dowodów oskarżenia.
Podobnie jak Łyszczyński, obaj zostali straceni na mocy świeckiego prawa,
ale podobnie jak w przypadku Łyszczyńskiego wiadomo, kto był rzeczywistym
sprawcą ich śmierci.
Były to wydarzenia, które jak sprawa
Łyszczyńskiego, wstrząsnęły opinią publiczną w tych krajach i może dlatego stały się ostatnimi przypadkami wyroków
śmierci ze względów religijnych.
Dzisiaj w Europie nie dochodzi już do
egzekucji motywowanych religijne, ale

sam mechanizm religijnego szantażu nadal działa.
Bohater radzieckiej Litwy i Białorusi
Pośmiertny los Łyszczyńskiego jest
jednak zupełnie inny niż losy Giordano
Bruno, Lucilio Vaninego, kawalera de la
Barre lub Thomasa Aikenheada. W Polsce do niedawna mało kto o nim słyszał,
a i dzisiaj pewno niewielu osobom cokolwiek mówi jego nazwisko.
Pozornie to zaskakujące, skoro Polska
była przez 44 lata PRL-u państwem jawnie propagującym ateizm. O nieumieszczeniu Łyszczyńskiego w oficjalnej historii Polski za czasów PRL zadecydowało
zapewne jego pochodzenie z terenów ówczesnego Związku Radzieckiego.
O ile w radzieckiej Białorusi i Litwie
był czczonym bohaterem walki o umysłowe wyzwolenie spod wpływów kościoła, o tyle w Polsce Ludowej z tego właśnie powodu nagłaśnianie jego postaci
nie było pożądane, bo przypominałaby
w czyich granicach leżały przed wojną
Brześć Litewski i Litwa.
W wileńskim kościele św. Kazimierza – patrona Litwy – zamienionym przez
władze radzieckie w Muzeum Ateizmu
znajdowały się aż trzy eksponaty poświęcone Kazimierzowi Łyszczyńskiemu – ogromny witraż o wymiarach 8 na
2,5 metra, monumentalna rzeźba i obraz
przestawiające oczywiście również rolę,
jaką w skazaniu Łyszczyńskiego odegrał
Kościół.
Być może to zawłaszczenie Łyszczyńskiego przez reżim komunistyczny stało się przyczyną milczenia o nim w Polsce po roku 1989. Właściwie jedyną osobą zabiegającą o rozpropagowanie postaci
Łyszczyńskiego, uznanie jego rangi jako
myśliciela, i zachowanie pamięci o nim,
był wybitny religioznawca prof. Andrzej
Rusław Nowicki – mający jednak „nie-

chlubną” dla niektórych osób przeszłość.
Był bowiem współtwórcą propagandy antyreligijnej w latach 40. i 50. oraz członkiem zarządu źle postrzeganego w katolickim społeczeństwie Towarzystwa
Krzewienia Kultury Świeckiej.
Łyszczyński nie pasuje też do propagandowej wizji Polski bez stosów. Hańbiący proces jest wstydliwy zarówno dla
każdej kolejnej władzy, jak i dla Kościoła.
Łyszczyński wraca do miasta
Dopiero w 2013 roku o istnieniu Łyszczyńskiego przypomniały organizacje
ateistyczne urządzając warszawski Marsz
Ateistów i rekonstrukcję egzekucji Łyszczyńskiego na staromiejskim rynku pod
hasłem „Łyszczyński wraca do miasta”.
Szczególnie głośnym echem odbiła
się w mediach – które nagle zaczęły po
raz pierwszy informować, kim był Łyszczyński – następna rekonstrukcja egzekucji w roku 2014, kiedy to w postać Łyszczyńskiego bardzo ekspresyjnie wcielił
się znany, poważny profesor filozofii Jan
Hartman.
Przemarsz Krakowskim Przedmieściem w strojach z epoki oraz strojach biskupów i dokonana z pewnym rozmachem rekonstrukcja kaźni Łyszczyńskiego, w których wzięło udział kilkaset osób,
spotkały się z wrogim przyjęciem w mediach prawicowych.
Samo przypomnienie postaci Łyszczyńskiego i roli Kościoła oraz religii katolickiej w tym mordzie sądowym musiało prawicę rozwścieczyć.
Najbardziej szokujące było jednak to,
że impreza została zaatakowana również
przez niektórych publicystów ateistycznych i z dużą rezerwą przyjęta przez wielu ateistów.
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Procesje tylko katolickie
Marcin Meller i Marcin Celiński
– obaj publicznie deklarujący się jako
ateiści – dostrzegli w imprezie przejaw
fanatyzmu podobnego do fanatyzmu religijnego i ośmieszanie idei ateizmu. Taka
reakcja to dowód, jak dysproporcja praw
katolików i ateistów jest przyjmowana
jako coś naturalnego.
Nikt publicznie nie dopatruje się religijnego fanatyzmu, prowokacji i wygłupu w rekonstrukcji kaźni Jezusa podczas Drogi Krzyżowej. Nikt też nie węszy
w statystach przebranych za rzymskich
legionistów obrazy uczuć narodu włoskiego. Nawet religijnych pielgrzymek na
kolanach media nie opisują jako coś mogącego szokować.
Publiczne zabranie głosu przez ateistów, pokazanie, że mają swoją grupową
tożsamość, martyrologię i bohatera, którego pamięć chcieliby czcić, obaj publicyści uznali za coś nie tylko głęboko niestosownego, ale wręcz godnego potępienia.
Natomiast przypomnienie, że Łyszczyński padł ofiarą Kościoła i religijnego
fanatyzmu uznali niemal za nieodpowiedzialną próbę wywołania wojny religijnej.
I wszystko to nie w Gościu Niedzielnym,
ale na łamach Newsweeka i Liberte!
Meller i Pawłowicz jednym głosem
Marcin Meller – wyjątkowo tendencyjnie
przedstawiając
wydarzenie – napisał w 2014 roku:
„bycie ateistą nie oznacza, że muszę
się zapluwać z nienawiści do ludzi wierzących, a nawet Kościoła katolickiego
i księży. Bycie ateistą nie oznacza, że krytyka tegoż Kościoła i tychże księży musi
być plugawa i prostacka. Bycie ateistą nie
oznacza, że muszę być nieokrzesanym
chamem celującym w słabe punkty ludzi, by ich jak najboleśniej obrazić. Bycie
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ateistą nie oznacza, że muszę paradować
w biskupiej sutannie po ulicach z półgołymi zakonnicami”.
Dla porównania warto przytoczyć ówczesną wypowiedź znanej z religijnej zajadłości posłanki Krystyny Pawłowicz:
„To ludzie chorzy na nienawiść do religii, polskiej tradycji chrześcijańskiej,
Kościoła. (…) To osobnicy o skrajnie lewackich, bluźnierczych poglądach, awanturnicy występujący przeciwko polskiej
tradycji (…). Niech sobie ateiści pojadą na
wycieczkę za miasto, ale nie mają prawa
urządzać ateistycznej hucpy w centrum
stolicy Polski. (…) Przemarsz takiej agresywnej, obrażającej wierzących i bluźnierczej manifestacji przez teren, którym
zwykle idą procesje Bożego Ciała…”
Uderza podobieństwo reakcji liberalnego ateisty i fundamentalistycznej katoliczki. Niemal całkowita zbieżność ocen
wynika z tych samych błędnych założeń.
Ateiści siedzieć cicho!
Te założenia ujawnił Marcin Celiński przedstawiając swoją wizję ateizmu
„niewierzących”, czyli niefanatycznego.
„W taki ateizm jest wpisana tolerancja,
lub co najmniej obojętność wobec postaw
odmiennych. (…) Ateiści ‘niewierzący’
uznają religijność bądź jej brak za element
prywatności, nie mają w sobie instynktu misjonarza i pasji do głoszenia swojej
prawdy. Ateiści ‘wierzący’ – wręcz przeciwnie, chcą krzyczeć o tym, że posiedli
oto prawdę absolutną i gotowi są do wojen religijnych”.
Takie pojmowanie ateizmu jest, moim
zdaniem, zasadniczym nieporozumieniem. Ateizm wyrósł z krytyki religii i ze
sprzeciwu wobec negatywnych społecznych skutków religii.
Taki był ateizm Łyszczyńskiego i taki
był ateizm Lukrecjusza czy Teodora Ateisty. Krytyka religii, jawny sprzeciw de-

cydują o sile ateizmu oraz jego społecznej
użyteczności.
„Tolerancyjny” i „cichy” ateizm to po
prostu konformizm – zgoda na to, aby zostało tak, jak jest, albo naiwna wiara, że
świat „zmieni się sam”. Oczywiście, każdy ma prawo do konformizmu czy naiwności, ale nie czyńmy z nich obowiązującego ateistów kanonu zachowania.
Religia jest nie tylko prywatną sprawą
Religia, wbrew popularnemu sloganowi, nie jest wyłącznie sprawą prywatną.
Nie była nią, gdy faryzeusze ze względów
religijnych wydawali Jezusa Rzymianom.
Nie była nią, gdy prześladowano pierwszych chrześcijan, i gdy potem chrześcijanie barbarzyńsko niszczyli dorobek
kultury antycznej. Nie była nią, gdy tzw.
Święta Inkwizycja mordowała Żydów,
heretyków i kobiety posądzane o czary.
Nie była sprawą prywatną, gdy Pius
IX ogłosił niechlubny Syllabus errorum
wymierzony przeciw postępowi i demokracji.
Nie była nią w końcu, gdy kolejne składy Trybunału Konstytucyjnego
w Polsce coraz bardziej ograniczały prawa kobiet do aborcji. Nie jest nią także,
gdy Kościoły pozostają otwarte w czasie
pandemii covid-19.
Religia przestaje być prywatną sprawą, gdy wierzący głosuje, jak mu kazał
proboszcz, a poseł tak, żeby nie podpaść
biskupowi. Gdy hierarchowie nastawiają wiernych przeciw osobom LGBT, potępiają in vitro i chcą układać tematy na
maturę. Nie jest nią, gdy minister oświaty
zapowiada formowanie uczniów na podstawie Biblii.
Ateizm jest naturalnym wrogiem religii, tak jak racjonalizm jest naturalnym
wrogiem zabobonu – i nie ma w tym nic
złego.

Religia, której pozostawia się całkowitą swobodę działania, będzie zagarniać kolejne obszary życia społecznego
i politycznego – poczynając od uroczystości państwowych, poprzez wizerunki
na ścianach w urzędach, służbę zdrowia,
oświatę, naukę, aż po parlamentaryzm,
władzę wykonawczą i sądy.
To nieuchronne zmierzanie w kierunku państwa wyznaniowego. Czego zresztą dzisiaj doświadczamy skutki.
Ateiści na Białoruś!
Jeszcze raz oddam głos posłance Krystynie Pawłowicz, która doskonale wyraziła odwieczne aspiracje wyznawców katolicyzmu:
„Sympatyków tych awantur należy skierować do Rosji albo na Białoruś
(…) organizacje, których sensem działania jest godzenie w Kościół, ośmieszanie i drwina z polskiej tradycji, wprowadzanie w błąd, co do treści Konstytucji
i szczucie na katolików, które kłamią na
temat swojego prześladowania, nie mają
prawa istnieć w polskim porządku prawnym”.
Chrześcijaństwo wymaga od swoich
wiernych apostolstwa – dbania o nawrócenie się innych lub pogłębianie przez
nich wiary. Na lekcjach religii uczy się
tego „społecznego obowiązku” już małe
dzieci – mają napastować religijnie niewierzących lub niepraktykujących kolegów.
Jednocześnie ci sami chrześcijanie –
a z nimi spora część ateistów – odmawiają znacznie skromniejszego prawa ateistom. Prawa do głośnego wyrażania własnych przekonań.
Idąc tokiem rozumowania Celińskiego
i Mellera, również dzisiaj Łyszczyńskiego należałoby potępić za napisanie traktatu „O nieistnieniu Boga”.
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Ateiści mają do spełnienia w społeczeństwie ważną misję, od której nie powinni się odżegnywać w imię naiwnej
poprawności politycznej. Co nie znaczy,
że każdy z nich ma obowiązek być apostołem, ani że mają napastować wierzących.
Ateiści zawsze – tak jak Łyszczyński
– przeciwstawiali się „gaszeniu Światła
Rozumu” przez teologów i nieśli kaganek
oświaty. To przecież dlatego Lukrecjusz
napisał O naturze rzeczy, Łyszczyński O nieistnieniu Boga, ksiądz Meslier Testament, Holbach System przyrody, a Dawkins Boga urojonego. Nie pisali
swoich książek dla ateistów, ale dla ludzi
wierzących, aby im otworzyć oczy.
Religia albo demokracja?
Nic się pod tym względem nie zmieniło od czasów Teodora Ateisty z IV wieku
p.n.e. Nawet można powiedzieć, że dzisiaj – w dobie nowej kontrreformacji – ta
misyjność ateizmu jest bardziej potrzebna
niż kiedykolwiek. Religijna manipulacja
osiągnęła niespotykane rozmiary. Demaskować te negatywne zjawiska mogą i potrafią przede wszystkim ateiści.
Także tylko oni są w stanie pokazywać, że zło tkwi nie tylko w zdemoralizowanych hierarchach czy przestarzałych
dogmatach, ale w samej istocie dotychczasowej koncepcji religii z jej bezpodstawnymi uzurpacjami do sprawowania
kontroli nad całym życiem społecznym.
Bez oporu wobec zakusów religii nie zbudujemy otwartego i demokratycznego
społeczeństwa.
Walka Dawida z Goliatem.
Ateizm to nie jest konkurencyjne wobec katolicyzmu wyznanie. Ateizm to po
prostu humanistyczny racjonalizm. Wystarczy pod słowo „ateizm” podstawić
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słowo „racjonalizm”, aby ujrzeć cały absurd zarzutów pod adresem walczącego
ateizmu. Czy komuś przyszłoby do głowy potępiać walczący humanistyczny racjonalizm?
Poza tym ateizm nie dysponuje przecież żadnymi środkami przymusu – jego
bronią jest wyłącznie dyskusja. I to dyskusja z pozycji instytucjonalnie nieporównanie słabszego adwersarza.
Codziennie w 10 tysiącach kościołów w całej Polsce i w licznych katolickich mediach tradycyjnych oraz internetowych, a także za pośrednictwem
mnóstwa różnych wydawnictw i przede
wszystkim w szkołach na lekcjach religii,
odbywa się zmasowane indoktrynowanie
religijne i światopoglądowe.
Niekiedy już od trzeciego roku życia,
co, swoją drogą, powinno być zakazane.
Co tej propagandowej potędze Kościoła
mogą przeciwstawić ateiści? Kilka książek, po które mało kto sięga? Doroczne
prelekcje z okazji Dni Ateizmu, na które
przychodzi kilkadziesiąt osób?
Kościół może bezkarnie od wieków
twierdzić, że ateizm jest największym zagrożeniem dla świata. Gdy to samo o religii mówią ateiści, jest to postrzegane jako
niedopuszczalna agresja.
Pomnik na Campo de’ Fiori i głaz
w Szczytnikach Małych
Ateiści czasami nazywają Łyszczyńskiego polskim Giordano Bruno (a Białorusini białoruskim). Różnic jest wiele, ale dwie uderzają najbardziej. Pierwsza – zapewne niemal każdy Włoch wie,
kim był Giordano Bruno. Druga – Bruno
ma wspaniały pomnik w centrum Rzymu
wystawiony jeszcze w 1887 roku.
Jedynym „monumentem” poświęconym Łyszczyńskiemu jest głaz z inskrypcją w małej białoruskiej wsi w pobliżu
dawnego majątku Łyszczyńskich.

Łyszczyński nie ma grobu, nawet symbolicznego. Jego prochy według z jednej
z relacji wystrzelono z armaty w kierunku Turcji.
W Polsce nie żadnego miejsca upamiętnienia tego niezwykłego filozofa. Ateiści nie mają ani jednego miejsca,
w którym w swoim dniu – 30 marca –
mogliby się spotkać i złożyć kwiaty. Nie
ma też w całej Polsce ani jednej ulicy, placu, skweru, biblioteki czy szkoły noszącej
imię Kazimierza Łyszczyńskiego.
Co więcej, już w XVII wieku został
całkowicie wymazany z kart historii Polski – to aż niewiarygodne, aby po tak
głośnym procesie i egzekucji nie
została żadna rycina ani też żadna podobizna Łyszczyńskiego.

Gdyby katolicyzm był prawdziwym
chrześcijaństwem, to polscy katolicy sami
by zadbali, aby upamiętnić męczeństwo
Łyszczyńskiego stosownym monumentem i składaliby pod nim kwiaty, co byłoby symbolicznym aktem skruchy i przeprosin za bestialskie zamordowanie tego
wybitnego Polaka. Kościół do tej pory za
ten mord nie przeprosił.
Ulice Kazimierza Łyszczyńskiego
w polskich miastach i szkoły im. Kazimierza Łyszczyńskiego w polskich wioskach będą kiedyś dowodem na to, że
ateiści w końcu wywalczyli dla siebie
równe prawa, a ateizm nie jest już
przedstawiany jako niebezpieczne,
zagrażające kulturze narodowej
i cywilizacji europejskiej zwyrodnienie moralne. 

POJEDYNEK
Do Ludwika Pasteura zgłosił się pewnego dnia jegomość jako sekundant
obrażonego, żądając satysfakcji dla hrabiego. Pasteur wysłuchał spokojnie
przybyłego i rzekł:
- Jestem wyzwany na pojedynek, więc przysługuje mi wybór broni. Oto
dwie probówki. W jednej znajdują się zarazki cholery, w drugiej czysta woda.
Jeśli człowiek, który pana przysłał, zgodzi się wypić zawartość jednej z tych probówek, którą sam wybierze – ja wypiję zawartość drugiej.
Pojedynek nie odbył się.
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SPACER PRZEZ HISTORIĘ
DANUTA STOLAREK

Aleksander II i jego burzliwe życie
Część I
Po śmierci Mikołaja na tron wstąpił najstarszy syn Aleksander, urodzony w 1818 r. Na żądanie carowej wdowy Marii Fiodorowny, synowa Aleksandra Fiodorowna została na poród wysłana
do Moskwy, w czym kryła się swoista
symbolika – przyszły car, urodzony na
Kremlu, będzie kontynuatorem najświetniejszych tradycji Rosji. Pretekstem do
wyjazdu było wmurowanie kamienia węgielnego pod sobór Chrystusa Zbawiciela
na Wzgórzach Worobiowych jako wotum
za zwycięstwo nad Napoleonem. W ceremonii uczestniczyła cała rodzina carska.
Jak twierdzili współcześni i historycy,
Aleksander był najlepiej przygotowany
do sprawowania władzy. Jego edukacją
zajmowali się – oprócz poety W. Żukowskiego – najświetniejsi intelektualiści tych
czasów.
W następcy tronu zachowały się skłonności Romanowów do fascynacji płcią
piękną; ale – jak podkreślają biografowie
– nie był to swoisty hazard, instynkt zdobywcy. Wrażliwy młodzieniec wychowany w atmosferze pozorów, sztywnej etykiety, oficjalnego fałszu („carowi publicznie przystoi tylko niewinny flirt”, jak
pouczał syna Mikołaj) szukał ciepła, serdeczności, chciał kochać i być kochanym,
chciał czasami wyfrunąć ze złotej klatki,
wyzwolić się z kręgu dworu, „który cementowała dobrze ukrywana nienawiść”.
Jak podkreślali zarówno car jak i carowa,
Aleksander był zbyt wrażliwy, odziedziczył tzw. wirtemberską urodę, był bar44

dzo przystojny, miał regularne rysy twarzy, pięknie wyglądał w dobrze dopasowanych mundurach, czarował piękną,
zawsze ogorzałą twarzą z dużymi błękitnymi oczami, łagodnym (w odróżnieniu
od ołowianego ojcowskiego) spojrzeniem,
wysokim wzrostem, piękną, proporcjonalną, wysportowaną sylwetką. Pierwszą
jego fascynacją w wieku 15 lat tradycyjnie była dama dworu z fraucymeru carowej Natalia Borozdina. Kiedy doniesiono
o tym rodzicom, damę oddalono z dworu i wraz z pospiesznie znalezionym małżonkiem-dyplomatą wysłano na placówkę do Anglii (niemal cały XIX wiek Anglia była honorowym miejscem oddalenia
z petersburskiego dworu).
W wieku osiemnastu lat carewicz był
obiektem wielkiej, platonicznej miłości
ze strony Sofii Dawydowej (kuzynki znanego poety, twórcy tzw. „poezji huzarskiej”– Denisa Dawydowa). Aby uchronić
syna od pokus intryg dworskich, w celu
zakończenia edukacji najpierw wysłano
go w półroczną podróż po Imperium (był
jedynym carem, który objechał całe jej terytorium), a następnie za granicę. Sofia
wiedziała, że podróż ta rozłączy ich na
zawsze.
W wieku 20 lat carewicz zakochał się
we frejlinie wielkiej księżnej Marii Nikołajewny, siostry Aleksandra, pięknej
Polce Zofii Kalinowskiej. Tym razem
nie była to przelotna fascynacja i bardzo
poważnie zaniepokoiła rodzinę carską,
o czym świadczy korespondencja między
małżonkami. Zofia urodziła się w rodzi-

nie szlacheckiej popierającej cara, ojciec
był generałem kawalerii, matka pochodziła z rodziny Potockich, stąd przyjęcie
córki na dwór do grona dam dworu. Młodzi często widywali się dworze, tańczyli
na licznych carskich balach, uczucie było
wzajemne.
Wielka księżna tak scharakteryzowała Zofię: „Miała duże, ciemne oczy, bez
szczególnego wyrazu, niewątpliwie miała
dużo wdzięku, ale widać było kocią naturę, właściwą Polkom, która tak działa na
mężczyzn. W zasadzie nie była ani mądra, ani sentymentalna, ani błyskotliwa,
nie miała żadnych zainteresowań. Zachowanie jej było nienaganne, pozostawała
w dobrych stosunkach ze wszystkimi, ale
z nikim się nie przyjaźniła. Zresztą, jako
sierota, bez wsparcia rodziców, pozostawiona w społeczeństwie uważanym za
powierzchowne i frywolne, powinna być
traktowana ze zrozumieniem”. Bardziej
kategoryczna w jej ocenie była dama
dworu A. Tołstoj: „Nie mając urody była
przymilna i sprytna i postanowiła zawrócić w głowie przyszłemu carowi”.
Zofia Kalinowska była nie do zaakceptowania pod każdym względem. Wszyscy
pamiętali o wielkim zamieszaniu w rodzinie carskiej, które wywołała Joanna Grudzińska, która zmarła w 1831 r.
w Carskim Siole (nazywano ją nie po nazwisku, tylko określano tytułem „księżna Łowicz”), poza tym ledwie stłumiono
powstanie listopadowe, które na zawsze
pozostało raną dla Mikołaja, szczególnie
jego detronizacja przez polski sejm. Aleksander miał nadzieję, że przykład stryja
przychylnie nastawi cara do jego fascynacji, mimo że nie płynęła w niej nawet kropla krwi, nie tylko królewskiej, ale choćby książęcej. Była katoliczką, wychowaną
w jednym z instytutów w Petersburgu na
koszt rodziny carskiej. Dlatego ta namiętność carewicza wywołała taki popłoch
w rodzinie panującej. Postanowiono przy-

spieszyć wyjazd carewicza w dwuletnią
podróż po Europie. Aleksander obawiał
się, że podczas jego nieobecności zgodnie z petersburskim zwyczajem szybko
wydadzą Zofię za mąż i rozłączą ich na
zawsze. Tym bardziej, że zawoalowanym
celem podróży – oprócz poznawania zabytków Europy i nawiązywania potrzebnych kontaktów – było poszukiwanie narzeczonej godnej carewicza. Zofia Kalinowska absorbowała myśli Aleksandra
nawet z dala od Petersburga.

Aleksander II

Aleksander wiedział, jakie są oczekiwania od niego jako następcy tronu
i w Darmstadt zwrócił uwagę na piętnastoletnią księżniczkę Maksymilianę Wilhelminę, która zrobiła na nim wrażenie
subtelnej i wrażliwej. Bez namysłu się jej
oświadczył, czym wywołał kolejne zamieszanie w rodzinie carskiej. O wątpliwym pochodzeniu księżniczki plotkowała
cała Europa. Po powrocie z Europy uczucia do Zofii Kalinowskiej wróciły z dawną siłą. Mikołaj postanowił interweniować bardzo kategorycznie, tym bardziej,
że Aleksander zadeklarował rezygnację
z prawa do tronu w zamian za zgodę na
małżeństwo. Ten upór carewicza burzył
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wszystkie plany dynastyczne. Jak pisała w swoich wspomnieniach Olga Nikołajewna: „On porozmawiał z nią i w prostych słowach powiedział, że nie tylko
dwa serca, ale przyszłość całego państwa
została postawiona na jedną kartę”. Postanowiono, że wybranka musi opuścić
dwór. Zofia musiała pogodzić się z decyzją i przeprowadziła się do mieszkającej
w Petersburgu siostry Seweryny, żony generała N. F. Putatina. W 1840 roku została
wydana za wdowca Irenejusa Ogińskiego
(1808-1863), męża jej zmarłej siostry Józefy, syna Michała Kleofasa Ogińskiego,
kompozytora poloneza „Pożegnanie Ojczyzny”.
Zofia przeżyła bardzo długie życie,
zmarła w ostatnim roku XIX wieku. Najstarszy syn Zofii i Irenejusa Ogińskiego
zawsze twierdził, że jest synem Aleksandra II, na opublikowanych zdjęciach podobieństwo jest bardzo widoczne.
Ten romans był dość dobrze opisany
we wspomnieniach wielkiej księżny Olgi,
przyszłej królowej Wirtembergii, pt. „Sen
młodości”, które były wydane w języku
francuskim i niemieckim (1955); w Rosji dopiero pod koniec ubiegłego wieku.
Były też kanwą do scenariusza serialu
(127 odcinków) „Biedna Nastia”, zrealizowanego w 2003 r. w koprodukcji Rosja/
USA, wyświetlanego w wielu krajach.
Temperament i kochliwość oraz
chwiejność charakteru bardzo zaniepokoiły carską rodzinę i postawiono szukać
ratunku w długiej podróży zagranicznej.
Po półrocznej podróży po Rosji (był jedynym carem, który odwiedził Syberię),
postanowiono „w celu zakończenia edukacji” wysłać carewicza w towarzystwie
jego preceptora W. Żukowskiego i świty
za granicę. Program edukacyjny był raczej drugoplanowy, głównym celem było
nawiązanie osobistych kontaktów z europejskimi dworami i znalezienie narzeczonej, sporządzono listę pretendentek
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tradycyjnie wśród niemieckich księżniczek.
Program pobytu obejmował takie kraje jak Niemcy, Szwecja, Holandia, Anglia, Austria, Włochy, Szwajcaria, oraz
kategoryczny zakaz odwiedzania Francji.
Aleksander odwiedził niemieckie księstwa, zaczął od odwiedzin dziadka Fryderyka Wilhelma, z którym odwiedził grób
babki Luizy (w swoim czasie najpiękniejszej kobiety Europy). Dalej były Badenia,
Wirtembergia, Hessen-Darmstadt. Ponieważ księżniczka darmsztadzka (nie tylko
ze względu na młody wiek) nie znajdowała się na liście kandydatek, pobyt w Darmstadt miał charakter wyłącznie kurtuazyjny i był zaplanowany na jeden dzień. Tam
spotkał niespełna piętnastoletnią księżniczkę z trenem imion – Maksymilianę
Wilhelminę Augustę Zofię, Marię urodzoną 8 sierpnia 1824 r. robiła na nim tak
wielkie wrażenie, że pozostał na jeszcze
jeden dzień z niesłychanie nudnym księciem Ludwikiem (jej ojcem), by jeszcze
raz spotkać księżniczkę: wysoką, piękną niebieskooką, z kasztanowymi włosami z rudawym odcieniem, z alabastrową
cerą, ze zgrabną figurą, cienką talią, która przypominała mu ukochaną matkę. Jak
zapisał w swym dzienniku: „Od pierwszego wejrzenia ogromnie mi się spodobała. Jeśli drogi ojciec pozwoli, po Anglii
wrócę do Darmstadt”. Kurier, pędząc na
złamanie karku przywiózł list syna Mikołajowi w dniu Zwiastowania, co pobożny car uznał za znak z niebios. Czarne chmury nadciągnęły wkrótce, zaczęto
zbierać informacje o narzeczonej. Do carskich uszu doszło, że na długo przed urodzeniem księżniczki rodzice żyli w separacji, że nie jest córką księcia Ludwika,
lecz owocem romansu księżny Wilhelminy Badeńskiej z bardzo przystojnym koniuszym, francuskim baronem de Grancy. Najbardziej była oburzona Aleksandra
Fiodorowna, obnosząca się z arystokraty-
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zmem i dbająca o nieskazitelny wizerunek carskiej rodziny.
Aleksander udał się do Anglii. Tam
spotkał się z dwudziestoletnią Aleksandriną Victorią, znaną jako królowa Wiktoria. Rosja nie była dla niej dalekim i nieznanym krajem. Jej ojcem chrzestnym był
car Aleksander I (matką chrzestną Charlotta Wirtemberska). Imię Aleksandrina
otrzymała ku czci ojca chrzestnego i matki. Później, kiedy pogorszyły się stosunki między Rosją i Anglią, kolejność imion
zamieniono. Wiktoria była również błękitnooka, bardzo elegancka, inteligentna, dowcipna, miała czarujący sposób bycia. Tak bardzo różniła się od dotychczas
spotkanych niemieckich księżniczek i rosyjskich dam dworu. Poza tym śmiało
wypowiadała swoje poglądy, była niezależna w swych sądach i bardzo przystojny Aleksander stracił głowę. Z wzajemnością. W swoim dzienniku pod datą 27
maja 1838 r. zanotowała: „Zakochałam
się w wielkim księciu. To uroczy, czarujący młody człowiek. Tańczyłam z nim
kadryla. Potem był walc, który przepuściłam, a potem znów kadryl i znów walc

z nim (…) Tańczy się z nim przyjemnie
i wesoło. Jest niezwykle silny, prowadzi
tak śmiało, że ledwie nadążyłam. Krążyliśmy jak wicher, mały bal skończył się
około drugiej w nocy. Nigdy przedtem
nie byłam tak szczęśliwa (…) nie mogłam
zasnąć do piątej” (E. Radzinski, Ostatni
wielki car Aleksander II, 87).
Nic nie uszło uwagi świty, car natychmiast dowiedział się że, „ Dla Królowej
wyraźnie przyjemne jest towarzystwo
Jego Cesarskiej Wysokości. Wszyscy
mówią, że są „idealną parą”. Jeśli wielki
książę oświadczy się królowej, zostanie
przyjęty bez wahania”. Słowa zachwytu dodał Żukowski: „królowa jest czarująca, skromna, a nawet mądra”. Fascynacja Aleksandra nie uszła uwagi i adiutanta Aleksandra. Nieprzytomnie zakochany
Aleksander czekał na decyzję ojca. Car
nie zwlekał z odpowiedzią. W liście zabrzmiał znany mu ton rozkazujący: „nie
wolno być młokosem; wracać do Darmstadt”. Bez ogródek oznajmił, że Rosji
jest potrzebny następca tronu, a nie żałosny książę małżonek królowej. Królowa zrozumiała sytuację, obydwojgu było
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pisane zostać wielkimi monarchami, ale
każdemu oddzielnie. Bardzo wzruszająco opisała ich pożegnanie: „Zostaliśmy
sami. Wielki książę ujął moją dłoń i mocno uścisnął (…) powiedział po francusku:
„Nie mam słów, żeby wyrazić wszystkie moje uczucia”. Dodał, że głęboko
jest wdzięczny za przyjęcie i ma nadzieję przyjechać jeszcze do Anglii (…). Tu
przycisnął wargi do mojego policzka, całując mnie serdecznie i z dobrocią, i znów
uścisnęliśmy sobie dłonie. Miałam wrażenie, że żegnam się z bardzo bliskim sobie człowiekiem. Nawet trochę (…) jakby żartem, byłam w nim zakochana. Jest
taki szczery, taki naprawdę miły, czarujący, ma cudowny uśmiech, jest męski
i elegancki”. Tym „jakby żartem” uwalniała się od żalu i od sytuacji osoby odtrąconej. Na pożegnanie Aleksander podarował jej album grafik ze swoimi podobiznami, który zachowała wśród rzeczy
osobistych, i swego ulubionego owczarka Kazbeka, który towarzyszył królowej aż do swej śmierci. Ich rozstanie było
przykrą koniecznością, uczucia złożono
na ołtarzu interesów i Imperiów. Mikołaj
– mimo wcześniejszych zastrzeżeń – postanowił wrócić do wariantu darmsztadzkiego.
Wielka gra polityczna ówczesnej Europy i sprzeczność interesów obu Imperiów spowodowały, że po latach te serdeczne relacje przerodzą się w ich przeciwieństwo. Aleksander będzie ją nazywał
starą jędzą, wiedźmą, głupią staruchą.
Wiktoria w młodości była zafascynowana
carewiczem, a nie jego cesarstwem. Obydwoje będą niezadowoleni ze ślubu swoich dzieci – jedynej, ukochanej córki Marii, która wyjdzie za mąż za młodszego
syna królowej Wiktorii Alfreda, księcia
Edynburga. Był to pierwszy ślub rosyjskiej księżniczki z Anglikiem. Aleksander nie mógł Wiktorii wybaczyć udziału w wojnie krymskiej. Obydwoje ro48
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bili wszystko, by nie dopuścić do ślubu.
W czerwcu 1873 r. Aleksander pisał: „(…)
los (...) mojej córki został rozstrzygnięty.
Oby Bóg dał jej szczęście. Po tête-à-tête
z księciem Alfredem przyszła mnie prosić o błogosławieństwo. Dałem je, lecz
wyznaję, że z bardzo ciężkim sercem”.
Królowa zaś wykrzyknęła: „Ładne rzeczy!”. Ślub odbył się według obrządku
prawosławnego w Wielkiej Cerkwi Pałacu Zimowego i rytu anglikańskiego.
Marii nie podobał się Londyn, życie
na dworze, nie akceptowała jego etykiety, w listach do rodziny bardzo krytycznie wyrażała się o uroczystościach dworskich, o panującej tam nudzie (zwłaszcza
na przyjęciach u królowej), niechęć była
wzajemna.
Kiedy Aleksander postanowił odwiedzić córkę, po trzydziestu pięciu latach znów doszło do spotkania Aleksandra i Wiktorii w Windsorze. Z dawnego
czaru nie pozostał ślad. Królowa pisała w swoim dzienniku, że „jest bardzo
miły, ale strasznie zmieniony, bardzo chu-

dy i postarzały, smutny i znękany”. Car,
mimo że twierdził, iż „jest stara i głupia”,
to ze łzami w oczach podziękował Wiktorii za serdeczne przyjęcie jego córki do
rodziny. Obydwoje byli bardzo wzruszeni. Było to ich ostatnie spotkanie.
Po powrocie cara z podróży po Europie Petersburg, mimo wszystkich zastrzeżeń rozpoczął przygotowania do ślubu
wielkiego księcia Aleksandra z księżniczką wirtemberską. Do Rosji przybyła ona
w grudniu 1840 r., w kwietniu 1841 r. odbył się chrzest, którego udzielił metropolita moskiewski Filaret (później kanonizowany, pozostał jej powiernikiem do końca
życia), po przejściu na prawosławie otrzymała imię Marii Aleksandrowny i tytuł wielkiej księżnej. Po roku z prawdziwie carską pompą ślub odbył się Wielkiej
Cerkwi odbudowanego po pożarze Pałacu
Zimowego. Pompatyczną ceremonię podkreślała bogata toaleta – suknia haftowana srebrem i ozdobiona mnóstwem brylantów, purpurowy płaszcz z aksamitu,
podszyty białymi gronostajami, brylantowy diadem na głowie, brylantowe kolczyki, kolia, bransolety.
Na dworze była przyjęta z pewną rezerwą, zwracano uwagę na jej „kiepską francuszczyznę”, mankamenty urody, nieprawidłowy nos, wąskie, zaciśnięte
usta z ironicznym uśmiechem, wypukłe
oczy. Ponieważ została sierotą w wieku
dziesięciu lat, jej wychowaniem zajmowała się alzacka guwernantka; otrzymała tzw. wykształcenie domowe. Mikołajowi jednak się podobała, przypominała
mu żonę z lat młodości, zauważył w jej
spojrzeniu łagodność i zdolność do wybaczania, co było tak niezbędne w rodzinie Romanowów. Stwierdził, że jest odpowiednią żoną dla syna i aby ją uchronić
przed rozplotkowanym dworem, zabronił nie tylko mówić, ale nawet myśleć
o przykrych pogłoskach na temat jej pochodzenia. Dwór nie śmiał się sprzeci-

wić. Niespełna siedemnastoletnia Maria
Aleksandrowna, z natury nieśmiała, była
nie oczarowana, a przytłoczona i przerażona tym najbardziej wystawnym dworem w Europie. Z natury bardzo nieśmiała i głęboko religijna z trudem przywykała do wymogów etykiety i niezliczonych
uroczystości, balów, przyjęć, nie zawsze
potrafiła się odnaleźć w nowych warunkach, pokonać nieśmiałość i zakłopotanie, często po wystawnych balach płakała w samotności. Swoje odczucia musiała
skrzętnie ukrywać.
Do Rosji przybyła z ukochanym bratem, wysokim, bardzo przystojnym, pięknie prezentującym się w mundurze. Zrobił duże wrażenie na Mikołaju. Ponadto
tryskał humorem, był skarbnicą anegdot,
żartów, był uroczym interlokutorem i duszą towarzystwa, sposób bycia bardzo
kontrastował ze sztywną, pompatyczną
atmosferą dworu. Car przyznał mu wysoką pensję, kariera stała otworem. Niestety, nawiązał romans z frejliną siostry, który skończył się ciążą panienki. Jako człowiek honoru poprosił o rękę frejliny, do
mezaliansu rodzina carska dopuścić nie
mogła i bohaterowie romansu zostali wydaleni z dworu (wrócili do Rosji dopiero
za panowania Aleksandra II).
Maria Aleksandrowna bardzo ciężko przeżyła rozstanie z bratem, a w przyszłości bardzo ostrożnie dobierała damy
dworu. Dało to początek karierze Anny
Tiutczewej (córki poety i dyplomaty
F. Tiutczewa), wieloletniej damy dworu o surowych zasadach, bardzo rozsądnej i brzydkiej. Na dworze pojawiła się
w 1853 r.; carowa miała wówczas 28 lat.
Przez 13 lat była świetną kronikarką życia dworskiego i do dziś jej dzienniki pozostają nieocenionym źródłem informacji
o życiu na carskim dworze. Damą dworu została dopiero w 1853 r. O początkach pobytu wielkiej księżnej, a później
carowej dowiedziała się od Marii Alek49
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sandrowny, która – darząc ją zaufaniem
– często opowiadała Tiutczewej o pierwszych szczęśliwych latach w Rosji.
Jak odnotowała A. Tiutczewa, jej natura bardziej stworzona była do klasztoru
z wielogodzinnymi nabożeństwami i postami, niż do wystawnego dworu z jego
intrygami. Ceniła spokój i samotność.
Obowiązki związane z etykietą dworską
traktowała bardzo poważnie, jak sama
mawiała – żyje jak wolontariusz, gotowy
zerwać się na każdy sygnał. Początkowo
byli bardzo szczęśliwym małżeństwem.
Również Mikołaj bardzo polubił synową. Aleksander wtajemniczał ją w wiele spraw państwowych, a nawet zasięgał
jej rady. Na dworze zaczęto rozpowszechniać plotki, że car jest pantoflarzem.
Aleksander – dopóki był ślepo zakochany w żonie – tolerował je. Maria Aleksandrowna też była zakochana w mężu.
Zaczęły się pojawiać dzieci: w 1843 r.
syn Mikołaj, (ku czci dziadka), nazywany Niksem, później pojawiły się kolejne dzieci – sześciu synów i dwie córki.
Ostatnie dziecko urodziła w 1860 r. Dobrze układały się relacje carowej z teściami, zwłaszcza z Mikołajem, który uwa50

żał ją za mądrą kobietę, nazywał Maszą,
często prowadził z nią poważne rozmowy. Ona też bardzo szanowała teścia. Celem jej życia było wychowanie najlepszego monarchy dla Rosji.
Specjalnie dla niej car kazał urządzić
apartamenty, ich wystrojem zajął się znany malarz Briułow. Bardzo lubiła literaturę europejską, interesowała się rosyjską,
w jej salonie bywali literaci (Wiaziemski,
Tołstoj, Tiutczew i inni), poświęcili jej
wiele utworów. Lubiła sztukę, kupowała z własnych środków wiele dzieł sztuki, była inicjatorką zakupu wielu arcydzieł (Rafael, Leonardo da Vinci), kolekcjonowała ikony (wiele ich było w każdej
komnacie jej apartamentów), arcydzieła malarstwa europejskiego zapisała Ermitażowi. Niestety, wiele z dzieł kupionych przez nią zostało sprzedane za bezcen przez bolszewików w dwudziestych
latach XX wieku. W jej buduarze honorowe miejsce zajmował portret cara Mikołaja, którego darzyła wielkim szacunkiem. Z własnych środków sfinansowała w 1861 r. międzynarodową ekspedycję
P. Sewastianowa na górę Atos w ramach
programu powrotu prawosławia do bizantyjskich korzeni.
Koronacja Aleksandra II odbyła się
tradycyjnie w Moskwie w 1856 r., podczas której wydarzył się incydent, który
przyjęto za zły omen. Kiedy carowa wstawała z kolan z jej głowy spadła korona,
Aleksander szybko ją podniósł i założył
jeszcze raz, ale dwór gorączkowo komentował incydent.
Filigranowa carowa, zniszczona licznymi porodami i ciężkim, wilgotnym klimatem Petersburga, coraz bardziej zapadała na zdrowiu; organizm niszczyła
astma, gruźlica, dolegliwości kardiologiczne. W Pałacu Zimowym zainstalowano specjalny pokój tlenowy, ponieważ stan zdrowia Marii bywał krytyczny.
Mimo bardzo słabego zdrowia i umiło-

wania samotności nigdy nie zapominała o statusie carowej, która powinna być
wzorem dla imperium.
Życie carowej w Rosji można podzielić na dwa okresy – pierwszy do 1865 r.,
kiedy była szczęśliwą matką i żoną, i drugi do 1880 r. (rok jej śmierci). Cezurą była
śmierć ukochanego syna Niksa w wieku niespełna 22 lat. Przyczyną był uraz
kręgosłupa, który zlekceważono wcześniej (istniały dwie wersje, pierwsza bardziej prozaiczna – podczas zabawy z rówieśnikiem uderzył się o kant marmurowego stołu; druga, bardziej romantyczna
– że spadł z konia, ale chciał trzymać fason i nie przyznał się do kontuzji). Kiedy
choroba na coraz dłużej przykuwała go
do łóżka, podjęto leczenie za granicą, lecz
było już zbyt późno, uraz przekształcił się
w gruźlicę kręgosłupa. Na leczenie już
nie było szans, zmarł na rękach rodziców
w Nicei. Wcześniej (w 1849 r.) na zapalenie opon mózgowych zmarła w wieku
siedmiu lat ukochana córka Aleksandra,
ale w tych tragicznych chwilach wspierał
matkę mąż i rodzina; szczególnie car Mikołaj. Tamta tragedia umocniła ich związek, ta śmierć nie tylko nie umocniła ich
więzi, a ostatecznie ich oddaliła.
Carowa do końca życia nosiła żałobę
po synu. Mając niespełna 40 lat wyglądała na staruszkę. W czasie wojny krymskiej nie zamawiała żadnych strojów, pieniądze (50 tysięcy rubli rocznie na osobiste wydatki) przeznaczała na leczenie
rannych. Na głowie nosiła czarny szal,
czarną suknię z białym kołnierzykiem,
bardziej przypominała mniszkę niż carową (portret pędzla F. Żurawlowa w Ermitażu).
Była wychudzona, jak powiadano na
dworze: „stała się eteryczna”; ale nadal
starała się przestrzegać etykiety, zachowała godność i poczucie humoru. Stosunki z mężem stały się oficjalne, ograniczały się do jednej wizyty dziennie i kultu

śmierci po zmarłym synu, wspólnego obchodzenia rocznicy jego urodzin i śmierci. Kiedy Aleksander zapewnił ją, że wygląda bardzo pięknie, odparła: „Piękna
jestem tylko dla prosektorium, jako pokazowy szkielet pokryty grubą warstwą
różu i pudru.” Ze względu na stan zdrowia często przebywała poza Petersburgiem, najczęściej w Nicei lub w Liwadii,
w San Remo. Car nader chętnie korzystał
z uroków stanu „słomianego wdowca”;
frejliny „nie odmawiały carowi”, same
szukały sposobności. Niektórzy twierdzą,
że tylko w latach 1860-65 miało miejsce co najmniej pół tuzina dłuższych lub
krótszych romansów.
W 1865 r. car bez pamięci zakochał
się w osiemnastoletniej Jekatierinie Dołgorukiej; stracił dla niej głowę. Początkowo były to niewinne spotkania w Ogrodzie Letnim, ale romans zaczął nabierać
tempa. Stosunki rodzinne stały się zwykłą formalnością. Kiedy w 1867 r. car wyjechał do Paryża na zaproszenie Napoleona III na Paryską Wystawę Światową,
carowa wiedziała, że to tylko pretekst.
Prawdziwym powodem było spotkanie
z przebywającą za granicą metresą. Czarę
goryczy przelało sprowadzenie kochanki
do pałacu, gdzie zamieszkała nad apartamentami cara.
Carowa znosiła to z godnością. Zabroniła damom dworu wszelkich rozmów na
ten temat w jej obecności. Carowi nigdy
nie zrobiła żadnej wymówki, ograniczyła się do jednej tylko repliki: „Proszę cię,
byś uszanował we mnie kobietę, nawet jeśli nie możesz uszanować carowej”. Bardzo ciężko przeżywała kolejne zamachy
na cara, a ciągła trwoga o bezpieczeństwo
dzieci pogarszały jej zdrowie.
Mimo choroby bardzo aktywnie angażowała się w działalność charytatywną.
Pod jej kuratelą był tradycyjnie Instytut
Smolny, teatr noszący nazwę Maryjski,
w całym kraju ufundowała 12 przytuł51

ków, 36 sierocińców, 5 szpitali, 5 prywatnych towarzystw dobroczynnych, które
określano przymiotnikiem „maryjskie”.
Żywo interesowała się sprawami oświaty, z jej środków powstały 2 instytuty,
38 gimnazjów, 156 szkół przygotowujących rzemieślników i pracowników przemysłu. Dostęp do edukacji uzyskały dzieci chłopskie.
Dzięki przyjaźni z K. Uszyńskim
(uratowała go przed zesłaniem), ojcem rosyjskiej pedagogiki, udało się w jej placówkach edukacyjnych wdrożyć nowe,
bardziej demokratyczne metody kształcenia. Z jej inicjatywy powstała w Rosji organizacja Czerwonego Krzyża, jej
wolontariusze pomagali rannym żołnierzom w Bułgarii podczas wojny tureckiej w latach 1877-1878. Niektórzy historycy twierdzą, że zniesienie pańszczyzny
w dużej mierze należy zawdzięczać Marii Aleksandrownie, która żywo interesowała się polityką i sprawami Rosji do połowy lat sześćdziesiątych. Car często zasięgał jej opinii przed podjęciem ważnych
decyzji.

Później coraz bardziej odsuwała się
od spraw wagi państwowej. Powszechnie
była znana jej głęboka religijność, mimo
słabego zdrowia skrupulatnie przestrzegała wszystkich postów, uczestniczyła
w długich nabożeństwach i świętach religijnych, które z trudem starała się godzić z nieprawdopodobną liczbą oficjalnych obowiązków; przyjmowała parady
wojskowe itp.
Wiosną 1880 r. praktycznie nie wstawała z łózka. Aleksander z nową rodziną
zamieszkał w Carskim Siole. Jego kontakt z żoną ograniczył się do krótkich formalnych odwiedzin, dowiadywania się
od lekarza o stan jej zdrowia. Wychudzona twarz carowej coraz bardziej przypominała ikonę, niż niegdyś piękną księżniczkę. Car odwiedził Marię Aleksandrownę 21 maja, zadał dyżurne pytanie
o stan zdrowia, dowiedział się, że tę noc
jeszcze przeżyje i odjechał do Carskiego
Sioła. Zmarła w nocy na 22 maja 1880 r.
w wieku 56 lat; w zupełnej samotności.
W ostatnich dniach towarzyszyły jej tylko dwie zaufane damy dworu – pozostałe
frejliny już zabiegały o względy faworyt-

Pałac Marmurowy (Różowy)
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ki i przyszłej carowej. Sama carowa ceniąca spokój i samotność, damom dworu, które zestarzały się razem z nią i ze
współczucia starały się ją czymś rozweselić, owtarzała, że chce umrzeć w spokoju
i nienawidzi pikników wokół łoża śmierci. Słysząc odgłosy zabaw dzieci z nowego związku, wiedziała, że czekają na jej
śmierć.
W szkatułce zostawiła list, w którym
prosiła, aby pochowano ją w białej sukni
i bez korony. Została pochowana 28 maja
w nekropolii carów rosyjskich, w soborze
Pietropawłowskim. Była najcichszą i najmniej zauważaną carową. Szczególnie
przez ostatnie 15 lat, dopóki żył jej ojciec,
listy do niej zaczynał od słów: „Niech będzie błogosławione imię twoje, Mario”.
Frejliny, przywykłe do innego stylu życia na rozpustnym dworze, nie lubiły carowej za jej nadmierną surowość,
skromność, wrodzony takt, niechęć do
plotek i prawdziwą, a nie pokazową pobożność; nie mogły zrozumieć, że przeżywa „swawolę cara”. Dopiero po śmierci ją doceniono, nazywano „naszą świętą”
, której „dusza bardziej należała do klasztoru niż do dworu” (określenie A. Tiutczewej).
Rodzina carska zatroszczyła się
o uwiecznienie pamięci o niej. W 1882 r.
w jej intencji synowie odbyli pielgrzymkę
do Ziemi Świętej. Dokonali zakupu działki na Wzgórzu Świątynnym w Ogrodach Getsemani Z osobistych dochodów
100 tysięcy rubli wyasygnował syn – car
Aleksander III; po 15 tysięcy jego czterej bracia i 5 tysięcy rubli wielka księżna
Maria Aleksandrowna.
21 stycznia 1885 r. położono kamień
węgielny pod budowę świątyni pod wezwaniem Marii Magdaleny: budowę cerkwi z 7 kopułami i dzwonnicą zakończono w 1888 r. Warto zauważyć, że freski
z życia Marii Magdaleny wykonał S. Iwa-

now, a marmurowy ikonostas z ikonami
oraz obraz anioła nad grobem Chrystusa W. Wereszczagin. Ceremonia poświęcenia odbyła się 13 października 1888 r.
Celebrował patriarcha jerozolimski Nikodem z udziałem wielkich książąt.
W 1921 r. przez Chiny przewieziono
tam szczątki wielkiej księżny Jelizawiety
Fiodorowny (zamordowanej przez bolszewików) i mniszki Barbary, która mieszkała z nią w jednej celi. Cerkiew jest
główną świątynią żeńskiego monastyru, w którym jest prowadzona szkoła dla
dzieci prawosławnych Arabów. Po dzień
dzisiejszy w każdym nabożeństwie jest
wymieniane imię Marii Aleksandrowny.
Rodzina za poniżanie carowej odwdzięczała się ledwie ukrywaną nienawiścią i pogardą do nowej pasji, nawet nie
próbując maskować radości, że car jest
„nareszcie wolny”. Napiętą atmosferę pogłębił sam car, skracając okres żałoby (zamiast tradycyjnego roku) do 40 dni, i potajemnie żeniąc się z „Odaliską” jak (najdelikatniej) określała ją rodzina carska.
Dotychczas Maria była jedyną carową,
która nie tylko nie miała żadnego romansu, ale nawet niewinnego flirtu, do końca życia. Zmagając się z ciężką chorobą
starała się być wzorem małżonki panującego. Czy byli idealną parą? Czterdzieści lat ich małżeństwa można podzielić na
dwie nierówne części – 25 szczęśliwych,
kiedy przypominała madonny z obrazów
A. Dürera, i 15 oficjalnych, coraz bardziej
poprawnie lodowatych, gdy przypominała ascetyczną mniszkę. Jak twierdziła
A. Tiutczewa: „ona była zbyt uduchowiona, on zbyt ziemski, a nawet przyziemny”. Ich małżeństwo w drugiej połowie
jego trwania bardziej przypominał „kontrakt o współpracy”, gdzie każda ze stron
wykonywała rolę wyznaczoną jej przez
ceremoniał, etykietę i obowiązki dynastyczne. 
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FELIETONY

APOSTAZJA
Znam dobrze moje wnuki. Przynajmniej mam taką nadzieję. Zawsze zasypywały mnie najróżniejszymi pytaniami, wątpliwościami. Raz były one mądre,
kiedy indziej – wręcz przeciwnie. Jednakże „rozmowa międzypokoleniowa” była
możliwa.
Tym razem coś wzbudziło mój niepokój. Nieokreślony, zupełnie nie wiedziałam czego się spodziewać! I wnuczka
i wnuk „zbierali się” do jakiejś rozmowy,
niby próbowali o coś zapytać, ale jakoś
im „nie szło”. Wreszcie nie wytrzymałam
i wprost zagadnęłam, o co chodzi.
Dowiedziałam się, że w szkole powiało grozą, bo parę osób z różnych klas zrezygnowało z nauki religii i (prawie wszyscy z nich) oznajmili wszem i wobec, że
chcą dokonać apostazji. Dyrekcja lek-
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ko spanikowała, wychowawcy podobnie.
Katechetka wszczęła awanturę. Groziła
karami (nie powiedziała jakimi, więc chyba miała na myśli piekło), doprowadziła
do wezwania rodziców, którzy solidarnie stanęli po stronie swych pociech. Była
oczywiście dyskusja, czy apostazji mogą
dokonać tylko pełnoletni, czy inni też – za
zgodą rodziców. Zrobiło się nieprzyjemnie – niezależnie w której z klas, w jakiej
z towarzyskich grup i grupek. Podział

sam się dokonał. Moje wnuki, jak zwykle wygadane, trochę się w tym wszystkim pogubiły. Zaczęły się pytania. Jak to
zrobić, czy potrzebne są jakieś urzędowe
formalności i czy w ogóle warto?
Przyznam, że sama nie wiem. Przecież
najprościej byłoby powymądrzać się, zagrzmieć, że nie należy, że rodzina, że tradycja… Można byłoby też użyć „pragmatycznego” myślenia na zasadzie: co ci
szkodzi, wszyscy należą do tej wspólnoty, nie musisz co niedziele chodzić do kościoła, ale na wypadek ślubu, pogrzebu,
chrztu dobrze jest mieć „porządek” w parafialnych papierach.
Zadałam im pytanie, czy chcą się „wypisać”. Wnuk i wnuczka odparli, że nie
chcą „iść na wojnę”, ale po prostu są ciekawi. Muszę przyznać, że tak naprawdę nie wiedziałam, co im odpowiedzieć!
W końcu zaproponowałam, żeby sami sobie odpowiedzieli na parę pytań:
– Czy do tej wspólnoty zapisali się
świadomie, dobrowolnie?
– Czy zarządzający ową wspólnotą
idą drogą, którą wskazują?
– Czy w Kościele przestrzega się podstaw szacunku, tolerancji i zrozumienia?

– Czy stosuje się przymus psychiczny
wobec wątpiących?
– Jeśli jest to tak znakomita wspólnota, jaką się mieni, to dlaczego nawet biskupi z niej odchodzą lub są usuwani?
To, że łatwo było mi zadać te pytania,
to fakt.
Faktem także jest, że niełatwo udzielić
jednoznacznej odpowiedzi.
Babcia.

EWA GODOWSKA

DOM UTOPII
Dom Utopii, to dotychczas pierwsze
i jedyne miejsce w Polsce, zlokalizowane w krakowskiej dzielnicy Nowa Huta,
na Osiedlu Szkolnym 26 A, przy Teatrze
Łaźnia Nowa. Dom Utopii to Międzynarodowe Centrum Empatii w Krakowie. To projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach działania 8.1
oś priorytetowa VIII: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kulturowych, Programu Operacyjnego Infra-

struktura i Środowisko 20214-2020. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi
13 150 134,42 zł. Kierownikiem projektu jest Małgorzata Szydłowska, zastępca
dyrektora teatru Łaźnia Nowa ds. Domu
Utopii, która wraz z mężem Bartoszem,
dyrektorem artystycznym teatru, będzie
uczyć empatii w Nowej Hucie.
Co jest istotą owego DOMU UTOPII?
Otóż należy zauważyć, że termin „utopia”
w języku polskim jest powszechnie rozu55

Siedziba Domu Utopii

miany jako określenie czegoś pięknego,
wartościowego, ale... nieosiągalnego. Pojęcie to wyraża jedno z wielu marzeń w rodzaju: świata bez wojen, wysp szczęśliwych,
bądź życia wiecznego. Sama nazwa pochodzi z języka greckiego i stanowi zbitkę
dwóch wyrazów: ou (czytaj „u”) jest przeczeniem „nie”, a topos znaczy „miejsce”.
Pierwszą znaną utopię opracował starożytny filozof grecki z Aten, twórca
idealizmu filozoficznego, Platon (423347 p.n.e.) w swoim traktacie Państwo
(wyd. pol. t. 1 i 2, 1958). Upłynęły wieki, gdy pojęcie „utopii” nabrało nowego, pozytywnego znaczenia, mianowicie
w eseju Tomasza Morusa (1478-1535),
opublikowanym w roku 1516, utopia
ma znaczenie pozytywne jako eutopia,
tzn. dobre miejsce. Tak właśnie pojmuje
istotę DOMU OTOPII Małgorzata Szydłowska, jego organizatorka i animatorka: DOM UTOPII to Międzynarodowe
Centrum Empatii. Powstało przy teatrze
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Łaźnia Nowa, ale od roku 2021 będzie
w nim realizowana odrębna, pozateatralna linia programowa Łaźni.
Najogólniej mówiąc, w DOMU UTOPII sztuka i kreatywne energie będę traktowane z czułością i przekonaniem, że
mają one moc podnoszenia jakości codziennego życia.
A teraz bardziej szczegółowo. Jak pisze
Julia Kalęba w Dzienniku Polskim z dnia
16.04.2021:
„W budynku znalazło się miejsce na
działania organizacji pozarządowych i instytucji międzynarodowych, które rozpowszechniają i rozwijają idee empatii i sztuki. Centrum ma być miejscem współdziałania wspólnoty środowisk artystycznych
i mieszkańców. Ma szczególnie promować
współpracę między artystami reprezentującymi różne rodzaje sztuki, a mieszkańcami Nowej Huty. Będzie w nim realizowana odrębna, pozateatralna linia programowa Łaźni.

Idea empatii i sztuki towarzyszy
nam z Bartoszem od początku działalności artystycznej, czyli od ponad 25
lat. Teatry, które stworzyliśmy najpierw
na krakowskim Kazimierzu, a później
w Nowej Hucie, nie były teatrami w tradycyjnym słowa znaczeniu. Od początku
myśleliśmy o nich jako o miejscach szeroko pojętej kultury, w które angażowaliśmy okolicznych mieszkańców. Odbywały się tam nie tylko spektakle, ale też
koncerty, performance, pokazy filmowe,
spotkania literackie, dyskusje. Ta idea
znalazła kontynuację w projekcie Bulwar sztuki, mówi Szydłowska.
Bulwar od kilku lat w trakcie wakacji gromadzi mieszkańców na wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych. W jego trakcie odbywają się m.
in. warsztaty, spektakle, spotkania z artystami, koncerty i pokazy filmowe. Można powiedzieć, że w jakimś sensie DOM
UTOPII będzie kontynuował ideę Bulwaru przez cały rok, ale równocześnie będzie
czymś więcej – dodaje autorka koncepcji.
Głównym celem projektu jest rozwój
dziedzictwa kulturowego i sztuki współczesnej w Krakowie oraz wykorzystanie
potencjału miasta na rzecz edukacji kulturowej społeczeństwa, a zarazem zwiększenie jego uczestnictwa w kulturze. Jego
inicjatorzy oczekują, że centrum będzie
miało wpływ na poprawę uczestnictwa
w kulturze i zachęci do pogłębiania kompetencji kulturowych oraz kreatywnych
postaw.”
Oto w ciągu 16 lat istnienia Łaźni Nowej, w jej orbicie pojawiło się blisko 600
artystów: aktorów, reżyserów, scenografów, choreografów, autorów muzyki, reżyserów świateł itd. Chcemy wykorzystać potencjał i wiedzę tych ludzi, żeby
stworzyć miejsce wymiany doświadczeń
na polu rzemiosła teatralnego – wyjaśnia

Małgorzata Szydłowska. „Zaprojektowałam to w taki sposób, żeby dobrze poczuli się w nim zarówno mieszkańcy Nowej
Huty, jak i artyści, którzy przyjadą z odległych zakątków świata, żeby tę Nową Hutę
eksplorować.” Będą też mogli skorzystać
z pokoi hotelowych.
Małgorzata i Bartosz wyjaśniają, „że
nie może w naszej społecznej koegzystencji zabraknąć wzajemnej czułości. Ona jest
ważniejsza niż zrozumienie – a może tak
naprawdę je warunkuje? Chcemy traktować sztukę i kreatywne energie z przekonaniem, że mogą podnosić jakość codziennego życia. Myślenie utopijne jest niezwykle silnym impulsem prorozwojowym.”
Podsumujmy informacje o DOMU
UTOPII. Powstał on w krakowskiej dzielnicy Nowa Huta na „odczarowanie” mitu
dzielnicy wciąż postrzeganej stereotypowo – jako środowiska robotniczego, kulturowo zaniedbanego, jako zastanego reliktu
z poprzedniej epoki – wyjaśniają Małgorzata i Bartosz Szydłowscy. DOM UTOPII
– MIĘDZYNARODOWE CENTRUM
EMPATII, jak zapewniają jego twórcy, to
przede wszystkim miejsce dialogu tradycji
z nowoczesnością, a także przestrzeń rozwijającej się w ostatnich latach, lecz wcześniej nieco zapomnianej i niejednokrotnie
postrzeganej w sposób stereotypowy. Walka z pozostałościami myślenia o tej części
miasta, jako o zastanym relikcie poprzedniej epoki, to jeden z celów Szydłowskich.
Dyrektor artystyczny Łaźni Nowej
Bartosz Szydłowski ma nadzieję, że ta
inicjatywa sprawi, iż Nowa Huta, a wraz
z nią jej mieszkańcy nie będą więcej postrzegani jako „zasklepiona” w przestrzeni wielkiego miasta i degradująca się społeczność w cieniu transformacji ekonomicznej w Polsce po 1989 roku, ale jako
aktywna, umożliwiająca samorealizację
dzielnica. 

57

MY - EUROPEJCZYCY?
Tytuł dzisiejszych wynurzeń brzmi
nieco niepoważnie. Przecież, do licha
jesteśmy europejczykami, mieszkamy
w centrum naszego uroczego kontynentu, więc dlaczego znak zapytania, czyżby
były jakieś wątpliwości?
Owszem. Kilka. A zatem po kolei.
Jesteśmy (jak chyba żadna nacja na
świecie) pełni fobii, kompleksów, zadawnionych i całkiem świeżych uraz, wrogości i wielu, wielu cech, czyniących nas
niemiłymi dla bliższych i dalszych sąsiadów, też zasiedlających Ziemię. Tę, Ziemię, bo innej, póki co nie mamy.
Onegdaj jechałem tramwajem. Pustawym, bo to przed południem, pandemia,
a na dodatek sobota. Nagle z nieopodal
umieszczonych siedzisk dobiegła mnie
rozmowa. Głośna, bo maski nie powodowały uczucia wstydu. Zorientowałem się,
że w dialogu tym uczestniczą Jakaś Pani
i Jakiś Pan. Tematem byli obcokrajowcy.
Nie Afgańczycy, Wietnamczycy, czy inni
emigranci z Afryki, jak wiadomo zalewający milionami nasze piastowskie ziemie. Nie tym razem. Tym razem chodziło
o Ukraińców i Białorusinów.
Jakiś Pan przekonywał Jakąś Panią,
że ta hołota ze wschodu to samo zło. Pracę naszym zabierają, trudnią się handlem
na bazarach, pracują jako dostawcy pizzy,
jako sprzątacze, kierowcy i dozorcy. Trzeba by ich pogonić…
Ciarki przeszły mi po plecach. Ten Jakiś Pan nie wyglądał na urodzonego po 4.
czerwca 1989 roku. Chyba nie cierpiał na
starczą amnezję, więc pamiętał zapewne naszych „gastarbeiterów”, poszukujących środków do życia „na zmywaku”
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czy przy innych prymitywnych pracach
w Wiedniu, Berlinie, Paryżu, Londynie.
Wtedy o nas tak mówiono, jak my teraz o pracownikach ze Wschodu Europy.
Nie dziwiło nas wtedy, że świeżo upieczony magister po U.J. jechał „robić doktorat” na zmywaku do Londynu.
Teraz już rogi i pazury nam urosły. Nie
wiemy kim są „gastarbeiterzy” znad Wilii, Donu, Prypeci. Zapewniam, bo znam
kilku, że też mają studia wyższe. Nie gorsze od polskich.
Teraz to dla nas zaświeciło słońce. Teraz to my mamy prawo gardzić tak, jak
nami gardzono. Kłopot jednak polega na
tym, że na zachód od Odry i Nysy dalej
nikt lub prawie nikt nas nie bierze poważnie. Nikt nas nie akceptuje, o sympatii nawet nie wspominając. Dlaczego? Wystarczy zapoznać się z powalającymi na plecy
osiągnięciami naszych wodzów na arenie
Unii Europejskiej. Same profity, poklask,
podziw i uwielbienie! Co, nie widać? Nie
widać, bo nie chcemy tego dostrzec! Walczymy z LGBT, tęczowymi flagami, walczymy o wartości! Mamy swoją, jedynie
słuszną wizję wolności i praworządności!
A co! Nikt nam nie będzie tłumaczył, że
istnieją jakieś prawa człowieka, że każdemu należy się szacunek. Nie ma na to naszej zgody! My tu jesteśmy jedynymi, genetycznymi Europejczykami, nieskażonymi nosicielami wartości! Ot, co!
A pociąg z napisem „Europa” już odjechał…
Przynajmniej mu pomachajmy.
Marchołt

LITERATURA
MARISTELLA

LA MIA STRADA
Ti cerco,
anche quando mi nascondo
e aspetto che sia tu a trovarmi.
Ti voglio,
anche quando mi nego
e aspetto che sia tu a desiderarmi.
Ti penso,
anche quando non ti lascio entrare
nei miei pensieri.
Ti parlo,
anche quando non voglio che tu irrompa
nei miei silenzi.
E ti amo,
anche quando mi allontano
perdendomi nei labirinti della memoria
perché trovo sempre la strada
che mi conduce a te.

MOJA DROGA
Szukam cię,
nawet wtedy gdy się chowam
I czekam abyś to był ty,
który mnie znajdzie.
Pożądam cię,
nawet wtedy gdy cię odrzucam
I czekam, abyś to był ty,
który mnie będzie pożądał.
Myślę o tobie
nawet wtedy, gdy nie pozwalam ci
wejść do moich myśli.
Rozmawiam z tobą
nawet wtedy, gdy nie chcę,
abyś wtargnął do moich ciszy.
I kocham cię
nawet wtedy, gdy się oddalam
zagubiając się w labiryntach pamięci;
bo znajduję zawsze drogę,
ktòra prowadzi mnie do ciebie.
Wiersz w tłumaczeniu
Aldony Pałys-Pennese
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Friedrich Wolf

Raz na kilka numerów naszego kwartalnika sięgamy do bogatej
skarbnicy literatury satyrycznej. Nie
chodzi nam tylko o to, aby „było do
śmiechu”. Chodzi też i o to, żeby zaprezentować różne teksty z zakresu
satyry społecznej i politycznej. Ten
rodzaj twórczości nigdy nie cierpi na
brak tematów i inspiracji.
Tym razem prezentujemy tekst FRIEDRICHA WOLFA (1888-1953), lekarza,
działacza ruchu robotniczego. W latach
1933 – 1945 został zmuszony do udania
się na emigrację do Szwajcarii.
Naszych Czytelników zapewne zaciekawi fakt, że nasz dzisiejszy bohater w latach 1949-1951 był ambasadorem NRD w Polsce.

FRIEDRICH WOLF

Pudełko z zapałkami, czyli dlaczego
nie zostałem milionerem.
Ponieważ mając lat dwanaście interesowałem się już chemią praktyczną, umiałem robić petardy „kaliflorki”, atrament sympatyczny – niewidzialny, lecz bardzo czuły
– a także z wielu innych powodów „nastręczałem znaczne trudności wychowawcze”;
wobec tego wziął mnie w swoje ręce wujek
Julek. A ręce wuj Julek miał jak cepy – był to
istny olbrzym; jako właściciel małej fabryczki tekstylnej cieszył się powszechnym szacunkiem. W jego przedsiębiorstwie nie było
ani jednej minuty przestoju, nie było też wypadków kradzieży, gdyż wuj od rana do wieczora kręcił się pomiędzy krosnami. Każdy
dzień ujęty był w żelazny rozkład godzin pracy i personel musiał co do joty wypełniać harmonogram. Nie wolno było dopuścić do najmniejszego „marnotrawstwa”. Wodę deszczową z rynny zbierano do mycia twarzy, popiół
do nawożenia grządek, stare pióra dla dzieci
z sierocińca. „Każda najmniejsza szpuleczka
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to fundament, na którym stoi fabryka” – tak
brzmiała ulubiona maksyma wuja Julka.
Tak, wuj Julek mógł służyć jako model
solidnego kupca, który wie, że oszczędzać
to znaczy zarobić, i że ziarnko do ziarnka,
a zbierze się miarka. Nie był przy tym skąpy – przynajmniej jeśli chodzi o to, ażeby już
pierwszego dnia nie skąpić mi swoich cennych zasad życiowych. Siedzieliśmy rano
przy śniadaniu, naprzeciw siebie. Przede
mną stała maselniczka, obok – miseczka
z miodem. Tak jak byłem przyzwyczajony dotychczas, mieszkając u babci, posmarowałem kromkę chleba masłem, a z wierzchu chciałem nalać kapkę miodu. Nagle moja
ręka zawisła w powietrzu, powstrzymana
żelaznym uściskiem ręki wuja.
– To niepedagogicznie – oświadczył. – Na
smarowanie chleba masłem i miodem można
pozwolić sobie wtedy, gdy ma się dwa domy.
– Tak długo mam na to czekać, wuju?

– Oczywiście.
Zrozumiałem więc – jako że wuj Julek
uchodził w rodzinie za autorytet – że powinienem jak najszybciej dorobić się dwóch
domów, ażeby móc bez wyrzutów sumienia zjeść chleb z masłem i z miodem. Ale jak
do tego dojść mając lat dwanaście? Widocznie wuj Julek odgadł bieg moich myśli, gdyż
miażdżąc w swych potężnych szczękach kęs
chleba z masłem i z miodem, obrzucił mnie
przeszywającym spojrzeniem i rzekł:
– Widzę, mój chłopcze, że nie wychowano cię wcale, rosłeś jak dzikie zwierzątko, nie wpajano ci żadnych zasad moralnych.
A jeśli chcesz dojść do czegoś w życiu, musisz postępować tak samo jak stary Rockefeller. Wiesz chyba, kto to był?
– Nie wiem, wujku.
– Taki pan, który mieszka w Ameryce,
a ma więcej milionów w banku, niż ty włosów na głowie. Do niego należą całe miasta,
cała nafta, wszystkie koleje żelazne, fabryki
i szkoły.
Szkoły mnie nie interesowały, natomiast
bardzo interesowała mnie kolej żelazna i miasta z licznymi domami. Zapytałem więc:
– Od czego zaczął ten stary Rockefeller,
zanim dorobił się milionów?
– Od czego zaczął, zanim dorobił się milionów? – wyszeptał wuj tajemniczo. – Zaczął od pustego pudełka zapałek! Tak, pewnego razu Rockefeller podniósł z ziemi rzucone przez kogoś puste pudełko od zapałek;
potem drugie, potem trzecie i tak zebrał ich
dwadzieścia, a potem sprzedał; brał za jedno
pudełko centa, miał więc od razu dwadzieścia centów, a po miesiącu – dolara! Tak rozpoczął swą karierę Rockefeller-milioner: od
pudełka zapałek! Rozumiesz. Chłopcze?
– Tak, wujku.
Wujek Julek mówił dalej, bardzo przejęty:
– A wy wyrzucacie puste pudełka! Żaden
z was do niczego nigdy nie dojdzie!
Następnego dnia wuj Julek zademonstrował mi praktyczne zastosowanie swojej teorii. Z cygarem hawana w ustach wyciągnął

z pudełka zapałkę z wypalonym łebkiem,
podszedł do kominka, przytknął ją do ognia
i zapalił cygaro. Spodziewał się, że ten gest
mi zaimponuje. Ale dla mnie było w tym coś
podejrzanego. Jako chłopiec dociekliwy, usiłujący za wszelką ceną wyjaśnić aż do końca wszelkie wątpliwości, schowałem się rano
w warsztacie, znajdującym się naprzeciwko
pokoju wuja, i ujrzałem na własne oczy, jak
wuj Julek, z cygarem w zębach, bez wahania
wyciągnął zapałkę z pudełka, potarł ją, a gdy
nie zapaliła się, odrzucił i wyciągnął drugą,
potem trzecią. A więc tak wygląda prawda
o genezie milionów Rockefellera? I w ogóle
czy dorosłym można wierzyć?
Pewnego dnia wuj zauważył, że moje paznokcie są brudne. Wygłosił na ten temat
umoralniające kazanie i przepowiedział mi
z ponurą miną, że jeśli nie będę czyścił paznokci, sczernieją całe, „półksiężyce” u ich
nasady zarosną, od tego zaś można umrzeć.
W tydzień później złapał mnie wachmistrz
policji Donges na tym, jak rzuciłem kamieniem w mego przyjaciela Żorża, lecz fatalnym zbiegiem okoliczności kamień ów wylądował na wielkiej lustrzanej szybie wystawy sklepowej.
Wyrywając się z rąk „pana władzy”, zauważyłem, że na jego palcach „półksiężyce” paznokci był całkowicie zarośnięte,
a mimo to wachmistrz cieszył się kwitnącym
zdrowiem i wcale nie zanosiło się na to, żeby
miał umrzeć.
A więc wszystko to kłamstwo! Wszystko
to, co mi wuj Julek nagadał, to tylko bujda!
Nie! Nie ujdzie mu to na sucho!
Przezornie zabrałem ze swego małego
laboratorium flaszeczkę z mieszaniną środków chemicznych tak cuchnących, że wystarczyło kilka kropelek wtryśniętych do jakiejś szpary, ażeby cały dom zapowietrzyć
piekielnym smrodem zgniłych jaj i czegoś
jeszcze o wiele gorszego. Wylałem całą flaszeczkę tego płynu pod progiem sypialni
wuja. Straszliwy odór nie dawał się przepędzić przez dobre kilka dni. Musieliśmy prze61

nieść się do hotelu, w którym spędziliśmy
cały tydzień, nawiasem mówiąc – bardzo
przyjemnie. Mogłem był jeszcze po jakimś
czasie spłatać takiego figla, żeby z kranu
w łazience lała się „krew”, gdybym zabarwił
wodę w bojlerze na czerwono – ale nie chciałem lekkomyślnie wystrzelać od razu całego
zapasu amunicji; a poza tym uważałem, że
trzeba wujowi dać szansę, żeby się poprawił.
Powróciłem więc do pudełka z zapałkami. Nie mogąc znaleźć, rzecz prosta, dwudziestu pustych pudełek za jednym zamachem, ściągnąłem z całej paczki, jaką wuj
przechowywał w swojej szufladzie, pełne
pudełka, przesypałem zapałki do dużej torby, zakradłem się do ogrodu i tam torbę podpaliłem. Strzelił w górę wspaniały fajerwerk.
A potem przyniosłem wujowi dwadzieścia
pustych pudełek i próbowałem sprzedać mu
je po pięć fenigów. Wuj zorientował się od
razu, co to była za kombinacja, i zamiast zapłaty wymierzył mi dwa siarczyste policzki,
aż znalazłem się pod stołem. Od tego czasu
wuj – ażeby dać mi nauczkę – strząsał popiół
z cygar do jednego z pustych pudełek po zapałkach i wyjaśniał, że popiół z cygar użyźnia ziemię w doniczkach z kaktusami.
„Szachrajstwo!” – pomyślałem sobie.
W nocy nie mogłem zasnąć. Moja głowa
pracowała. Śledziłem wuja ukradkiem. Widziałem z daleka, że wuj wysypuje popiół
z pudełka do zapałek wcale nie do doniczek
z kaktusami, tylko najzwyczajniej w świecie
do nocnika.
Ujrzałem w tym palec boży! Nazajutrz
rano wsunąłem ukradkiem do kieszeni bonżurki wuja Julka pudełko od zapałek, do którego nasypałem sproszkowanego strontu –
jest to produkt chemiczny używany do sporządzania rac i ogni sztucznych, który ma
tę właściwość, że przy zetknięciu z jakąkolwiek cieczą wybucha wysokim, strzelistym
płomieniem.
Wieczorem, leżąc w łóżku w warsztacie,
czekałem z napięciem, co z tego wyniknie.
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Widziałem jak wuj Julek rozbiera się, sięga
po bonżurkę i jak strząsa popiół nie na ziemię w doniczce z kaktusami, lecz do nocnika. Wreszcie zgasił światło – przed swoją ostatnią czynnością przed snem. Nagle
w jego pokoju błysnęło oślepiająco – i potężny czerwony płomień strzelił wysoko
w górę. W jego blasku widziałem, jak wuj
Julek, w nocnej koszuli, stoi trzymając się
kurczowo wezgłowia łóżka, niby postać na
scenie w magicznym oświetleniu. Po chwili
fajerwerk zgasł i w pokoju wuja znów zapanował nieprzenikniony mrok.
Spodziewałem się, że nazajutrz rano wuj
się ze mną solidnie rozprawi. Ale nic podobnego nie nastąpiło. Wuj chodził tylko dziwnie skrzywiony. Po tygodniu babcia zabrała
mnie z powrotem do siebie. Wuj oświadczył,
że nie ma żadnej nadziei, żeby udało się komukolwiek wychować mnie na porządnego
człowieka… „Mnie się to na pewno nie uda”
– westchnęła babcia.
Od tego czasu moja dobra babunia nie
próbowała wychować mnie przy pomocy
mitu starych, pustych pudełek od zapałek
i „dwóch domów”; smarowała mi natomiast
– całkiem niepedagogicznie – chleb z masłem i marmoladą; nawet wtedy, kiedy dla
niej masła, ani marmolady nie starczało. I jakoś wyrosłem; nie na amerykańskiego milionera Rockefellera, lecz w każdym razie na
zdrowego i silnego młodzieńca.

Pudełko zapałek z początku XX wieku
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tarzowi miejskiemu PZPR wdowa /druga
żona, sekretarz był po rozwodzie/ wystawiła na komunalnym cmentarzu marmurowy krzyż wysoki na 3 metry.

fakiba

Dziwisz po latach miał objawienie i dopiero wtedy dostrzegł krew, a wcześniej
krwi nie było.

sprawiedliwość, szacunek i pokój

fe5bkn -– @bigmaciek cyt. sekwoja:
„Kościół ...zawsze bronił – sprawiedliwości, wzajemnego szanowania się i pokoju”
„Pomimo mniejszościowego statusu
katolików w Niemczech lat 30 ubiegłego
stulecia, to właśnie ich polityka doprowadziła do zdobycia przez faszystów władzy przez Hitlera. Gdy przewodniczącym
katolickiej partii Centrum został ksiądz
Ludwig Kaas, wziął on aktywny udział
w demontażu demokratycznych rządów,
w tym w szczególności samej Partii Centrum.
Pobożny, katolicki kanclerz Franz von
Papen, który był zdeklarowanym prawicowcem, umożliwił Hitlerowi dojście do
władzy. Katastrofalne rozwiązanie
Reichstagu, jakiego dokonał Papen w 1932 r., doprowadziło do za-

warcia koalicji partii Centrum z nazistami
i zerwania z wszelkimi dotychczasowymi
zasadami. W 1933 r. Papen uczynił Hitlera kanclerzem, podczas gdy sam objął stanowisko vice-kanclerza. Kościół
pogratulował Hitlerowi przejęcia władzy.
Niemieccy biskupi wydali oświadczenie,
w którym odżegnali się od wcześniejszych krytycznych ocen nazizmu i zaakceptowali nowy reżim. Katolicy przyczynili się do zdobycia władzy przez Hitlera
i zasiedli w jego rządzie, biskupi gorliwie
współpracowali. Konformistyczny Kościół
wezwał członków swojej trzódki do poparcia i współpracy z faszystami.
Niemiecki konkordat zawarty z Watykanem w lipcu 1933 r. stanowi jedno
z najbardziej niemoralnych, obłudnych
i niebezpiecznych porozumień, jakie zostały kiedykolwiek zawarte pomiędzy
dwiema autorytarnymi potęgami”.
Gregory S. Paul „ROLA CHRZEŚCIJAŃSTWA W POWSTANIU NAZIZMU”.
„Kościół a faszyzm, anatomia kolaboracji” Agnosiewicza – str.241.
„Zdecydowana większość opisanych
w książce reżimów faszystowskich miała
charakter chrześcijański, stricte katolicki. Tu już nie mówimy o kolaboracji,
ale o budowaniu przez religię i kościół REŻIMÓW FASZYSTOWSKICH.”

ADWOKAT DIABŁA
Na wieść o śmierci księcia Talleyranda, znanego ze swej nieporównanej przebiegłości i chytrości w kunszcie dyplomatycznym, kanclerz Metternich, jeden z twórców Świętego Przymierza, powiedział:
- Ciekaw jestem, dlaczego on to zrobił?
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Prawie każdy może znieść przeciwności losu, ale
prawdziwy charakter człowieka ujawnia się w chwili,
gdy posiądzie władzę.
Abraham Lincoln
Nie ludzie nami rządzą, lecz własne słabości.
Aleksander Fredro
Jest rzeczą nie do wybaczenia, gdy naukowcy torturują zwierzęta. Dużo lepiej by było, gdyby do tego
celu używali dziennikarzy i polityków.
Henryk Ibsen
Strasznie jest nie mieć niczego, na co by człowiek
mógł czekać.
Erich Maria Remarque
Optymiści akceptują to, czego nie mogą zmienić.
Alan Loy McGinnis
Ludzie nawet nie domyślają się, jak sobą szpecą
krajobrazy.
Fiodor Dostojewski
Są podobno ludzie, którzy nigdy w życiu nie widzieli
krasnoludka. Szczerze im współczuję.
Axel Munthe
Im człowiek mądrzejszy i lepszy, tym więcej dostrzega dobra w ludziach; im głupszy
i podlejszy, tym więcej widzi w nich zła.
Lew Tołstoj
Nigdy nie należy sądzić człowieka według jego znajomych i przyjaciół. Judasz miał
przecież nienagannych.
Paul Verlaine
Dla przeciwwagi wielu uciążliwości życia niebo ofiarowało człowiekowi trzy rzeczy: nadzieję, sen i śmiech.
Immanuel Kant
Najniebezpieczniejszy jest człowiek ze słabą głową, małym sercem i wielką pychą.
Bolesław Prus
Staraj się zostać uczciwym człowiekiem – zyskasz dzięki temu pewność, że na świecie
jest o jednego drania mniej.
Thomas Carlyle
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